Hyla viert jubileum
De Hylawerkgroep zet zich al 30 jaar in voor onze inheemse herpetofauna en is zo één van de oudste
werkgroepen van Natuurpunt. Dankzij 15 lokale werkgroepen en de provinciale koepels, zijn de ‘Hylieten’ in
bijna heel Vlaanderen actief. Hyla organiseert excursies, studiedagen en tentoonstellingen, en ondersteunt niet
minder dan 250 paddenoverzetacties. Meer info vind je terug op www.hylawerkgroep.be. Wil je deel uitmaken van deze toffe kliek
amfibieën en reptielenliefhebbers? Kijk dan eens naar de activiteitenkalender of neem contactop. Hou de website in het oog voor
jubileumfestiviteiten!

Paddenoverzetacties weer van
start
Binnenkort gaat de Grote Paddentrek weer van
start. Een aantal overzetacties plaatsten hun
schermen en valemmers al eind januari. Goed
begonnen is half gewonnen. Neem een kijkje
op www.paddenoverzet.be en
opwww.padden.nu, en wie weet is er een
paddenoverzetactie in je gemeente. Jaarlijks
worden er op ca. 250 overzetacties tot bijna
200.000 dieren de weg over geholpen. Meld je
aan en zorg er mee voor dat de amfibieën veilig
tot in hun voortplantingspoel geraken!

Zoekkaart Amfibieën
Intussen staat ook de nieuwe zoekkaart
amfibieën online. Het is een veel frissere versie
van de oude zoekkaart geworden. Bovendien is
ze een pak kleiner (lees handiger) en nu ook
waterbestendig. Ze kan dus, net zoals onze
kikkers, padden en salamanders, tegen een
stevige regenbui of een plets in de poel. De
kaart is gedrukt op veel duurzamer materiaal.
Ondanks hogere drukkosten, hebben we
dankzij Aquafin toch de prijs op 1,5 euro/stuk
kunnen houden.
Wil je zelf een aantal zoekkaarten bestellen, surf
dan snel naar de website.

Europese natuurorganisaties trekken aan alarmbel: “Catastrofe dreigt voor salamanders”
Een agressieve schimmelziekte die volledige salamanderpopulaties dreigt uit te roeien, rukt via Nederland,
Duitsland en België op in Europa. In een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie dringen 45
natuurorganisaties en wetenschappers van over heel Europa aan om onmiddellijk middelen vrij te maken voor
monitoring, noodplannen en onderzoek. Daarnaast moet de handel in besmette salamanders stopgezet
worden.
Lees hier het persbericht
Lees het volledige salamanderdossier

