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Beste lezer,
Middels deze digitale nieuwsbrief willen we iedereen graag
op de hoogte houden van de voortgang van de verschillende
projecten met betrekking tot de vroedmeesterpad en de
geelbuikvuurpad. De nieuwsbrief wordt, zoals altijd,
verspreid op initiatief van de Provincie Limburg en wordt
samengesteld in overleg met de Stichting IKL. Wij wensen u
veel leesplezier.

GEELBUIKVUURPAD, herintroductiegebieden, MeertensgroeveCurfsgroeve-Groeve Blom

Meertensgroeve
In maart 2009 zijn in de Meertensgroeve op 20 plekken verdeeld over de hele groeve
kleine karrenspoorachtige voortplantingsplekken aangelegd. Sommige wateren die in
2006 en 2007 geschikt waren als voortplantingswater zijn weer droog gezet of zelfs
dichtgegooid. De eerste tellingen zijn hier al weer in het voorjaar verricht. Tijden
onderzoek op 11 mei, 16 mei en 3 juni werden respectievelijk 16, 33 en 24 geelbuiken
geteld, waaronder ook volwassen mannen en vrouwen. Er zijn dus redelijk wat dieren
aanwezig en de vrij strenge winter van 2008/2009 heeft zeker geen desastreuze
gevolgen voor de geelbuik gehad. Een aanzienlijk aantal karrensporen hield in het begin
goed water.
Alex Kloor stuurde naar aanleiding van een bezoek op 16 mei de volgende mail:
‘Ik ben vandaag weer in t Rooth en de Meertensgroeve geweest. In t Rooth waren net als
vorige week weer een zestal mensen actief stenen aan het keren bij de poelen, de als je
goed Op een van de bijgevoegde foto's kijkt zie je dat een van de geelbuikfotograven,
ook nog eerst met zijn voeten op de stenen gaat staan voor hij ze omkeert, Zeker om de
kans op weglopen te verkleinen. Toen ik naar hun toe ging om ze er op aan te spreken
gooide de andere nog vlug twee salamanders tussen het hoge gras. Vorige week vond ik
zelfs bij de eerste poel rechts van de poort 10 platgetrapte Alpenwatersalamanders.
‘Gelukkig was het in de Meertensgroeve rustiger, in twee van de nieuw gegraven
karrensporen vond ik 5 eiklompen en er werd ook volop geroepen door de mannetjes. In
totaal heb ik in de Meertensgroeve vandaag 33 geelbuikvuurpadden gezien, en een
vroedmeesterpad gehoord. Dezelfde avod hoorde Alex in de Meertensgroeve maar liefst
21 vroedmeesterpadden roepen. Daar lijkt het dus ook weer wat beter mee te gaan!
Helaas gooide het droge voorjaar van 2009 roet in het eten want de meeste
karrensporen in de Meertensgroeve droogden uit. In een ervan zijn gelukkig wel larven
overgebleven. Hopelijk redden ze het. We moeten hierbij ook niet vergeten dat het in de
overlevingsstra-tegie van de geelbuik past dat er af en toe legsels droogvallen. Nu alles
droog staat verdwijnen ook alle potentiële predatoren. Terwijl ik aan de eerste

nieuwsbrief ben begonnen (12 juni) regent het en ik stel me voordat de karrensporen in
de Meertensgroeve zich alweer langzaam zullen vullen de komende dagen. Het kan niet
anders dan dat er dan weer snel legsels te vinden zullen zijn. Wij houden u op de hoogte!

Curfsgroeve
In de Curfsgroeve zijn het afgelopen najaar tijdens de eindafwerking van de groeve
talloze karrenspoorachtige laagtes en dieptes aangelegd. In tegenstelling tot alle ander
groeves hebben we er hier nadrukkelijk voor gekozen om hier geen enkele poel aan te
leggen. In de eerste digitale nieuwsbrief heeft u hier al het een en ander van kunnen
zien. In eerste instantie was de herintroductie van de geelbuikvuurpad in de groeve Curfs
voorzien voor 2008. Daar zijn ook larven voor opgekweekt. Omdat de eindafwerking van
de groeve beduidend langer duurde dan gepland kon er in 2008 slechts een minimaal
aantal larven worden uitgezet. Daarom is bij de provincie een verzoek ingediend om het
project een jaar op te schuiven (2009-2011). Daar is inmiddels goedkeuring aan
verleend. De eerst uitzetting van larven in 2009 vindt plaats in juni. Tijdens een inspectie
in de eerste week van juni bleek dat er een grote variatie bestaat in waterhoudendheid
van de karrensporen die zijn aangelegd. Een aanzienlijk aantal stond droog. Een aantal
karrensporen, nota bene in de hoogste delen van de groeve had juist wel een redelijke
hoeveelheid water (zie foto!).

Foto. Twee nieuw aangelegde karrensporen in de groeve Curfs.Het karrenspoor rechts ligt op het
allerhoogste deel van de groeve, maar houdt heel goed water.

Samengevat betekent dit dat er voldoende goede plekken zijn om larven uit te zetten. De
eerste 120 larven zijn op donderdag 11 juni uitgezet. Met regen als vooruitzicht leek ons
dit een veilige poging. Daarnaast kon een 40tal larven in 2008 bestemd voor de groeve
Curfs niet worden uitgezet. Ze zijn daarom in 2008 verder opgekweekt. Deze jonge
geelbuikvuur-padjes worden in 2009 uitgezet. Hier doet zich onverwacht een extra
onderzoeksaspect voor. Wat is de overleving van dieren die net na de overwintering als
jonge subadult worden uitgezet? Vóór de uitzetting worden alle buikpatronen
gefotografeerd waardoor de overleving van alle dieren is te onderzoeken. Wij houden u
hiervan op de hoogte.

Groeve Blom
Martin Blom melde op de Platformdag die plaats vond op 28 mei dat er op diverse
plaatsen in de groeve eitjes zijn afgezet. Het gaat hierbij om enkele honderden larfjes.
Dat is inderdaad een fantastisch resultaat want de populatie in de groeve moet vanaf
vorig jaar ‘geheel opeigen benen staan’. Ook hier vormde het droge voorjaar een
bedreiging, maar omdat de populatie zich nog steeds in een opbouwfase bevindt heeft
Martin besloten de eiafzetplekken niet te laten verdrogen en af en toe bij te vullen.
Tijdens een bezoek aan de groeve op 3 juni jongstleden zaten er nog volop larven van de
geelbuik. Daarna is het gaan regenen, dus we nemen aan dat ze het gered hebben.
De tellingen aan de populatie worden hier in de toekomst door Martin Blom persoonlijk
uitgevoerd. In de loop der jaren heeft hij ‘het vak van geelbuikwaarnemer’ goed in de
vingers gekregen en wij juichen het toe dat hij de telling nu zelf gaat doen.
Zeer vervelend is het om te moeten
constateren dat het digitale tijdperk in
de fotografie leidt tot een grote schare
aan bezoekers die allemaal hun eigen
‘buikfoto’ willen hebben. De verstoring
die dit voor de geelbuikvuurpad heeft is
zeer groot. Helaas heeft de ene
fotoploeg niet in de gaten dat een half
uur na hen zich de volgende fotoploeg
aandient. Mensen blijven in
tegenstelling tot de voorschriften niet op
de paden en zoeken overal naar
geelbuikvuurpadden. Tot overmaat van
ramp zijn er ook nog verzamelaars
actief die de geelbuik meenemen, of die
menen de varkens met stenen te
moeten bekogelen. De nog jonge
populatie komt op deze wijze onder
grote druk te staan! Bedenk wel dat elke
foto van een buik zware verstoring tot
gevolg heeft gehad en daarmee net zo
verwerpelijk is als nestfotografie bij
vogels!!
Het is geen wonder dat Martin Blom hier
zeer boos over wordt en de behoefte
krijgt om de vrije toegang tot de groeve
te heroverwegen. Dat zou een beslist
jammer zijn en ten koste gaan van een
grote groep mensen die zich wel houdt
aan de voorschriften. Momenteel is er
een overleg gestart met de groene
Foto. Dode geelbuikvuurpadden in groeve Blom. Tip.
brigade die hopelijk in het weekend
Ga nooit op stenen staan in leefgebied van de
kans ziet om scherper te controleren.
vroedmeesterpad en de geelbuikvuurpad.
Vergelijkbare problemen doen zich
overigens ook op alle ander vindplaatsen van de geelbuikvuurpad voor!
Wat betreft de ontwikkeling van de populatie en het vegetatiebeheer in de groeve Blom
zijn er gelukkig positieve dingen te melden. Er is op voldoende schaal overleving van
(sub)adulten en een goede natuurlijke reproductie. Verbossing van de groeve vindt tot nu
toe niet plaats.

GEELBUIKVUURPAD, natuurlijke vindplaatsen,

’t Rooth,

Berghofwei, Julianagroeve, Wahlwiller en Gerendal

Rooth
Het onderzoek in de overige leefgebieden van de geelbuikvuurpad s in 2009 ook
weer in volle gang. In ’t Rooth en de Julianagroeve zijn twee stagiaires van
Hogeschool Larenstein bezig met het populatieonderzoek en ecologisch
onderzoek aan de voortplantingsplaatskeuze van de geelbuikvuurpad. Dat er een
voorkeur bestaat met betrekking tot het afzetten van eieren weten we natuurlijk.
Waar we nu naar kijken is hoe we het beheer zo optimaal mogelijk af kunnen
stemmen op de geelbuikvuurpad zodat er jaarlijks geschikte eiafzetplekken
aanwezig zijn in de verschillende gebieden. Het onderzoek levert al leuke
resultaten op die later in een rapport worden gepresenteerd. Na de regen in de
week van 8 juni is er in groeve ’t Rooth op grote schaal eieren afgezet. Op
woensdag 17 juni telden we meer dan 80 eiklompen met in totaal 680 eieren. Het
belooft een goed voortplantingsseizoen te worden in “t Rooth. Er zijn tot nu toe 12
monitoringsronden geweest waarbij in 270 zijn gevonden. Gezien het vroege
tijdstip waarop gestart is, 28 april, is dit een goed aantal. Opvallend was dat er
relatief weinig subadulte dieren in de groeve aanwezig zijn. Dit wijst er op dat de
voortplanting in 2008 niet heel goed is geweest.

Foto. De eerste eieren van de geelbuikvuurpad in groeve ’t Rooth in 2009

Gerendal
Opvallend was de vondst van een relatief groot aantal subadulten en zelfs enkele
adulte dieren in de basishabitat in het Gerendal. De geelbuikvuurpad lijkt hier,na
de goede reproductie van 2008, duidelijk in del lift. Tijdens de eerste twee ronden
in 2009 werden in totaal 22 dieren gevonden en gemeten en gefotografeerd.
Eieren werden er op die dagen nog niet aangetroffen.

Wahwiller
Zowel in de basishabitats als in de wijngaard van Harrie zijn in 2009 weer
geelbuiken aangetroffen. Ook in Wahlwiiller ging het vooral om subadulte dieren.
Op 20 mei vingen we maar liefst 31 dieren in het gebied. De tweede regenronde

was helaas slechter maar vijf dieren. Maar het gebied Wahlwiller is de laatste
jaren absoluut uit het dal gekomen.

Berghofwei
In Berghofwei werden zowel bij het huisje van de Natuurwacht als bij de boerderij
boven geelbuikvuurpadden aangetroffen. Van eiafzet was nog nergens sprake,
maar na de regenval in de laatste twee weken is dit zeker mogelijk. De juveniele
geelbuikvuurpadden die in 2008 iets ten zuidoosten in een weilandpoel werden
aangetroffen hebben de winter goed overleefd. Tijdens de eerste ronde werden er
22 geteld\. Bij de tweede ronde op 11 juni werden bij slecht weer nog altijd 14
subadulte geelbuikvuurpadden gevonden. Uit de buikfoto’s zal blijken om hoeveel
dieren het hier in totaal gaat.

VROEDMEESTERPAD, onderzoek in 2009
Bemonstering poelen
In 2009 worden er in totaal twee inventarisatierondes gehouden waarbij alle
poelen op de aanwezigheid van larven worden gecontroleerd. In totaal gaat het
om zo’n 140 wateren. De eerste ronde is uitgevoerd in de eerste twee weken van
juni. De resultaten zijn op dit moment nog niet uitgewerkt, maar een eerste indruk
is dat de bezetting met larven en het aantal poelen met larven een beetje aan de
magere kant is. Dat is niet verwonderlijk als we bedenken hoe droog het voorjaar
is geweest. Aan het eind van het seizoen open wij een volledig beeld per
leefgebied te kunnen presenteren. Wij stellen het zeer op prijs als u
waarnemingen van larven van de vroedmeesterpad aan ons door wilt geven.

Voorlopig overzicht 1e ronde monitoring Vroedmeesterpad 2009
Inleiding
In 2009 is de larvenmonitoring van de vroedmeesterpad geïntensiveerd. In de
voorgaande jaren werden de larven tijdens één ronde in juli met behulp van een
schepnet gemonitord.
In 2009 gebeurt dit in twee rondes: in juni én juli. Doel is om een completer beeld
te krijgen van de voortplanting van de vroedmeesterpad. De eerste ronde van
2009 is inmiddels grotendeels afgerond. Hieronder een overzicht van de eerste
resultaten.
Wisselende resultaten
Het schepnet onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van NatuurbalansLimes Divergens BV en RAVON. Tijdens het onderzoek zijn alle wateren
bemonsterd. Een vrij groot aantal wateren bevatte geen water als gevolg van het
zeer droge voorjaar. Dit geeft een enigszins vertekend beeld. De resultaten
wisselen sterk per leefgebied. Soms in positieve, soms in negatieve zin.
Hieronder een selectie van de resultaten.

Leefgebieden met positieve berichtgeving zijn de Hoge Fronten en ’t
Rooth/Bemelerberg. In de Hoge Fronten is in vier poelen voortplanting
waargenomen. Daarnaast zijn overdag enige roepende dieren gehoord. De
aangetroffen larven waren duidelijk afkomstig van meerdere generaties eieren,
beoordeeld op de mate van ontwikkeling. Ondanks het relatief vroege tijdstip in
het jaar waren al grote larven met achterpoten aanwezig. Alex Kloor heeft in de
wintermaanden larven gezien in deze poelen. Dit duidt op overwintering in het
larvale stadium. De kwaliteit van de wateren is over het algemeen goed, wel zijn
er een aantal die in aanmerking komende om weer in pionierstadium gebracht te
worden.
In het leefgebied Bemelerberg is één poel aanwezig die zeer succesvol is. In een
enkele schep zijn meer dan honderd larven van de vroedmeesterpad aanwezig.
Ook in voorgaande jaren zijn op deze plek veel larven waargenomen. In groeve ’t
Rooth was het beeld wat minder rooskleurig. Op een aantal plekken zijn wel
larven waargenomen maar de aantallen waren altijd laag. In twee wateren die in
andere jaren wel gebruikt zijn voor voortplanting zijn nu geen larven aangetroffen.
Hopelijk worden tijdens de tweede ronde meer larven aangetroffen.
Bij de Koeberg zijn twee juveniele vroedmeesterpadden gevonden. Dat er zo
vroeg in het jaar al juvenielen zijn wijst, evenals in de Hoge Fronten, op
overwintering als larve.
Mheer & Holset
In het leefgebied Mheer is slechts één larve waargenomen. Opmerkelijk genoeg
in het ongeschikt lijkende water I01. Deze poel is vrijwel geheel beschaduwd. Het
is voor het eerst dat op deze locatie voortplanting is vastgesteld.
De bewoners van de boerderij Snouwenberg zijn welwillend om de
vroedmeesterpad te beschermen. Ze zijn zich bewust van de zeldzaamheid van
de vroedmeesterpad en kennen de roep goed. Ze wisten exact te vertellen waar
ze het dier gehoord hebben (2009: twee individuen, evenveel als in 2008). Helaas
is geen voortplanting vastgesteld. De bewoners vertelden dat vreemden twee
schilpadden hebben uitgezet. Het is niet ondenkbaar dat hetzelfde gebeurd met
vis.
De vroedmeesterpad leeft onder de bewoners van Holset. Het met een schepnet
rond lopen gaat niet ongemerkt voorbij. Waar vorig jaar nog de boodschap kwam
dat het slecht ging, wist iemand dit jaar te vertellen weer meer roepende dieren
gehoord te hebben. Dit uitte zich echter niet in het aantal aangetroffen larven.
Alleen in de achterste vijver in de pastorietuin is voortplanting vastgesteld. De
aanwezigheid van goudvissen in de andere vijver blijft zorgelijk. In het kader van
LIFE-AMBITION zijn recent twee nieuwe wateren aangelegd. Hierin zijn nog geen
larven aangetroffen. De poel aan de noordwestzijde van de kerk verdient een
flinke opknapbeurt. Deze is geheel dichtgegroeid en sterk beschaduwd.
Eckelrade
Ronduit zorgelijk is de situatie in het leefgebied Eckelrade. Nadat eerder is
gebleken dat het aantal roepende mannetjes gedecimeerd is, is ook het aantal
larven zeer sterk afgenomen. Mogelijk heeft de Chytrid-schimmel hier
toegeslagen. Tijdens de tweede ronde wordt getracht vast te stellen of hier
werkelijk Chytrid aanwezig is of dat er een andere oorzaak is. Tot die tijd is het

belangrijk om in Zuid-Limburg netten en laarzen te ontsmetten om het risico op
verdere verspreiding te voorkomen. Of de decimering van deze populatie echt
aan ziekte is te wijten is nog de vraag. Binnenkort worden de eerste resultaten
van het Chytrid onderzoek bekend. Wij houden u op de hoogte.
Ook over de inrichting van het gebied is het laatste woord nog niet gezegd. Joost
van Koppen, vroedmeesterpad-beschermer van het eerste uur in Eckelrade,
denkt momenteel na over maatregelen ter verbetering van de habitatkwaliteit. Het
zou goed zijn om deze binnenkort te bespreken met de gemeente en met
Staatsbosbeheer om de mogelijkheden tot uitvoering te onderzoeken.
Eind juli wordt de tweede schepnetronde uitgevoerd. Dan is het mogelijk een
definitief overzicht te geven van de voortplanting van de vroedmeesterpad.

