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juli 2015

Individuele waarnemingen

De natuur kreunt onder de droogte van de voorbije maanden. Heel veel poelen, vijvers en 
grachtjes liggen er troosteloos bij, de regen is dan ook heel welkom! Tijd om eventjes achter de 
computer te kruipen ...

Ondertussen werden voor het Wakona-werkingsgebied in 2015, door 125 waarnemers,
1901 libellenwaarrnemingen doorgegeven, 17 soorten waterjuffers en 19 soorten echte libellen. 

68% van de waarnemingen werden in het veld ingegeven via ObsMapp/iObs, de overige 32% via 
losse waarnemingen.

Waterjuffers 
Weidebeekjuffer - Zwervende pantserjuffer - Gewone pantserjuffer - Houtpantserjuffer - Bruine 
winterjuffer - Koraaljuffer - Azuurwaterjuffer - Variabele waterjuffer - Gaffelwaterjuffer -  
Watersnuffel - Kanaaljuffer - Grote roodoogjuffer - Kleine roodoogjuffer - Lantaarntje - Tengere 
grasjuffer - Vuurjuffer - Blauwe breedscheenjuffer

Echte libellen
Blauwe glazenmaker - Bruine glazenmaker - Vroege glazenmaker - Paardenbijter - Grote 
keizerlibel - Zuidelijke keizerlibel - Glassnijder - Plasrombout - Smaragdlibel - Vuurlibel - Platbuik 
- Bruine korenbout - Viervlek - Gewone oeverlibel - Zwervende heidelibel - Zuidelijke heidelibel - 
Bloedrode heidelibel - Bruinrode heidelibel - Steenrode heidelibel

wakona.waarnemingen.be

Heidelibellen vliegen nu volop, deze tabel kan je helpen bij de determinatie.

Aandachtsoorten Oost-Vlaanderen - werkingsgebied Wakona

Variabele waterjuffer - Vroege glazenmaker - Bruine korenbout

Deze drie soorten behoren tot de voorjaarssoorten, de piek van de vliegtijd is nu voorbij.

Variabele waterjuffer
33 waarnemingen tussen 21/04 en 20/07

Bazel - Bazelse Polder (BAPO)
Berlare - Berlarebroek-RZ Donkmeer
Eksaarde - De Linie
Kruibeke - Kruibeke Polder (KRPO)
Moerbeke - Bossen - Heidebos (1220A)
Rupelmonde - Polder (RUPO)
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem

Vroege glazenmaker
53 waarnemingen tussen 13/05 en 21/07

Bazel - Bazelse Kooi (BAKO)-Bazelse Polder (BAPO)
Doel - Prosperpolder Noord
Kallo - Groot Rietveld (GRRI)
Kruibeke - Kortbroek (KOBR)Kruibeke - Kortbroek (KOBR)
Kruibeke/Bazel - Kruibeekse en Bazelse Kreek (KRKR)
Lokeren - Molsbroek - Enclave
Moerbeke - Cheijnen - Cheijnen (1270A)
Moerbeke - Moerbekepolder - Moerbekepolder (1120D)
Rupelmonde - Polder - Rupelmondse Kreek (RUKR)(RUPO)
Sinaai - Fondatie
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem
Steendorp - Dredging Vlakte & Oude kleiput (DRVL)- Gelaagpark (GELA)
Verrebroek - Spaans Fort-Verrebroekse Plassen (VEPL)
Zwijndrecht - Defensieve dijk

Bruine korenbout
51 waarnemingen tussen 10/05 en 29/06

Antwerpen-L.O. - 't Zand (ZA)
Bazel - Bazelse Kooi (BAKO)-Bazelse Polder (BAPO)
Elversele - Groot Broek
Kruibeke - Kruibeke Polder (KRPO)
Kruibeke/Bazel - Kruibeekse en Bazelse Kreek (KRKR)
Rupelmonde - Polder - Rupelmondse Kreek (RUKR)(RUPO)
Steendorp - Fort (FOST)- Gelaagpark (GELA)
Steendorp/Rupelmonde - Vijver en omgeving (STRU)

Activiteiten

PROJECT - DE LINIE

Op zaterdag 23 mei 2015 waren we met 8 deelnemers en verkenden we de gebieden die 
we gaan inventariseren.  Het was niet echt 'libellenweer' maar uiteindelijk konden we 9 
soorten optekenen : Azuurwaterjuffer - Variabele waterjuffer - Gaffelwaterjuffer - Grote 
roodoogjuffer -Lantaarntje - Vuurjuffer - Grote keizerlibel - Smaragdlibel - Viervlek.

Het aantal waargenomen soorten staat momenteel op 19.

