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Natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord

Beste natuur studiegenoten,
De voorbije 6 maanden is er heel wat werk verzet door de natuurstudiewerkgroep: de jaarlijkse
opvolging
van
algemene
en
bijzondere
broedvogels,
de
broedvogelinventarisatie,
watervogeltellingen en planteninventarisatie aan de Grote Geule (Kieldrecht) en de Kreken van
Saleghem (SGW), watervogeltellingen en planteninventarisatie in het Steengelaag (Stekene), de
opstart van het libellenmeetnet voor Variabele waterjuffer en Vroege Glazenmaker in het SintJacobsgat (Kreken van Saleghem - SGW), inventarisaties van nachtvlinders en dagvlinders op
verschillende plaatsen, het plaatsen van uilenkasten ... en natuurlijk ook alle individuele
inspanningen. Dit alles resulteerde in mooie waarnemingen.

planteninventarisatie Steengelaag

waasland.noord.waarnemingen.be - januari-juni 2017
In de eerste 6 maanden van 2017 werden voor de gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas, 7530
waarnemingen ingebracht, goed voor 1350 soorten. Iets meer dan de helft van deze
waarnemingen werden ondertussen goedgekeurd.
Het ingeven van de waarnemingen gebeurde voor 57% onmiddellijk in het veld via ObsMapp,
23% via losse waarnemingen, 15% met het nachtvlindermeetnet, de overige 5% dmv
floradatabank, dieren onder de wielen en gekopieerde waarnemingen.
De soortgroep vogels scoort met 2255 waarnemingen het hoogst (147 soorten); nachtvlinders
telt het meeste aantal soorten; 375 soorten (1500 waarnemingen).

telt het meeste aantal soorten; 375 soorten (1500 waarnemingen).
Van alle ingebrachte soorten worden er 115 als zeldzaam beschouwd. Enkele ervan zet ik graag
in de kijker.
Wilde kievitsbloem
Hondskruid
Addertong
Wilgenkarafjeszwam
Vale gieren
Mopsvleermuis
Veenmol
Venwitsnuitlibel
... 9 zeldzame loopkevers
... 26 zeldzame nachtvlinders

Hondskruid @ Jan Dhollander

Monitoring LANGE VAAG - Stropersbos Oost
Dit jaar wordt er een monitoringrapport opgemaakt voor de Lange Vaag (Stropersbos Oost). Om
zoveel mogelijk soorten te kunnen doorgeven vond er al 2x een nachtvlinderinventarisatie
plaats, 1x gingen we op zoek naar loopkevers.
Op zondag 9 juli gaan we op zoek naar zoveel mogelijk soorten. Iedereen welkom. Afspraak
om 14u00 aan kruising Koningstraat-Stropersfietspad, De Klinge Graag een seintje op voorhand
natuurstudie@panneweel.be als je komt.

Op zoek naar loopkevers

Dagvlinders
Marc Gevers bracht tijdens de algemene vergadering een overzicht van de waarnemingen
dagvlinders in Waasland-Noord in 2016. Op 11 juni maakte hij een tussentijdse vergelijking
van de dagvlinderwaarnemingen tov vorig jaar.
"In vergelijking met 2016 zijn er dit voorjaar (tot 11/6) twee maal zo veel waarnemingen
ingegeven (1446 in 2017, 722 in 2016). Natuurlijk heeft het goede weer daar mee te maken en
het feit dat ik ook vroeger actiever was. Waarnemingen van 'anderen' in beide jaren ongeveer
hetzelfde (400)
Meeste waarnemingen van citroenvlinder (244), dagpauwoog (295), klein geaderd witje (166)
en bont zandoogje (180). De eerste twee soorten (overwinteraars) profiteerden van een grote
laatste generatie verleden jaar en de zachte winter.
Ik heb de vlinderwaarnemingen niet per gebied geteld maar al wel gezien dat sommige soorten
in meer gebieden worden gezien. Zo zijn het groot koolwitje en kleine vos al meer verspreid
gezien. Oranje zandoogje, koevinkje en zwartsprietdikkopje zijn voor 11/6 nog niet gezien, maar
dat is normaal. Bruin zandoogje en groot dikkopje vliegen ook maar pas.
In Groene Putten en Speelhof (Stekene) zijn er al resp. 12 en 10 dagvlindersoorten gezien.
Oranjetipje is uitgevlogen. Waarnemingen vergelijkbaar met verleden jaar, maar minder gezien
in Steengelaag, meer in Stropersbos (en in Groene Putten en Speelhof).
Afwachten wat de nieuwe soorten en volgende generaties brengen"

Koevinkje @ Marc Gevers

Maandelijkse observatiewandeling

Maandelijkse observatiewandeling
Maandelijks gaan we, de eerste maandag van de maand (13u30-17u00), op stap met een aantal
geïnteresseerden om de natuurgebieden en de voorkomende soorten beter te leren kennen.
Oorspronkelijk opgestart als een ondersteuning voor NME (Natuur- en Milieueducatie), nu
worden regelmatig de veldgidsen en bino's bovengehaald.
Wil je graag meegaan? Contacteer guy.devos@gmail.com.

natuurgebied Panneweel

Natuurstudie-activiteiten
Voor alle natuurstudie-activiteiten in het Waasland en omstreken verwijs ik graag naar de
website van Wakona (Wase Koepel voor natuur.studie).
Voor info mbt natuurstudiewerkgroep Waasland-Noord kan je hier terecht.

www.panneweel.be | natuurstudie@panneweelbe
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