Met deze
maatregelen help ik
o.a. ook de grauwe
klauwier, geelgors,
andere amfibieën en
de levendbarende
hagedis

Ik zet mij in voor de
kamsalamander
Dit doe ik sowieso:

1

De poel 1x per 4 tot 8 jaar opschonen

2
3

In de maand oktober
Ik spaar 25% van de vegetatie (lisdodde verwijder ik altijd
helemaal)
Omringende bomen en struiken verwijderen die voor
schaduw op de poel zorgen
Ik zet nooit vis of waterplanten uit in de poel!
Nieuwe poel voor kamsalamander

Ik zorg voor schuilplekken in de omgeving
van de poel

Ik leg takkenhopen aan
Ik leg boomstronken of boomstammen neer in de buurt van
de poel

Ik zorg voor geschikte leefomgeving

Ik gebruik het perceel waarin de poel ligt extensief (niet
bemesten, geen akker, niet vaak maaien) of zorg voor een
extensieve bufferstrook rondom de poel (minimaal 25 meter
breed)
In de buurt zijn loofhoutbosjes aanwezig met een dichte
ondergroei (houtwallen, struweelhagen, bos, houtsingels
maar ook braamstruwelen)
Ik laat delen van het perceel verruigen

Dit kunnen we samen doen:

1

Een nieuwe poel aanleggen

2

Meerdere poelen in de buurt van elkaar (tot 400 meter
afstand) zijn gunstig voor een stabiele
kamsalamanderpopulatie
Leg een nieuwe poel aan in de buurt van een loofhoutopstand
zodat de kamsalamanders niet ver hoeven te lopen om van
het landbiotoop naar de voortplantingspoel te trekken
Een nieuwe poel kan als 'stapsteen' dienen voor
kamsalamanders om andere poelen in de buurt te bereiken

Plant een loofhoutbosje, struweelhaag of
houtsingel aan

Projectpagina:
https://www.natuurrijklimburg.nl/project/vo
or-elke-poel-een-amfibie/

Kamsalamanders zoeken na de voortplantingstijd o.a.
bos(jes), houtsingels en hagen op waar ze de rest van het jaar
leven en vaak ook overwinteren
Loofhoutopstanden zijn ook de 'groene wegen' die
kamsalamanders gebruiken als ze op zoek gaan naar nieuwe
leefgebieden of poelen
Plant alleen inheemse boom- en struiksoorten aan (o.a.
hazelaar, zoete kers, inheemse vogelkers, meidoorn,
kardinaalsmuts, rode kornoelje, wilde rozen, eik, veldesdoorn,
haagbeuk, es wilg, sleedoorn, etc.

