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plots waar t/m 2004 de
kamsalamder is geteld

plots waar voorheen de
kamsalamander is geteld

plots in Habitatrichtlijngebied
waar de kamsalamder niet
gezien of gevolgd wordt

Monitoren in Habitatrichtlijngebieden: de laatste stand van zaken
Gerard Smit

In Mededelingen Meetnet Amfibieën Nr. 14
hebben we stilgestaan bij de betekenis van
Habitatrichtlijngebieden. Het gaat hierbij om
de instandhouding van terreinen waar kam-
salamander en geelbuikvuurpad voorkomen,
twee boeiende soorten die in ons land voorko-
men. Deze soorten worden op nationaal en op
Europees niveau beschermd. Er zijn voor deze
soorten in totaal 37 Habitatrichtlijngebieden
aangewezen. De geelbuikvuurpad is de laatste
jaren integraal geteld in het kader van het
soortbeschermingsplan. De komende jaren zal
deze activiteit worden voortgezet in samen-
werking met Stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen in Limburg (IKL).

Voor de kamsalamander zijn 35 Habitatricht-
lijngebieden aangewezen. In allemaal  willen
we minstens één telgebied realiseren, in de
grotere méér. Anno 2004 werd de kam-
salamander gemonitoord in 22 telgebieden die

in 8 verschillende Habitatrichtlijn-gebieden
liggen. In Drenthe, Twente, op de Veluwe,
langs de rivieren, in Zeeland, Brabant en
Limburg liggen Habitatrichtlijngebieden die
relevant zijn voor de kamsalamander maar
deze soort wordt er nog niet gevolgd of niet
meer gevolgd. Daar willen we dus komend jaar
aan gaan werken.

Op het hier afgedrukte kaartje zijn alle
Habitatrichtlijngebieden (o.a. voor de kam-
salamander) in grijs aangegeven. Alle telge-
bieden van het Meetnet Amfibieën die in
kamsalamander-Habitatrichtlijngebied liggen
zijn ingetekend, maar niet overal worden
kamsalamanders waargenomen. We zullen
actie voeren om in meer gebieden meetlocaties
te krijgen en het liefst zien we de voormalige
plots weer bezet. We doen hierbij een oproep
aan de desbetreffende terreinbeherende instan-
ties om mee te werken.

Gevraagd: Vrijwilligers die in de
buurt van een Habitatrichtlijngebied
wonen om zich op te geven voor het
monitoren van de kamsalamder.


