Ook zoeken wij mensen die actief waarnemingen willen
verzamelen in de omgeving van onderstaande plaatsen. Dit kan
dus ruim om de genoemde plaats zijn.
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Het verzamelen kan plaatsvinden door middel van veldwerk,
maar voor de ringslang zijn interviews meestal nog eﬀectiever.
Het ondervragen van o.a. wandelaars, vissers en omwonenden
(denk ook aan volkstuincomplexen) levert vaak een schat aan
nieuwe informatie op. Voor het verzamelen van waarnemingen
via interviews zijn enkele richtlijnen opgesteld. Deze zijn te
downloaden op www.slangen.nu. Wil je graag weten waar je

precies kunt gaan kijken bij bovengenoemde plaatsen, neem dan
contact op met Richard Struijk.
Broeihopen
Omdat de werkgroep een goed en actueel beeld wil krijgen waar
broeihopen voor ringslangen liggen, wordt iedereen verzocht
deze informatie door te geven. Meldt hierbij waar ze liggen,
vanaf wanneer (jaartal) ze er al liggen en of ze regelmatig
worden ververst. Ook horen wij graag of de broeihopen worden
gecontroleerd, of er eischalen in zitten en wat de resultaten
daarvan zijn. Informatie kan worden doorgegeven aan Cees
Vermeer.
Richard Struijk & Arjan van der Lugt & Cees Vermeer
r.struijk@ravon.nl; 024-7410607
lopeslugt@online.nl; 06-100101559
schilder.cvermeer@ziggo.nl; 06-25068527

Wees alert op amfibieënsterfte

DWHC en RAVON vragen hulp bij het in kaart brengen
In 2010 toonde het DWHC (Dutch Wildlife Health Centre,
Universiteit Utrecht) in samenwerking met RAVON bij
een massale kikkersterfte in een ven in Nationaal Park
Dwingelderveld het ranavirus aan als oorzaak. Om het mogelijk
voorkomen van ranavirus elders in Nederland in kaart te brengen
roepen het DWHC en RAVON uw hulp in. Er worden namelijk
nieuwe uitbraken verwacht omdat de voor het virus meest
gunstige weersomstandigheden weer aanbreken. Wie sterfte
van enige omvang onder amfibieën in de eigen woon-, werk- en/
of recreatieomgeving constateert, wordt dringend verzocht
dat onmiddellijk te melden via het daarvoor beschikbare
meldingsformulier op de website www.dwhc.nl. De mensen van
het DWHC nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om
inzending van de dieren te regelen, mits ze nog voldoende vers
zijn.
RAVON en DWHC werken zij aan zij in dit project. In overleg
met de melder zullen de locaties waar uitbraken plaatsvinden,
waar mogelijk, worden bezocht om type water en de daarin
levende soorten goed in kaart te brengen.
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