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Inhaalslag Kamsalamander

Inhaalslag kamsalamander 2005
Rien van Himbergen

Rien van Himbergen uit ‘s-Hertogenbosch is al enkele jaren zeer actief als waarnemer voor het Meetnet Amfibieën
in Noord-Brabant, waar hij onder andere de kamsalamander volgt. De inhaalslag bracht hem op leuke plekken
buiten zijn eigen vertrouwde gebiedjes.

Dit jaar voor mij geen verre oorden, maar km-
hokken in Den Bosch en omgeving, op zoek
naar de kamsalamander. Van mijn
aanmelding voor de inhaalslag heb ik geen
spijt gehad! Zo kom je weer eens op plekken
waar je al in geen jaren meer bent geweest. In
totaal heb ik er ongeveer 40 poelen bezocht,
waarin bijna steeds de kleine
watersalamander in grote getale voorkwam.
Gelukkig vond ik ook de kamsalamander
terug in veel van de km-hokken waar hij ooit
eerder was waargenomen. Er zijn nogal wat
nieuwe poelen gegraven en het deed me goed
om ook daar al kamsalamanders tegen te
komen.

Omdat het voor de volwassen dieren al wat
aan de late kant was, heb ik vooral naar eitjes

gezocht. Ik vond dat gemakkelijker dan
volwassen dieren te spotten en bovendien
bespaart het tijd: met een minuut of tien was
het meestal wel bekeken. Tot mijn frustratie
heb ik in mijn geboorteplaats de
kamsalamander nog niet terug kunnen
vinden, en dat terwijl vroeger op de lagere
school de vensterbank vol stond met
jampotjes met deze salamanders! Jammer-
genoeg hebben de sloten en het ven waarin ze
destijds zaten plaats moeten maken voor
woningen. Gelukkig is het natuurbeheer nu
verbeterd en beginnen de nieuwe
amfibieënpoelen hun vruchten af te werpen.
Al met al gaat het nog niet zo slecht met de
salamanders in Noord-Brabant. Wel is het
belangrijk dat we blijven monitoren om
veranderingen te signaleren.
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Rechts staat afgebeeld het kaartje van de te
actualiseren km-hokken in Noord-Brabant.

Op de foto hieronder is een
kamsalamanderman in baltskleed te zien.

Inhaalslag Vissen
Een aantal mensen heeft zich opgegeven
voor onderzoek aan verspreiding van
vissen. De inhaalslag voor vissen is nog
in voorbereiding en wij hopen dat deze
in 2006 van start kan gaan. De vrijwilligers
die zich hiervoor aangemeld hebben,
zullen te zijner tijd nader bericht van
RAVON ontvangen.


