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Muurhagedis verovert Vlaanderen
en Brussel als blinde passagier

De Muurhagedis heeft een natuurlijk
verspreidingsgebied dat zich uitstrekt van het zuiden
van Europa, over de Balkan tot het noordwesten van
Turkije. Samber en Maas vormen sinds
mensenheugenis de noordgrens voor de verspreiding
van de soort. Sinds 2004 duiken echter ook in
Vlaanderen steeds vaker exemplaren op. Ondertussen
leven op 27 locaties in Vlaanderen en Brussel
populaties van Muurhagedis. Vooral rangeerstations
van de NMBS blijken erg in trek bij deze zuidelijke
soort. Dat blijkt uit onderzoek dat Hyla, de am܄bieën-
en reptielenwerkgroep van Natuurpunt, de voorbije
tien jaar uitgevoerd heeft. De grootste populaties
bevinden zich in Leuven, Mechelen en Kortemark, en
tellen elk ruim 100 dieren. 
 
> Lees meer
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Werk je mee aan de
herpetologische atlas voor Brussel?

In 2017 start het veldwerk voor een nieuwe
herpetologische atlas voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De komende 3 jaar gaan Natuurpunt en
Natagora in opdracht van Leefmilieu Brussel op zoek
naar alle reptielen en amỀ�bieën die zich in het
Brusselse Gewest ophouden. Daarvoor slaan we de
handen in elkaar met een klein legertje vrijwilligers.
Heb je zin, tijd en interesse om de kikkers, padden,
salamanders, hagedissen en slangen van Brussel in
kaart te brengen? Geef dan een seintje aan 
dominique.verbelen@natuurpunt.be, en we houden je
verder op de hoogte!
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Aan de slag in de zandgroeve

Zandgroeve Ganzeman in Neerijse is dé
stronghold voor de  mooie populatie
Vroedmeesterpad in het Dijleland. De groeve is in
beheer van Natuurpunt en samen met Hyla houdt men
ze al 10 jaar vrij van boomopslag. De soort moet het
immers hebben van een pioniersomgeving, zowel op
het land als in het water. We zetten op deze gezellige
werkdag samen de resterende boomopslag en
oevervegetatie terug.

> Meer info

http://natuurpuntvzw.createsend1.com/t/r-l-ydkhhudl-iivghykt-y/
http://natuurpuntvzw.createsend1.com/t/r-l-ydkhhudl-iivghykt-j/


05/11 Beheer voor Gladde slang

Er wordt hard gewerkt aan natuurherstel bij  het
Stappersven in Kalmthout. De meeste ingrepen
gebeuren machinaal, maar de kwetsbare zones
worden best manueel aangepakt. We stellen de
belangrijke opwarmingsplaatsen voor Gladde slang vrij
van opschietende vegetatie, zodat de grote kranen er
niet moeten komen. Zo behouden de dieren een veilig
en kwalitatief biotoop. 
 
> Meer info
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18/11 Voordracht amꘁbieën

Elk voorjaar trekken tienduizenden padden, kikkers
en salamanders naar hun voortplantings-poelen om te
zorgen voor de volgende generatie. Op deze avond van
Natuurpunt Tremelo laat Joeri Cortens je kennis-
maken met de verschillende soorten am܄bieën. Hij
vertelt je verder over hoe en waar ze leven en over hun
mysterieuze liefdesspel. Genoeg stof voor een
ongemeen boeiende avond over blaaskaken en meer! 
 
> Meer info

In de winkel: nieuwe veldgids
amꘁbieën en reptielen 

De taxonomie en systematiek van de Europese
am܄bieën en reptielen veranderde sterk in recente
jaren. Dankzij de inzet van leden van Hyla is nu een
mooie nieuwe veldgids Europese am܄bieën en
reptielen beschikbaar. Daarin worden de verschillende 
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soorten in detail beschreven met bijzondere aandacht
voor hun identi܄catie, habitat en gedrag. Per soort kan
je een gedetailleerde up-to-date verspreidingskaart
raadplegen. Een recensie uit Natuur.focus vind je hier. 
 
> Naar de webshop

 

 
 

100 kamsalamanders verhuizen van
het Zennegat naar het
Boortmeerbeeks broek
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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je interesse hebt
aangegeven in de werking rond amfibieën en reptielen in
Vlaanderen. Hyla amfibieën en reptielenwerkgroep 
www.hylawerkgroep.be 

Natuurpunt,  Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

Vind ik leuk

Tweet

Doorsturen

Natuurpunt Boortmeerbeek bezorgde dit
najaar tientallen Kamsalamanders een nieuwe thuis.
Aan het Zennegat in Mechelen dreigt het leefgebied
van de populatie te verdwijnen door het aanleggen van
een gereduceerd getijdengebied. Het INBO
(Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) werkte daaro
m een translocatievoorstel
uit. In het voorjaar werden volwassen exemplaren aan 
het Zennegat verzameld om een kweekprogramma op
te starten. De salamanderlarven die groot en sterk
genoeg zijn, werden onlangs vrijgelaten in het
nabijgelegen Boortmeerbeeks Broek. Daar vinden ze
geschikte voortplantingspoelen en landbiotoop. De
kinderen uit de buurt kwamen met veel plezier en
verwondering een handje toesteken. In een later
stadium zal ook het natuurgebied de Pikhakendonk
nieuwe bewoners verwelkomen. 
 
> Meer info
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