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Samen met een groot aantal vrijwilligers zet RAVON zich 
in voor de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen. 
Dit doen we door te tellen waar, en in welke mate, ‘onze 
soorten’ voorkomen. Ontzettend belangrijk werk, want deze 
monitoringsgegevens zorgen ervoor dat we een goed beeld 

hebben van de stand van de dieren in Nederland. En 
hoe beter we dat weten, hoe beter we ze kunnen 

beschermen. 

Nieuw portaal
Op ravon.nl/tellen staan alle RAVON telprojecten 

bij elkaar. Om voor ervaren èn nieuwe vrijwilligers 
beter inzichtelijk te maken welke trajecten er allemaal 

zijn, hebben we deze pagina een grondige update gegeven. 
Zo kun je per soortgroep beter zien welke teltrajecten er 
zijn, je kunt je aanmelden voor een werkgroep, of losse 
waarnemingen doorgeven. Je vindt er alles over broeihopen, 
het slangenportaal, de glasaalmonitoring, het overzetten van 
amfibieën, knakaalonderzoek en nog veel meer. 

Bekend zijn de buitenlandse filmpjes van vliegende zilverkarpers, 
die als schrikreactie uit het water springen als er een motorboot 
nadert. Deze schrikreactie kan leiden tot gevaarlijke botsingen 
met de mensen in de boten. Jan Andries maakte deze foto van 
een vliegende karper. Het bleek echter geen zilverkarper maar 
een gewone karper die uit de bek viel van een blauwe reiger. 

Telprogramma's RAVON in nieuw jasje
Help mee, tel mee!

Schepnetvissen in het Rijswijkse veld. 
(Foto: Jelger Herder)

(Foto: Olaf Op den Kamp)

(Foto: Jan Andries)

Vliegende karper

Maastrichtse muurhagedissen in  
het zonnetje

Deze bijzondere foto van Olaf Op den Kamp (31 oktober 2020) bereikte ons 
via Facebook. De muurhagedissen kruipen in het najaar in groepjes weg in 
gunstige winterverblijfplaatsen. Maar als het weer zonnig en warm genoeg 
is, zie je ze ook nog samen genieten van de laatste zonnestralen. Er staan 
minimaal 77 muurhagedissen op de foto! Er zijn dieren van verschillende 
leeftijden te zien, maar met name kleine juvenielen, die in 2020 geboren zijn. 
Door de warme en zonnige zomers van de afgelopen jaren is er veel nieuwe 
aanwas. De muren zijn een aantal jaren geleden geconsolideerd waarbij de 
veldbrandstenen opnieuw werden gevoegd. Door actieve lobby is ervoor 
gezorgd dat de onderste mergellagen niet gevoegd zijn in verband met de 
muurhagedissen. Met een prachtig resultaat.
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