AGENDA - resultaten 2017

Natuurpunt Waasland
Kern Noord

• Algemeen overzicht waaslandnoord.waarnemingen.be
Brigitte Van Passel
• Vogelinventarisatie
Chris De Buyzer
• Orchideeën Gavers - Planten bloemenakker Kieldrechtse Watergang
Jan Dhollander
• Loopkevers
Marc Bogaerts
PAUZE
• Mossen en korstmossen in het Stropersbos
Marc De Meireleir
• Libellen Waasland Noord
Brigitte Van Passel
• Dagvlinders Speelhof - Groene Putte
presentaties Marc Gevers
• Planning 2018
Brigitte Van Passel

natuurstudie

waaslandnoord.waarnemingen.be

Natuurpunt Waasland
Kern Noord

in cijfers

209 tellers

17.683 tellingen

meest geteld
dagvlinders
5816

natuurstudie

1794 soorten

meeste soorten
nachtvlinders
464

speciale waarneming

Natuurstudiewerkgroep 2017
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•
actieve werkgroep die verschillende soortengroepen inventariseert in het
		werkingsgebied Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren (Kieldrecht - Grote Geule)
			

vogels
→ ABV, BBV, WVT, andere broedvogels, huiszwaluwen
vogels
→ uilen algemeen, project steenuil 2020
planten
→ algemeen, orchideeën
			mossen & korstmossen
			paddenstoelen
ongewervelden
→ nachtvlinders, dagvlinders, libellen, zweefvliegen,
     kokerjuffers, loopkevers, water- en oppervlaktewantsen
							 waterkevers, andere
•
•

communiceren hierover d.m.v. artikels in tijdschrift, website, mailings
organiseren activiteiten voor groot publiek en/of specialisten

Natuurpunt Studie ondersteunt deze inspanningen met het project “zin in natuurstudie”, als
lokale natuurstudiewerkgroep behaalden we het maximum aantal punten en dat levert ons
voor 2017 een totaal bedrag van 250 euro op.

Libellenwerkgroep Waasland
•
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In 2017 werden voor werkingsgebied Waasland-Noord 1838 waarnemingen ingevoerd
door 31 waarnemers.
In totaal 38 verschillende soorten libellen, waarvan 17 soorten juffers en 21 soorten
echte libellen.
Als we eventjes bij de buren kijken dan werden er in 2017 in het werkingsgebied van
Wakona (Wase koepel voor natuur.studie), 41 soorten waargenomen, in de gemeente
Hulst komen we op 36 soorten.

•

Het totaal waargenomen soorten voor werkingsgebied Waasland-Noord in een periode
2008-2017 is 43 soorten, 19 soorten waterjuffers en 24 soorten echte libellen.
Het totaal waargenomen soorten in een periode 2008-2017 voor Wakona is 43 soorten
en in Hulst staat de teller op 42 soorten.

•

Voor het project Stropersbos werden in 2017, 3 nieuwe soorten waargenomen.
Zuidelijke glazenmaker en Venwitsnuitlibel zijn ook 2 nieuwe soorten voor het
werkingsgebied van Waasland-Noord. Blauwe breedscheenjuffer werd reeds in andere
gebieden waargenomen.

Libellenwerkgroep Waasland
•

Natuurpunt Waasland
Kern Noord

Voor de Kreken van Saleghem werden Koraaljuffer en Bruine korenbout na een
afwezigheid van 6 jaar (2010) terug gezien in het Sint-Jacobsgat.

•
www.panneweel.be / natuurstudie / libellen
		
opvolging libellen Stropersbos (via link naar www.wakona.be)
		
opvolging libellen Kreken van Saleghem (via link naar www.wakona.be)
		
jaarverslagen Waasland-Noord
Voor alle info mbt waarnemingen van libellen in het Wakona-werkingsgebied,
waaronder ook Stekene en Sint-Gillis-Waas behoren, kan je terecht op de
libellenwerkgroeppagina’s op de website van Wakona.
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Libellenwerkgroep Waasland

Kreken van Saleghem 2017
Vroege glazenmaker
Variabele waterjuffer
•   transectmonitoring
•   3 tellingen
1 - 20 mei
21 mei - 10 juni
11 - 30 juni
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PLANNING
•

excursies - activiteiten
29 juli 2018			Insectenwandeling Steengelaag (Marc Bogaerts)
		
1 september 2018		Vleermuizen					(Kris Peeters)
		
