i.s.m. de libellenwerkgroep Waasland

LIBELLENCURSUS
MEI – AUGUSTUS 2016
twee theorielessen
twee praktijkuitstappen
één praktijkles libellenhuidjes

(foto Dirk Van den Berghe)

INFO
Libellen zijn dé luchtacrobaten onder de insecten. Zodra het zonnetje
verschijnt kan je niet naast deze prachtige gekleurde diertjes kijken.
De Vlaamse libellenfauna telt een 60-tal soorten. Welke is jouw
favoriet? De metaalglanzend-groene Houtpantserjuffer, de vuurrood
gekleurde Koraaljuffer of de hemelsblauwe Grote keizerlibel? Tijdens
deze cursus leren we de verschillende families en de voornaamste
soorten herkennen aan de hand van dia’s. We besteden eveneens
aandacht aan de lichaamsbouw (met nadruk op de kenmerken die
van belang zijn voor determinatie), leefgebieden, de ontwikkeling
van eitje tot volwassen dier, …
De theorielessen worden gegeven door Joeri Cortens, educatief
medewerker bij Natuurpunt CVN. De praktijklessen worden
begeleid door de ‘libellenwerkgroep Waasland’. De les
‘libellenlarvenhuidjes’ wordt begeleid door Brigitte Van Passel.
Over die les ‘libellenlarvenhuidjes’ geven we graag nog volgende
info mee :
Libellen brengen het grootste gedeelte van hun levenscyclus als
larve door onder water. Nadat de larven volgroeid zijn, vindt het
uitsluipen tot imago plaats. De larvenhuidjes blijven achter in de
oeverzone en kunnen verzameld worden. Nadien kan je ze tot op
soort determineren.

PRAKTISCH
Theorie (telkens om 19.30u) :
 11 mei
 18 mei
 25 mei (libellenlarvenhuidjes determineren)
o
In cultuurlokaal ‘De Kouter’ (voormalige jongensschool)
o Koutermolenstraat 8b, 9111 Belsele
o Vlot bereikbaar zowel met de bus als met de trein.
Praktijk :
Je kan naar keuze een ganse dag meevolgen, of één van beide dagdelen.

11 juni :
 Stropersbos: Afspraak om 10 uur aan de parking ingang Fort
St-Jan, rechtover gereedschappen Donckers, Stropersstraat 73,
Stekene.
 Picknick in Natuurhuis Panneweel - lunchpakket meebrengen,
drank ter plaatse te verkrijgen.
 Kreken van Saleghem: Afspraak om 14 uur aan Natuurhuis
Panneweel, Krekeldijk 2, Meerdonk
6 augustus:
 Hamputten: Afspraak om 10 uur ter hoogte van DelMare vzw,
Hamstraat 1, Waasmunster.
 's Middags kunnen we onze picknick verorberen op het terras
van den Reynaert op het dorpsplein van Daknam, mits afname
van een drankje.
 Daknamse Meersen: Afspraak 14 uur Kerk van
Daknam, Daknam-dorp, Lokeren

INSCHRIJVEN
Inschrijven doe je door het online-formulier in te vullen : klik hier.
Je kan ook contact opnemen met Marc Smet :
 03/778 16 18
 marc.smet.natuurpuntzw@gmail.com
Daarna stort je 25 euro (ledenprijs) of 35 euro (niet-leden) op het
rekeningnummer van Natuurpunt Zuid-Waasland, met vermelding
‘libellencursus’. Dat nummer is: BE04 8804 7094 3131.
Voor meer info over de cursus zelf :
 Brigitte Van Passel +32 475 69 99 97
 brigitte.van.passel1@telenet.be

ENKELE SMAAKMAKERS
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