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Natuurpunthuis Mechelen • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen

9.30: Onthaal met thee en koffie

ZAT

10.00-11.15

17 MAA

• 10 jaar Libellenvereniging Vlaanderen
Anny Anselin & Geert De Knijf

2018

RT

ZAT

18 FEBR
2017

• Libellenmeetnetten: resultaten van de afgelopen twee jaar en
opstart van de laatste soortroutes
Geert De Knijf & Hannes Ledegen
• Libellenstudie uit lang vervlogen tijden
RobrechtDebbaut
Debbaut
Robrecht

11.15-11.45: pauze

11.45-12.45
• Quiz - Tim Adriaens & Peter van der Schoot
• Algemene ledenvergadering LVV vzw

12.45-13.30: middagpauze

13.30-15.00
• Oplossing en uitslag quiz
Tim Adriaens & Peter van der Schoot
• Aperçu des actions en faveur des Libellules en Wallonie: base de
données, restauration des habitats et évolution des populations
Roland
Roland de
de Schaetzen
Schaetzen

PROGRAMMA
• Een actualisatie van de verspreiding van de libellen in de
Wellemeersen
(2008-2016)
9u30:
Onthaal met
thee en koffie
Danny Van Schandevijl
10u-11u
• Leidt klimaatopwarming tot anders samengestelde waterjuffers?
•
Libellenmeetnetten in Vlaanderen: terugblik en
Marie Van Dievel
vooruitzichten • Hannes Ledegen & Geert De Knijf

14u50-15u20: pauze
Zwervende
pantserjuffer © Eric Malfait
15u20-16u40
Houtpantserjuffer (© Eric Malfait)

•

Effecten van pesticiden: van ei tot adult • Lizanne Janssens

•

40 jaar libellen zoeken in Mauritanië • Henri Dumont

pauze van het Merkske • Bart Hoeymans
•15.00-15.30:
De Libellenfauna

•

De libellen van Suriname • Marcel Wasscher

•15.30-17.00
Effecten van verstedelijking op waterjuffers • Nedim Tüzün

16u40: Receptie

11u -11u30: pauze
• Natuurherstel in Vlaanderen en de impact op libellen
11u30-12u45
Jorg Lambrechts, Ilf Jacobs & Wout Opdekamp
•
quiz - Tim Adriaens & Peter van der Schoot
• Zijn Lestes-soorten uit uitdrogende plassen meer kwetsbaar aan
• pesticiden?
Voorstelling van de nieuwe LVV website - Brigitte Van Passel
Rosier ledenvergadering LVV vzw
• Lana
Algemene
• Sympetrum middagpauze
tibiale, een vergeten Europese libel
12u45-13u45:
Henri
Dumont
13u45-14u50

PRAKTISCH

PRAKTISCH
Inschrijving: De studiedag is gratis voor LVV-leden.
Niet leden betalen
5 euro. Gelieve
in voor
te schrijven
via de
website
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libellen van
Lelygebergte
in Adriaens
Suriname& Peter van der
•• DeOplossing
enhet
uitslag
quiz • Tim
Johan
Devolder
Schoot

Gelieve zelf voor je lunch te zorgen. In de onmiddellijke omgeving
van het
Natuurpunthuis
zijn er verschillende
broodjeszaken
te
Naar
aanleiding
van ons 10-jarig
bestaan, wordt
je een broodjesvinden.
Thee,
koffie,
water
en
frisdranken
worden
voorzien.
lunch aangeboden door de Libellenvereniging Vlaanderen. Thee,

•17.00:
Libellenmarkeringsproject
Receptie – 10 jaar LVVin Hoeilaart • Dirk Raes & Arnold
Windey
19.00: gezamenlijk etentje in een restaurant in Mechelen. Stuur
•
De trage waterjuffer versus het snel lantaarntje: wie haalt het
voor 28 februari een mailtje naar johan.devolder1@gmail.com als je
tijdens een hittegolf? • Marie Van Dievel
graag deelneemt.

Tijdens de pauzes zal er een boekenstand aanwezig zijn.
Hoe te bereiken: Het Natuurpunthuis ligt op een paar honderd
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Natuurpunt: http://www.natuurpunt.be/nl/Contact_284.aspx

