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voorwoord

VUUR

RAVON stimuleert onderzoek naar reptielen, amfibieën en vissen. Niet alleen “waar 
zitten welke soorten en hoe vergaat het hen”, maar ook diepgravender onderzoek, 
bijvoorbeeld “waarom zit die soort daar en niet op een andere plek?”. Het is dan ook 
mooi om te zien dat regelmatig artikelen verschijnen van dit onderzoek in het RAVON 
tijdschrift. Recent een verslag van het onderzoek naar het voorkomen van beekvissen in 
de Achterhoek en nu een artikel over de vuursalamander in Limburg.

Dankzij het jarenlang trouw monitoren door vrijwilligers van de vuursalamander in het 
Bunderbos, werd duidelijk dat vanaf 2010 de populatie is ingestort. Een zeer trieste 
zaak, want het was een bloeiende populatie van vele honderden dieren. In overleg met 
betrokkenen is een actieplan opgesteld. Belangrijke elementen hieruit zijn: het wekelijks 
zoeken naar vuursalamanders en het vangen van de laatste dieren om er mee te kweken. 
Uiteraard gebeurt dit met een vergunning van het ministerie van EL&I.
Tot nu toe zijn de resultaten erg negatief: er wordt amper een dier gezien. De enkele 
dieren die zijn gevonden, zijn meegenomen. Dit is een (smalle) basis voor het 
kweekprogramma.
Nu is het zaak om ervoor te zorgen dat we de oorzaken van het instorten van de 
populatie achterhalen. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk. Als de oorzaken in het 
leefgebied zijn weggenomen, kunnen de gekweekte dieren worden losgelaten.

Voor al dit werk is geld nodig, veel geld. We doen een beroep op u, om bij te dragen aan 
het behoud van de vuursalamander in Nederland. Bij het tijdschrift zit daarom een flyer 
over de actie SOS vuursalamander die 27 augustus jl. is gestart. Voor de meest actuele 
informatie en donatiemogelijkheden (SMS en doneerbuttons) kunt u terecht op de 
website www.sosvuursalamander.nl. 
Adopteer ook eens een vuursalamander.
Alvast dank voor uw bijdrage! 

Rob van Westrienen
directeur RAVON 

Bij dit nummer treft u twee bijlagen aan. Allereerst een brochure die is gebaseerd 
op het jaarverslag van 2011. Het volledige jaarverslag, inclusief publicatielijst, kunt u 
online lezen via www.ravon.nl (Publicaties > Jaarverslag). Scan de QR-code hiernaast 
voor een directe verwijzing naar de site. 

Daarnaast ontvangt u de flyer SOS vuursalamander. In het artikel over de 
vuursalamander kunt u hierover meer lezen. Een speciale website www.
sosvuursalamander.nl is gelanceerd tijdens het verschijnen van dit nummer. Scan de 
QR-code op de flyer voor een directe verwijzing naar deze site.


