
Voor de vijfde maal werd de Wakona (Wase koepel voor natuurstudie) soortenzoekdag georganiseerd, deze keer was het de 
beurt aan vzw Durme.  We gingen op zoek naar alles wat groeit, bloeit en leeft in de Durmemeersen.

De Durmemeersen strekken zich uit langsheen de Durme, tussen de brug van Waasmunster en die over de E17, op het 
grondgebied van de gemeenten Zele, Waasmunster en Hamme. De noordelijke grens wordt gevormd door de E17 en de 
vroegere ‘Legen Heirweg’ van Waasmunster. Ten zuiden wordt de grens gevormd door de vrij scherpe grens tussen het 
alluviaal gebied van de Durme en de hoger gelegen dekzanden.

Ondanks de sombere weersvoorspellingen, werd het een mooie, warme dag. Er kwamen heel wat deelnemers op af, zowel 
specialisten als geïnteresseerden. Het voorspelde onweer kwam opzetten toen we veilig en wel onder de tent zaten.  Daarna 
werd het opnieuw schitternd weer voor de geplande avondactiviteiten rond muizen, vleermuizen en nachtvlinders. Alles 
tesamen werden een 250-tal soorten waargenomen, verborgen soorten niet inbegrepen.

meer info & sfeerfoto’s in het fotoarchief op de website van www.wakona.be.

Heb je deze editie gemist?  Volgend jaar een nieuwe kans, dan nodigt Natuurpunt Waasland - Scousele jullie uit op een nieuwe 
soortenzoekdag..

Soortenzoekdag in de Durmemeersen - 20 augustus 2016

Succesvolle libellencursus
Tijdens de voorbije libellencursus georganiseerd door natuurpunt Waasland Zuid ism libellenwerkgroep Waasland, werden 
een 30-tal cursisten, tijdens 2 theoretische lessen gegeven door Joeri Cortens (Natuurpunt CVN), ingewijd in de wereld van 
libellen en maakten kennis met de meest voorkomende soorten in Belgie. De overige 3 lessen waren voor rekening van de 
libellenwerkgroep Waasland.

De les over libelllenlarvenhuidjes was voor velen een openbaring. Libellen kennen we als kleurrijke vliegende acrobaten,  
het leven als larven in het water is minder gekend. Bij een laatste vervelling van larve naar imago, klimt de volgroeide larve  
uit het water en sluipt uit tot een volwassen libel. Het huidje blijft achter. Via determinatie kom je te weten van welke soort 
het achtergebleven huidje is. Het was een plezier om te zien hoe iedereen gewapend met loepjes en determinatietabel op 
zoek ging naar de eigenaar van de huidjes, “...nooit gedacht dat een heidelibel uit zo’n klein huidje kruipt....” 

Voor de excursie’s gingen we naar het Stropersbos (Stekene), de Kreken 
van Saleghem (Sint-Gillis-Waas), de Hamputten (Waasmunster) en de 
Daknamse Meersen (Daknam). Stuk voor stuk, prachtige natuurgebieden 
met veel mogelijkheden voor libellen. Totaal van alle waarnemingen 
over de 4 bezochte gebieden tijdens de excursies, 11 soorten juffers en 
11 soorten echte libellen.

Meer weten over libellen in het Waasland?
www.wakona.be/werkgroepen/libellen.

Brigitte Van Passel
grote keizerlibel © Claudia Piens
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