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Voorjaarsvergadering met presentatie’s en resultaten 2018
Varia

1.

Voorjaarsvergadering
Op het programma stonden een 8-tal presentaties over uiteenlopende onderwerpen, over reeds gekende
thema’s en volledig nieuwe onderwerpen. Een boeiende en interessante avond met verschillende sprekers.

•
Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord 2018
			Brigitte Van Passel
•
Broedvogels
			Chris De Buyzer
•
Watervogeltellingen Kreken van Saleghem
			Ferdinand Denayer
•
Steenuilenproject 2020
			Guy De Vos
•
Kerkuilen(kast) in natuurhuis Panneweel
			Kenny Vereecken
PAUZE
•
Ascomyceten
			Marc De Meireleir & Dirk Baert
•
Nachtvlinders in Het Speelhof en de Kreken van Saleghem
			Hugo De Beuckeleer
•
Wantsen - waaslandnoord.waarnemingen.be
			Brigitte Van Passel
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De presentaties over de werkgroep, broedvogels, project steenuil
2020, ascomyceten en wantsen kan je downloaden via de website
www.panneweel.be / natuurstudie / publicaties.
Ook een voorstelling van wat we als natuurstudiewerkgroep doen en
de planning 2019 kan je daar terugvinden.
Op het moment dat de andere presentaties beschikbaar zijn, komen ze ook op de website onder publicaties.
		
Voor het ‘Kerkuilen-verhaal in het Natuurhuis Panneweel’ voorzien we op korte termijn afzonderlijke pagina’s
via een apart menu-item. Oh ja, Kenny belde me deze voormiddag met het heuglijke nieuws dat het kerkuilvrouwtje gisteren een eerste ei gelegd heeft ....
De presentaties werden gebracht met zoveel enthousiasme, dat het moeilijk was de geplande timing
aan te houden. Indien er genoeg interesse en aanbod is, kunnen we, los van de voorjaarsvergadering
overwegen een bijkomende vergadering in te plannen, met minder presentaties en deze iets langer te laten
duren (max 20 min).
Wil je graag volgend voorjaar of op een ander tijdstip de resultaten van je natuurstudieproject(en)activiteit(en) voorstellen, dan mag je dat natuurlijk in de loop van dit jaar laten weten.

2.

Varia

Wegens het uitlopen van de planning, zijn we hier niet echt aan gekomen. Toch enkele weetjes meegeven:
•
Marc vertelde over een vleermuizentelling met batdetector door Joris Everaert in het Steengelaag
		
in de week van 15-22 februari 2019.
		4 nachtopnames met ca. 25-30 detecties van gewone dwergvleermuis, bijna elke nacht 5-10 detecties
		
van ruige dwergvleermuis (zitten ook vaak in bomen), bijna elke nacht enkele baardvleermuizen, een
		
grootoor op één van de nachten, een mogelijke rosse vleermuis op één nacht.
•
Het volledige jaarverslag van de libellen Waasland-Noord kan je hier downloaden:
		https://www.panneweel.be/images/natuurstudie/A4_BeknoptJaarverslag_2018.pdf
•
Libellen in de Kreken van Saleghem kan je tijdens het vliegseizoen hier volgen:
		https://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/projecten/
		
kreken-van-saleghem-sint-gillis-waas-meerdonk
Libellen in het Stropersbos kan je tijdens het vliegseizoen hier volgen:
		https://www.wakona.be/index.php/projecten-libellen/projecten/
		
projecten-stropersbos-stekene-sint-gillis-waas
•

Dagvlinders in het werkingsgebied Waasland-Noord (Kreken van Saleghem, Steengelaag, Speelhof,
Groene Putte en Stropersbos) kan je hier volgen:
		https://www.panneweel.be/index.php/natuurstudie-algemeen/ongewervelden/dagvlinders/
		
588-kreken-van-saleghem-sgw-dagvlinders-waargenomen-soorten
		
590-steengelaag-stekene-dagvlinders-waargenomen-soorten
		591-speelhof-stekene-dagvlinders-waargenomen-soorten
		
592-groene-putte-stekene-dagvlinders-waargenomen-soorten
		
711-stropersbos-stekene-sgw-bis-dagvlinders-waargenomen-soorten
•

De fotogids ‘slijmzwammen (myxomyceten)’ van Marc De Meireleir en Dirk Baert werd in de loop
van 2018 op de website gezet:
		https://www.panneweel.be/index.php/natuurstudie-algemeen/planten-paddenstoelen-mossen		
korstmossen/myxomyceten-slijmzwammen-ascomyceten-zakjeszwammen
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•

De gegevens 2018 van broedvogels en huiszwaluwen werden door Chris De Buyzer verwerkt en op
de website geactualiseerd.
		https://www.panneweel.be/index.php/natuurstudie-algemeen/vogels/broedvogels/
		
93-broedvogelinventarisaties-in-onze-natuurgebieden
		
https://www.panneweel.be/index.php/natuurstudie-algemeen/vogels/huiszwaluwen
•

Graag met regelmaat de website www.panneweel.be / natuurstudie nakijken of de gegevens nog
steeds correct zijn en up-to-date.  Aanpassingen gewoon doorsturen, ik doe het nodige.
		Wil je graag meedenken over hoe we de website m.b.t. natuurstudie kunnen uitbouwen,
laat het me weten, dan plan ik hiervoor een afzonderlijke vergadering.
Ook voor het tijdschrift en de nieuwsbrief zijn artikels - natuurweetje m.b.t. natuurstudie steeds
		welkom!
•
Voor de cursus insecten zijn er al 41 deelnemers ingeschreven. Ongeveer evenveel mannen als
		vrouwen....
Voor de cursus sprinkhanen kunnen we nog promotie gebruiken, 7 deelnemers zijn er tot nog toe
ingeschreven.
•

Natuurstudie organiseert op 27 maart 2019 een webinar over voorjaarsbloeiers. Gewoon te volgen
achter je computer.  Inschrijven is de boodschap!
Alle info: https://www.natuurpunt.be/agenda/webinar-voorjaarsbloeiers-34045

		
•
Het eerste deel van de webinarreeks ‘Klimaat en natuur’ kan je online bekijken.  Inschrijven voor het
tweede deel op 19 maart 2019 is nog altijd mogelijk.
Alle info: https://www.natuurpunt.be/agenda/webinarreeks-klimaat-en-natuur-34046

verslag : Brigitte Van Passel
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