
2322 tijdschrift  RAVON 47 | mAARt 2013 | jAARgANg 15 | NummeR 1

nieuws

Donaties van 
Stichting 
Herpetofauna

Wij hebben twee geweldige 
donaties ontvangen van 
Stichting Herpetofauna:  
€ 500 voor het chytride-
onderzoek en ook nog eens  
€ 500 voor SOS vuursala-
mander. Hartelijk dank hiervoor! 
Stichting herpetofauna is in 
2008 opgericht en heeft als 
belangrijkste doelstelling het 
beschermen van reptielen en 
amfibieën evenals hun directe 
leefomgeving. Ook is educatie 
over deze diergroepen een 
belangrijke prioriteit. Voor 
meer informatie over deze 
stichting kijk op: http://www.
stichtingherpetofauna.com

2013 jaar 
van de vuur-
salamander

Sinds de start van onze actie 
SOS vuursalamander in 
september 2012 (zie RAVON 46) 
zijn er veel initiatieven door heel 

Nederland ontstaan om deze 
actie te steunen. Zo hebben 
Bram en Jolan hun spreekbeurt 
over de vuursalamander 
gehouden met de speciale 
SOS vuursalamander T-shirts 
aan. Om goed te laten zien 
hoe de vuursalamander eruit 
ziet hadden ze allebei een 
grote tekening gemaakt, eerst 
in het klein, toen met een 
kopieermachine opgeblazen en 
toen ingekleurd. Zie foto. 

De spreekbeurt was een groot 
succes en de klas heeft daarna 
maar liefst € 250 opgehaald 
om een vuursalamander te 
adopteren. Goed gedaan Bram 
en Jolan!

De vuursalamander staat 
al lang op de Rode Lijst van 
bedreigde Nederlandse 
amfibieën en nu staat deze 
prachtige landsalamander op 
het punt in Nederland uit te 

sterven. Daarom heeft RAVON 
2013 uitgeroepen tot het 
Jaar van de Vuursalamander. 
Hiervan is begin januari 
melding gemaakt in het 
radioprogramma van Vara’s 
Vroege Vogels. Ook hebben 
we de bekende wetenschapper 
en TV-bioloog dr. Freek Vonk 
van Naturalis en National 
Geographic bereid gevonden 
dit jaar als ambassadeur voor de 
vuursalamander op te treden. 

Ons jaarlijkse 
hemelvaartweekend 
zal plaatsvinden van 
woensdagavond 8 mei 
t/m zondag 12 mei 2013. 
Dit jaar gaan we naar de 
provincie Zuid-Holland. 
Onze standplaats is een 
groepsaccommodatie ten 
noorden van Woerden. Het 
programma omvat zowel 

(Foto: Arnold van Rijsewijk)

zoveel mogelijk gegevens 
over het voorkomen van 
reptielen en amfibieën. 
Tijdens het weekend 
wordt er in kleine groepjes 
geïnventariseerd. Naast deze 
excursies worden er ’s avonds 
ook lezingen gegeven en is er 
de traditionele soortenquiz. 
Er zullen voldoende ervaren 
veldmensen meegaan, zodat 
er ook wat te leren valt. De 
kosten voor het weekend zijn 
nog niet bekend; deze zijn 
afhankelijk van eventueel te 
ontvangen subsidies. Opgave 
kan via het formulier op 
de RAVON website vanaf 
1 april 2013. Kijk op www.
ravon.nl onder Activiteiten 
bij Hemelvaartweekend voor 
meer informatie.

Peter Frigge

excursies naar gebieden waar 
bijzondere soorten voorkomen 
als naar gebieden van waaruit 
we al enkele jaren geen nieuwe 
waarnemingen van bepaalde 
soorten hebben ontvangen. 
Het weekend is toegankelijk 
voor iedereen met interesse in 
reptielen, amfibieën en vissen. 
Tijdens het weekend ligt de 
nadruk op het verzamelen van 

Hemelvaart-weekend 2013

(Foto: Carolien Couperus) Opvang en quarantaine vuursalamanders bij de Universiteit 
van Gent (Foto: An Martel)
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van de vuursalamanders is in 
volle gang. De oorzaak is nog 
steeds niet achterhaald en 
alle vuursalamanders in de 
opvang zijn op dit moment in 
quarantaine bij de Universiteit 
van Gent. We zullen u op 
de hoogte houden van de 
voortgang.

