
Libellenwerkgroep Waasland
Sinds 2008 volgt de natuurstudiewerkgroep van onze afdeling de 
libellenwaarnemingen in Stekene en Sint-Gillis-Waas op.  In 2012 met 
de oprichting van Wakona (Wase Koepel voor natuur.studie), is het 
werkingsgebied uitgebreid tot het hele Waasland.* 

Van de 51 soorten libellen die in Oost-Vlaanderen** voorkomen, 
werden er in de periode 2008-2012 voor het Waasland 41 soorten  
waargenomen (http://wakona.waarnemingen.be). Waasland-Noord telde 
37 soorten, één soort meer als bij onze buren juist over de grens in Hulst.

Om de natuurgebieden in het Wakona-werkingsgebied meer gericht 
te onderzoeken op hun libellenpopulatie en kennis en middelen 
hieromtrent te bundelen is op 18 maart 2015 de Libellenwerkgroep 
Waasland opgestart. Het is  een natuurpuntwerkgroep onder de  
vleugels van Wakona en in nauwe samenwerking met de LVV 
(Libellenvereniging Vlaanderen vzw). 

De doelstellingen zijn:
•	 Het	 individueel	 doorgeven	 van	 betrouwbare	 en	 bruikbare 
 libellenwaarnemingen (foto’s) via waarnemingen.be.
•	 Het	 gericht	 zoeken	 naar	 aandachtssoorten	 Oost-Vlaanderen*** 
 die voorkomen in het Wakona-werkingsgebied;  
 variabele waterjuffer, vroege glazenmaker en bruine korenbout. 
•	 Het	 organiseren	 van	 libellen-activiteiten,	 inventarisatie	 en	 
 monitoring (ook op aanvraag).
•	 Natuurfotografie	-	libellen	en	hun	biotopen

De werkgroep is laagdrempelig en iedereen met interesse voor libellen is van harte welkom!  Voor activiteiten, raadpleeg 
regelmatig de website van Wakona. (www.wakona.be/activiteitenkalender) of contacteer: libellenwerkgroep@wakona.be.

* Jaarverslagen kan je terugvinden op de website 
  http://www.panneweel.be/index.php/natuurstudie/84-ongewervelden/libellen
  http://www.wakona.be/index.php/soortgroepen/40-libellen 
**/***  D/2013/3241/388 - INBO.R.2013.1040772 - ISSN:1782-9054’  
 ‘Soorten en biotopen in Oost-Vlaanderen: Prioriteit en symboolwaarde voor het natuurbeleid. 

Soortenzoekdag Wakona ism Natuurpunt WAL
De vierde editie van de soortenzoekdag, dit jaar in het Spaans Fort en Drijdijk, gaat door op 22 augustus 2015.  De start wordt 
gegeven om 13u00 met een eerste activiteit, het einde is voorzien rond 22u00.  Afspraak op het kruispunt Sint-Michielsstraat 
met Drijdijk in Verrebroek. 

Er wordt nog volop gewerkt aan het programma. Wat we zeker weten is dat er naast het speuren naar soorten zelf, er een 
activiteit zal zijn rond muizen, vissen, planten en rugstreeppadden. 

Noteer alvast de datum en hou de wakona-website in de gaten, van zodra meer info beschikbaar is, kan je die daar terugvinden.

Meer info:  Natuurpunt Wal - info@natuurpuntwal.be
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