Onderzoek roepactiviteit
Als het goed is dan hebben de meeste luisteraars er dit jaar weer een rondje
opzitten om in hun gebieden te luisteren naar roepactiviteit van de
vroedmeesterpad. Alex Kloor hoorde voor de Zuidelijke Geuldalhelling alleen al in
de Meertensgroeve 21 vroedmeesterpadden. Ook in de Curfsgroeve zijn enkele
vroedmeesterpadden gehoord en larven gevangen.
Wij hopen dat iedereen in de overige gebieden ook dit jaar weer kans ziet
om een/enkele keren te gaan luisteren.
Binnenkort nemen wij contact met u op voor de resultaten van de eerste ronden.
Gezien de regen van de afgelopen weken en de vooruitzichten op stijgende
temperaturen de komende week vagen wij iedereen om nog eens een keer op
‘luisterpad te gaan’ de komende tijd.
Samen met u gegevens en larvenbemonsteringen hebben we dan aan het eind
van 2009 weer een zeer actueel beeld van de stad van zaken.

Chytrid
Het is gelukt om in Eckelrade een aantal vroedmeesterpadden te vangen.
Aangezien de hele populatie her weggevaagd lijkt is bij deze dieren wat DNA
afgenomen om ze te testen op de aanwezigheid van de schimmel Chytrid. Deze
schimmel is voor sommige amfibiesoorten, waaronder de vroedmeesterpad te
beschouwen als een ‘dodelijke ziekte’. In Zwitserland zijn populaties van de
vroedmeesterpad ten gevolge van Chytrid grotendeels uitgeroeid. Omdat e
populatie in Eckelrade in korte tijd duikelde van ruim 200 roepende dieren op een
avond naar bijna 0, bestaat de vrees dat de schimmel hier wel eens in het geding
kan zijn. Als de uitslag van de test bekend is laten we dit zsm horen.

DE VOLGENDE BIJEENKOMST, een bezoek aan de familie Abels op 29 juni
vanaf 19.00 uur.
Wijnstraat 25, Simpelveld (dat is bij de Keverberg bij Ubachsberg)

Wij gaan dan met zijn allen luisteren op de Keverberg. De weersverwachtingen zijn
zeer geschikt, dus dat beloofd een ‘klingelrijke’ avond te worden. Bij de familie Abels
krioelt het in ieder geval van de vroedmeesterpadlarven, u zult verrast zijn! Samen
zullen we een aantal stapelmuren en andere beheersactiviteiten evalueren en
meedenken over toekomstige inrichtingsmogelijkheden in dit gebied. Iedereen kan
tips en adviezen inbrengen en vragen stellen. Het wordt dus een echte
‘brainstormsessie’. Leerzaam voor iedereen lijkt ons!
Daarna sluiten we de avond af onder het genot van een kop heerlijke aspergesoep
en een drankje.
Hopelijk tot dan!

Ben Crombaghs & Wilbert Bosman
Voor vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief kun je natuurlijk altijd even bellen. Of mailen
Ben Crombaghs Tel 024-3528882 (kantoor)

of 06-20742078

Wilbert Bosman Tel 024-3653298 (kantoor)

of 06-38196489
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geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad werden gepresenteerd, dateert al weer van 2007. We
zijn dan ook zeer verheugd na zes jaar weer een nieuwsbrief te presenteren. Deze
nieuwsbrief bevat de resultaten van de monitoring van geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad
zoals deze in 2012 door het Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad zijn verzameld.
Deze Nieuwsbrief is uitgebracht in het kader van het project “RESTORE”.

MONITORING VROEDMEESTERPAD IN 2012
De ontwikkeling in de leefgebieden van de vroedmeesterpad wordt gevolgd aan de hand van
het voortplantingssucces in de 11 gebieden. Vanaf 2001 wordt voor ieder gebied per water

het aantal larven bepaald. Hiertoe worden de wateren jaarlijks één of twee keer bemonsterd.
Het aantal larven geeft inzicht in de ontwikkeling van de populaties in de gebieden. De
bemonstering van vroedmeesterpad is in 2012 door Stichting RAVON uitgevoerd in het kader

van het landelijke Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) voor de Gegevens Autoriteit Natuur
(GAN).
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B – GEULDALHELLING-NOORD
Het grootste aantal larven dat in de periode 2001 – 2012 op de Geuldalhelling-noord is
waargenomen, was 105 in 2005. Vanaf 2007 zijn op de Geuldalhelling-noord geen larven
van de vroedmeesterpad meer waargenomen tot er in 2011 in een tuinvijver toch weer vijf
larven werden gevangen. In 2012 zijn er echter helaas geen vroedmeesterpadlarven meer
gevangen. Het is onduidelijk of er in het gebied nog vroedmeesterpadden voorkomen. De
trend voor het gebied is neergaand.
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C – VALKENBURG – EMMABERG - SCHAELSBERG
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D – UBACHSBERG
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In Ubachsberg fluctueerde het
jaarlijks aantal larven tussen de 50
en de 250. In 2011 was er een
uitschieter
van
3000
larven,
veroorzaakt
door
habitatverbetering in een ander
deel van dit leefgebied. In 2012
was het voortplantingssucces wat
minder maar werden er nog altijd
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Het gebied Ubachsberg herbergt
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Limburgse populatie van de vroedmeesterpad. De groei van de populatie vertoont dan ook
een zeer positieve trend.

E – GEULDALHELLING-ZUID
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het gebied nog circa 450 larven gevangen. Dit aantal is daarna nooit meer aangetroffen. In
de jaren daarna fluctueerden de aantallen tussen de tien en 100 dieren. Ondanks de lichte
toename in 2012 is er nog altijd wel sprake van een negatieve trend.

Een van de wateren bij de Bemelerberg in het
gebied Bemelen, Cadier en Keer

F – BEMELEN, CADIER EN KEER

aantal larven

Het gebied Bemelen, Cadier en Keer herbergt de op één na grootste populatie. In 2012 zijn
er in dit gebied 388 vroedmeesterpadlarven gevonden. Over de gehele periode is te zien dat
het jaarlijks aantal vroedmeesterpadlarven in het gebied sterk schommelt. Zo zijn er in 2004
en 2005 iets meer dan 700 larven
1000
gevonden, maar waren er in 2006
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maar iets meer dan 200. De
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2005 in. Daar is geen duidelijke
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reden voor aan te geven. Na 2006
worden er jaarlijks geen of slechts
enkele larven in het gebied aangetroffen. Inmiddels zijn er in het gebied de nodige
habitatverbeterende maatregelen genomen die de populatie er in de nabije toekomst
hopelijk bovenop helpen. Vooralsnog is de trend voor het gebied dalend.
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H - ECKELRADE
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In 2012 zijn er in het leefgebied
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Eckelrade zes vroedmeesterpad400
larven gevonden. In 2002 had de
vroedmeesterpad in dit gebied
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voortplantingssucces. Dat jaar
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werden maar liefst 562 larven
0
aangetroffen. In 2003 stortte de
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populatie in maar herstelde zich
enigszins in de periode 2005 tot en met 2007 toen in beide jaren weer nagenoeg 200 larven
werden geteld. In 2008 en 2009 namen de aantallen larven weer af, maar steeg weer heel
licht in 2010 weer. De stijging zette in 2011 en 2012 helaas niet door. De trend voor het
gebied is dalend.
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I - MHEER
2012 was weer een goed voortplantingsjaar voor de vroedmeesterpad in Mheer. Er werden
in totaal 57 larven gevangen. De figuur laat het jaarlijks aantal larven in de periode 2001 2012 zien. Tussen 2001 en 2003
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ook een zeer positieve ontwikkeling voor de populatie. De trend is mede daardoor nu ook
licht positief.

J - KRUISBOS
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De populatie in het Kruisbos laat
160
vanaf 2009 een afnemende
140
aantallen larven zien. In 2012 zijn
120
er in het gebied Kruisbos en de
directe
omgeving
38
100
vroedmeesterpadlarven
80
gevonden. In 2009 waren er dat
60
nog 159. De figuur heeft een
40
grillig verloop en laat zien dat de
20
aantallen larven, net als in andere
0
gebieden
jaarlijks
behoorlijk
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
kunnen fluctueren. Topjaren als
2004 met 161 larven en 2009 met 159 larven, worden afgewisseld door jaren met tien larven
in 2002 en vijf larven, zoals in 2006. De trend is nog steeds positief maar het is belangrijk
de populatie goed te blijven volgen. Anke Brouns hoorde dieren roepen in de wateren J01
(3), J05 (5), J08 (5) en J026 (1).

K - HOLSET
In 2012 zijn er in het gebied Holset en de directe omgeving 86 vroedmeesterpadlarven
gevonden. In de periode 2001 – 2005 was de populatie in Holset een gezonde populatie met

fluctuerende, maar nooit zeer lage aantallen larven. Na 2005 namen de aantallen larven
echter snel af met diepte punten in 2006 toen geen enkele larve werd gevonden en 2008
toen
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Een van de oudste voorplantingswateren op het
kerkhof in Holset, de populatie die in 2012
onverwacht weer wat uit het dal kroop

WAHLWILLER
In Wahlwiller is in 2011 vroedmeesterpad gevonden. Er werden overdag roepende dieren
gehoord. Om hoeveel dieren het gaat is niet bekend. Omdat er in de nabije omgeving geen
vroedmeesterpad voorkomt, moet het om een uitzetting gaan. De soort is ook in 2012 weer
gevonden.

HOE ONTWIKKELEN DE POPULATIES VAN DE VROEDMEESTERPAD ZICH?
STAND VAN ZAKEN IN 2012
In onderstaande tabel zijn de leefgebieden van de vroedmeesterpad ingedeeld in klassen op

basis van het aantal larven dat in 2012 in de verschillende gebieden is aangetroffen en de
trend die over de periode 2001 – 2012 is bepaald.
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De tabel laat zien dat in vijf gebieden de aantallen larven in de klasse tot 50 larven vallen.
Van deze vijf locaties vertonen het gebied Valkenburg, Emmaberg, Schaelsberg en Kruisberg
een positieve trend. Met andere woorden: hier groeien de populaties. Zorgwekkend is de
situatie in de gebieden Geuldalhelling-noord, Gerendal en Eckelrade. Het aantal gevonden
larven is laag en de trends over de periode 2001 – 2012 is neergaand.
In de klasse 50 tot 100 larven bevinden zich de leefgebieden Geuldalhelling-zuid, Mheer en
Holset. De populatie in Mheer maakt een groei door. Dit geldt niet voor de Geuldalhellingzuid en Holset. In de Hoge Fronten en het gebied Bemelen, Cadier en Keer met daarin groeve

’t Rooth vallen in de klasse waarin 100 tot 500 larven zijn gevonden. De trend in beide
gebieden is licht neergaand, maar vooralsnog zijn de aantallen larven dusdanig hoog dat er
geen gevaar lijkt. De populatie in het gebied Ubachsberg is op dit moment de enige

populatie waar meer dan 500 larven zijn gevangen. Mede dankzij de inzet van Frans Albers
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MONITORING GEELBUIKVUURPAD IN 2012
Omdat geelbuikvuurpadden individueel herkenbaar zijn aan het vlekkenpatroon op hun buik,
kan door het maken van een buikfoto worden bepaald hoe vaak en waar een individu in een

seizoen is gezien. Op basis van deze gegevens kan per gebied een schatting van de
populatiegrootte worden berekend. De afgelopen jaren is dit zowel in de historische
leefgebieden als de herintroductiegebieden op de Zuidelijke Geuldalhelling uitgevoerd.

HISTORISCHE EN NIEUWE LEEFGEBIEDEN
ONTWIKKELING IN LEEFGEBIEDEN
Al jarenlang wordt zowel
in de historische als de
nieuwe leefgebieden de
populatieomvang
door
middel van de ‘vangstterugvangst-methode’
onderzocht.
In
de
historische leefgebieden
werden in 2012 zeven of
acht bezoeken gebracht,
in de nieuwe leefgebieden
vier tot zes. In het vervolg
van
deze
nieuwsbrief
worden
de

Curfsgroe ve

Langen Ak ker
Meertensgroeve

Voetba lveld
G roeve Blom

ontwikkelingen tot en Ligging van de gebieden op de Zuidelijke Geuldalhelling waar in de periode 2005‐2011
met
2012
in
de herintroducties zijn uitgevoerd. Het gebied ‘voetbalveld’ werd spontaan vanuit de
historische en de nieuwe Meertensgroeve gekoloniseerd.
gebieden
afzonderlijk
van elkaar besproken. In deze inleiding wordt kort in beeld gebracht wat de inspanningen
voor de geelbuikvuurpad in de periode 2000-2012 in zijn totaliteit hebben opgeleverd.
Omdat de vier nieuwe leefgebieden tot nu toe niet samen met de historische leefgebieden
zijn besproken wordt hier nog even een korte toelichting op deze gebieden gegeven.
Het herintroductieprogramma met de geelbuikvuurpad is gestart in 2005. Dit vond plaats op
de Zuidelijke Geuldalhelling en had betrekking op vier (voormalige) groeves. Het project
bevindt zich nu in de afrondende fase en is zeer succesvol verlopen. In drie gebieden,
Groeve Blom, Meertensgroeve en Curfsgroeve komen inmiddels vitale populaties geelbuik-

vuurpadden voor. Voor de Langen Akker is het
nog even afwachten of de soort zich hier ook
duurzaam weet te vestigen. Daarnaast vond er
in de omgeving van de Meertensgroeve
spontane kolonisatie plaats van een gebiedje
bekend onder de naam ‘voetbalveld’. Het succes
van de herintroducties vormde de aanleiding om
in meer voormalige leefgebieden van de geelbuikvuurpad ween
haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de
kansen voor herintroductie.
De haalbaarheidsstudie is in 2012 uitgevoerd
door Natuurbalans Limes Divergens BV in
opdracht van de provincie Limburg. Hierbij ging
de aandacht uit naar gebieden die in de uiterste
grenzen
van
het
oorspronkelijke
verspreidingsgebied van de soort liggen.
In vier gebieden werden de kansen voor
herintroductie als groot ingeschat. Dit zijn de
Putberg, Wolfhaag, Cottessen en Savelsbos. In
de genoemde gebieden wordt sinds 2012 hard
gewerkt aan de ontwikkeling van leefgebied
voor de geelbuikvuurpad, waarbij ook kansen
ontstaan voor de vroedmeesterpad en in een
enkel geval zelfs voor de vuursalamander.
Dit kwam niet in de laatste plaats door de
constructieve samenwerking die hier plaats
vindt tussen particuliere grondeigenaren,
natuurbeschermingsorganisaties, stichting Ark,
Waterschap Roer en Overmaas, Stichting IKL, en
enkele gemeenten. Inmiddels zijn hier de eerste
geelbuikvuurpadjes al uitgezet. Dit wordt tot en
met 2015 voortgezet. Als deze herintroducties
net zo succesvol verlopen als op de Zuidelijke
Geuldalhelling betekent dit een verdere
toename van het aantal leefgebieden.
Het totaal aantal leefgebieden van de soort in
Limburg neemt dan toe van vijf leefgebieden in
2000, naar veertien in 2012. Daar hebben veel
leden van het platform een wezenlijke bijdrage
aan geleverd.

