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Geen afbeeldingen? Webversie

Hyla wenst iedereen een gelukkig
en biodivers 2017…
… maar niet zonder even terug te blikken op 2016. Het
jaar 2016 startte zoals gebruikelijk met de
paddenoverzetacties; maar liefst 160.000 amỀ�bieën
over 223 acties in 119 gemeentes werden de weg over
geholpen en van een platte dood gered. Er werden zes
speciỀ�eke studies door vrijwilligers op poten gezet:
studies van lokale populaties van Kamsalamander,
Gladde Slang en Adder maar ook de Meetnetten
Boomkikker en Vuursalamander gingen in 2016 van
start. Hyla hielp bij twee translocatieacties van
Kamsalamander in Vlaams-Brabant en bij drie
reddingacties in het Antwerpse waar duizenden
amỀ�bieën werden gered uit poelen die werden
gedempt. Er werden ook twee inventarisatieuitstappen georganiseerd met de focus op de jonge
garde.
Als kers op de taart zorgden verschillende
beheerprojecten voor de aanleg van ca. 30
amỀ�bieënpoelen en de herinrichting van de Groeve
Ganzeman, de thuis van één van Vlaanderens grootste
populaties
Vroedmeesterpad.
Het
soortenbeschermingsprogramma Gladde Slang werd
goedgekeurd door de minister en de opmaak van het
soortenbeschermingsprogramma
Vroedmeesterpad
werd op gang getrokken. Het onderzoek naar de
amỀ�bieënschimmel Batrachochytrium salamandrivorans
ging zijn tweede jaargang in en een nationaal actieplan
werd uitgewerkt. Hopelijk zal het nooit in actie moeten
treden …

Hyla haalde drie keer het nationale en twee het
regionale TV-nieuws. Tientallen herpetogerelateerde
topics haalden de krant, en ook onze Facebookpagina
zag het levenslicht en telt ondertussen al 200 leden.
Meer van dat in 2017 concluderen we dan maar!

Hyla-activiteiten

Op het voorjaar is het nog even wachten, maar dat
weerhoudt ons er niet van om al te vergaderen en de
activiteiten van het komende werkingsjaar voor te
bereiden. Wees er op 20 jan. '17 bij en hef samen met
andere Hylieten een glas op het nieuwe jaar.
Mocht je op de eerste Hylavergadering niet aanwezig
kunnen zijn en je wil toch helpen bij activiteiten of er
zelf één uit de grond stampen, geef zeker een seintje
aan onze nieuwe voorzitter Jeroen Speybroeck of
secretaris Bert Vandebosch.

Op 4 februari ’17 vindt onze eerste werkdag van het
jaar plaats en wel in het Stappersven in Kalmthout.
Wees erbij! Meer info vind je op deze link.

Volg de Facebookgroep van Hyla

De Facebookgroep van Hyla is toegankelijk voor
iedereen met een gezonde interesse in amỀ�bieën en
reptielen in onze contreien. De pagina vormt een
handig forum voor het delen van foto's, korte
berichten, determinatievragen, advies bij beheer voor
amỀ�bieën en reptielen, aankondiging van lokale
activiteiten, last minute informatie of gewoon voor
leuke nieuwtjes. De berichten zijn enkel zichtbaar voor
leden van de groep. Iedereen met een Facebookaccount kan op eenvoudig verzoek via de knop rechts
bovenaan de pagina lid worden.
> Naar de Facebookgroep

Nederlandse studiedag kleurt
Belgisch!
In november '16 vond de Ravondag plaats. Het was
niet zomaar de eerste de beste editie. Ravon had
namelijk iets te vieren, nl. een 25-jarig jubileum. We
wensen Ravon bij deze dan ook nog eens te feliciteren
voor het prachtige werk dat ze de afgelopen jaren
gepresteerd hebben. Chapeau!
Ook leuk was het feit dat deze dag Belgisch kleurde.
Maar liefst vier sprekers van eigen bodem kregen tijd
op de spreekvloer. Bekijk de foto’s op onze
facebookpagina en het verslag op de Ravonwebsite.

Eind 2017 is het weer de beurt aan een nieuwe editie
van de Hyla Studiedag!!!

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je interesse hebt
aangegeven in de werking rond amfibieën en reptielen in
Vlaanderen. Hyla amfibieën en reptielenwerkgroep
www.hylawerkgroep.be
Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
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