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Extra Aandacht voor de Kamsalamander
Edo Goverse

Contactdag Twente
Het afgelopen seizoen zijn er door de Werkgroep
Monitoring veel lezingen gegeven over amfibieën
en reptielen, inventarisatietechnieken en over het
monitoren zelf. We zijn o.a. geweest in Almelo,
Hardenberg, Enschede, Leusden, Het Gooi, Heiloo
en Roermond. Vaak hebben we de nadruk gelegd
op de kamsalamander omdat we ernaar streven het
aantal telgebieden met kamsalamanders uit te
breiden in en buiten Habitatrichtlijngebieden (zie
MAM 18 & 14). Veel Habitatrichtlijngebieden
voor de kamsalamander liggen in Overijssel. We
hebben dan ook in Twente op 7 april een
zogeheten Contactdag Kamsalamander
georganiseerd in Natuurinformatiecentrum
Koetshuis Hof Espelo van het Landschap
Overijssel. Er was veel interesse voor deze
themamiddag van waarnemers van het Meetnet
Amfibieën alsook de Inhaalslag tot
terreinbeheerders en andere geïnteresseerden. De
zaal was vol!

We zijn eerst het veld in gegaan. In twee groepen
hebben we, gewapend met schepnetten, op het
terrein van Hof Espelo enkele wateren
geïnventariseerd op de aanwezigheid van
amfibieën. Al snel werden de eerste diertjes
gevangen: enkele kleine watersalamanders èn een
vrouwtje kamsalamander! Zo konden goed de
uiterlijke kenmerken worden besproken en zijn er
mooie foto’s gemaakt. Al snel werden op de
vegetatie in het water ook eitjes gevonden van de
kleine watersalamander en kamsalamander. De
eitjes van de laatste soort zaten o.a. op dode
bladeren van lisdodde.

De verschillen tussen
de eitjes van de twee
salamandersoorten
waren zo goed uit te
leggen. Het leuke van
zo’n groepsexcursie is
dat iedereen wel
andere ervaringen of
inventarisatietechnieken
heeft. Zo steek je altijd
weer wat op. Even
later werden nog
enkele kamsala-
manders naar boven
geschept, waaronder
twee mannelijke
exemplaren met grote
kammen, en een
subadulte groene
kikker.

Na de excursie volgden de lezingen. Als eerste
heeft Mark Zekhuis van Landschap Overijssel
uitgelegd wat de ideeën van Landschap Overijssel
zijn met betrekking tot amfibieën en hun habitat.
Het Landschap Overijssel stimuleert onder andere
particulieren om onderhoudscontracten aan te
gaan, om poelen aan te leggen, of juist te
ontwikkelen ten gunste van amfibieën.
Annemarie van Diepenbeek van het RAVON heeft
een technisch verhaal gehouden over de
Habitatrichtlijngebieden in Overijssel met hun
verschillende instandhoudingdoelstellingen.
Vervolgens hield ik nog een praatje over de
ecologie en het gedrag van kamsalamanders en
hoe je deze het beste kunt inventariseren en
monitoren. Het zoeken naar eitjes, zoals bij de
excursie gedemonstreerd, stond daarbij centraal.
Naar aanleiding van deze middag zijn enkele oud-
waarnemers weer helemaal geënthousiasmeerd en
enkele nieuwe waarnemers hebben zich bij het
Meetnet aangemeld. Iedereen wordt hartelijk
bedankt voor hun bijdrage aan deze geslaagde
middag! Speciaal wordt Harry Koster van het
Landschap Overijssel bedankt voor het
beschikbaar stellen van de faciliteiten.

Enkele enthousiaste deelnemers
bestuderen de gevangen salamanders
op hun uiterlijke kenmerken.
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