Wat doet de Amfibieënwerkgroep van
het IVN?
De werkgroep houdt zich bezig met alle
amfibieën
in
Heeze,
Leende
en
Valkenswaard. Tot op heden is de groep
vooral actief met tellen en inventariseren
van heikikkers, boomkikkers, salamanders
en rugstreeppadden. De groep is nog jong
en leert nog veel. Zo proberen we onze
kennis te vergroten, bijv. door het
organiseren van lezingen. Daarnaast helpt
de groep bij werkzaamheden op de heide
door amfibieën te redden o.a. door
evacuatie. We tellen en inventariseren in
opdracht
van
Staatsbosbeheer
en
Brabants Landschap, in afstemming met
het RAVON.
Met welke
bezig?

soorten

houden

wij

Dan gaan de tellers er overdag op uit als
de zon schijnt. Fascinerend om te zien (en
te horen) hoe deze beestjes hun best
doen voor het nageslacht.
Rugstreeppadden: tellen we op wegen en
paden op de Strabrechtse heide.
Aangezien deze soort pas actief is ná de
schemering, tellen we in het donker.

Boomkikkers: tellen we in het kader van
het herintroductieproject van Brabants
Landschap. We tellen boomkikkers door in
het voorjaar te luisteren naar het het
gekwaak als het donker wordt, in de zomer
doen we tellingen 'op zicht.’

Salamanders: worden o.a. geteld met
behulp van fuiken.

Wie kan mij meer informatie geven over
de werkgroep en kan ik een keer mee?

ons

Als je eens een keertje mee wilt gaan of
meer informatie wilt over de werkgroep
neem dan contact op met:

Heikikkers: worden geteld in de paartijd
in het voorjaar als de mannetjes blauw
zijn en in het water te vinden zijn bij hun
vrouwtjes.


Deze worden nog net voor het donker in de
poelen geplaatst en ’s morgens vroeg eruit
gehaald, zodat de salamanders kunnen
worden bekeken.
De meest voorkomende soorten zijn de
Kleine
watersalamander
en
de
Alpenwatersalamander.



Eelco
Hoogendam,
coördinator
werkgroep (eelco-hoogendam@live.nl
040-2266428)
Minke Greve (minkegreve@gmail.com
040-2623237)

Het is een echte aanrader om eens mee
te gaan. Je komt op de mooiste plekjes
in de omgeving!

Ondergetekende
X wil meer informatie over de
Amfibieënwerkgroep
X wil meer informatie over IVN
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Datum:………………………………………………

Adres IVN Heeze-Leende:
zie achterzijde

Coördinator Werkgroep
Amfibieën
Eelco Hoogendam:
eelco-hoogendam@live.nl
tel. 040 2266428
Adres IVN Heeze-Leende
De Sleutelbloem
Strabrecht 14
5591 BP Heeze
E-mail
secretariaativnhl@live.nl
Internet
ivn.nl/afdeling/heeze-leende