ONTWIKKELING IN AANTALLEN
Behalve het aantal leefgebieden is het ook
interessant om eens te kijken naar de
aantalsontwikkelingen die sinds 2000 in de
verschillende
leefgebieden
hebben
plaatsgevonden.
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Ontwikkeling leefgebieden van de geelbuikvuurpad vanaf
2000 Tot 2013. 1 ‘t Rooth, 2 Julianagroeve, 3 Gerendal, 4
Berghof, 5 Wahlwiller, 6 Groeve Blom, 7 Meertensgroeve,
8 Curfsgroeve, 9 Langen Akker, 10 Voetbalveld, 11
Putberg, 12 Wolfhaag, 13 Cottessen, 14 Savelsbos. Het
historische verspreidingsgebied is globaal bepaald aan de
hand van de vindplaatsen (rode stippen) van de soort rond
1960 (Nieuwenhoven‐Sunier et al.(1965)).

populatieonderzoeken, die sinds 2000 worden uitgevoerd, is het mogelijk om hier een
concreet beeld van te presenteren. Een overzicht hiervan wordt gepresenteerd in figuur x.
De aantalsschattingen van de afzonderlijke leefgebieden zijn hier per jaar bij elkaar
opgeteld. Dit geeft een behoorlijk nauwkeurig beeld van het totale aantal volwassen
geelbuikvuurpadden in Limburg tussen 2000 en 2012. Vermeld dient hier te worden dat de
tellingen vrijwel uitsluitend betrekking hebben op volwassen dieren.
In de praktijk betekent dit dat geelbuikvuurpadden vanaf een lengte van circa 35 mm in de
berekeningen zijn meegenomen. Jaarlijks zijn er in de gebieden ook larven en (soms zéér
veel) juvenielen en subadulten geteld, maar die blijven hier even buiten beschouwing. De
oranje balken in onderstaande figuur geven de aantalsontwikkelingen in de historische
leefgebieden weer. De blauwe balken geven de aantalsontwikkelingen weer van de
historische en de leefgebieden. Tijdens de start van het Platform, in 2000, was de situatie
zeer slecht. Naar schatting kwamen er toen in Limburg nog geen honderd volwassen
geelbuikvuurpadden meer voor. In 2001 was de situatie zo mogelijk nog dramatischer en
werd het totaal aantal geschat op circa 50. Gelukkig is het sinds die tijd zowel in de
historische als in de nieuwe leefgebieden de goede kant uitgegaan. Door de ontwikkeling
van nieuwe leefgebieden, en door de toegenomen inzichten in de ecologie van de soort,
verloopt het beheer steeds succesvoller en is het aantal volwassen geelbuikvuurpadden
toegenomen van circa 80 in 2000 naar bijna 800 in 2012!! Dit is een ontwikkeling waar we
als Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad trots op mogen zijn.
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Schatting van het aantal (sub)adulte geelbuikvuurpadden en het aantal leefgebieden in Limburg, in de periode 2000‐
2012 (bron: historische leefgebieden RAVON/nieuwe leefgebieden Natuurbalans‐Limes Divergens BV). De
populatieschattingen van de historische leefgebieden zijn gebaseerd op adulte dieren, subadulte dieren zijn hier niet in
betrokken.

In de groeve Blom vond de eerste herintroductie met de geelbuikvuurpad plaats. Dit project dat in 2005 door de eigenaar dhr
Martin Blom en Natuurbalans-Limes Divergens BV werd opgestart bleek zeer succesvol. In 2008 is het herintroductieproject
formeel afgesloten en is het voortbestaan van de populatie afhankelijk van natuurlijk reproductie. Het beheer wordt volledig
uitgevoerd door dhr. Martin Blom blijkt zeer succesvol. Jaarlijks worden in de groeve enkele honderden larven en juvenielen
van de geelbuikvuurpad waargenomen. De populatie in groeve Blom, met een geschatte omvang van circa 150 tot 200
(sub)adulten, behoort momenteel tot een van de grootste in Limburg. Daarnaast vestigden er zich talloze andere dier- en
plantensoorten waaronder de vroedmeesterpad, hazelworm en levendbarende hagedis.

POPULATIEONTWIKKELING IN DE HISTORISCHE LEEFGEBIEDEN
GROEVE ‘T ROOTH
De figuur toont de ontwikkeling van de populatie in groeve ’t Rooth in de periode 19972012 zoals deze door Stichting RAVON in samenwerking met het Platform Geelbuikvuurpad
en Vroedmeesterpad zijn verzameld. In 2012 zijn er acht bezoeken gebracht. De populatie
fluctueert de eerste jaren sterk maar groeit in 2003 uiteindelijk uit naar 166 dieren. In de
jaren daarna neemt de populatie weer af om in 2007 met grootte van 118 dieren weer te
groeien naar het niveau van 2004. In de jaren daarna is de populatie stabiel en variëren de
populatieschattingen tussen 89 en 144 dieren in 2012.
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JULIANAGROEVE
Nadat de geelbuikvuurpad eind jaren negentig in de Julianagroeve uitstierf werden in 2002
weer voldoende dieren gevonden om een populatiegrootte te berekenen. In de jaren daarna
schommelde de populatiegrootte tussen de vier en acht dieren. In 2010 kwam de
populatiegrootte uit op elf dieren. In 2012 zijn er zeven bezoeken aan de Julianagroeve
gebracht. Een groot deel van de zomer lagen de basishabitats droog en zijn er geen dieren
gevonden. De verwachting is echter dat er nog wel dieren aanwezig zijn.
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Een subadulte geelbuikvuurpad in
basisbiotoop M19 in Wahlwiller waar in
2012 succesvolle voortplanting plaatsvond

WAHLWILLER
De populatiegrootte in Wahlwiller schommelde in de periode 2000–2006 tussen de tien en
twintig dieren. In 2007 groeide de populatie fors en bereikte een grootte van 75 individuen.
In de daar op volgende jaren fluctueert de populatie tussen de 50 en 110 dieren. In 2012
kwam de populatieschatting met acht bezoeken op 92 dieren. In 2011 en 2012 konden niet
alle wateren in Wahlwiller worden onderzocht. Voor enkele wateren werd door het platform
geen toestemming verkregen om te monitoren. In deze wateren zaten wel
geelbuikvuurpadden. De berekende populatieschattingen zullen dan ook afwijken van de
werkelijke populatiegrootte. Desalniettemin vertoont de populatie een groei en lijkt zich te
stabiliseren.
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De graft in het Gerendal waarvan de delen van het struweel dat was verdwenen enkele jaren
geleden in het kader van LIFE AMBITION door Staatsbosbeheer weer zijn aangeplant en in de
nabije toekomst weer geschikt habitat voor geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad zal
vormen

GERENDAL
In 2000 bestond de populatie in het Gerendal uit achttien dieren. In de jaren daarna nam de

omvang af tot er in 2004 en 2005 vanwege het lage aantal vangsten geen populatieschatting
meer kon worden berekend. In 2006 nam de populatiegrootte weer licht toe om in 2007

weer af te nemen. Het ging nog maar om enkele dieren. In 2008 zette zich een groei in die
in 2009 leidde tot een populatie omvang van 69 dieren. Deze groei zette zich in 2010 voort
en de populatieschatting uit kwam op 117. In 2011 was er een lichte daling merkbaar die in

2012 doorzette. Er zijn zeven bezoeken aan het Gerendal gebracht. De populatieschatting
kwam uit op 31 dieren.
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BERGHOFWEI
Tussen 2000 en 2004 bevond zich in de Berghofwei nog maar een zeer kleine populatie.
Door habitatverbeterende maatregelen groeide de populatie in 2005 naar 13 dieren om in de
jaren daarna door te groeien tot 76 dieren in 2009. In 2010 en 2011 was er een heel lichte
daling. De populatieschatting kwam na zeven bezoeken in 2012 uit op 48 dieren, een lichte
achteruitgang ten opzichte van de voorgaande jaren. In Berghofwei is sprake van een
duidelijke groei.
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POPULATIEONTWIKKELING IN DE NIEUWE LEEFGEBIEDEN OP DE
ZUIDELIJKE GEULDALHELLING
GROEVE BLOM
De herintroductie van de geelbuikvuurpad in de groeve Blom vormde de start voor een reeks
herintroducties op de Zuidelijke Geuldalhelling. De geelbuikvuurpad komt hier sinds 2005
voor en vanaf 2008 (inmiddels 5 jaar) houdt de populatie zich in stand door natuurlijke
reproductie. In de periode 2005-2008. is de populatieonwikkeling onderzocht middels de

vangst-terugvangst-methode. In de eerste jaren ging het vooral om tellingen van subadulte
dieren. De schattingen in de jaren daarna hebben in hoofdzaak betrekking op adulten. Het
beheer is van het begin af aan met veel succes uitgevoerd door de particuliere eigenaar dhr.
Martin Blom. Vanaf 2009 vindt ook de monitoring onder zijn verantwoordelijkheid plaats. Hij
heeft er voor gekozen om gedurende het seizoen op enkele dagen het maximaal aantal
(sub)adulten te tellen dat op één dag kan worden waargenomen. Daarnaast wordt er ook
onderzocht of er sprake is van eiafzet en succesvolle ontwikkeling van larven tot juvenielen.
Het onderzoek toont aan dat er sindsdien ieder jaar succesvolle voortplanting. Jaarlijks
worden er (soms honderden) juvenielen waargenomen. Het aantal (sub)adulten in de
populatie is niet exact bekend, maar bedraagt sinds 2009 naar schatting 150 tot 200 dieren.
De groeve Blom herbergt daarmee een van de grotere populaties van de geelbuikvurpad in
Limburg. Sinds 2008 heeft ook de vroedmeesterpad zich in de groeve gevestigd. Ook deze
populatie vertoont een positieve trend.
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Populatieontwikkeling in groeve Blom. De herintroductie is uitgevoerd met kikkervissen en gestart in 2005. Tot
en met 2007 (oranje balken) gaat het om subadulte geelbuikvuurpadden. Vanaf 2009 wordt geen vangst‐
terugvangst methode toegepast. Het aantal (sub)adulte geelbuikvuurpadden wordt vanaf 2009 geschat op 150‐
200 (sub)adulten.

MEERTENSGROEVE
De figuur toont de ontwikkeling van de populatie in de Meertensgroeve in de periode 20062012. De populatieontwikkeling is vanaf de start van de herintroductie door middel van
buikfotografie onderzocht In 2012 zijn er zes bezoeken gebracht. De herintroductie is van
start gegaan in 2006. In de daaropvolgende jaren is er een gestage groei in het aantal
(sub)adulten te zien. Vanaf 2010 lijkt de populatie te stabiliseren op een aantal van circa 140
(sub)adulte dieren. Toch lijkt er nog sprake van een langzame toename van de populatie. Op
basis van het onderzoek komt de populatieschatting voor de Meertensgroeve in 2012 uit op
146 ± 17 (sub)adulten: het hoogste aantal in de afgelopen 7 jaar! Na 2008 hebben er geen
uitzettingen meer plaatsgevonden. Sinds die tijd is er in alle jaren een goede natuurlijke
reproductie vastgesteld. Het aantal waargenomen larven en juvenielen dat op één dag kan
worden geteld bedraagt jaarlijks minimaal 100, maar bedroeg in 2011 zelfs meer dan 1000.
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In de Meertensgroeve is 2006 een herintroductie van start gegaan. Sinds 2009 is de populatie voor zijn voortbestaan afhankelijk van natuurlijke reproductie. De populatie is sinds die tijd verder in omvang toegenomen en blijkt
zich goed te kunnen handhaven.

CURFSGROEVE
De figuur toont de ontwikkeling van de populatie in de Curfsgroeve in de periode 2008-

2012. De herintroductie is van start gegaan in 2008 en eindigde in 2010. In de
daaropvolgende jaren is er een bijzonder snelle toename in het aantal (sub)adulten te zien.

In 2012 heeft het populatieonderzoek plaatsgevonden op 24 juli, 9 augustus en 29

augustus. Daarnaast zijn op 29 mei, 6 juli en 1 augustus tellingen verricht aan
geelbuikvuurpadden, waarbij zowel naar eitjes, larven als juvenielen en (sub)adulten is

gekeken. Omdat de aantallen op de drie vangstdagen groot waren (respectievelijk 68, 66 en
54 (sub)adulten) is de populatieschatting toch redelijk nauwkeurig. Deze komt voor 2012 uit
op 166 ± 21 (sub)adulten. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2011.

In tegenstelling tot de Meertensgroeve lijkt bij deze aantallen nog geen sprake van een
stabilisatie. Verwacht wordt dat deze populatie verder zal toenemen tot de grootste in

Limburg. Dit blijkt onder meer uit het grote aantal larven en juvenielen dat hier jaarlijks

wordt waargenomen. De hoogste tellingen In 2012 werden gedaan op 1 augustus voor de
larven (936 stuks) en op 9 augustus voor de juvenielen (626 individuen).
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LANGEN AKKER
De Langen Akker is een voormalige vuilnisstortplaats gelegen tussen de Curfsgroeve en de
Meertensgroeve. Nadat het storten van vuilnis beëindigd is, is deze voormalige groeve

afgedekt met een dikke folie, waarop een kleilaag is aangebracht. Een greppelsysteem zorgt

ervoor dat hemelwater niet in de stortplaats kan doordringen, maar via de greppels wordt
afgevoerd naar lager gelegen terreindelen. Door dit greppelsysteem biedt het gebied ook
kansen als leefgebied voor de geelbuikvuurpad. Dat een nieuw leefgebied wordt ontwikkeld

op een voormalige vuilnisstortplaats is op zich heel bijzonder. In 2011 zijn er voor het eerst
larven en juvenielen van de geelbuikvuurpad uitgezet op Langen Akker. Daarom kon er in

2012 nog geen natuurlijke voortplanting plaatsvinden. Wel zijn er dit jaar wederom (larven
en juvenielen van de ) geelbuikvuurpad uitgezet.

Op Langen Akker heeft het populatieonderzoek in 2012 plaatsgevonden op 24 juli, 9

augustus en 29 augustus. Daarnaast is op 31 mei en 16 juni op zicht gekeken naar de

aanwezigheid van geelbuiken. In totaal werden er in 2012 7 verschillende subadulten
gevangen. De aantallen zijn te gering om een populatieschatting mee uit te voeren.

Datum

Aantal
larven

Aantal
juvenielen

24‐07‐2012

7

± 95

09‐08‐2012
29‐08‐2012

0

59

0

39

7

± 95

Maximum

Aantal (sub)adulten
gevangen

Aantal (sub)adulten
ontsnapt

4

3

3

4

7

7

Ontwikkeling van habitat voor de geelbuikvuurpad in 2011 in het gebied Langen Akker door Wil Niessen van de
stichting IKL en het resultaat van de werkzaamheden enkele weken later. In 2011 is gestart met een
herintroductie van de geelbuikvuurpad in dit gebied. Het beheer van het gebied wordt uitgevoerd door de
Stichting Limburgs Landschap.

