Verslag vergadering

Libellenwerkgroep Waasland

datum: 		
zaterdag 29 oktober 2016
plaats: 		
natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9179 Meerdonk (SGW)
uur: 			
9u30 - 12u30
aanwezig: 		
Frank Cornelis, Guy De Vos, Marc Gevers, Marian Kiefer
			Tom Vermeulen, Brigitte Van Passel
verontschuldigd: Hugo De Beuckeleer, Chris De Buyzer, Bram Bauwens

Afspraken
Wie?

Wat?

Tegen wanneer?

allen

individuele waarnemingen invoeren

altijd

Marc, Guy, Brigitte

poster uitwerken, Provinciale natuurstudiedag 3/12

november 2016

Brigitte

project ‘Stropersbos’ - afwerken digitaal jaarverslag
+ aanvraag toelating 2017

november 2016

Brigitte

Wakona jaarverslag in één oogopslag

december 2016

Brigitte

uitnodiging versturen voorjaarsvergadering

april 2017

allen

Wakona bestaat 5 jaar - ideetjes, publicatie libellen, ...

april 2017
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Libellenvereniging Vlaanderen vzw (LVV)
Vlinder- en libellenmonitoring in Polders van Kruibeke
Libellenwerkgroep Waasland - voorstellen

Libellenwerkgroep Waasland
1.

Terugblikken 2016
Activiteiten Libellenwerkgroep Waasland
*
*
*

project Stropersbos / beurtrol - individuele waarnemingen
libellencursus - les libellenlarvenhuidjes / 2 dagen excursies - 4 gebieden
Haasop - mooi libellengebied !

Eerste resultaten voorbije vliegseizoen Wakona-werkingsgebied
		(situatie 17 november)
In 2016 werden 42 soorten waargenomen, 19 soorten juffers - 23 soorten echte libellen.
Voor Tangpantserjuffer is het nog wachten op goedkeuring, voorlopig staat die op
‘(nog) niet te beoordelen’. Venwitsnuitlibel werd niet opgenomen wegens gebrek aan bewijs.
Voor het Wakona-werkingsgebied blijft het totaal aantal soorten waargenomen in de
periode 2012-2016 op 42.
Het aantal ingebrachte waarnemingen stijgt elk jaar, heeft vooral te maken met de manier
van ingeven, 60% van de waarnemingen in 2016 werden direct in het veld via ObsMapp
ingevoerd. In 2014 was dit slechts 30%.
De voorbije 5 jaar voerden 374 libellenliefhebbers gegevens in, slechts een 35-tal waarnemers
doen dit regelmatig (> 50 waarnemingen) en zorgen voor 85% van alle waarnemingen.
In bijna alle betrokken gemeenten zijn er verschillende libellen-hotspots aanwezig.
Misschien kunnen we daar in 2017 iets rond doen, speciale publicatie, enkele gebieden speciaal
in de kijker zetten, ...
Het ‘jaarverslag in één oogopslag 2016’ zal begin december beschikbaar zijn op de website.
Communicatie
Libellenwerkgroep Waasland beheert sinds juli 2016 eigen webpagina’s op de website
van Wakona: http://www.wakona.be/index.php/werkgroepen/libellen
Er werd een nieuwsbrief verstuurd op 3 augustus 2016 naar 55 bestemmelingen, in
december volgt een tweede nieuwsbrief.
Zowel in het tijdschrift (oktober-november-december) van Natuurpunt Waasland Noord
als van Natuurpunt Waasland Zuid verscheen een beknopt artikel mbt libellencursus.
2.

Provinciale natuurstudiedag Oost-Vlaanderen - 3 december 2016
hoe gaan we onze werkgroep voorstellen en wie werkt hieraan mee?
Enkele ideetjes werden besproken; verdere uitwerking door Marc, Guy & Brigitte.
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3.

Projecten
project Stropersbos (Stekene/Sint-Gillis-Waas)
Verwerking gegevens 2016 in de vorm van een digitaal document/boekje met foto’s van
alle waargenomen soorten. Dit document zal als jaarverslag doorgestuurd worden naar
Joris Goossens (boswachter Stropersbos), tegelijkertijd wordt toestemming gevraagd om het
project in 2017 verder te zetten.

