
Libellenwerkgroep Waasland

De Libellenwerkgroep Waasland is een natuurpunt-
werkgroep onder de vleugels van Wakona (Wase koepel 
voor natuur.studie) en in nauwe samenwerking met de 
LVV (Libellenvereniging Vlaanderen vzw).

Het doel van de werkgroep is kennis en middelen 
bundelen om natuurgebieden in het Wakona-
werkingsgebied meer gericht te onderzoeken op hun 
libellenpopulatie. De werkgroep is laagdrempelig en 
iedereen met interesse voor libellen is van harte welkom!

1. waarnemingen.be
Het individueel doorgeven van betrouwbare en 
bruikbare libellenwaarnemingen (foto’s), bij voorkeur 
gebruik maken van streeplijsten.

2. aandachtssoorten Oost-Vlaanderen
In het rapport ‘Soorten en biotopen in Oost-Vlaanderen: 
Prioriteit en symboolwaarde voor het natuurbeleid 
D/2013/3241/388 - INBO.R.2013.1040772 - ISSN: 1782-9054’ 
werden 7 soorten libellen opgelijst als aandachtssoorten 
Oost-Vlaanderen.  Drie ervan komen voor in het 
Wakona-werkingsgebied; variabele waterjuffer, vroege 
glazenmaker en bruine korenbout. Hier gaan we gericht 
naar zoeken.

3. libellen-activiteiten organiseren
     • libellenexcursies voor geïnteresseerden
     • libellenexcursies ism LVV
     • inventarisatie en monitoring specifieke gebieden
       (ook op aanvraag)
     • libellenlarvenhuidjes determineren

4. natuurfotografie libellen

De Libellenwerkgroep Waasland zal informatie 
verspreiden via de website (en nieuwsbrief ) van 
Natuurpunt Studie, van Wakona (incl. deelnemende 
verenigingen) en van de LVV. 

Op de libellen-agenda 2015

      inventarisatie-monitoring  ‘DE LINIE - EKSAARDE’
(ism vzw Durme - onderzoek evolutie van een gebied) 
Doel om 14-daags het gebied te inventariseren op 
libellen; als werkgroep gaan we een beurtrol afspreken; 
met eventueel het uitstippelen van een vaste route.
Onze eerste gezamelijke libellenwerkgroep-activiteit; 
verkenning gebied en praktische afspraken 
23 mei 2015 om 13u30 aan de Kruiskapel (Eksaarde)
contactpersoon: Tom Vermeulen

      libellenlarvenhuidjes
We plannen een excursie met als doel het verzamelen 
van libellenlarvenhuidjes, het determineren van huidjes 
voorzien we in het najaar.

      op zoek naar de Bruine Korenbout
Een last-minute-excursie: indien waargenomen in het 
werkingsgebied, (via waarnemingen.be) leggen we een 
datum vast.

      libellen- en dagvlinderinventarisatie in Bazel 
maandelijks van maart tem september (contactpersoon: 
KRUIN - Koen Van der Aa).

      libellenexcursies van de LVV 
09/05 Averbode Bos & Heide (Averbode) - 06/06 De Maat, 
Klein Verkallen en Den Diel (Mol) – 21/06 Visbeekvallei/
Kindernouw (Lille) – 19/07 De Wellemeersen (Welle, 
Denderleeuw) en 16/08 Stropersbos (Stekene).  
(www.odonata.be)

  In de loop van het vliegseizoen worden er  
bijkomende activiteiten ingepland, raadpleeg regelmatig 
de website van Wakona.     (www.wakona.be/activiteitenkalender)

contact: libellenwerkgroep@wakona.be

Wase koepel voor natuur.studie

www.natuurpunt.be www.wakona.be www.odonata.be
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