mei 2015

Individuele waarnemingen
De lente zoekt nog zijn weg ... toch werden er de voorbije weken door 40 waarnemers al 205
waarnemingen doorgegeven, 16 soorten in het totaal.
Waterjuffers
Azuurwaterjuffer - Blauwe breedscheenjuffer - Bruine winterjuffer - Grote roodoogjuffer Lantaarntje - Variabele waterjuffer - Vuurjuffer - Watersnuffel
Echte libellen
Bruine korenbout - Gewone oeverlibel - Glassnijder - Plasrombout - Platbuik - Smaragdlibel Viervlek - Vroege glazenmaker
wakona.waarnemingen.be

Aandachtsoorten Oost-Vlaanderen - werkingsgebied Wakona
Variabele waterjuffer - Vroege glazenmaker - Bruine korenbout
Alle drie de soorten werden al waargenomen
Variabele waterjuffer
Berlarebroek
Kreken van Saleghem (SGW)
Rupelmonde (RUPO)
Vroege glazenmaker
Kreken van Saleghem (SGW)
Bruine korenbout
Bazel (BAPO-BAKO)
Elversele - Groot Broek
Rupelmonde (RUPO-RUKR)
Steendorp - Fort (FOST)

Activiteiten
Onze eerste activiteit ism vzw Durme gaat door op zaterdag 23 mei 2015.
We spreken af om 13u30 aan de Kruiskapel (Eksaarde).
Het programma is licht gewijzigd, wegens broedseizoen mogen we de percelen in de 'DE LINIE'
niet betreden, vanaf 1 juli 2015 starten we daar met de inventarisatie-monitoring.
Kristof Scheldeman (coördinator Reservatenwerking vzw Durme) en Geert Braem (conservator)
bezorgden ons een prachtig alternatief. We gaan de omgeving van 'De Linie' verkennen
'In bijlage een paar aangeduide plassen die zich op nauwelijks enkele honderden m van de
kruiskapel bevinden. De rode bollen zijn op reservaatpercelen van vzw Durme, eerder kleine
plassen met weinig gevaar voor avifaunistische verstroing (meest noordelijke rode bol is geen
plas maar de afwateringsgracht fondatiegracht, mogelijk interessant).
De blauwe bollen zijn plassen in privé bezit, maar vrij toegankelijk (niet gelegen bij buitenverblijf
maar in agrarisch gebied waar ik reeds gaan scheppen ben) en mogelijks ook interessant).'

Natuurfotografie
Annick de Caluwe en ikzelf hebben hierover van gedachten gewisseld. Ons voorstel is om zowel
een facebookpagina aan te maken (beheerd door Annick) en extra pagina's te voorzien op de
Wakona-website voor beeldmateriaal en artikels.
Meer info volgt.

