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Boomkikker Limerick

Afgekloven 
modderkruiper

2 juni 2016, Echt (Limburg)

Een jonge boomkikker uit de Doort, 
beklom het struweel niet zoals dat hoort. 
Op een dag wordt het zijn dood. 
Strompelen als een driepoot.
Maar vooralsnog is hij uniek in zijn soort!

Stephan Huijgens

Een bijzondere vondst regio Gorredijk, Friesland werd 
gemeld op Waarneming.nl. Op een buizerdhorst met 
jongen van 1 a 2 dagen oud lag een afgekloven grote 
modderkruiper. Hoe de buizerd aan de vis is gekomen 
is niet bekend. De grote modderkruiper is bekend uit de 
directe omgeving van het nest. 

(Foto: Valentijn van Bergen)

De nieuwe ontheffing voor de Flora- en faunawet voor actieve 
RAVON-vrijwilligers is binnen en kan nu worden aangevraagd. 

Ga naar www.ravon.nl/ontheffing en vul daarop jouw 
gegevens in. Daarna ontvang je per e-mail een link naar de 
machtiging (Word-document) en de ontheffing (PDF-bestand). 
Vul jouw gegevens in het Word-bestand in en print deze samen 

Nieuwe ontheffing Flora- en faunawet
met de ontheffing uit. De ontheffing is alleen geldig onder 
de voorwaarde dat de verzamelde gegevens aan RAVON ter 
beschikking worden gesteld. Daarnaast is de ontheffing alleen 
geldig als je bent geregistreerd via het formulier www.ravon.nl/
ontheffing. Bij controle kan worden gekeken of je bij RAVON in 
de database staat. Iedereen moet de ontheffing dus individueel 
aanvragen via het formulier.
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Commentaar

Hoi Yvonne,

Ik heb alle kopij even achter elkaar gezet op pagina 18 en 19.
Je kunt dit verdelen over de pagina's 18, 19, 20 en 21.
(Op pagina 21 staan al twee kleine stukjes tekst). De foto's zo groot 
mogelijk opnemen als het kan.

Hoi Kris,
Ik heb de foto van de houtzagerij er niet ingezet. Hij is toch wat slechter 
van kwaliteit.  Maar..... als het toch moet, gaan we schuiven.

Kraamkamer ringslang?
Geweldig 'overhoekje' bij drielandenpunt

De afgelopen jaren is de ringslang bezig met en een opmerkelijke 
opmars in Limburg. Mede als gevolg van intensievere en gerichte 
inventarisaties ontstaat er een steeds duidelijker beeld van het 
verspreidingsbeeld en landschapsgebruik van deze fascinerende 
soort. 

Drielandenpunt
De laatste jaren zijn er in de omgeving van Vaals meerdere 
keren ringslangen waargenomen. Vooral een vondst aan 
de Belgische zijde van het drielandenpunt is interessant; 
het betreft hier gezien het formaat een groot fors wijfje die 
rondom de eiafzetperiode werd aangereden op de Belgische 
weg naar het drielandenpunt. Een aanwijzing voor een 
voortplantingsplek in de nabijheid. De houtzagerij aan de 
Routes des Trois Bornes in Gemmenich leek een logische plek. 
Zaagselhopen en zagerijen zijn uit de literatuur bekend als 
eiafzetplekken.

Houtzagerij
Op 15 juni waren we in de gelegenheid om de houtzagerij in de 
juiste periode te bezoeken. De houtzagerij is gelegen tussen 
de Routes des Trois Bornes en de spoorlijn Aken-Luik en is 
zo'n plekje waar je meteen weet dat je in het buitenland bent 
ook al is het slechts enkele honderden meters over de grens. 
Het terrein is lekker rommelig zoals je dat in Zuid-Limburgse 
Heuvelland nog maar zelden tegenkomt: overal stapels hout, 
dekzeilen, ruigtes, zaagselhopen, houtsnippers, en heel veel 
'rotzooi' en ruigte.

Gaaf!
De eigenaar (?) was moeilijk verstaanbaar maar verleende ons 
vriendelijk toestemming om te zoeken toen hij doorhad dat we 
ringslangen zochten. Hijzelf zag er ieder jaar wel een of enkele 
en had ze in 2015 voor het laatste gezien. Meteen bij de ingang 
vonden we een overreden steenmarter en onder een dekzeil 
werd een ondergrondse woelmuis in de kraag gevat. 
Op een stuk hout in de ruigte vingen we een forse ringslang 
(zie foto): een vrouwtje van een kleine meter die gezien haar 
ingevallen flanken en bloed op de staart net haar eieren 
had afgezet... precies de vondst waarop we hoopten. De 
houtzagerij grenst aan een kapvlakte(!) waar enkele schrale 
randjes en fraai microrelief uitnodigend leken voor meer leuke 
reptielwaarnemingen op een dag die al niet meer stuk kon. We 
telden hier vijfentwintig levendbarende hagedissen (zie foto). 

Ingo Janssen & Edo Goverse (Foto's: Edo Goverse)


