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Bekende en minder bekende gebieden!?
! Doel – Prosperpolder Noord 
! Sinaai – Moervaartmeersen (foto’s) 
! Daknam - Daknamse Meersen 
! Berlare - Domeinbos Maaidonk (‘de Heikens’) 
! Uitbergen – Kalkense Meersen



Doel – Prosperpolder Noord

10 mei 2019



23 mei 2019



16 augustus 2019



Doel – Prosperpolder Noord
! Nieuwe soort in 2019: Coenagrion pulchellum 
! 1 exemplaar tussen het riet – op dezelfde locatie als Lestes virens



Coenagrion pulchellum ♂ 
(Variabele waterjuffer) 
23 mei 2019 
Prosperpolder-Noord



Doel – Prosperpolder Noord
! Nieuwe soort in 2019: Lestes virens 
! Zeer lokaal tussen het riet – kleine populatie (<20)



Lestes virens ♂ 
(Tengere pantserjuffer) 
4 augustus 2019 
Prosperpolder-Noord



Doel – Prosperpolder Noord
! Nieuwe soort in 2019: Sympetrum meridionale 
! Talrijk – meest algemene heidelibel langs de wandeldijk in augustus (<100)



Sympetrum meridionale ♂ 
(Zuidelijke heidelibel) 
11 augustus 2019 
Prosperpolder-Noord



Doel – Prosperpolder Noord
! 4 nieuwe soorten in 2019: 

! Coenagrion pulchellum 
! Lestes virens  
! Sympetrum meridionale 
! Anax parthenope 

! Andere leuke soorten in 2019: 
! Sympetrum fonscolombii 

! Vrij algemeen (>10) langs de dijken 

! Ischnura pumilio 
! Eerder schaars (<10), op dezelfde locatie als Lestes virens & Coenagrion pulchellum 

! Sympecma fusca 
! Talrijk (>20), op dezelfde locatie als Lestes virens & Coenagrion pulchellum 

! Coenagrion scitulum (foto) 
! Talrijk (>20), langs de dijken tussen het gras 

! Voor aan Schor Oude Doel 

! Total aantal soorten: 28



Sinaai - Moervaartmeersen 

11 mei 2019



11 mei 2019



9 juni 2019



11 mei 2019



9 juni 2019



Sinaai - Moervaartmeersen

! Nieuwe soort in 2019: Sympetrum fonscolombii 
! Vers vrouwtje aan een zonbeschenen bospoel 

! Rond de poel werden het jaar voordien de bomen gekapt



Sympetrum fonscolombii ♀ 
(Zwervende heidelibel) 
9 juni 2019 
Sinaai - Moervaartmeersen



Sinaai - Moervaartmeersen

! Nieuwe soort in 2019: Libellula fulva 
! Vers mannetje aan een zonbeschenen bospoel 

! Rond de poel werden het jaar voordien de bomen gekapt



Libellula fulva ♂ 
(Bruine Korenbout) 
9 juni 2019 
Sinaai - Moervaartmeersen



Sinaai - Moervaartmeersen

! 5 nieuwe soorten in 2019: 
! Sympetrum fonscolombii  
! Libellula fulva 
! Coenagrion scitulum 

! Enkele copula in een sloot (<10) 

! Aeshna isoceles 
! Een exemplaar vliegend boven een sloot 

! Is ondertussen een vrij algemene soort in het Waasland 

! Libellula depressa (foto) 
! Een mannetje 

! Profiteerde van het schonen van de bospoel 

! Totaal aantal soorten: 20



Daknam - Daknamse Meersen 11 april 2019



8 april 2016



11 april 2019



11 april 2019



Daknam - Daknamse Meersen

! Nieuwe soort in 2019: Sympetrum fonscolombii 
! Twee verse exemplaren nabij een poel ten westen van de spoorweg 

! De poel werd het jaar daarvoor voor de helft afgegraven



Sympetrum fonscolombii ♀ 
(Zwervende heidelibel) 
11 juni 2019 
Daknamse Meersen



Daknam - Daknamse Meersen

! Terug van weg geweest: Aeshna affinis 
! Vier mannetjes langs een uitgedroogde sloot



Aeshna affinis ♂ 
(Zuidelijke glazenmaker) 
10 augustus 2019 
Daknamse Meersen



Veedrinkpoel ⇒ pantserjuffers !