De lijst van deelnemers (ANB vraagt deze gegevens voor de toestemming) :
		
Luc Bekaert - Boekweitstraat 21, 4574 RH Zuiddorpe (NL), +31 651 04 33 61		
		
Marc Bogaerts - Bormte 24, 9190 Stekene, +32 474 84 84 78
		
Frank Cornelis - Baldwinus van Boclastraat 1, 9190 Stekene, +32 489 00 36 66
		
Hugo De Beuckeleer - Nieuwe Molenstraat 212/3, 9100 Sint-Niklaas, +32 478 50 96 35
		
Chris De Buyzer - Leeuwerikenlaan 4, 9120 Melsele, +32 3 775 34 18
		
Marc Gevers - Dennenlaan 9, 9170 Sint-Gillis-Waas, +32 3 789 00 67
		
Marian Kiefer - Jacob Catsstraat 19, 4532 BX Terneuzen (NL), +31 115 61 52 21 of +31 62934437
		Brigitte Van Passel - Bormte 24, 9190 Stekene, +32 475 69 99 97
		
Tom Vermeulen - Daknam-dorp 6, 9160 Daknam, +32 478 29 29 30
In 2016 lag de focus vooral op het aantal soorten in het projectgebied Stropersbos West.
Omdat het projectgebied een grote oppervlakte bestrijkt, stel ik voor om in 2017 een transect
uit te stippelen waar we met een 14-daagse beurtrol de soorten/aantallen gaan noteren,
volgens een gestandaardiseerde methode.
Een gelijkaardige benadering kunnen we ook toepassen in de nieuwe gebieden
(natuurinrichting 2016) in Stropersbos Oost.
De rest van Stropersbos West en Stropersbos Oost via individuele waarnemingen (liefst werken
met een streeplijst).
Voorstel om ook de kennis te verruimen en gegevens mbt biotoop te onderzoeken/inbrengen.
Tom stelt voor om vanaf 2017 systematischer de planten te inventariseren in de poelen en de
watersamenstelling te meten. Hierdoor zouden nadien verbanden biotoop/soorten libellen
kunnen gelegd worden.
Er werd nog niets concreet afgesproken, dit zouden we doen bij een eerste bijeenkomst
volgend jaar, ergens in april 2017. Ik zoek ondertussen meer info mbt het uitzetten en
uitvoeren van een transecttelling.
project Daknamse Meersen (Daknam)
Tom kwam speciaal van het Verre Oosten om het project Daknamse Meersen toe te lichten.
Bijna onmiddellijk na het graven van de poelen, werd libellenactiviteit waargenomen. Bij één
poel werden op die korte tijd zelfs 9 verschillende soorten genoteerd.
Opvolging verzekerd (Tom woont daar in de buurt!) maar aan iedereen wordt gevraagd om
waarnemingen in te voeren als je daar in de buurt bent. Poelen zijn vrij toegankelijk.
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4.

Libellenactiviteiten 2017
18 februari  LVV Vlaamse libellenstudiedag

LVV (Libellenvereniging Vlaanderen) libellenexcursie
			07/05 - 20/05* - 28/05 - 24/06 (Fondatie) - 08/07 - 29/07 (Stropersbos)
			
12/08 - eind 08/begin 09 Veengebieden Wallonië* (*enkel voor leden)
vlinder- en libellenmonitoring in Polders van Kruibeke
			
elke 3° zaterdag van de maand / april - september
			(Koen Van der Aa : 0473/73.04.03)
Libellenwerkgroep Waasland - voorstellen/ideetjes
			
Heikant - De Wilde Landen  Zuidelijke heidelibel
			
Waasmunster/Zele - Durmemeersen - Ten Rijen  Weidebeekjuffer
5.

Varia

		

Kennismaking met Marian Kiefer gebeurde in de loop van het Stropersbosproject.
Marian was ook aanwezig op de vergadering en werkt mee aan het project.

		

Tim Vochten en Paul Vervaet werden uitgenodigd voor de vergadering. Geen van
beiden heeft gereageerd.

De website van de Libellenvereniging Vlaanderen vzw kreeg een nieuwe look.
		www.odonata.be
		
		
		

Vanaf 25/10/2016 maak ik deel uit van het bestuur LVV en zal vanaf 2017 mee instaan
voor goedkeuring van libellenwaarnemingen (admin). Dit moet nog bekrachtigd
worden tijdens de algemene vergadering in februari 2017.

Er zijn nog heel wat exemplaren van de ‘Libellen van België - atlas 2006’ beschikbaar
		
en worden verkocht aan 5 euro. Mocht je geïnteresseerden kennen, dan kan ik atlassen
		bezorgen.
Tom had nog een extraatje - welke oeverlibel zag hij tijdens een vakantie in La Palma?
		http://observation.org/waarneming/view/125392185
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