VOETBALVELD
Direct naast de Meertensgroeve ligt een gebiedje

bekend onder de naam ‘voetbalveld’. het betreft
een extensief gebruikt sportveld, omringd door

enkele natuurlijke elementen. Hier zijn in 2011

vier wateren aangelegd door de Stichting IKL, met

medewerking van de leden van het Platform.
Verwacht werd dat de geelbuikvuurpad deze
locatie op natuurlijke wijze zouden kunnen
bereiken vanuit de Meertensgroeve. Daar werd

toen al dispersie naar de omgeving vastgesteld.
Deze natuurlijke kolonisatie heeft inderdaad
plaatsgevonden.

Het is de eerste natuurlijke vestiging van de soort
in Limburg gedurende zeer lange tijd. Het
onderzoek op het voetbalveld heeft in 2012

plaatsgevonden op 24 juli, 9 augustus en 30

augustus. Daarnaast is op 31 mei, 16 juni en 6

Een van de voortplantingswateren aangelegd in
de omgeving van ‘het voetbalveld’ waar Het
voetbalveld, die door de geelbuikvuurpad op
eigen kracht zijn gekoloniseerd. Voortplanting
vond hier tot nu toe helaas nog niet plaats.

juli op zicht gekeken naar de aanwezigheid van geelbuikvuurpadden.

Op alle drie onderzoeksdagen zijn (sub)adulte geelbuiken gevangen en gefotografeerd. Het
aantal exemplaren dat op een dag gevangen kon worden bedroeg gemiddeld 4. Tijdens de

aanvullende rondes werden respectievelijk 1, 5 en 4 (sub)adulten waargenomen. Op basis
van deze gegevens komt de populatieschatting voor het voetbalveld uit op 6 ± 3
(sub)adulten.

Omdat

er

7

verschillende

geelbuikvuurpadden

zijn

gevangen,

wordt

aangenomen dat de populatieschatting in het hogere deel van de foutmarge uitvalt (7 tot 9

individuen). Dit is een hoopvolle ontwikkeling. Helaas werd hier nog geen natuurlijke
reproductie vastgesteld.

Datum

Aantal gevangen

Aantal ontsnapt

Aantal
nieuwe dieren

31-05-2012

--

--

--

16-06-2012

--

--

--

06-07-2012

--

--

--

24-07-2012

3

1

3

09-08-2012

3

0

1

30-08-2012

5

0

3

Gemiddeld

4

0

2

Totaal

11

1

7

Losse waarnemingen

1
5
4
---3

10

COLOFON
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad in
Limburg. Het Platform bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers, beleidsmakers,
natuurbeschermingsorganisaties,
particuliere
terreineigenaren,
bedrijven
en
natuuronderzoekers, die een bijdrage kunnen en willen leveren aan het herstel en duurzaam
behoud van leefgebieden van de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad in Limburg. Het
Platform is opgericht in 2000 op initiatief van de Provincie Limburg.
De coördinatie van het Platform vindt plaats door de Stichting IKL, Stichting RAVON en
Ecologisch Adviesbureau Natuurbalans Limes Divergens BV.
Redactie:

Wilbert Bosman, Ben Crombaghs en Rob Geraeds

Redactieadres:

Stichting RAVON
w.bosman@ravon.nl
tel. 024 7410609
Natuurbalans Limes Divergens BV
Crombaghs@Natuurbalans.nl
tel. 06 20742078

Foto’s: Wilbert Bosman, Ben Crombaghs, Jelger Herder, Jöran Janse, Alex Kloor en Sander van
de Koppel
Heeft u vragen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact
opnemen met de redactie.
De activiteiten van het Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad werden mede
mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van de provincie Limburg, Stichting IKL, Groen
en Doen en RESTORE.
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Beste lezer,
Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de herintroducties van geelbuikvuurpad op de
Zuidelijke Geuldalhelling. Deze eerste nieuwsbrief van 2013 geeft een samenvattend overzicht van de
populatieontwikkelingen in de deelgebieden in 2012. We zijn in opdracht van de provincie Limburg in 2005
gestart met een herintroductie van de geelbuikvuurpad in enkele voormalige groeves op de Zuidelijke
Geuldalhelling. De eerste groeve waar we in samenwerking met dhr. Martin Blom van start zijn gegaan was
groeve Blom in Berg en Terblijt (figuur 1). Inmiddels voert Martin Blom het project in deze groeve volledig
zelfstandig uit. Jaarlijks stelt hij ons de resultaten van de monitoring ter beschikking en hieruit valt af te leiden
dat het goed gaat met de populatie geelbuikvuurpadden. In deze nieuwsbrief worden de resultaten van de
Meertensgroeve, de Curfsgroeve en de Langen Akker besproken (figuur 1). Inmiddels zijn we zeven jaar verder
en worden de nodige trends voor deze drie gebieden duidelijk; een mooi moment om eens terug te blikken op
de populatieontwikkelingen door deze jaren heen. In deze nieuwsbrief gaan wij in op de herintroductie en de
resultaten van het populatieonderzoek in de Meertensgroeve, Curfsgroeve en Lange Akkers. We wensen u veel
leesplezier toe!

Korte achtergrondinformatie
Vanwege de kwetsbare situatie van de historische geïsoleerde geelbuikpopulaties in Zuid-Limburg is in 2005
begonnen met herintroducties van de soort in Groeve Blom op de Zuidelijke Geuldalhelling. Na deze groeve
volgden de Meertensgroeve (2006), Curfsgroeve (2008) en Langen Akker (2011); in elk gebied zijn gedurende
drie jaar (hoofdzakelijk) larven/juvenielen en een enkele maal wat subadulten uitgezet. Naast de herintroducties zelf is in deze gebieden door Limburgs Landschap en het IKL hard gewerkt aan habitatverbetering en
het aanleggen van geschikte voortplantingswateren. Tevens wordt verder aandacht besteed aan de inrichting
van de tussenliggende gebieden. Al deze activiteiten tezamen hebben als doel de instandhouding van de soort
binnen het natuurlijke verspreidingsgebied. Hierbij wordt voor de Zuidelijke Geuldalhelling nadrukkelijk ingezet
op de ontwikkeling van enkele levenskrachtige kernpopulaties in een verbonden netwerk van leefgebieden. In
samenwerking met het IKl hebben wij daarvoor een plan opgesteld, ‘de ontwikkeling van een ecologische
structuur voor de geelbuikvuurpad op de Zuidelijke Geuldalhelling’ (Crombaghs & Geraeds, 2012). In dit rapport
zijn voor een aanzienlijk aantal kansrijke locaties op de Zuidelijke Geuldalhelling inrichtingsmaatregelen
opgesteld. Een deel van deze maatregelen is reeds in samenwerking met Limburgs Landschap en het IKL
uitgevoerd.
Om de ontwikkelingen in de nieuwe leefgebieden goed te kunnen volgen en het project te kunnen evalueren,
wordt er jaarlijks onderzoek naar de populatieontwikkelingen uitgevoerd. In het vervolg van deze nieuwsbrief
berichten wij over de populatieontwikkelingen van 2012 in de Curfsgroeve, Meertensgroeve, Langen Akker en
het nabijgelegen voetbalveld.
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Curfsgroeve

Lange Akke rs

Meertensgroev e

Voetbalveld

Groeve Blom

Figuur 1. Ligging van de gebieden waar de geelbuikvuurpad is geherintroduceerd. Bij het gebied voetbalveld heeft de geelbuikvuurpad zich
op natuurlijke wijze gevestigd.

Populatieontwikkelingen in 2012
Curfsgroeve
In de Curfsgroeve heeft het populatieonderzoek plaatsgevonden op 24 juli, 9
augustus en 29 augustus. Daarnaast zijn op
29 mei, 6 juli en 1 augustus tellingen
verricht aan geelbuikvuurpadden, waarbij
zowel naar eitjes, larven als juvenielen en
(sub)adulten is gekeken.
Natuurlijke voortplanting
Op alle drie onderzoeksdagen en de drie
aanvullende rondes is natuurlijke voortplanting vastgesteld. Voortplanting werd
vastgesteld in minimaal vijf losse karresporen en in één groot complex van
diverse karresporen en enkele grotere Foto 1. Impressie van de Curfsgroeve
wateren. Ondanks het feit dat het
maximaal aantal eieren dat op één dag werd aangetroffen redelijk beperkt (tot 100 stuks) was, geven de hoge
aantallen larven (936 op 1 augustus) en juvenielen (626 op 9 augustus), dat later op één dag kon worden
geteld, aan dat er in 2012 sprake was van zeer succesvolle natuurlijke voortplanting in de Curfsgroeve. Een
overzicht wordt gepresenteerd in tabel 1.
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Populatieschatting (sub)adulten
Tabel 1. Overzicht natuurlijke voortplanting Curfsgroeve 2012.
Op alle drie onderzoeksdagen zijn (sub)adulte
Aantal
Aantal
Aantal
geelbuiken gevangen en gefotografeerd. Het aantal Datum
eieren
larven
juvenielen
exemplaren dat op een dag gevangen kon worden
29-05-2012
100
250
0
bedroeg gemiddeld 63. Bovendien werden tijdens de
06-07-2012
0
253
151
drie aanvullende inventarisatierondes (waarop
24-07-2012
60
705
300
uitsluitend (sub)adulten werden geteld maar niet 01-08-2012
40
936
507
gefotografeerd) 69, 89 en 68 (sub)adulten waargeno- 09-08-2012
0
789
626
men.
29-08-2012
0
147
396
De meeste vangsten werden gedaan in een complex Maximum
100
936
626
van diverse karresporen en enkele grotere ondiepe
wateren onderin de groeve (foto 2). Daarnaast is het grote aantal vangsten van (sub)adulten langs de
toegangsweg in de groeve, buiten het centrale deel, zeer interessant. Op 9 augustus werden hier maar liefst 20
geelbuikvuurpadden waargenomen. Dit duidt erop dat de dieren zich steeds verder verspreiden door de groeve
en mogelijk zelfs de groeve al verlaten; een teken dat de geelbuik floreert in de Curfsgroeve! Het aantal
waargenomen, maar niet gevangen (ontsnapte) dieren, was met gemiddeld 4 per onderzoeksdag zeer beperkt.
Vergelijking van de buikfoto’s van de gevangen dieren toonde aan dat er in totaal 127 verschillende (sub)adulte
geelbuikvuurpadden zijn gevangen. Tabel 2 geeft een samenvattend overzicht van de vangsten.
Op basis van deze gegevens is een Tabel 2. Overzicht vangsten en waarnemingen (sub)adulten Curfsgroeve 2012.
populatieschatting uitgevoerd met
Aantal
Aantal
Aantal
Losse
behulp van Weighted Mean. Deze Datum
gevangen
ontsnapt
nieuwe dieren
waarnemingen
komt voor de Curfsgroeve uit op
29-05-2012
---69
166 ± 21 (sub)adulten. Dat is meer
06-07-2012
---89
dan een verdubbeling ten opzichte 24-07-2012
68
4
68
-van 2011! Figuur 2 toont de ont- 01-08-2012
---68
wikkeling van het aantal (sub)a- 09-08-2012
66
5
39
-dulten, op basis van de jaarlijkse 29-08-2012
54
3
20
-63
4
42
79
populatieschattingen, in de Curfs- Gemiddeld
188
12
127
157
groeve. Daarin is duidelijk een zeer Totaal
sterk stijgende lijn te zien sinds het herintroductieproject in 2008 begon!
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Figuur 3. Populatieontwikkeling
(sub)adulten in de Curfsgroeve
2008-2012, op basis van de populatieschattingen. De zwarte lijn toont
de trendlijn; de foutbalken tonen
de standaardafwijking.

NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS BV, A dviesbureau voor natuur en landschap
Radbouduniversiteit Mercator III
Postbus 6508 6503 GA Nijmegen
WWW.NATUURBALANS.NL

3

HERINTRODUCTIE GEELBUIKVUURPAD

Nieuwsbrief 1 – Maart 2013

Foto 2. Enkele impressies van voortplantingshabitat van de geelbuikvuurpad in de Curfsgroeve. Waarnemingen van 10
volwassen geelbuikvuurpadden in één karrespoor zijn al niet meer uitzonderlijk (foto boven).
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Meertensgroeve
In de Meertensgroeve heeft het
populatieonderzoek plaatsgevonden op 2 augustus, 9 augustus en
30 augustus. Daarnaast zijn er op
16 juni, 6 juli en 1 augustus tellingen verricht. Een impressie van
de begroeiing in de groeve is te
zien op foto 3. Er is sprake van
een veel dichtere begroeiing dan
in de Curfsgroeve. Voor de geelbuikvuurpad lijkt een gesloten
kruidachtige zode geen probleem,
zolang deze maar op een voldoende groot oppervlak laag is.
De toenemende bosopslag is echter wel een aandachtspunt. Tot nu
toe wordt er jaarlijks met studenten een werkdag georganiseerd
Foto 3. De Meertensgroeve 2012.
waarbij jonge bosopslag wordt
verwijderd. Op termijn zou het een goede zaak zijn om de mogelijkheden voor begrazing met geiten en/of
varkens hier nader te onderzoeken.
Natuurlijke voortplanting
Op alle drie onderzoeksdagen en op twee aanvullende teldagen is er natuurlijke voortplanting vastgesteld.
Waarnemingen van eieren, larven en/of juvenielen zijn gedaan in circa 20 verschillende wateren verspreid over
de groeve. In vergelijking met de Curfsgroeve zijn de maximale aantallen eieren, larven en juvenielen duidelijk
lager. Waarschijnlijk wordt dit deels veroorzaakt door de dichtere begroeiing in en rondom de wateren in de
Meertensgroeve. Tabel 3 geeft een totaaloverzicht van de waarnemingen in 2012.
Tabel 3. Overzicht natuurlijke voortplanting Meertensgroeve 2012.

Populatieschatting (sub)adulten
Aantal
Aantal
Aantal
Op drie onderzoeksdagen zijn (sub)adulte Datum
eieren
larven
juvenielen
geelbuiken gevangen en gefotografeerd. Het
---aantal exemplaren dat op een dag gevangen kon 16-06-2012
--7
worden bedroeg gemiddeld 66. Bovendien 06-07-2012
01-08-2012
10
317
115
werden tijdens de drie aanvullende tellingen 43,
02-08-2012
5
175
111
82 en 68 (sub)adulten waargenomen. De
09-08-2012
0
168
51
vangsten werden verspreid over de gehele 30-08-2012
0
107
117
groeve gedaan. Opvallend was het grote aantal Maximum
10
317
117
subadulten dat zich in één karrespoor het
dichtstbij de ingang van de groeve bevond. Op 2 augustus werden hier maar liefst 27 subadulten
waargenomen. Hieruit kan opgemaakt dat de dieren zich al goed verspreiden en zeer waarschijnlijk de groeve
(kunnen) verlaten. Dat dit ook daadwerkelijk plaats vindt tonen de resultaten bij het voetbalveld (zie vervolg
nieuwsbrief) aan. Vergelijking van de buikfoto’s van de gevangen dieren toonde aan dat er in 2012 in totaal 126
verschillende geelbuikvuurpadden zijn gevangen in de Meertensgroeve. Tabel 4 geeft een samenvattend
overzicht van de vangsten.
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Op basis van deze gegevens komt Tabel 4. Overzicht vangsten en waarnemingen (sub)adulten Meertensgroeve 2012.
de populatieschatting voor de Datum
Aantal
Aantal
Aantal
Losse
Meertensgroeve uit op 146 ± 17
gevangen
ontsnapt
nieuwe dieren
waarnemingen
(sub)adulten: het hoogste aantal in 16-06-2012
---43
06-07-2012
---82
de afgelopen 7 jaar!
---68
Figuur 3 toont de ontwikkeling van 01-08-2012
02-08-2012
81
15
81
-het aantal (sub)adulten, op basis
09-08-2012
69
8
25
-van de jaarlijkse populatieschat30-08-2012
49
3
20
-tingen, in de Meertensgroeve.
Gemiddeld
66
9
42
64
Hierin is een afvlakking van de
Totaal
199
26
126
193
populatietoename zichtbaar. Dit
lijkt deels veroorzaakt te worden door de dip in 2011, maar het is ook duidelijk dat de groei minder spectaculair
is verlopen dan in de Curfsgroeve en rond de 150-200 (sub)adulte geelbuikenvuurpadden lijkt te stabiliseren.
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Figuur 3. Populatieontwikkeling (sub)adulten in de Meertensgroeve 2006-2012, op basis van de populatieschattingen. De
zwarte lijn toont de trendlijn; de foutbalken tonen de standaardafwijking.
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Foto 4. Enkele impressies van voortplantingshabitat van de geelbuikvuurpad in de Meertensgroeve. Alhoewel de taluds
redelijk dicht begroeid zijn met bos worden de vlakke delen heel kort afgegraasd door de paarden.
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Langen Akker
De Langen Akker is een voormalige vuilnisstortplaats gelegen tussen de Curfsgroeve en de Meertensgroeve.
Nadat het storten van vuilnis beëindigd is, is deze voormalige groeve afgedekt met een dikke folie, waarop een
kleilaag is aangebracht. Een greppelsysteem zorgt ervoor dat
hemelwater niet in de stortplaats kan doordringen, maar via
de greppels wordt afgevoerd naar lager gelegen terreindelen.
Het gebied wordt beheerd door Limburgs Landschap. Door
middel van begrazing wordt een korte grazige vegetatie in
stand gehouden met tal van interessante soorten, zoals de
bijenorchis. Door het greppelsysteem biedt het gebied ook
kansen als leefgebied voor de geelbuikvuurpad. Dat een
nieuw leefgebied wordt ontwikkeld op een voormalige
vuilnisstortplaats is op zich heel bijzonder. Op Langen Akker
heeft het populatieonderzoek plaatsgevonden op 24 juli, 9
augustus en 29 augustus. Daarnaast is op 31 mei en 16 juni
indicatief op zicht gekeken naar de aanwezigheid van
geelbuiken.