Daknam - Daknamse Meersen

! Nieuwe soort in 2019: Lestes sponsa 
! Aan een voedselrijke veedrinkpoel ten oosten van de spoorweg



Lestes sponsa ♂ 
(Gewone pantserjuffer) 
15 augustus 2019 
Daknamse Meersen



Daknam - Daknamse Meersen

! Nieuwe soort in 2019: Lestes virens 
! Aan een voedselrijke veedrinkpoel ten oosten van de spoorweg



Lestes virens ♀ 
(Tengere pantserjuffer) 
15 augustus 2019 
Daknamse Meersen



Daknam - Daknamse Meersen
! Nieuwe soort in 2019: Lestes barbarus 
! Aan een voedselrijke veedrinkpoel ten oosten van de spoorweg



Lestes barbarus ♂ 
(Zwervende pantserjuffer) 
15 augustus 2019 
Daknamse Meersen



Daknam - Daknamse Meersen

! 4 nieuwe soorten in 2019: 
! Sympetrum fonscolombii 

! Lestes sponsa 

! Lestes virens 

! Lestes barbarus 

! Andere leuke soorten in 2019: 
! Aeshna affinis 

! Gomphus pulchellus (foto) 

! Totaal aantal soorten: 29



Berlare - Domeinbos Maaidonk (‘de Heikens’) 



28 juni 2019



5 juli 2019



5 juli 2019



5 juli 2019



Polsmeersen – Domeinbos Maaidonk
! Nieuwe soort in 2019: Anax ephippiger 
! Aan een in 2018 afgegraven plas aan de bosrand 

! Copula in juni, maar geen nakomelingen gevonden later in het seizoen



Anax ephippiger ♂♀ 
(Zadellibel) 
28 juni 2019 
Polsmeersen – Domeinbos Maaidonk



Polsmeersen – Domeinbos Maaidonk

! Nieuwe soort in 2019: Sympetrum fonscolombii 
! Aan een in 2018 afgegraven plas aan de bosrand



Sympetrum fonscolombii ♂ 
(Zwervende heidelibel) 
28 juni 2019 
Polsmeersen – Domeinbos Maaidonk



Polsmeersen – Domeinbos Maaidonk
! Nieuwe soort in 2019: Aeshna affinis 
! Aan een in 2018 afgegraven plas aan de bosrand



Aeshna affinis ♂ 
(Zuidelijke glazenmaker) 
8 augustus 2019 
Polsmeersen – Domeinbos Maaidonk



Polsmeersen – Domeinbos Maaidonk

! 9 nieuwe soorten in 2019: 
! Anax ephippiger: enkele exemplaren, waaronder een copula (<10) 
! Aeshna affinis: verschillende mannetjes (<10) 
! Sympetrum fonscolombii: verschillende mannetjes (<20) 
! Coenagrion scitulum (foto): enkele exemplaren (<10) 
! Lestes barbarus: een copula 
! Lestes virens: verschillende exemplaren (<20) 
! Sympecma fusca: enkele exemplaren (<10) 
! Libellula fulva: een afgevlogen exemplaar 
! Anax parthenope: enkele exemplaren, waaronder een copula 

! Totaal aantal waargenomen soorten: 28



Uitbergen – Kalkense Meersen 

© reizen.be





Uitbergen – Kalkense Meersen

! Nieuwe soort in 2019: Aeshna affinis  

! Verschillende mannetjes aan de grote vijver van Heisbroek, samen met 
Paardenbijter 

! 35ste soort voor de Kalkense Meersen



Aeshna affinis ♂ 
(Zuidelijke glazenmaker) 
30 augustus 2019 
Kalkense Meersen



Uitbergen – Kalkense Meersen

! Zeldzame soort teruggevonden in 2019: Lestes virens 
! Aan een poel met rijke begroeiing in het water (waaronder exoten)



Lestes virens ♂ 
(Tengere pantserjuffer) 
30 augustus 2019 
Kalkense Meersen



Uitbergen – Kalkense Meersen
! 3 nieuwe soorten in 2019:  

! Aeshna affinis 
! Lestes barbarus 
! Anax ephippiger 

! Andere leuke soorten in 2019: 
! Lestes virens 
! Sympecma fusca 
! Coenagrion pulchellum 
! Coenagrion scitullum 
! Aeshna isoceles 
! Anax parhenope 
! Gomphus pulchellus 
! Libellula fulva 
! Sympetrum fonscolombii 

! Totaal aantal soorten: 35



Dank u !