De planning voor 14-daags inventarisatie (juni - november) werd opgemaakt; er is wel 
een wijziging mbt gebieden, de weide (gps 51.162, 3.984) is afgezet en wordt begraasd 
door paarden daardoor niet meer van toepassing voor ons project.

 

PROJECT - OP ZOEK NAAR DE 'BRUINE KORENBOUT'

Deze activiteit ism KRUIN (dagvlinder- en libellenmonitoring) is doorgegaan op
20 juni 2015 in Bazel. 



Kruibeke - Kortbroek (KOBR)
Kruibeke/Bazel - Kruibeekse en Bazelse Kreek (KRKR)
Lokeren - Molsbroek - Enclave
Moerbeke - Cheijnen - Cheijnen (1270A)
Moerbeke - Moerbekepolder - Moerbekepolder (1120D)
Rupelmonde - Polder - Rupelmondse Kreek (RUKR)(RUPO)
Sinaai - Fondatie
Sint-Gillis-Waas - Kreken van Saleghem
Steendorp - Dredging Vlakte & Oude kleiput (DRVL)- Gelaagpark (GELA)
Verrebroek - Spaans Fort-Verrebroekse Plassen (VEPL)
Zwijndrecht - Defensieve dijk

Bruine korenbout
51 waarnemingen tussen 10/05 en 29/06

Antwerpen-L.O. - 't Zand (ZA)
Bazel - Bazelse Kooi (BAKO)-Bazelse Polder (BAPO)
Elversele - Groot Broek
Kruibeke - Kruibeke Polder (KRPO)
Kruibeke/Bazel - Kruibeekse en Bazelse Kreek (KRKR)
Rupelmonde - Polder - Rupelmondse Kreek (RUKR)(RUPO)
Steendorp - Fort (FOST)- Gelaagpark (GELA)
Steendorp/Rupelmonde - Vijver en omgeving (STRU)

Activiteiten

PROJECT - DE LINIE

Op zaterdag 23 mei 2015 waren we met 8 deelnemers en verkenden we de gebieden die 
we gaan inventariseren.  Het was niet echt 'libellenweer' maar uiteindelijk konden we 9 
soorten optekenen : Azuurwaterjuffer - Variabele waterjuffer - Gaffelwaterjuffer - Grote 
roodoogjuffer -Lantaarntje - Vuurjuffer - Grote keizerlibel - Smaragdlibel - Viervlek.

Het aantal waargenomen soorten staat momenteel op 19.

De planning voor 14-daags inventarisatie (juni - november) werd opgemaakt; er is wel 
een wijziging mbt gebieden, de weide (gps 51.162, 3.984) is afgezet en wordt begraasd 
door paarden daardoor niet meer van toepassing voor ons project.

 

PROJECT - OP ZOEK NAAR DE 'BRUINE KORENBOUT'

Deze activiteit ism KRUIN (dagvlinder- en libellenmonitoring) is doorgegaan op
20 juni 2015 in Bazel. 

 

GEPLANDE ACTIVITEITEN
 

zaterdag 08/08
libellenlarvenhuidjes determineren - Poelenwerkgroep Natuurpunt - Olen
contact : Eric Stoffelen
 
zondag 16/08 ism LVV
excursie Stropersbos is afgelast (natuurinrichtingswerken)
 
zaterdag 22/08 
soortenzoekdag Wakona ism NP WAL - Drijdijk-Spaans Fort
libellenwerkgroep Waasland staat in voor inventarisatie libellen
 
zaterdag 22/08 en zaterdag 19/09
KRUIN (dagvlinder- en libellenmonitoring) - Bazel
contact : Koen Van der Aa - 0473/73 04 03
 
zondag 23/08 - LVV
extra excursie Maldegem
contact: Peter Van der Schoot - 0476/09 50 61
 
zaterdag 12/09 - 9u30-12u00
libellenlarvenhuidjes determineren - Natuurhuis Panneweel (Meerdonk)
contact : Brigitte Van Passel

Natuurfotografie

Annick de Caluwe heeft een facebookpagina aangemaakt voor de leden van de libellenwerkgroep 
Waasland.  Er zou dagelijks een beperkt aantal foto's kunnen opgeladen worden.
(nog verder uit te werken)
Extra pagina's op de Wakona-website voor beeldmateriaal en artikels of via Google+ is ook een 
mogelijkheid. Bespreken noodzaak en werkwijze bij een volgende vergadering.

 

www.wakona.be | ilibellenwerkgroep@wakona.be

Heb je ideetjes-artikels mbt libellen voor onze websitepagina’s of deze nieuwsbrief, stuur ze naar libellenwerkgroep@wakona.be.

Wens je deze mail niet meer te ontvangen, stuur een mail terug dan schrap ik je uit de mailgroep.  Kan je er iemand anders plezier mee doen, laat het met weten dan voeg ik de 
naam toe.

Beste groeten
Brigitte