Foto 5. De Langen Akker, een voormalige vuilnis-

stortplaats, die na eindafwerking weer kansen
biedt als leefgebied voor de geelbuikvuurpad.

Uitzettingen
In 2011 zijn voor het eerst larven van de geelbuikvuurpad uitgezet op Langen Akker. Zodoende kon in 2012 nog
geen sprake zijn van natuurlijke voortplanting. Wel zijn er dit jaar wederom geelbuiken uitgezet: circa 25 grote
vrijwel volgroeide larven en 78 juvenielen op 6 juli. Gedurende alle drie onderzoeksdagen zijn larven en/of
juvenielen teruggevonden in het gebied, zie onderstaande tabel. Op 24 juli waren de omstandigheden om
dieren terug te vinden blijkbaar zeer optimaal. Nagenoeg alle uitgezette juvenielen werden toen teruggee
vonden (tabel 5); een zeer goede overleving in de eerste 2½ week!
Populatieschatting (sub)adulten
Op twee van de drie onderzoeksdagen zijn (sub)adulte Tabel 5. Overzicht teruggevonden larven en juvenielen
geelbuiken gevangen en gefotografeerd. Daarnaast werden van uitzettingen op de Langen Akker 2012.
gedurende één aanvullende ronde (sub)adulten waargenomen. Datum
Aantal
Aantal
larven
juvenielen
Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de
24-07-2012
7
± 95
vangsten.
09-08-2012
0
59
Vergelijking van de buikfoto’s van de gevangen dieren toonde
29-08-2012
0
39
aan dat in totaal 7 verschillende geelbuiken zijn gevangen op
Maximum
7
± 95
Langen Akker. Waarschijnlijk ligt de daadwerkelijke populatiegrootte behoorlijk hoger; de zichtbaarheid in de wateren op Langen Akker is namelijk zeer beperkt door de
aanwezigheid van vegetatie. Daardoor is de kans groot dat er dieren over het hoofd worden gezien. Het aantal
waarnemingen was te beperkt en varieerde te sterk om een betrouwbare populatieschatting te kunnen maken.
Tabel 6. Overzicht vangsten en waarnemingen (sub)adulten Langen Akker 2012.
Datum
Aantal
Aantal
Aantal
Losse
gevangen
ontsnapt
nieuwe dieren
waarnemingen
31-05-2012
---3
16-06-2012
---0
24-07-2012
4
3
4
-09-08-2012
3
4
3
-29-08-2012
0
?
0
-Gemiddeld
2
2
2
2
Totaal
7
7
7
3
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Foto 6. Impressies van de Langen Akker. Op de bovenste foto is een van de vele greppels op deze voormalige vuilnisstortplaats te zien.
In samenwerking met IKL en de stichting Limburgs Landschap is er een aanzienlijk aantal dwarsdijkjes in deze greppels aangebracht, waarna
hier water na zomers stortbuien stagneert (foto links onder). In deze dijkjes is nog net de PVC afsluiter zichtbaar, waarmee deze wateren
desgewenst droog kunnen worden gezet. Voor het materiaal voor aanleg van de dwarsdijkjes is een stuk van ca 3 m2 van de
oorspronkelijke greppel afgegraven. Dit deel wordt later opgevuld met grove stenen, waardoor een goede schuilplaats voor
geelbuikvuurpadden ontstaat (foto rechtsonder). In het voorjaar van 2012 is van de werkzaamheden weinig meer terug te zien (foto
rechtsonder).
NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS BV, A dviesbureau voor natuur en landschap
Radbouduniversiteit Mercator III
Postbus 6508 6503 GA Nijmegen
WWW.NATUURBALANS.NL
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Voetbalveld
Direct westelijk van de Meertensgroeve ligt een terrein van de stichting
Limburgs Landschap met hieraan grenzend een klein sportveld en
hondentrainingsveldje, bekend onder de naam ‘het voetbalveld’. Het
complex ligt midden in de natuur. In samenwerking met Limburgs
Landschap en de stichting IKL zijn hier in 2011 vier wateren (foto 7)
aangelegd. In het voorafgaande jaar zijn hiervoor enkele terreindelen
ontdaan van bos door leden van het Platform geelbuikvuurpad en
vroedmeesterpad. Op deze locaties hebben geen uitzettingen plaatsgevonden, omdat verwacht werd dat de geelbuiken deze locatie op
natuurlijke wijze zouden kunnen bereiken vanuit de Meertensgroeve. En
dat was inderdaad het geval!
Het populatieonderzoek op het voetbalveld heeft plaatsgevonden op 24
juli, 9 augustus en 30 augustus. Daarnaast is op 31 mei, 16 juni en 6 juli
indicatief op zicht gekeken naar de aanwezigheid van geelbuiken.
Natuurlijke voortplanting
Er is in 2012 nog geen natuurlijke voortplanting waargenomen in de poelen
nabij het voetbalveld.

Foto 7. Het voetbalveld, een klein
sportcomplex direct ten oosten van de
Meertensgroeve.
Geelbuikvuurpadden
wisten dit terrein in 2012 op eigen kracht
te vinden.

Populatieschatting (sub)adulten
Op alle drie de onderzoeksdagen in 2012 zijn (sub)adulte geelbuiken gevangen en gefotografeerd. Het
maximaal aantal exemplaren dat op een dag gevangen kon worden bedroeg 5. Bovendien werden tijdens de
drie aanvullende rondes 1, 5 en 4 (sub)adulten waargenomen. Vergelijking van de buikfoto’s van de gevangen
dieren toonde aan dat er in totaal 7 verschillende geelbuiken zijn gevangen bij het voetbalveld. Onderstaande
tabel geeft een samenvattend overzicht van de vangsten.
Tabel 7. Overzicht vangsten en waarnemingen (sub)adulten bij ‘het voetbalveld’ 2012.
Datum
Aantal
Aantal
Aantal
Losse
gevangen
ontsnapt
nieuwe dieren
waarnemingen
31-05-2012
---1
16-06-2012
---5
06-07-2012
---4
24-07-2012
3
1
3
-09-08-2012
3
0
1
-30-08-2012
5
0
3
-Gemiddeld
4
0
2
3
Totaal
11
1
7
10

Op basis van deze gegevens komt de populatieschatting voor het voetbalveld uit op 6 ± 3 (sub)adulten.
Aangezien er in totaal 7 verschillende geelbuikvuurpadden zijn gevangen, kan aangenomen worden dat de
populatieschatting in het hogere deel van de foutmarge uitvalt (minstens 7-9 individuen). Voor het eerste jaar
dat de wateren bestaan, is dit een heel aardige score. Al deze dieren hebben bovendien op eigen kracht het
voetbalveld bereikt, naar wij aannemen vanuit de Meertensgroeve. Als zich hier een aparte subpopulatie
vormt, dan is dit de eerste natuurlijke nieuwe vindplaats sinds enkele decennia in Limburg! Een zeer
hoopgevende ontwikkeling.

NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS BV, A dviesbureau voor natuur en landschap
Radbouduniversiteit Mercator III
Postbus 6508 6503 GA Nijmegen
WWW.NATUURBALANS.NL
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Conclusies
Uit de in deze nieuwsbrief gepresenteerde gegevens worden enkele trends in de populatieontwikkelingen
duidelijk zichtbaar. De geelbuikpopulatie in de Curfsgroeve is booming business! Er vindt op zeer grote schaal
natuurlijke voortplanting plaats, de aantallen (sub)adulten zijn sterk toegenomen en de eerste tekenen van
dispersie naar de randen van de groeve zijn zichtbaar.
In de Meertensgroeve lijkt stabilisatie van de populatieomvang plaats te vinden. De populatie is weliswaar
groter dan in voorgaande jaren, maar de groeicurve vlakt af. Bovendien vindt er op minder grote schaal
reproductie plaats. Wel is het duidelijk dat de geelbuiken de weg uit de groeve weten te vinden en het
omliggende gebied koloniseren, zoals ook blijkt uit de waarnemingen bij het voetbalveld. Daarmee lijkt het
erop dat de Meertensgroeve zich nu al weet te ontwikkelen tot ‘een bron’ voor de omgeving. Het is goed
mogelijk dat de draagkracht van het gebied op zo’n 150 tot 200 (sub)adulte geelbuikvuurpaden blijft steken. De
groeve is immers beduidend kleiner dan de Curfsgroeve (figuur 1). De toekomst zal uitwijzen of een verdere
groei van de populatie hier nog mogelijk is.
Tot slot is op de Langen Akker in het tweede jaar van uitzettingen een voorzichtige start gemaakt met de
opbouw van een derde geelbuikpopulatie in het gebied. Op termijn zal deze locatie een belangrijke schakel
tussen de Curfs- en Meertensgroeve moeten vormen. Voor nu ligt het aantal (sub)adulten nog vrij laag en zijn
meer uitzettingen van larven benodigd om de populatie door te laten ontwikkelen. Natuurlijke kolonisatie
vanuit het voetbalveld en de naastgelegen Meertensgroeve wordt op korte termijn mogelijk geacht. Deze
aanvulling kan bijdragen tot een versnelde populatieontwikkeling op Langen Akker.
Een grove schatting van het aantal (sub)adulte geelbuikvuurpadden dat momenteel op de Zuidelijk Geuldalhelling voorkomt leert dat hier tegenwoordig tussen de 400 en de 500 individuen voorkomen (groeve Blom
100-150), Curfsgroeve (150-180), Meertensgroeve (ca 150), Langen Akker ( ca 10), Voetbalveld (ca 10).
Geconcludeerd kan worden dat de herintroductie van de geelbuikvuurpad tot nu toe (zeer) succesvol verloopt.
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De totstandkoming van deze nieuwsbrief vindt plaats in nauwe samenwerking met het Platform
Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad in Limburg.

Het Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad in Limburg
Het Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad bestaat uit een enthousiaste groep van Beleidsmakers, Natuurbeschermingsorganisaties en particuliere terreineigenaren en bedrijven die een bijdrage kunnen en willen leveren aan het behoud en
herstel van leefgebieden van de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad in Limburg. Het Platform is een initiatief van de
afdeling Groen van de Provincie Limburg en is opgericht in 2000.
De opzet van het Platform is zeer persoonlijk. Iedereen kent elkaar, kennisvan- en respect voor- de belangen van de afzonderlijke
organisaties zijn belangrijke uitgangspunten van het Platform. Hierdoor is de bereidwilligheid om in gezamenlijk overleg tot
het meest optimale beheer en bescherming van leefgebieden van de vroedmeesterpad en de geelbuikvuurpad te komen groot.
Behalve beroepsmatig zijn de meeste leden ook in hun vrije tijd betrokken bij de activiteiten van het Platform. De proactieve
houding van de leden heeft in de loop der jaren al vaak zijn nut bewezen. In het Platform hebben de volgende personen en
organisaties zitting:
Natuurbalans Limes Divergens BV
Stichting IKL
Stichting RAVON
Staatsbosbeheer
Stichting Limburgs Landschap
Provincie Limburg
IVN Ulestraten
IVN Margraten
Vogelwerkgroep Bemelen
VTN Cadier en Keer
Ankerpoort Maalbedrijven
CNME Maastricht
Natuur Historisch Genootschap in Limburg
Eigenaar groeve Blom

Ben Crombaghs en Douwe Schut
Frans Blezer en Rob Geraeds
Wilbert Bosman en Ingo Janssen
Patrick Kloet
Carlo van Seggelen
Arnold bakker en Paul Voskamp
Els Derks
Joost van Koppen
Leden Vogelwerkgroep olv Wiel Pittie
Leden VTN olv Jurgen Mingels
Jo Langeweg
Cridi Frissen
Denis Frissen
Martin Blom

Het Platform komt jaarlijks een of twee maal bijeen om informatie uit te wisselen, hetgeen steeds wordt afgesloten met een
terreinbezoek. De coördinatie van het Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad wordt verzorgd Waarneming
door Ben Crombaghs
geelbuikvuurpad
(Natuurbalans-Limes Divergens BV) en Wilbert Bosman (Stichting RAVON).
2001-2006
Behalve planvorming en overleg
leveren de leven van het Platform
een wezenlijke bijdrage aan de
jaarlijkse monitoring van de
geelbuikvuurpad en de
vroedmeesterpad in Limburg.
Hiertoe is het natuurlijke
verspreidingsgebied van de beide
soorten opgedeeld in veertien
leefgebieden.
A Hoge fronten (Cridi en Denis
Frissen), B Geuldalhelling Noord (Els
en Wim Derks, Denis Frissen),
C Valkenburg (Vincent Gustings en
Rutger Gerritsen), D Ubachsberg
(Frans Abels), E Geuldalhelling Zuid
(Alex Kloor en Ben Crombaghs),
F Bemelen Cadier en Keer (leden
vogelwerkgroep Bemelen olv Wiel
Pittie, leden van VTN Cadier en
Keer olv Jurgen Mingels),
G Gerendal (Gerard Janssen),
H Eckelrade-Hondsberggrub (Joost
van Koppen en VTN Cadier en keer
olv Jurgen Mingels), I Mheer (Raymond Tilmans en Josien van BoeExcursie van leden van het Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad in de groeve
kel), J Mechelen-Kruisbosch (Anke
Brouns), K Holset (bewoners Holset Blom in mei 2005.
olv Yvonne Somers en Ralf Badorf)
L Berghofwei (Karin Bolle), M Wahlwiller
(Ralf Badorf en Will Niessen), N Groeve Blom (Martin
Blom en Alex Kloor).
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Nieuwsbrief juli 2015 – Voortgang nieuwe leefgebieden van de geelbuikvuurpad
Middels deze nieuwsbrief houden wij iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de leefgebieden
van de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad in Zuid-Limburg. Deze nieuwsbrief bevat de resultaten van de
herintroductie van geelbuikvuurpad in 2013 en 2014 (en deels 2015), die sinds 2000 jaarlijks door Natuurbalans
Limes Divergens BV wordt uitgevoerd. In deze nieuwsbrief wordt ook ingegaan op de resultaten van de
herintroductie in een viertal nieuwe leefgebieden aan de randen van het oorspronkelijke areaal van de soort in
Limburg. Dankzij enkele historische artikelen konden de historische grenzen van het areaal vrij nauwkeurig in
beeld worden gebracht. Deze extra nieuwsbrief is uitgebracht in het kader van het project “RESTORE”. In het
kader van dit project is er door de stichting IKL, in samenwerking met een groot aantal andere organisaties een
fors aantal habitatverbeterende maatregelen voor de vroedmeesterpad en de geelbuikvuurpad uitgevoerd.