6 oktober 2018		
Paddenstoelenwandeling 		
(Marc De Meireleir)
		21 oktober 2018		 Paddenstoelenwandeling		 (Dirk Baert)
		4 november 2018		
Paddenstoelenwandeling 		
(Hugo De Beuckeleer)
•
vrijwilligersopleiding:
		29 maart 2018
Waarnemingen.be en Obsmapp voor gevorderden (Belsele)
		inschrijven via www.natuurpunt.be
•
Wakona soortenzoekdag
		21 juli 2018			 Steengelaag (Stekene)			
•
najaarsvergadering opstellen planning 2019
			
		20 september 2018		
Natuurhuis Panneweel

(ism Natuurstudiewerkgroep)
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•

maandelijkse observatiewandeling MOW  
(eerste maandagnamiddag van de maand)
		Guy De Vos (guy.devos@gmail.com) verstuurt de uitnodiging - inschrijven
maandelijkse dagvlinderwandeling (april-oktober • een woensdagnamiddag als het weer het toelaat)
		Brigitte Van Passel (natuurstudie@panneweel.be) verstuurt de uitnodiging - inschrijven
•

•

Op aanvraag organiseren we voor kleine groepen:
Intro waarnemingen.be - Waterleven - Herkennen dagvlinders Waasland-Noord.
Contact: natuurstudie@panneweel.be

•

Inventarisaties

•

10 jaar waarnemingen.be
8 juni 2018 Speelhof inventarisatie planten
8 juli 2018
Speelhof inventarisatie insecten

(info op website - pdf te downloaden)
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via website te
downloaden

Natuurstudie-activiteiten 2018
→

natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord werking (min 4x per jaar gezamenlijke activiteit)
•
•
•

← voorstelling
werkgroep
     planning →
2018

natuurstudie

•

→

Voorjaarsvergadering met voorstelling resultaten 2017
12 maart 2018
1 excursies naar een natuurgebied buiten werkingsgebied
zie activiteiten/excursie
1 soorteninventarisatie in een natuurgebied binnen werkingsgebied
8 juni 2018 - Speelhof
inventarisatie planten
8 juli 2018 Speelhof
inventarisatie insecten
Najaarsvergadering opstellen planning 2019
20 september 2018

activiteiten/excursie
25 februari 2018
3 maart 2018
29 juli 2018
1 september 2018
6 oktober 2018
21 oktober 2018
4 november 2018

Vogelwandeling LO
Uilenwandeling
Insectenwandeling Steengelaag
Vleermuizen
Paddenstoelenwandeling
Paddenstoelenwandeling
Paddenstoelenwandeling

(Chris De Buyzer)
(Kenny Vereecken)
(Marc Bogaerts)
(Kris Peeters)
(Marc De Meireleir)
(Dirk Baert)
(Hugo De Beuckeleer)

→

maandelijkse observatiewandeling MOW - (eerste maandagnamiddag van de maand)
Guy De Vos (guy.devos@gmail.com)
verstuurt de uitnodiging naar hen die ingeschreven zijn

→

herkennen dagvlinders Waasland-Noord
14 februari 2018
(Brigitte Van Passel)
maandelijkse dagvlinderwandeling - (april-oktober • een woensdagnamiddag als het weer het toelaat)
Brigitte Van Passel (natuurstudie@panneweel.be)
verstuurt de uitnodiging naar hen die ingeschreven zijn

→

→

Wakona soortenzoekdag
21 juli 2018

Steengelaag (Stekene)

→

vrijwilligersopleiding: Waarnemingen.be en Obsmapp voor gevorderden (Belsele) (inschrijven!)
29 maart 2018
19u30-22u30

→

thema’s openschuurdagen
6 mei 2018
3 juni 2018
1 juli 2018
5 augustus 2018

bodemsafari
uilen
waterleven
wilde bestuivers

(Marcel Van Puymbroeck)
(Kenny Vereecken)
(Marc Bogaerts - Hugo De Beuckeleer)

Op aanvraag organiseren we voor kleine groepen: Intro waarnemingen.be - Waterleven - Herkennen dagvlinders
Waasland-Noord. Contact: natuurstudie@panneweel.be

1
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CONTACT
Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord
Natuurhuis Panneweel
Krekeldijk 2, 9170 Sint-Gillis-Waas (Meerdonk)
natuurstudie@panneweel.be
www.panneweel.be / natuurstudie
regioscherm waarnemingen.be / waaslandnoord.waarnemingen.be
Brigitte Van Passel / +32 3 779 89 31
Wase koepel voor natuurstudie
info@wakona.be
www.wakona.be
regioscherm waarnemingen.be / wakona.waarnemingen.be
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