Raymond Creemers &  
Kris Joosten

RAVON 
actief voor de 
Conventie  
van Bern

De Conventie van Bern is een 
internationaal verdrag voor de 
bescherming van planten en 
dieren en hun groeiplaatsen 
en leefgebieden, waarbij 
bedreigde soorten speciale 
aandacht krijgen; het heeft zijn 
bureau bij de Raad van Europa 
in Straatsburg. Dit verdrag 
uit 1979 werd voor Nederland 
van kracht in 1982. Elk jaar 
komt het bestuur, de Standing 
Committee (SC), bijeen om 
de voortgang te bespreken 
en actuele problemen aan te 
pakken. Het verantwoordelijke 
Nederlandse ministerie, sinds 
kort dat van EZ, stuurt dan een 
delegatie naar deze vergadering. 
Ook particuliere organisaties 
zijn daar vertegenwoordigd 
en zo ook de Europese 
Herpetologenvereniging SEH. 
Beide ondergetekenden hebben 
namens RAVON als lid van de 
SEH-delegatie aan de laatste 
SC-vergadering van 27-29 
november 2012 in Straatsburg 
deelgenomen. Na veel 
voorwerk door de Conservation 

Committee van de SEH stonden 
vijf actieplannen voor bedreigde 
herpetofauna, in 2006 door 
de SEH opgesteld en officieel 
door de Raad van Europa 
aangenomen (Recommendation 
119), prominent op de agenda.
Van de uitvoering van de bij de 
plannen behorende actiepunten 
was weinig terecht gekomen 
en bij deze gelegenheid werden 
alle relevante landen en 
partijen daarop aangesproken. 
Voor Nederland ging het 
daarbij om de actieplannen 
voor de kamsalamander 
en de zandhagedis. Vanuit 
Straatsburg zal er nu bij onder 
andere in Nederland op worden 
aangedrongen om de urgente 
actiepunten alsnog uit te 
voeren en over de voortgang bij 
de volgende SC-vergadering te 
rapporteren.
Voor meer informatie over 
Recommendation 119 en 
om de actieplannen te 
downloaden, zie: https://
wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=1486081&Site=COE

Ton Stumpel & Ronald 
Zollinger

Nominatie  
voor Water-
innovatieprijs 
2012

RAVON was heel trots toen 
november 2012 bekend werd dat 
de ‘Kikkerstrip, in combinatie 
met putklep’ was genomineerd 
voor Waterinnovatieprijs 2012 
(categorie belangenorganisaties 
en particuliere initiatieven), zie 
www.waterinnovatieprijs.nl.  Er 
is geen geldbedrag met deze 
prijs verbonden; de beloning 
bestaat uit het landelijke 
platform voor verspreiding van 
de informatie over het project 
en de landelijke publiciteit en 
PR die hieruit voortvloeien. 
We hebben uiteindelijk niet 
gewonnen maar kregen hiermee 
wel de nodige aandacht voor dit 
onderwerp. Hieronder nog een 
korte projectbeschrijving.
In 2011 en 2012 heeft RAVON 
een onderzoek uitgevoerd naar 
het voorkomen van amfibieën 
in straatkolken. Onderdeel 
was een proefopstelling, 
uitgevoerd in 2011, waarbij in 
vier verschillende kolktypen 
drie typen uitklimstrips 
voor amfibieën zijn getest 
met levende dieren. Naar 
aanleiding van dit onderzoek 
heeft Waternet, uitvoerder 
van het stedelijk waterbeheer 
van Amsterdam, de Amstel- 
Gooi- en Vechtstreek in het 
Vondelpark in 400 straatkolken 

Freek zal zich een jaar lang 
inzetten om de vuursalamander 
te promoten en om de aandacht 
voor deze soort vast te houden. 
Het hele jaar door zullen 
verschillende acties worden 
georganiseerd om aandacht 
aan de vuursalamander te 
besteden. Mensen worden 
ook gestimuleerd zelf 
inzamelingsacties voor het 
behoud van de vuursalamander 
te voeren. Op donderdagavond 
7 februari heeft Freek Vonk 
bij het televisieprogramma 

‘De Wereld Draait Door’ de 
aftrap voor Het jaar van de 
vuursalamander gegeven. Naar 
aanleiding van zijn optreden 
zijn heel veel donaties binnen 
gekomen en inmiddels zijn alle 
vuursalamanders in de opvang 
geadopteerd.

Het onderzoek naar de 
achteruitgang en de sterfte 

Freek Vonk (Foto: Nico Kroon)

Ton Stumpel, Keith Corbett en Ronald Zollinger voor het 
informatiepaneel tijdens de Conventie van Bern  
(Foto: Tom Langton)

Freek Vonk bij De Wereld Draait 
Door (Foto: Tonnie Woeltjes)


