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E-zine Stad-land-schap Feb 2014

Beste vrijwilliger en/of sympathisant van Kijk Puit!

De landschapswacht van Lochting-Dedrie heeft alle schermen geïnstalleerd.
Vrijwilligers hebben de campagneborden in de berm getimmerd. De lijsten met de
taakverdeling zijn gemaild. Laat de amfibieën van ’t West-Vlaamse hart maar
ontwaken. We zijn er klaar voor!

Hangt er al iets in de lucht?
“Van maandag tot en met woensdag blijft het overwegend droog omdat alle regenfronten
ofwel sterk verzwakt arriveren ofwel omdat ze ten noordwesten van ons doortrekken naar de
Noorse kusten. Het weerbeeld in België worden bepaald door af en toe zonnige perioden met
een grote kans op heldere nachten. Overdag wordt het zo’n 10 tot 12 °C, geholpen door een
zuidelijke wind, maar tijdens de opklaringen zal het kwik ‘s avonds snel dalen. Blijft het ’s
avonds en ’s nachts bewolkt, dan kan het zacht blijven. Bij helder weer is er echter kans op
(grond)vorst. Bij heldere nachten lijkt de kans op amfibieëntrek dus eerder klein (te koud). Bij
een bewolkte hemel - en zeker wanneer een zwak regenfront toch wat druppels of motregen
lost op het juiste moment - is de kans op enige trek echter niet uitgesloten. Dat de amfibieën
klaar zitten, bewijzen de aantallen die in de nacht van vrijdag op zaterdag op heel wat
plaatsen al werden genoteerd. Op iets langere termijn zou het eerder genoemde
hogedrukgebied verzwakken en liggen nieuwe depressies vanaf de oceaan op de loer om ons
opnieuw porties regen en mogelijk ook weer veel wind te brengen. Voor komende week zal
het dus vermoedelijk nog niet echt losbarsten, al kan een natte en bewolkte avond wel één en
ander in gang zetten.”
Dankzij deze weersvoorspelling van HYLA weten de paddenoverzetters wanneer ze hun
zaklamp moeten opladen. Het Stad-Land-schap ontvangt bijna dagelijks een update van dit
weerpraatje en deelt dit graag met alle vrijwilligers van de paddenoverzetacties in ’t WestVlaamse hart. Deze actuele weersvoorspellingen van HYLA kan je voortaan raadplegen op
www.westvlaamsehart.be/vrijwilligerspaddenoverzet .
Exclusieve informatie
Via bovenvermelde URL vind je nuttige informatie om de overzetacties tot een goed einde te
brengen. Wees een beetje discreet met de link want die bevat informatie die enkel bestemd is
voor vrijwilligers van de Kijk Puit-campagne. Je vindt er een overzicht van de verschillende
soorten amfibieën en hun kenmerken. Nuttig om je registratiegegevens door te geven na een
avondje (of ochtendje) overzetten. Je kunt er ook een affiche downloaden om aan het raam
van je auto of aan de venster van de nabijgelegen woningen op te hangen. Sommige mensen
vinden traag rijdende auto’s en mensen die af en toe uitstappen in het donker verdacht.
Daarom heeft Stad-Land-schap een standaardbrief opgemaakt om je als vrijwilliger te
legitimeren. Je vindt de brief onder ‘nuttige documenten’.
Telgegevens registreren
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Meten is weten. Daar is het hem bij de paddenoverzetacties zeker om te doen. Correcte cijfers
over het aantal en de soorten geven ons een duidelijk beeld van hoe het gesteld is met de
amfibieënpopulatie in ’t West-Vlaamse hart. In een aantal gemeenten gebeurt de registratie
van de gegevens via de plaatselijke coördinator (Izegem, Roeselare en Staden). Hij/zij
bezorgt regelmatig een tussenstand aan het Stad-Land-schap zodat de teller op de website
kan worden bijgehouden. Deze teller wordt kenbaar gemaakt aan het brede publiek. Je kunt
hem raadplegen via www.westvlaamsehart.be/kijk-puit.html. Daar waar geen plaatselijke
coördinator de gegevens verzamelt (Ardooie, Hooglede, Lichtervelde), spelen de vrijwilligers
hun telgegevens rechtstreeks door aan Stad-Land-schap. Dat kan via
www.westvlaamsehart.be/vrijwilligerspaddenoverzet door te klikken op de gemeente waar de
overzetactie plaatsvindt. Alle gegevens van ’t West-Vlaamse hart worden na afloop van de
amfibieëntrek, in samenspraak met de lokale coördinatoren, overgemaakt aan de HYLA.
Blokkeer die agenda!
Vrijwilligers van de Kijk Puit!-campagne reserveren alvast onderstaande data. De eerste
betreft een interessante infoavond over amfibieën. De tweede is een leerrijk, maar ook
gezellig samenzijn met vrijwilligers ondereen, na afloop alweer een geslaagde
overzetcampagne.
Infoavond over amfibieën
Vrijdag 28 februari - 19u30 – Bibliotheek, Wolvestraat in Izegem. Je verneemt er meer over
de overzetacties in Izegem en Robert Joris, medewerker van de Hylawerkgroep, geeft een
presentatie over de (West-)Vlaamse amfibieën.
Poelendag voor vrijwilligers
Op zaterdag 26 april trakteert het Stad-Land-schap alle vrijwilligers van de overzetacties in ’t
West-Vlaamse hart. Na een geleide wandeling in de Huwynsbossen in Lichtervelde klinken de
aanwezigen op alweer een geslaagd Kijk Puit!-seizoen.
Feedback
Vragen, suggesties, opmerkingen, verslaggeving…. aangaande de Kijk Puit-campagne kan je
altijd overmaken via westvlaamsehart@west-vlaanderen.be of 051 27 55 54. Heb je foto’s van
de overzetcampagnes? Dan kan je die via
http://www.westvlaamsehart.be/fotos.html rechtstreeks opladen in de fotogalerij van ’t WestVlaamse hart. Het Stad-Land-schap maakt er dankbaar gebruik van om te communiceren over
en te sensibiliseren rond de natuur in ’t West-Vlaamse hart.
De campagne Kijk Puit geniet ondersteuning het Europees project Green and Blue Futures
(Interreg IVB).

't West-Vlaamse hart | T 051 275550 | E westvlaamsehart@west-vlaanderen.be | W www.westvlaamsehart.be
Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Roeselare, Izegem, Ingelmunster,
Ardooie, Lichtervelde, Hooglede, Staden, Moorslede en Ledegem. Het provinciebestuur en de negen gemeenten werken samen op het vlak van
landschapsopbouw, attractiviteit en belevingswaarde in de regio.
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uitschrijven voor deze nieuwsbrief | meer over de provinciale e-zines
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