HERINTRODUCTIEGEBIEDEN 2005-2015
In deze nieuwsbrief gaan we in op de
ontwikkelingen in de nieuwe leefgebieden van de geelbuikvuurpad die
vanaf 2005 zijn ontwikkeld en waar
herintroducties met de geelbuikvuurpad zijn (en worden) uitgevoerd.
De start van de herintroducties vond
precies tien jaar geleden plaats in
groeve Blom. Een mooi moment dus
om alle zaken nog eens op een rij te
zetten. De eerste herintroducties met
de geelbuikvuurpad vonden plaats op
de Zuidelijke Geuldalhelling in Groeve
Blom, Meertensgroeve, Lange Akkers
en Curfsgroeve (figuur 1) en waren
zonder uitzondering succesvol. De

Curfsgroeve

Lange Akke rs

Meertensgroev e

Voetbalveld

Groeve Blom

Figuur 1. Ligging van de gebieden op de Zuidelijke Geuldalhelling waar in de
periode 2005-2011 herintroducties zijn uitgevoerd. Het gebied ‘voetbalveld’
werd spontaan vanuit de Meertensgroeve gekoloniseerd.

laatste uitzetting in groeve Blom vond
plaats in 2007, in de Meertensgroeve
in 2008 en in de Curfsgroeve in 2009.
De populaties houden zich dus inmiddels al minstens 5 jaar door natuurlijke reproductie in stand. Daarnaast
vond er in de omgeving van de
Meertensgroeve spontane kolonisatie
plaats van een gebiedje bekend onder
de naam ‘voetbalveld’. Uiteindelijk
heeft dit geleid tot een stijging van het
aantal leefgebieden van vijf rond
Figuur 2. Schatting van het aantal (sub)adulte geelbuikvuurpadden en het aantal
leefgebieden in Limburg, in de periode 2000-2011 (bron gegevens historische
leefgebieden: RAVON/CBS).
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2000, naar tien in 2012. Het aantal
(sub)adulte geelbuikvuurpadden in Limburg bedroeg vanaf 2012 naar schatting zo’n 800 tot 900 dieren (figuur
2). Door de toename van zowel het aantal populaties als de omvang er van is er geen acuut gevaar meer op
uitsterven. Hiermee heeft de Provincie Limburg samen met het Platform succesvol invulling gegeven aan een
stuk Europees Beleid zoals is verwoord in Natura 2000 (figuur 3). Dit is een ontwikkeling waar we als Platform
Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad beslist trots op
mogen zijn! Op grond van de vastgestelde toename is
besloten om vanaf 2013 het jaarlijkse populatie-onderzoek
op een andere manier uit te gaan voeren. Het intensieve
onderzoek aan de hand van de buikpatronen, noodzakelijk
om een nauwkeurige schatting van de populatieomvang te
kunnen maken, is niet meer noodzakelijk. Hierdoor is het
niet meer mogelijk om de actuele aantallen nauwkeurig in
beeld te brengen, maar het betekent ook dat de
geelbuikvuurpadden minder hoeven te worden verstoord.
Met de bescherming van de leefgebieden gaan we natuurlijk
gewoon door. Per slot van rekening zijn we er nog niet als
we naar de Natura-2000 doelstellingen voor de
geelbuikvuurpad kijken.
Wat houdt dat Europese beleid voor de geelbuikvuurpad nu
ook al weer in?
De lidstaten van de Europese Unie dienen in het kader van
Natura 2000 alle maatregelen te nemen die nodig zijn om
‘een gunstige staat van instandhouding van soorten van
communautair belang’ (bijlage II van de Habitatrichtlijn),
zoals de geelbuikvuurpad, te realiseren. Welke maatregelen
hiervoor noodzakelijk zijn dienen de lidstaten zelf te
bepalen. In Nederland is dit beschreven in het zogenaamde
‘Natura 2000 doelendocument’ (figuur 3). De totstandkoming van ‘een netwerk van leefgebieden op landschapsschaal’ vormt hierbij het uiteindelijke ultieme doel. Dat
heeft twee grote voordelen:
+

+

Figuur 3. Doelstelling voor de geelbuikvuurpad, zoals
opgenomen in het Natura 2000 doelendocument .

NIEUWE LEEFGEBIEDEN VOOR KARAKTERISTIEKE
AMFIBIESOORTEN VAN HET MERGELLAND

Een uitvoeringsplan voor herstel en ontwikkeling
van leefgebiede n voor de geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad en vuursalamander in Zuid-Limburg

Gebieden waar een populatie tijdelijk uitdooft kunnen
weer worden bevolkt als de levensomstandigheden er
weer gunstig zijn.
Het risico op genetische verarming van de
afzonderlijke populatie, met inteelt als gevolg, neemt
heel sterk af.

De ontwikkeling van zo’n ‘netwerk op landschapsschaal’ is
dus een logisch vervolg waar we ons als Platform voor
kunnen gaan inzetten. Hiervoor wordt een drietal natuurgebieden specifiek als startpunt genoemd (figuur 3). In het
Savelsbos en het grootste deel van het Geuldal kwam de
soort echter niet meer voor.

Figuur 4. Haalbaarheidsstudie, uitgevoerd in opdracht van
de provincie Limburg, naar de herstel van historische leefgebieden van de geelbuikvuurpad in Limburg. In de meest
kansrijke gebieden bestaan ook ontwikkelingskansen voor
vroedmeesterpad en zelfs soms voor vuursalamander.
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Nieuwe leefgebieden voor karakteristieke amfibiesoorten van het
Mergelland.
Natuurbalans heeft daarom in 2012 in opdracht van de Provincie Limburg een onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheid om historische leefgebieden van de soort in de drie genoemde natura 2000 gebieden
opnieuw te bevolken (figuur 4). Dit vond plaats in samenwerking met diverse leden van het Platform.
Tijdens de uitvoering van deze studie bleek dat in de onderzochte gebieden ook goede levenskansen
voor de vroedmeesterpad konden worden ontwikkeld, en in een enkel geval zelfs voor de
vuursalamander. Alleen bij de geelbuikvuurpad vormde herintroductie onderdeel van het project.
In deze haalbaarheidsstudie:
+

Is nadrukkelijk gezocht naar herstel en ontwikkeling van leefgebieden waarin zowel secundaire
habitats (het kleinschalig cultuurlandschap) als primaire habitats (overstromingsvlaktes van beken,
brongraslanden, watervoerende grubben, enz.) aanwezig zijn.

+

Zijn bij de selectie van kansrijke nieuwe leefgebieden zoveel mogelijk de uiterste grenzen van het
oorspronkelijke areaal van de soort (figuur 5) opgezocht. Van hieruit hopen we dat de soort op den
duur op eigen kracht weer andere historische leefgebieden in het oorspronkelijke verspreidingsgebied
weet te bezetten.

Samenwerking met particulieren en natuurbeheerders
Onder de huidige omstandigheden komt de geelbuikvuurpad eigenlijk alleen nog
maar voor in natuurgebieden.
Ook particuliere terreinen in
het kleinschalige cultuurlandschap in Zuid-Limburg bieden
goede levenskansen voor de
soort. Voor de ontwikkeling
van grote robuuste leefgebieden zien wij in de samenwerking tussen natuurbeheerders en particuliere terreinbeheerders dan ook als een
flinke meerwaarde.
Daarom is met Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap,
Stichting Ark, Waterschap
Roer en Overmaas, Stichting
IKL, gemeenten en particuliere terreineigenaren gezocht
naar gebieden waar nieuwe
leefgebieden kunnen worden
ontwikkeld.

Keverberg

Wolfskop

Cottessen
Noordal
Wolfhaag
Globale begrenzing leefgebied geelbuikvuurpad rond 1960 op basis van historische vindplaatsen (rode
Globale begrenzing leefgebied geelbuikvuurpad rond 2000 op basis van historische vindplaatsen (blau

stippen)
we stippen)

Globale begrenzing leefgebied geelbuikvuurpad rond 2012 na herintroductiprogramma 2005-2011
Kansrijke nieuwe leefgebieden

Figuur 5. Begrenzing van het verspreidingsgebied van de geelbuikvuurpad in Limburg in drie
tijdsintervallen op basis van vindplaatsgegevens. De ligging van de beoogde nieuwe leefgebieden aan
de uiterste grenzen van het oorspronkelijke verspreidingsgebied zijn weergegeven.
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Dit leverde vier kansrijke gebieden op (figuur 5):
1
2
3
4

Leefgebied Keverberg-Putberg, Simpelveld (Staatsbosbeheer, Waterschap Roer en Overmaas,
particuliere landgoedeigenaar)
Leefgebied Cottessen, Vaals (Limburgs Landschap, particuliere landgoedeigenaar)
Leefgebied Wolfhaag (Stichting Ark, Waterschap Roer en Overmaas, particulieren)
Leefgebied Wolfskop-Hondsberggrub, Eijsden-Margraten (gemeente Margraten, Staatsbosbeheer,
particuliere landgoedeigenaar, Waterschap Roer en Overmaas)

Een overzicht van de ligging van deze gebieden wordt gepresenteerd in figuur 5. In alle beoogde nieuwe
leefgebieden zijn in de periode 2013-2015 inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. In de eerste drie gebieden is in
het voorjaar en de zomer van 2013 met de uitvoering gestart. De eerste geelbuikvuurpadden zijn kort daarna
uitgezet. De uitvoering van inrichtingsmaatregelen in het leefgebied Wolfskop-Hondsberggrub ging in de winter
van 2013/2014 van start. Hier zijn de eerste geelbuikenvuurpadden uitgezet in 2014. Van alle nieuwe
leefgebieden wordt in et vervolg van de nieuwsbrief een korte toelichting gegeven op de ontwikkelingen.

DE ONTWIKKELINGEN PER LEEFGEBIED - HERINTRODUCTIEGEBIEDEN 2005-2011

GROEVE BLOM 2005 - 2014
De herintroductie van de geelbuikvuurpad in de groeve Blom vormde de start voor een reeks van
herintroducties op de Zuidelijke Geuldalhelling. De geelbuikvuurpad werd hier in de periode 2005-2008
geherintroduceerd en inmiddels houdt de populatie zich al zeven jaar in stand door natuurlijke reproductie
(figuur 6).
Tellingen in groeve Blom
Groeve Blom
250
worden verricht door Alex
Kloor en de eigenaar van de
200
groeve Martin Blom. Succesvolle voortplanting wordt
ieder jaar vastgesteld. Het 150
aantal (sub)adulten in de
?
?
?
?
?
?
populatie is niet exact 100
bekend, omdat er sinds 2009
alleen geteld wordt op basis 50
van
zichtwaarnemingen.
Door de waarnemers wordt
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
er wel jaarlijks een grove
Berekening aantal (sub)adulten op basis van vangst-terugvangst gegevens
schatting gedaan van het
Schatting aantal (sub)adulten op basis van minimaal drie terreinbezoeken
aantal aanwezig (sub)adulten
Figuur 6. Ontwikkeling van de populatie geelbuikvuurpadden in groeve Blom sinds 2005. Sinds 2009
en van de omvang van de
vindt er geen onderzoek aan de hand van buikpatronen meer plaats . Vanaf dat jaar wordt het aantal
natuurlijke reproductie.
(sub)adulten op basis van een aantal terreinbezoeken geschat.
Geschat wordt dat de populatie vanaf 2012 min of meer stabiel is met een omvang van 150 tot 200 (sub)adulten (figuur 6). Over het
algemeen is het reproductiesucces goed tot zeer goed, waarbij op een goede teldag enkele honderden tot
soms zelfs bijna duizend juvenielen worden geteld. Bij een continuering van het huidige beheer lijkt het
duurzaam voorbestaan van deze populatie te kunnen worden gewaarborgd.
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MEERTENSGROEVE 2006-2014
De figuur toont de ontwikkeling van de populatie in de Meertensgroeve in de periode 2006-2014. De
populatieontwikkeling is ook hier vanaf de start van de herintroductie door middel van buikfotografie
onderzocht. De herintroductie is van start gegaan in 2006 en beëindigd in 2008. daarna hebben er geen
uitzettingen meer plaatsgevonden. In de daaropvolgende jaren is er een gestage groei in het aantal
(sub)adulten te zien. Vanaf
Meertensgroeve
180
2010 lijkt de populatie te
160
stabiliseren op een aantal
van circa 140 (sub)adulte
140
dieren. Toch lijkt er ook in
120
de daaropvolgende jaren
100
nog een lichte toename
80
van de populatie plaats te
60
vinden. De populatieschat40
ting voor de Meertensgroeve kwam in 2012 uit
20
op 146 ± 17 (sub)adulten:
0
het hoogste aantal in 7
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Berekening
aantal
(sub)adulten
op
basis
van
vangst-terugvangst
gegevens
jaar. Vanaf 2012 worden
Schatting aantal (sub)adulten op basis van minimaal drie terreinbezoeken
alleen nog maar maximale
aantallen (sub)adulten per
Figuur 7. Ontwikkeling van de populatie geelbuikvuurpadden in Meertensgroeve sinds 2006.
dag geteld. In 2013 en 2014
Sinds 2012 vindt er geen onderzoek aan de hand van buikpatronen meer plaats . Vanaf dat jaar
wordt het aantal (sub)adulten op basis van een aantal terreinbezoeken geschat.
werden er maximaal 103 en 56
(sub)adulten op een dag geteld.
Sinds 2008 wordt er alle jaren een goede tot zeer goede reproductie vastgesteld. Het aantal volgroeide
larven/juvenielen dat op één dag kan worden geteld bedraagt jaarlijks minimaal 100, maar bedraagt soms zelfs
meer dan 1000 (2011). Bosvorming door met name acacia vormde de laatste jaren een aanzienlijk probleem in
de groeve. In 2015 hebben Limburgs Landschap en Stichting IKL de handen ineengeslagen en kon in het kader
van het RESTORE project een ‘geitenbestendig’ raster worden gerealiseerd. medio juli 2015 zijn er geiten als
begrazer in de Meertensgroeve geïntroduceerd. Niet alleen voor de geelbuikvuurpad, maar ook voor de
vroedmeesterpad is dit een belangrijke ontwikkeling. Verwacht wordt dat de populaties van beide soorten de
komende jaren verder in omvang toe zullen nemen.

?

CURFSGROEVE 2008-2014
De figuur toont de ontwikkeling van
de populatie in de Curfsgroeve in de
periode 2008-2012. De herintroductie is van start gegaan in 2008 en
eindigde
in
2010.
In
de
daaropvolgende jaren was er een
bijzonder snelle ontwikkeling van de
populatieomvang in de Curfsgroeve
waarneembaar. In 2012 waren de
vangstaantallen op drie vangstdagen
hoog, (respectievelijk 68, 66 en 54
(sub)adulten) waardoor een redelijk
nauwkeurige
populatieschatting
mogelijk
was
(166
±
21
(sub)adulten). De populatie bleek

200
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Schatting
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van
drie tellingen
Schatting
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van minimaal drie terreinbezoeken

2014

Figuur 8. Ontwikkeling van de populatie geelbuikvuurpadden in Curfsgroeve sinds 2008. Sinds
2012 vindt er geen onderzoek aan de hand van buikpatronen meer plaats . Vanaf dat jaar wordt
het aantal (sub)adulten op basis van een aantal terreinbezoeken geschat.
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ten opzichte van 2011 vrijwel verdubbeld. In tegenstelling tot de Meertensgroeve lijkt er nog geen sprake van
een stabilisatie. Waarschijnlijk is deze populatie vanaf 2012 de grootste in Limburg. Een verdere groei is
aannemelijk, zeker gezien het aantal volgroeide laren en/of juvenielen dat er jaarlijks op een goede dag kan
worden geteld. In 2012 werden op een dag 936 larven geteld en op een andere dag 626 juvenielen. Het
maximaal aantal op één dag getelde (sub)adulten lag zowel in 2012, 2013 als in 2014 boven de 50. Het aantal
larven/juvenielen bedroeg in dezelfde periode minimaal enkele honderden. Jaarlijks vindt er in de Curfsgroeve
in het voorjaar habitatbeheer plaats. Dit heeft een bijzonder positief effect op het reproductiesucces. In 2015
zijn er ook enkele wateren aangelegd die goede voortplantingskansen bieden voor de vroedmeesterpad zodat
ook bij deze soort de komende jaren een toename in aantallen verwacht mag worden.

