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Libellenwerkgroep Waasland
Brigitte Van Passel
In Vlaanderen zijn er 61 soorten libellen en waterjuffers aanwezig. Van de 51 soorten die in OostVlaanderen voorkomen, werden er voor het Waasland 41 soorten waargenomen (periode 20122014). Voor 2015 staat de teller op 38 soorten. Zeven van de 61 libellensoorten werden als
symboolsoorten voor Oost-Vlaanderen aangeduid; drie daarvan komen voor in het Wakonawerkingsgebied: variabele waterjuffer, vroege glazenmaker en bruine korenbout.
Sinds de start van Wakona (Wase koepel voor natuurstudie) in 2012 volg ik als regio-administrator
de libellenwaarnemingen in het Waasland op. Ik wilde graag de info delen en gaan samenwerken met
andere libellenwaarnemers. Om de natuurgebieden in het Wakona-werkingsgebied meer gericht op
hun libellenpopulatie te onderzoeken, en kennis en middelen daaromtrent te bundelen werd op 18
maart 2015 de Libellenwerkgroep Waasland opgestart. Het is een natuurstudiewerkgroep onder de
vleugels van Wakona en in nauwe samenwerking met de LVV (Libellenvereniging Vlaanderen vzw).
De doelstellingen zijn:
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•

het individueel doorgeven van betrouwbare en bruikbare libellenwaarnemingen (foto’s) via waarnemingen.be;

•

het gericht zoeken naar de symboolsoorten voor OostVlaanderen;

•

het organiseren van libellen-activiteiten, inventarisatie en monitoring (ook op aanvraag);

•

natuurfotografie - libellen en hun biotopen.

Natuurreservaat ‘de Linie’
Eén van de eerste projecten van de Libellenwerkgroep is het opvolgen en inventariseren van verschillende vijvers in het natuurreservaat de Linie. Zo heeft het perceel ‘den Hert’ onlangs enkele
veranderingen ondergaan. De randen van de vijver zijn afgeschuind en vormen zo een nieuw oeverprofiel. Rietkragen en andere oeverbegroeiing kunnen zich nu ontwikkelen, met nieuwe kansen ook
voor libellen. Als libellenwerkgroep willen we graag de evolutie daarvan opvolgen en de resultaten
jaarlijks verwerken. De start werd gegeven op zaterdag 23 mei 2015. We waren met 8 deelnemers
en verkenden 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 en viervlek.
Van juni t.e.m. november hebben we een beurtrol opgemaakt om 14-daags de gebieden op libellen
te inventariseren. Momenteel staat het aantal waargenomen soorten op 19. We houden je op de
hoogte.
Contact: libellenwerkgroep@wakona.be - Brigitte Van Passel
(http://wakona.waarnemingen.be)
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