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In de bres voor de vinpoot

Foto: Hugo Willocx

Natuurbehoud vroeger: bescherming individuele soorten (jacht-, vangstverbod, niet verstoren van nesten,…)

→ weinig succesvol, onvoldoende om voortbestaan van populaties te verzekeren.

Actie Doel

1. Verbeteren van de biotoopkwaliteit Vergroten van de lokale populatie = beter 

bestand tegen natuurlijke populatie-

schommelingen

2. Vergroten van het leefgebied Idem + populatieoverschot krijgt nieuwe 

ruimte

3. Verbinden van gescheiden populaties Er kan uitwisseling van individuen en dus 

van genen gebeuren; dit is noodzakelijk 

om op langere termijn inteelt te vermijden

Provinciebestuur: welke prioritaire en symboolsoorten hebben bescherming nodig? 

→ 5 ‘buitengewone’ soorten, waaronder de vinpootsalamander.

Natuurbehoud nu: behoud van leefgebieden van soorten.

Provinciaal soortgericht natuurbeleid – wat?
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Even voorstellen:

kleine salamander

vleeskleurig

draadstaart en zwemvoetjes (     tijdens paartijd)

bospoelen & heidevennen

honkvast

foto: Hugo Willocx

Actieprogramma vinpootsalamander

1. Bosclusters, bundelen van historische gegevens + monitoring blinde vlekken 

(‘nulmeting’). Opgelet: vergunning herpetologisch onderzoek + ontsmetting!

2. Creëren van geschikte voortplantingsplaatsen: 10 poelen (< 400m) per      

boscluster waar de vinpoot voorkomt (eind 2018).

3.   Nieuwe monitoring, resultaat inrichtingswerken?

4.   Evaluatie
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1. Historische gegevens (1976-2010)  verspreiding vinpootsalamander

1. Monitoring ‘blinde vlekken’  (2013-2015)



7/03/2019

4



7/03/2019

5



7/03/2019

6

2. Geschikte voortplantingsplaatsen creëren

In elk van de bosclusters waar de soort voorkomt:

- 10 poelen geschikt maken voor de soort (bestaande opschonen of nieuwe aanleggen)

- Rekening houden met de afstandsregels voor (her)kolonisatie: max. op 400m van 

bestaande locatie.  Grasland nabij bos: max. 100m



7/03/2019

7



7/03/2019

8



7/03/2019

9

2018: 15 bosgebieden in het Houtland met voldoende bospoelen – duurzame toekomst voor de vinpootsalamander!

> 10

< 10
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3. Eerste resultaten monitoring nieuwe poelen

Vrijwilligers aan het werk…

Fuiken in 4 recent gegraven vennen en poelen: 

overal salamanders, reeds 2 met (veel) vinpoot!

Maar alles kan 

beter..

Verbinden van

gescheiden 

populaties

Cfr. vleermuizen
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4. Evaluatie