LANGE AKKERS 2011-2015
De Lange Akkers is een voormalige vuilnisstortplaats gelegen tussen de Curfsgroeve en de Meertensgroeve.
Nadat het storten van vuilnis beëindigd is, is deze voormalige groeve afgedekt met een dikke folie, waarop een
kleilaag is aangebracht. Een greppelsysteem zorgt ervoor dat hemelwater niet in de stortplaats kan
doordringen, maar via de greppels wordt afgevoerd naar lager gelegen terreindelen. Door dit greppelsysteem
biedt het gebied ook kansen
Voetbalveld
Maximaal waargenomen aantallen op één dag
als leefgebied voor de geelbuikvuurpad. Dat een nieuw
eieren
larven
juvenielen
subadult
adult
leefgebied wordt ontwikkeld
2012
---5
op een voormalige vuilnis2013
stortplaats is op zich heel
---3
10
bijzonder. In 2011 zijn er voor
2014
---1
24
het eerst larven en juvenielen
Langen Akker
van de geelbuikvuurpad uitgeeieren
larven
juvenielen
subadult
adult
zet op Langen Akker. Daarom
2012
95*
7
7
kon er in 2012 nog geen
natuurlijke
voortplanting
2013
-0
-20
16
plaatsvinden (tabel 1). In 2012
2014
-6
-1
26
en 2013 zijn er ook nog larven
* herinroductieprogramma
en juvenielen geherintroduTabel 1. Overzicht vangsten en waarnemingen (sub)adulten in de leefgebieden
ceerd. Vanaf 2014 vindt dit
Voetbalveld en Lange Akkers in de periode 2012-2014 (ligging gebieden, zie figuur 1).
niet meer plaats en dient de
populatie zich op eigen kracht
te handhaven. Veel wateren vielen in 2013 en 2014 helaas vroegtijdig droog, waardoor de natuurlijke
voortplanting hier slechts in zeer beperkte mate plaats vond. Toch is er wel een heel goede overleving van de
uitgezette dieren waarneembaar. Het maximaal op één dag waargenomen aantal (sub)adulten bedroeg in de
periode 2012-2014 respectievelijk 7, 36 en 27. In 2014 werden er echter maar 6 larven waargenomen. Het is
niet uitgesloten dat de in 2010 aangelegde voortplantingswateren enige verbetering behoeven waardoor de
waterhoudendheid verder toeneemt.

VOETBALVELD
Direct naast de Meertensgroeve ligt een gebiedje bekend onder de naam ‘voetbalveld’ (figuur 1). het betreft
een extensief gebruikt sportterrein, omringd door enkele natuurlijke elementen. Hier zijn in 2011 vier wateren
aangelegd door de Stichting IKL, met medewerking van de leden van het Platform. Verwacht werd dat de
geelbuikvuurpad deze locatie op natuurlijke wijze zouden kunnen bereiken vanuit de Meertensgroeve. Dit was
inderdaad het geval. Het is de eerste natuurlijke uitbereiding van de soort in Limburg gedurende zeer lange tijd.
In 2012 werden er maximaal 5 (sub)adulte geelbuikvuurpad op een dag waargenomen (tabel 1). In 2013 en
2014 waren dit er respectievelijk 13 en 25! Dit is een hoopvolle ontwikkeling. Helaas werd hier nog geen
succesvolle natuurlijke reproductie vastgesteld.
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HERINTRODUCTIEGEBIEDEN 2012-2014

Leefgebied Keverberg-Putberg 2013-2015
De particuliere terreineigenaren van Landgoed de Keverberg (figuur 9) aan de Wijnstraat te Simpelveld
beheren een van de grootste populaties van de vroedmeesterpad in Limburg. Het totale areaal aan particulier
eigendom heeft een oppervlak van circa 10 ha. Het terrein grenst direct aan het Natura 2000 gebied
Kunderberg, grotendeels in eigendom van Staatbosbeheer. De geelbuikvuurpad kwam hier in het verleden op
meerdere locaties voor (figuur 9), maar is er al tientallen jaren geleden uitgestorven. Verspreid over het totale
gebied komen dagzomende mergelwanden, zuidelijke geëxponeerde kalkgraslanden en oude kalkovens voor,
die van belang zijn als landhabitat voor de
vroedmeesterpad. Tot voor kort kwam
langs de Putbeek een kleine populatie van
de vuursalamander voor. Helaas lijkt het
er op dat deze recent is uitgestorven.

Uitvoering maatregelen
2013
In maart 2013 zijn zes voortplantingslocaties voor de geelbuikvuurpad gerealiseerd in de huiskavel van boerderij de
Keverberg. Hiertoe is een voormalige
greppel omgevormd tot een ca 6 meter
brede laagte. Alle hemelwaterafvoeren
van de boerderij en het erf zijn van het
rioolstelsel afgekoppeld. Dit water wordt
nu via deze laagte naar een circa 150
meter noordelijker gelegen poel geleid
waar het ter plaatse infiltreert. In de laagte
zijn 6 voortplantingswateren aangelegd
Particulier terrein
Particulier
terrein
omgeven
aangrenzend
door natuurgebieden
aan van
natuurgebied
Staatsbosbeheervan
en Limburgs
Staatsbosbeheer
Landschap
(foto 1-4, linksboven). De waterstand kan
In het kader van dit projectWaterschap
Regenwaterbuffer
onderzochte brongraslanden
Roer & Overmaas
in alle zes de voortplantingswateren afzonGlobale begrenzing
Globale
begrenzing
beoogdebeoogde
nieuwe leefgebied
nieuwe leefgebied
(Voormalige) loop Putbeek
derlijk worden geregeld. Dit maakt het
toekomstig beheer zeer eenvoudig. Ver- Figuur 9. Globale begrenzing van het beoogde nieuwe leefgebied Keverberg-Putberg.
spreid over de laagte zijn schuil- en
overwinteringsplaatsen aangelegd. Een
klein helofytenmoerasje in het begin van de watertoevoer zorgt ervoor dat er de aanvoer van löss en slib naar
de voortplantingswateren beperkt blijft.

2014
Verwacht werd dat de geelbuikvuurpad vanuit de Keverberg op eigen kracht de Putberg en Kunderberg zal
kunnen (re)koloniseren. Met Staatsbosbeheer en IKL is hier naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van
habitat gezocht. Inrichtingsmaatregelen konden hier worden gerealiseerd in de winter van 2013/2014. Deze
vonden plaats ter hoogte van de Keverberg, waar dagzomende mergelwanden werden vrijgekapt zodat ze
weer een zonnige ligging kregen, en waar nieuwe voortplantingswateren werden aangelegd (foto 1-4,
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linksonder). Dit vond plaats in het kader van het programma RESTORE en werd in samenwerking tussen
Staatsbosbeheer en IKL uitgevoerd.

Foto’s 1 tot en met 4. Impressie van het nieuwe leefgebied
Keverberg. Rondom de boerderij liggen voortplantingswateren
voor amfibieën, altijd in combinatie met stapelmuren of
steenhopen. Een aantal habitats kon worden gerealiseerd i.h.k.
van het programma RESTORE. De foto linksonder toont een
terrein met dagzomende kalkwanden direct ten noorden van het
kalkgrasland van de Keverberg. Aan de voet van deze helling zijn
enkele wateren aangelegd. Op de foto rechts onder is Frans
Abels bezig met monitoring van de bosrand ten noorden van de
Putbeek. Hier stroomt lokaal het water van de Putbeek over het
maaiveld. In deze zompige bosranden worden regelmatig geelbuikvuurpadden gevonden.

Herintroductie geelbuikvuurpad 2013 - 2014
In mei 2013 zijn op de Keverberg de eerste geelbuikvuurpadden uitgezet. Het ging hierbij om 400 larven, 12
juvenielen en 10 (bijna geslachtsrijpe) subadulten. In 2014 zijn er in juli nogmaals ruim 100 vrijwel volgroeide
larven en juvenielen uitgezet. Afhankelijk van de resultaten vinden uitzettingen tot in 2015 of 2016 plaats.
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Waarnemingen van geelbuikvuurpadden in 2013 en 2015
De uitgezette larven, juvenielen en
subadulten maakten in 2013 een
goede
ontwikkeling
door.
In
hetzelfde jaar heeft dit zelfs al geleid
tot enige natuurlijke reproductie. In
augustus 2013 werden er enkele
honderden juvenielen waargenomen
waarvan sommigen zich al naar de
omgeving verspreiden. Juveniele en
subadulte
geelbuiken
werden
waargenomen bij de vrijgelegde
kalkwanden bij de Keverberg en zelfs
tot bij de regenwaterbuffer van Roer
en Overmaas, een afstand van
honderden
meter
vanaf
de
uitzetlocatie (figuur 9). In 2014
werden
verspreid
over
het
leefgebied
tot
maximaal
10
subadulten per dag waargenomen
(tabel 2). Ook was er in 2014 weer op
kleine
schaal
natuurlijke
voortplanting. Opvallend is dat de
geelbuikvuurpadden zich permanent
lijken te vestigen bij de Putbeek in
een kleine bronpoel aan de voet van
de Putberg. Daarna stroomt dit
bronwater in noordelijke richting
langs een bosrand. Hier is met enige
regelmaat sprake van een zompige
situatie in de bosrand en het aangrenzende grasland. Ook hier
worden regelmatige (sub)adulte
geelbuikvuurpadden waargenomen.
Dit was ook in juni 2015 het geval,
hetgeen de permanente vestiging
van geelbuikvuurpadden hier lijkt te
bevestigen.

Putberg

Maximaal waargenomen aantallen op één dag

Jaar

eieren

larven

2013

--

> 400*

>100

5

2014

--

>100*

5

10

2015

--

--

--

11

Cottessen

juvenielen (sub)adult

Maximaal waargenomen aantallen op één dag

Jaar

eieren

larven

2013

--

40*

70*

--

2014

--

118*

60*

11

2015

--

100*

--

12

Wolfhaag

juvenielen (sub)adult

Maximaal waargenomen aantallen op één dag

Jaar

eieren

larven

2013

--

738*

>30

--

2014

--

180*

--

3

2015

--

--

ca 100*

4

Wolfskop

juvenielen (sub)adult

Maximaal waargenomen aantallen op één dag

Jaar

eieren

larven

2013

nvt

nvt

nvt

nvt

2014

--

192*

17

--

--

40*

17

2015
-* herinroductieprogramma

juvenielen (sub)adult

Tabel 2. Overzicht van waarnemingen van geelbuikvuurpad in de vier nieuwe
leefgebieden Putberg, Cottessen, Wolfhaag en Savelsbos in de periode 20132015. Het onderzoek in 2015 is nog niet afgerond.
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Leefgebied Cottessen
Het beoogde nieuwe leefgebied
Cottessen (figuur 10) betreft een
complex van zuidelijk geëxponeerde en sterk geaccidenteerde
graslandpercelen direct ten
zuiden van het Vijlenerbos. Een
deel van deze terreinen, met
een oppervlak van ca 10 ha, is in
particulier
eigendom.
De
eigenaar heeft een tiental kleine
wateren (poelen en betonnen
drinkbakken) aangelegd voor de
vroedmeesterpadden die hier
(in een zeer kleine populatie)
Particulier terrein omgeven door Staatsbosbeheer en Limburgs Landschap
In het kader van dit project onderzochte brongraslanden
nog voor kwam. Het terrein
Globale begrenzing beoogde nieuwe leefgebied
wordt omgeven door terreinen
van het Limburgs Landschap en
Figuur 10. Globale begrenzing van het beoogde nieuwe leefgebied Cottessen.
Staatsbosbeheer. Het gebied is
rijk aan bronnen en de brongraslanden waarin de drainages zijn of worden verwijderd. Ze bieden goede kansen
voor de ontwikkeling van primair habitat voor de geelbuikvuurpad. In dit gebied ontspringen enkele bronbeken
van het stroomgebied van de Geul (o.a. Cottesserbeek). Via deze beken is natuurlijke verspreiding van de
geelbuikvuurpad richting Geuldal goed mogelijk.

Uitvoering maatregelen
In het particuliere terrein zijn voldoende potentiële voortplantingswateren voor de geelbuikvuurpad (en de
vroedmeesterpad) aanwezig. Een aantal van de betonnen bakken lag echter deels boven maaiveld. Ze zijn
zodanig aangepast dat ze voor geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad gemakkelijker bereikbaar zijn. Verspreid
over het terrein zijn schuilplaatsen aangelegd in het landhabitat.
Door het Limburgs landschap zijn op een tiental locaties rondom het particuliere terrein karrespoorachtige
laagtes uitgegraven op zuidelijk geëxponeerde delen van de brongraslanden. Ook hier ging dit gepaard met de
ontwikkeling van schuilplaatsen in het landhabitat. De foto’s 5 tot en met 9 geven een impressie van dit
beoogde nieuwe leefgebied.

Herintroductie geelbuikvuurpad 2013 - 2015
De inrichtingswerkzaamheden zijn in augustus 2013 afgerond. Op 28 augustus zijn hier 40 volgroeide larven en
70 flinke juvenielen uitgezet, gevolg door een tweede uitzetting van 60 juvenielen op 3 september. In 2014 zijn
er op 8 juli 60 forse juvenielen verspreid over het gebied uitgezet, gevolgd door 118 volgroeide larven op 5
augustus. De meeste dieren zijn uitgezet in de brongraslanden van Limburgs Landschap. Inmiddels zijn er ook in
2015 weer de eerste larven uitgezet. Het gaat hier om een honderdtal exemplaren. Later in het seizoen volgt er
nog een tweede uitzetting. Ook later in het seizoen in 2015 en in 2016 worden hier nog (larven van)
geelbuikvuurpadden uitgezet.

Waarnemingen van geelbuikvuurpadden in 2013 - 2015
Een overzicht van de waarnemingen van geelbuikvuurpad is opgenomen in tabel 2. In 2013 zijn op de eerste
uitzetlocaties regelmatig (tot meer dan 20) juvenielen tijdens een terreinbezoek terug gezien. In de periode juliseptember 2014 is het gebied vier maal bezocht, waarbij zowel larven, juvenielen als (sub)adulten zijn
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waargenomen. Het maximaal aantal subadulten op één dag in 2014 bedroeg 11. Daarnaast werden er op
diverse plekken juvenielen gevonden. In 2015 zijn tijdens het eerste terreinbezoek in totaal 12 forse subadulten
waargenomen. Deze kwamen goed verspreid over het hele gebied voor. In vrijwel alle in figuur 10
onderscheiden brongraslanden werden een of meer geelbuikvuurpadden gevonden.
Overigens neemt ook de populatie vroedmeesterpadden in het leefgebied Cottessen sinds 2014 beduidend in
aantal toe. In het voorjaar van 2015 werden er enkele tientallen roepende dieren gehoord door Jaap Dirkmaat
van de Stichting Das en Boom.

Foto’s 5 tot en met 8. De foto linksboven geeft een indruk van het particuliere terrein in het beoogde nieuwe leefgebied
Cottessen. In dit terrein zijn diverse poelen en drinkbakken aangelegd (foto rechtsboven). Het terrein is omgeven door
brongraslanden waarvan de drainage is verwijderd (foto linksonder). Een hier gegraven karrespoor staat over het algemeen
binnen een etmaal vol water.
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Foto 9. Tijdens de eerste monitoringronde in 2015 werden er verspreid over het gebied 12 forse subadulten aangetroffen.
Ondanks de extreme droogte in juni 2015 was er dankzij het oppervlakkig afstromende bronwater op voldoende plekken
nog steeds sprake van zompige graslanden. Voor geelbuiken vormt dit een ideaal landhabitat.

