
Project: 

Bakken voor de Geelbuik



Geelbuikvuurpad

• Plat padje

• Maximaal 4-5 cm lang

• Hartvormige pupil

• Bovenkant wrattig donkerbruin tot grijs met zwarte puntjes

• Geeloranje buik met zwarte vlekken



Geelbuikvuurpad



Verliefde oogjes



Biotoop

• Warm, zonnig, open structuur  maar wel met 

schuilmogelijkheden

• Warme poeltjes en watertjes in de buurt om zich in op te 

houden

• Voorplantingswater:

 (pioniers)wateren

 GEEN concurrentie met waterinsecten en andere 

amfibieën

 Voldoende lang waterhoudend voor succesvolle 

voorplanting.





in de zomer veel in water



Trosjes eieren



Juveniel



Geelbuikvuurpad





Verspreiding 2000 – 2017: 

een ECHTE Zuid-Limburger!!



Verspreiding 2000 - 2017



Leefgebieden versterken, uitbreiden en verbinden

1 Stokhem-Beertsenhoven 2 Teggert Sibbergrubbe

3 Bruisterbosch-de Wolfskop 4 Heerkuil-St. Geertruid

5 Noordal-Altembroek 6 Cottessen-Vijlen



Natuurlijk  

leefgebied



Tijdelijke wateren belangrijk als 

voorplantingswater

Grubben en holle wegen

Brongraslanden en overstromingszones in 

beekdalen



Natuurlijk proces



Rijspoor biotoop



Greppels lang wegen



Groeves



Groeve in exploitatie



Aanleg basisbiotoop



Na inrichting



Maar ook: (veedrink)bakken!



Veedrinkbak



Of een variant hier op..



Project: Bakken voor de Geelbuik

• Samenwerking Natuurrijk Limburg Zuid, IKL, 

Natuurbalans

• Aanleg eenvoudige voorplatingswatertjes/bakken in 

clusters van 2-4 bakken

• Nabij bestaande leefgebieden/herintroductielocaties of als 

stapsteen ertussen

• Landbiotoop en onderlinge samenhang biotopen moet 

geschikt zijn 



Project: Bakken voor de Geelbuik

• Zonnige locaties in hoogstamboomgaarden, extensieve 

graslanden, overhoeken, natuurlijke tuinen, erf, etc. 

• Beheer: 

 doorzetten in de periode september – april. Daarna 

natuurlijk vol laten lopen of zelf vullen

 Vrijhouden van woekerde vegetatie

 Zorgen voor in- en uitstapmogelijkheden

• 50% bijdrage voor inrichting, 

overige 50% eigen arbeid, inzet vrijwilligers, etc.

Interesse => mail naar puts@natuurrijklimburg.nl 





Liefst in een helling..



De eerste bewoners



Na 2 jaar



Cottessen



Cottessen



Putberg nabij Daelsweg



Dat is pas fijn…



Veedrinkbakken herstellen



Herstellen



Kunststofbak met afvoer





Dorreweg



Pioniersfase



Berghof



Opschonen en opschuiven



Berghof



Zo is het nu



Veel structuur



Structuur en oude schuurtjes



Tuin/erf



Dank voor uw aandacht


