Nieuws uit Zuidoost-Brabant • afdeling Gete-Velpe (Geetbets - Kortenaken - Zoutlee
De Getedraak in de schijnwerpers
De kamsalamander is onze grootste watersalamander en dankt zijn
naam aan zijn ‘punker look’; de mannetjes ontwikkelen gedurende
het voortplantingsseizoen een grote kam op hun rug en staart. Dit
helpt hen om vrouwtjes te imponeren tijdens hun bruidsdansen
die ze opvoeren in open water. Het habitat van de kamsalamander
bestaat in onze regio voornamelijk uit veedrinkpoelen en
afgesneden meanders in een kleinschalig, afwisselend landschap
van weilanden en bossen. De soort was waarschijnlijk ooit lokaal
vrij algemeen in Oost-Brabant, maar komt tegenwoordig enkel nog
voor in de vallei van de Grote Gete en op verspreide vindplaatsen
in het Hageland.

nieuwe waterpartijen aangelegd. Deze populatie kon in 2014 zo
nog net worden gered van de ondergang. De laatste gekende
voortplantingspoel werd er ei zo na vernield. Anno 2016 liggen er
10 nieuwe ‘kraamkamers’ in Meertsheuvel voor de Getedraak en
zal ook hier een populatietelling worden opgestart. De poelen in
Walsbergen en het Tiens Broek zullen binnenkort worden geruimd.
De teller komt op ca. 60 poelen in de vallei van de Grote Gete te
staan. Op die manier worden de eerste stappen gezet naar een
grote aaneengesloten metapopulatie in de Grote Getevallei! En dat
wordt gevierd met een Kamsalamanderhappening!

In de vallei van de Grote Gete weet deze amfibie enkel nog stand
te houden in natuurgebieden zoals het Viskot, Walsbergen,
Meertsheuvel en mogelijk ook nog in het Tiens Broek. De
kamsalamander is al bijna tien jaar één van de focussoorten van
Afdeling Linter en zij doopte hem dan ook tot de Getedraak. De
afgelopen drie jaar werden in het Viskot het buikpatroon van alle
gevangen exemplaren gefotografeerd om de dieren te identificeren.
Zo telde men uiteindelijk 135 verschillende dieren. Het lage aantal
hervangsten, namelijk zes, suggereert een populatie van 400 tot
700 dieren. Hiermee is de populatie kamsalamander in het Viskot
waarschijnlijk één van de grootste in Vlaams-Brabant.

In kader van het provinciaal project ‘Natuur in de buurt’
organiseren Natuurpunt Gete-Velpe en Linter op zondag 24 april
een fiets- en wandeltocht met de kamsalamander in de hoofdrol.
Samen met natuur- en landschapsdeskundigen wandelen en
fietsen we doorheen de Getevallei (14u00 – 17u00).

Alle nieuw gegraven poelen in het Viskot werden ondertussen
gekoloniseerd, wat het beste doet verhopen voor een duurzame
populatie. Elders in het natuurontwikkelingsproject Grote Gete
werden al 19 amfibieënpoelen gerealiseerd, en is het wachten
tot de Getedraak hier opduikt. Ook in Meertsheuvel werden

• Fietstocht: afspraak om 14u00 in aan Het Vinne, Zoutleeuw.
In het Vinne zijn enkele damesfietsen beschikbaar voor de
tocht. Een week op voorhand bellen naar het nummer
011 78 18 19 om een fiets te reserveren.
• Wandeltocht: afspraak om 14u00 aan het Stationsplein,
Drieslinter.
Beide groepen ontmoeten elkaar aan de kamsalamanderhut
te Drieslinter voor een hapje en een drankje én een echte
ontmoeting met de Getedraak
Info: n.smeyers1@gmail.com

Met de steun van en in samenwerking met de
provincie Vlaams-Brabant, partner voor natuur.
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