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Stierkikker gehoord? Meld het!
Het LIFE-project 3n-stierkikker combineert verschillende bestrijdingstechnieken
om de verspreiding van Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen te stoppen. Om
die bestrijding goed te kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat we de
verspreiding van de soort door en door kennen.
Wij hebben jouw hulp nodig om de volledige populatie in kaart te brengen!
Bezorg ons jouw waarneming via waarnemingen.be en help ons zo om
onbekende populaties in beeld te brengen.
GEEF EEN MELDING DOOR

Bekijk de beelden van
onze cameravallen!
Roel D’Haese (biologiestudent UA)
werkt dit voorjaar voor zijn stage mee
aan de monitoring van
amfibieëntunnels, amfibieëntrappen
en poelen. Er werden veel nieuwe
cameravalbeelden ingezameld die je
nu ook online kan bekijken.
Wil je mee onderzoeken welke dieren
je in amfibieëntunnels in de provincie
Antwerpen kan tegenkomen, bekijk
dan de cameravalfoto’s op Doe Dat
(wel eerst inloggen). Veel plezier!
BEKIJK DE BEELDEN OP DOE DAT

Mijn Tuinlab
Eind april werd Mijn Tuinlab
gelanceerd, een nieuw citizen-science
portaal rond tuinen. Natuurpunt,
Kenniscentrum tuin+ en KU Leuven
willen hiermee meer te weten komen
over de vele lapjes privé-groen in
Vlaanderen, die samen maar liefst 9%
van ons grondgebied beslaan. Met
een paar klikken maak je een eigen
Tuinlab aan. Bereken je eigen
tuinscore, lees tuintips op maat of
doe mee aan telprojecten
(vogeltelling, vlindertelling).
Regelmatig komen er nieuwe
projecten bij.
HOE SCOORT JOUW TUIN?

Te gast in een nestkast
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De coronacrisis zorgt ervoor dat er
minder te beleven is, want je
verplaatsen naar de andere kant van
Vlaanderen kan niet meer. Gelukkig
bestaat daar een perfecte oplossing
voor! Dankzij dit overzicht van
fascinerende livecams kan je live
volgen wat er zich afspeelt in tal van
nestkasten verspreid over ons land.
In de provincie Antwerpen kan je
kijken naar de livecam bij Agfa
Gevaert in Mortsel.
BEKIJK DE LIFECAMS

Gierzwaluw gezien?
Vanaf 1 mei is het meestal zover: de
gierzwaluwen zijn terug!
Waarnemingen van deze mooie vogel
kunnen ingegeven worden via een
meldpunt gierzwaluwen. Het
meldpunt wil zoveel mogelijk
nestplaatsen in kaart brengen om
deze soort beter te kunnen opvolgen
en beschermen. Meer info over
gierzwaluw vind je hier.
NAAR HET MELDPUNT
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Kunnen onderzoekers
vleermuizen besmetten
met Covid-19?
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Het recent ontdekte SARS-CoV-2
(Covid-19) is een nieuw
coronavirus dat van dier op mens
is overgesprongen. Volgens
genetisch onderzoek is het virus
van een Chinese vleermuissoort,
al dan niet via andere
tussengastheersoorten, bij de
mens terechtgekomen. Zouden
vleermuisonderzoekers onze
vleermuizen kunnen besmetten?
LEES HET ARTIKEL
.

Red de biodiversiteit, samen en nu!
Provincie Antwerpen ondersteunt de
campagne #samenvoorbiodiversiteit
Meer informatie op
www.samenvoorbiodiversiteit.be

Meer natuurberichten uit de provincie Antwerpen?
Op de website van Natuurpunt vind je meer actuele natuurberichten uit de
provincie. Veel leesplezier!

NAAR HET NATUURNIEUWS

Wil je zelf bijdragen aan deze nieuwsbrief? Aarzel dan niet contact op
te nemen via ankona@provincieantwerpen.be
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