Leefgebied Wolfhaag
Het betreft hier een complex van een drietal terreinen met een gezamenlijk oppervlak van circa 20 ha, in
eigendom van Stichting Ark, grenzend aan terreinen van Staatsbosbeheer. Het gebied bestaat grotendeels uit
een complex van geaccidenteerde graslanden. In de graslanden bevindt zich een aanzienlijk aantal bronnen. Bij
de meeste bronkoppen zijn voormalige drainagebuizen verwijderd waardoor het bronwater weer vrij door de
graslanden afstroomt. Hierdoor zijn brede moerassige zones ontstaan. Dit habitattype is te beschouwen als het
natuurlijke leefgebied (primaire habitat) van de geelbuikvuurpad. In Nederland kwam dit nagenoeg niet meer
voor. Naast de brongraslanden, bieden ook overstromingszones van bronbeekjes, zoals de Zieversbeek, en
enkele regenwaterbuffers van het Waterschap Roer en Overmaas goede kansen voor habitatontwikkeling van
de geelbuikvuurpad. Een aantal ervan is inmiddels gerealiseerd. In het centrum van dit beoogde nieuwe
leefgebied ligt het gehucht Wolfhaag (figuur 11). Een aantal inwoners beschikt hier over relatief grote tuinen
met een natuurlijke uitstraling. Sommige ervan bieden onder de huidige omstandigheden al perspectief voor
de geelbuikvuurpad. De bewoners van Wolfhaag reageren over het algemeen enthousiast op de herintroductie
van de geelbuikvuurpad, die hier rond de jaren zestig van de vorige eeuw is uitgestorven.
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Particulier terrein aangrenzend aan natuurgebied van Staatsbosbeheer
Brongraslanden die in het kader van dit project zijn onderzocht
Globale begrenzing beoogde nieuwe leefgebied

Regenwaterbuffer Waterschap Roer en Overmaas

Figuur 11. Globale begrenzing van het beoogde nieuwe leefgebied Wolfhaag.

Uitvoering maatregelen
In juni 2013 zijn er verspreid over dit beoogde nieuwe leefgebied laagtes ontwikkeld die worden gevoed door
afstromend bronwater. In totaal is er een tiental locaties ontwikkeld. In sommige terreindelen was dit niet
nodig omdat drassige laagtes hier van nature voorkomen. In oktober 2013 zijn er door het Waterschap Roer en
Overmaas twee regenwaterbuffers heringericht, waarbij tegelijkertijd voortplantingshabitat en landhabitat
voor de geelbuikvuurpad is ontwikkeld (foto’s 10 tot en met 13). Hierbij zijn tevens enkele drinkbakken in de
regenwaterbuffers geplaatst die ook voor de geelbuikvuurpad als voortplantingswater kunnen functioneren.

Herintroductie geelbuikvuurpad 2013 - 2015
Op 19 juni 2013 zijn verdeeld over een zestal locaties 488 larven van de geelbuikvuurpad in het gebied
Wolfhaag uitgezet. Deze uitzetactie is medio juli voortgezet door het uitzetten van circa 250 forse larven. In
2014 zijn er in totaal 180 vrijwel volgroeide larven uitgezet, 120 op 16 juni en 60 op 8 juli. In 2015 worden er
medio juli ca 100 juvenielen verspreid over het gebied uitgezet. Later in het seizoen zullen er nog meer dieren
worden uitgezet. Naar verwachting is 2016 het laatste jaar van uitzetting.

Waarnemingen van geelbuikvuurpadden in 2013 - 2015
Een overzicht van de waarnemingen van geelbuikvuurpad is opgenomen in tabel 2. De aanwezigheid van
juvenielen is vanaf 2013 door lokale bewoners en door medewerkers van Stichting Ark onderzocht. In 2013 zijn
op diverse uitzetlocaties regelmatig juveniele geelbuikvuurpadden waargenomen. Het leefgebied Wolfhaag
wordt zeer extensief begraasd en daardoor is er in de zomer sprake van een hoge kruidachtige begroeiing. Het
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opsporen van geelbuikvuurpadden hierin is allerminst eenvoudig. Desondanks werden er tijdens een kort
terreinbezoek in september 2014 drie subadulte geelbuikvuurpadden waargenomen. Tijdens een veldbezoek in
het voorjaar van 2015 werden er vier forse subadulten waargenomen.

Foto’s 10 tot en met 13. Enkele Impressie van het beoogde nieuwe leefgebied Wolfhaag. Inrichtingsmaatregelen werden
hier zowel uitgevoerd door de Stichting Ark, als door het Waterschap Roer en Overmaas.

Foto 14 en 15. Habitat van de geelbuikvuurpad in het nieuwe leefgebied Wolfhaag in 2015. De kleine bronbeekjes, die
uiteindelijk de oorsprong vormen van de Zieversbeek zorgen op tal van plaatsen voor zompige laagtes in de
aangrenzende weilanden. Op divers plaatsen zijn hier in 2013 kleine voortplantingswateren naast gegraven. De hoop is er
op gevestigd dat ze door de begrazing en betreding in voldoende mate worden opengehouden.
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Leefgebied Wolfskop-Hondsberggrub
Dit beoogde nieuwe leefgebied (figuur 12) valt binnen de begrenzing van het Natura 2000 gebied Savelsbos,
een relatief smalle bosstrook op de rand van het Maasterras. Het totale oppervlak bedraagt circa 360 ha. Het
gebied wordt gekenmerkt door grote verschillen in hoogte, substraat en microklimaat met een grote variatie
aan bostypen. In en aan de randen van de bosgebieden liggen graslanden met daarin kleine delen kalkgrasland
en heischraal grasland. De helling wordt overal doorsneden door grubben. De grubben staan meestal droog en
fungeren als onverhard wandelpad. Kenmerkend voor grubben is het feit dat overtollig hemelwater in de
droogdalen zich hier concentreert. De afvoer kan tijdens onweersbuien zo groot zijn dat ze tijdelijk veranderen
in een beekje (foto’s 16-23). In het verleden resteerden er daarna wekenlang waterpartijen. Dergelijke locaties
in natuurlijke grubben zijn te beschouwen als primair habitat van de geelbuikvuurpad. Veel van dergelijke
locaties zijn de laatste decennia verloren gegaan, maar de Dorrenweg en de Horstergrub voeren nog steeds
grote hoeveelheden water af. In samenwerking met de gemeente Margraten, Staatsbosbeheer, IKL,
waterschap Roer en Overmaas en de Verenging tot Natuurbehoud in Cadier en Keer (VTN) is onderzocht of
deze regenplassen plaatselijk in stand kunnen worden gehouden of naar geschikte locaties kunnen worden
afgeleid. Graslanden aan weerszijden van deze grubben, grofweg tussen de boerderij Blankenberg en het
gebied de Beuk, blijken hiervoor op diverse locaties goede kansen te bieden.

Blankenberg

De Beuk

weilandpoel

Regenwaterbuffer Roer en Overmaas

Afvoerroute van regenwaterbuffer via Dorrenweg en Hondsberggrub na forse regenbuien
Globale begrenzing beoogde nieuwe leefgebied
Figuur 12. Globale begrenzing van het beoogde nieuwe leefgebied Blankenberg-Hondsberggrub.
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Uitvoering maatregelen
In 2013 en 2014 en 2015 is in dit vierde en laatste leefgebied een groot aantal herinrichtingsmaatregelen
uitgevoerd. Hierbij is nadrukkelijk de samenwerking met de gemeente Eijsden-Margraten, Staatsbosbeheer, de
Stichting IKL en Natuurrijk Limburg gezocht. Samen is er een natuurwandelroute door het gebied ontwikkeld en
is gezocht naar de uitvoering van maatregelen die zowel aan de wandelaar als aan de flora- en fauna van het
Savelsbos recht doen. En dat is goed gelukt. Op een groot aantal plaatsen zijn zowel voortplantingswateren als
landhabitat voor geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad ontwikkeld. Schuilplaatsen zijn zodanig aangelegd dat
ze ook als visueel aantrekkelijke rustplaats voor wandelaars functioneren. Omdat Staatsbosbeheer bereid was
om ook wandelaars door de weilanden grenzend aan de grubben te laten struinen, kunnen karresporen en
grote regenplassen in de grubben gespaard blijven, terwijl de wandelaars toch droge voeten kunnen houden.
Waterschap Roer en Overmaas heeft daarnaast enkele regenwaterbuffers in dit gebied heringericht, waarbij
tegelijkertijd voortplantingshabitat en landhabitat voor de vroedmeesterpad en de geelbuikvuurpad is
ontwikkeld.

Foto’s 16 t/m 20. Impressie van het beoogde nieuwe leefgebied Wolfskop-Dorrenweg- Hondsberggrub. In dit
beoogde nieuwe leefgebied is een groot aantal inrichtingsmaatregelen uitgevoerd door de gemeente EijsdenMargraten, Staatsbosbeheer, Stichting IKL en Waterschap Roer en Overmaas. Bij de Wolfskop (foto linksboven) werd
alle ruigteopslag verwijderd en werden een aan aantal habitatverbeterende maatregelen voor zowel de
geelbuikvuurpad als de vroedmeesterpad uitgevoerd. Langs de hele Dorrrenweg (de naam van de grub) zijn zowel
nieuwe poelen aangelegd als oude hersteld en opgeschoond. Het door de grub afspoelende regenwater (foto
linksonder) wordt op diverse plaatsen afgeleid naar karresporen in de aangrenzende percelen (foto rechtsonder, zie
ook foto 21 t/m 23). Zowel voor vroedmeesterpad als geelbuikvuurpad is hier sprake van een aanzienlijke habitatverbetering.
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Foto’s 21 t/m 23 watergeweld op de Dorrenweg. Foto linksboven afspoeling van regenwater na een onweersbui bij de
Wolfskop. Bij extreme omstandigheden loopt het water tot aan de voet van de Wolfskop (foto rechtsboven) waarbij
enkele hier aangelegde karresporen helemaal vol lopen. Ook op tal van andere plaatsen op de dorrenweg stagneert dan
wekenlang regenwater. Voor de geelbuikvuurpad zijn deze plassen zowel geschikt voor de voortplanting als voor
migratie.

Herintroductie geelbuikvuurpad 2014-2015
Herintroductie van de geelbuikvuurpad kon in dit gebied pas in 2014 plaatsvinden omdat op de voltooiing van
de werkzaamheden moest worden gewacht. Op 18 juni en 8 juli 2014 zijn er respectievelijk 125 en 67 grote
larven en juvenielen gespreid over de locaties langs de Dorrenweg en de Wolfskop uitgezet (figuur 12 en tabel
2). In 2015 is begin juni een honderdtal middelgrote larven uitgezet in de karresporen bij de Wolfskop. Later in
het seizone volgt nog een tweede uitzetting.

Waarnemingen van geelbuikvuurpadden in 2014-2015
In 2014 is er op 31 juli en 3 september gezocht naar juvenielen van de eerste uitzetting. Er werden
respectievelijk 17 en 9 individuen verspreid over diverse nieuwe voortplantingswateren teruggevonden (tabel
2). In augustus en september zijn er ook regelmatig juveniele geelbuikvuurpadden door wandelaars gezien.
Omdat het herintroductieproject nog maar weinig bekend was leidde dit tot heel verraste (maar enthousiaste)
reacties. Op 1 juli 2015 werden naast circa 15 subadulten enkele tientallen juvenielen gezien op de Wolfskop.
Ook een stuk westelijker, richting de Beuk (figuur 12) zijn enkele subadulte geelbuikvuurpadden waargenomen.
In 2015 en 2016 worden de uitzettingen in dit nieuwe leefgebied voortgezet en worden er ook nog aanvullende
beheersmaatregelen uitgevoerd.

17

Platform Geelbuikvuurpad & vroedmeesterpad

Nieuwsbrief – juli 2015

Foto 24. De Wolfskop, een jaar na de uitvoering van de herstelmaatregelen. De vegetatie heeft zich prachtig hersteld en
de karresporen houden goed water. Tijdens een bezoek op 1 juli werden er tientallen juvenielen en ca 15 subadulten van
de geelbuikvuurpad waargenomen.

De ecologische verbindingszone tussen het Savelsbos en de Bemelerberg
Bijzonder in het kader van de bovenbeschreven natuurwandelroute is het gegeven dat er in het kader hiervan
zowel direct zuidelijk als direct noordelijk van de Rijksweg een fraai voortplantingswater en aangrenzend
landhabitat kon worden ontwikkeld (zie foto 24). Het gaat hierbij om schuilplaatsen voor amfibieën en
insecten, die tevens dienst doen als rustplaats voor wandelaars,
Dit betekent een belangrijke verbetering van de ecologische verbinding tussen de leefgebieden van beide
soorten ten noorden van de Rijksweg (Rooth, Bemelerberg, Groeve Blom etc) en de leefgebieden ten zuiden er
van (Savelsbos, Eckelrade, Noorbeek). De habitats zijn zo aangelegd dat ze door de wandelaars ook als
picknick/rustplaats te gebruiken zijn, maar ook om lijnvormige elementen van meidoorn en andere struwelen
die als migratiezone dienst doen. Landschapselementen voor mens én dier dus! Die boodschap willen we
graag uitstralen: ‘mens en dier hoeven elkaar geenszins te frustreren en de mens is zeker niet per definitie als
een bron van verstoring voor natuur’.
Dit is ook bij de provincie Limburg niet onopgemerkt gebleven en mede hierdoor zitten we nu aan tafel om
samen met hen mee te denken over de renovatie van de hier gelegen viaduct onder de Rijksweg. De Provincie
heeft toegezegd heel constructief te staan ten opzichte van de ontwikkeling van het viaduct dat een optimale
onderdoorgang van de Rijksweg voor mensen, maar ook voor de natuur. Wordt vervolgd dus…………………..
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Foto 24. Zitplaats voor wandelaars
en schuilgelegenheid voor geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad en vliegend hert. Een van de rustplaatsen
die in het kader van de natuurwandelroute werden ontwikkeld.
De foto rechtsonder toont de poel
die direct ten westen van de
zitplaats is aangelegd

Publiciteit
Bij de herintroductie van de geelbuikvuurpad worden zoveel mogelijk mensen uit de omgeving betrokken.
Vooral oudere mensen kennen de soort vaak nog uit hun jeugd en ‘de terugkeer van de soort’ in hun omgeving
levert veel positieve reacties op. Door lokale natuuronderzoekers te betrekken bij de monitoring ontstaat veel
begrip en good-will voor behoud van de soort. De bereidheid om zelf de handen uit de mouwen te steken voor
de bescherming van geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad blijkt groot, als men mensen hier maar actief bij
betrekt.
.

Foto 25. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Bij de herintroductie van de geelbuikvuurpad worden mensen uit de omgeving zo veel
mogelijk betrokken. Kinderen helpen enthousiast mee met het uitzetten van larfjes van de geelbuikvuurpad.
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Platform geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad in Limburg. Het
Platform bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers, beleidsmakers, natuurbeschermingsorganisaties,
particuliere terreineigenaren, bedrijven en natuuronderzoekers, die een bijdrage kunnen en willen leveren aan
het herstel en duurzaam behoud van leefgebieden van de geelbuikvuurpad en de vroedmeesterpad in Limburg.
Het Platform is opgericht in 2000 op initiatief van de Provincie Limburg.
De coördinatie van het Platform vindt plaats door Ecologisch Adviesbureau Natuurbalans Limes Divergens BV
Stichting RAVON en de Stichting IKL. Deze Nieuwsbrief is uitgebracht in het kader van het project “RESTORE”.
Redactie nieuwsbrieven:

B. Crombaghs, E. Goverse en R. Geraeds

Redactieadres:

Natuurbalans Limes Divergens BV en Stichting RAVON
Crombaghs@natuurbalans.nl
E.Goverse@RAVON.nl

Foto’s:

Ben Crombaghs en Jürgen Mingels

Heeft u vragen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met de
redactie. De activiteiten van het Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad werden mede mogelijk
gemaakt dankzij de ondersteuning van de provincie Limburg, Ark-natuurontwikkeling, Stichting IKL, en
RESTORE.
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