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Herfst
Het is herfst en zowaar: eindelijk regen! Veel regen. Het
Bestemd voor
was nodig. Niet alleen was afgelopen zomer de op één na
waarnemers en
warmste zomer in honderd jaar, het was ook één van de
andere medewerkers
droogste zomers. En niet alleen de zomer was extreem,
van het Meetnet
ook het voorjaar begon al vreemd. De hele maand maart,
Amfibieën
normaal de piekmaand voor alle vroege soorten, had te
Aan deze Mededelingen werkten mee: kampen met aanhoudende droogte en met koude
nachten. De paddentrek verliep daardoor grillig en ook
Domin Dalessi
de bruine kikkers twijfelden sterk of ze hun hoofd wel
Nico Ettema
boven het wateroppervlak uit zouden steken. Gevolg:
Axel Groenveld (redactie)
veel padden en kikkers hielden het voor gezien. En van
Frans Hagedoorn
Ingo Janssen
de eieren van bruine- en heikikker die wel waren afgezet
Ronald Laan
is een groot deel verloren gegaan doordat het waterpeil
Gooke Lagaay
zo snel daalde dat de klompen op het droge kwamen te
Sietske Rintjema
liggen. Wat dit tot gevolg heeft voor de amfibieënstand
Gerard Smit
weten we nog niet, want we hebben nog lang niet alle
Edo van Uchelen
telformulieren binnen.
Cor Vos
Dan de zomer. Ook veel poel- en venbewonende soorten
Annie Zuiderwijk
hadden het zwaar. Op veel telformulieren konden we
lezen dat verschillende poelen en vennen opgedroogd
Correspondentieadres:
waren voordat er ook maar één groene kikker of
RAVON-Werkgroep Monitoring
Universiteit van Amsterdam
salamander had kunnen metamorfoseren...... Gevolg, we
Postbus 94766
horen het graag van jullie, op de telformulieren die we
1090 GT Amsterdam
nog moeten ontvangen.
Was het dan echt alleen maar kommer en kwel voor de
Tel. 020 - 525 7332
amfibieën dit jaar. Helemaal niet... Want hoewel vis in
Fax. 020 - 525 5402
poelen een steeds groter probleem lijkt te worden, met
E-mail algemeen
name de exotische zonnebaars, zullen de amfibieën in
Info@ravonwm.org
visrijke poelen het komende voorjaar een vreugdedansje
Website: www.ravonwm.org
maken als ze ontdekken dat de indringers in hun
voortplantingswater eindelijk zijn verdwenen, doordat
E-mail medewerkers:
groenveld@science.uva.nl
het dit jaar is opgedroogd. Zo zie je maar weer, “Elk
ijanssen@science.uva.nl
nadeel heb z’n voordeel”!
gerard.smit@net.hcc.nl
AG
zuiderwijk@science.uva.nl

WIE VOELT ZICH GEROEPEN
Elk jaar weer komen er nieuwe waarnemers bij, waardoor het Meetnet
Amfibieën steeds uitgebreider wordt. Momenteel is het gelukkig zo
dat we in alle provincies telgebieden hebben. Dat maakt het
coördineren van het Meetnet Amfibieën steeds leuker, maar ook wat
onoverzichtelijker. Vandaar dat we willen proberen of we voor iedere
regio iemand kunnen vinden die ons wil helpen met het ondersteunen
van de waarnemers. Dat houdt dus in dat zo iemand kan helpen als het
gaat om vragen die echt toegespitst zijn op de regionale situatie, die af
en toe eens met de waarnemers het veld in wil en kan gaan en die aan
het einde van het seizoen helpt met het verzamelen van de
telformulieren. Een regio hoeft dan niet gelijk een hele provincie te
zijn. Het kan ook een bepaalde hoek van het land zijn of een deel van
een provincie. Voel jij je geroepen om regiocoördinator van het
Meetnet Amfibieën te worden. Laat het ons dan even weten (adres zie
hiernaast).
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Cor Vos houdt ons per e-mail regelmatig op de hoogte van zijn bevindingen tijdens de amfibieën-monitoring van
zijn telgebiedje op de Strabrechtse heide. Dat dit ook regelmatig verrassende en leuke waarnemingen oplevert
blijkt wel uit onderstaand overzichtje van enkele vroege soorten. Het geeft tevens een aardig beeld van een
vreemd verlopen amfibieën-voorjaar.

ENKELE AMFIBIEËN-WAARNEMINGEN OP DE STRABRECHTSE HEIDE
COR VOS
 5 maart (12°C, 8°C ‘s nachts): 2 exemplaren,
beide vrouwtjes.
 7 maart (10°C, -2°C ‘s nachts): 9 exemplaren, 7
vrouw en 2 man.
Klaarblijkelijk had ik een duidelijke piek in de
trektijd te pakken. Er lijkt ook systeem in aantallen
man en vrouw te zitten: eerst voornamelijk
mannetjes, later pas de vrouwtjes.

kleine watersalamander
Ik heb enkele dagen achter elkaar de trek van kleine
watersalamanders gevolgd over een bepaald
zandpad op de heide. Alhoewel amfibieëntrek
normaal gesproken ’s nachts plaatsvindt zijn al mijn
waarnemingen overdag tussen 12:00 en 13:00 uur
gedaan. Toch enigszins vreemd, vooral gezien het
feit dat het zowel overdag als ’s nachts al enkele
weken bijzonder droog weer is. Mogelijk dat ze
wel overdag moeten trekken omdat de nachten vaak
nog erg koud zijn.
 2 maart (temp. 11°C , 6°C ‘s nachts): 7
exemplaren, allemaal mannetjes.
 3 maart (temp. 9°C, 2°C ‘s nachts): 33
exemplaren, 17 man en 16 vrouw. Ze zijn zo
verkleumd dat ik ze op kan pakken, om kan draaien
om te seksen en weer terug kan leggen. Ze blijven
vervolgens in exact dezelfde houding liggen als
waarin ze zijn neergelegd. Op de kop, op de zij, het
maakt niet uit. Schijndood lijkt het wel.
Waarschijnlijk heeft dat met de lage temperaturen
te maken, al zijn ze op het land natuurlijk sowieso
niet de vlugste.

heikikker
 3 maart: Eerste exemplaar, trekkend op pad.
 5 maart: Eerste aarzelende ‘blubblub’-geluiden
bij het Beuven.
 10 maart: Meer heikikkers roepend bij het
Beuven en Kei ven.
 12 maart: Eerste homp kikkerdril in Keiven
 13 maart: Heikikker koor. Op twee plaatsen
liggen tesamen zo’n honderd hompen dril in het
Keiven. zo’n honderd mannetjes liggen op
vrouwtjes te wachten.

Koppeltje gewone padden in amplex,
Beuven. Foto: Axel Groenveld
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 14 maart: Behalve mannetjes nu ook voor het
eerst dertig amplexen te zien. Een unieke
waarneming, nog nooit eerder heb ik zoveel
vrouwtjes gezien. De mannetjes zijn intens blauw
van kleur.
 15 maart: Uitsluitend roepende mannetjes weer.
Totaal zo’n 125 stuks. Het aantal hompen dril is
gegroeid tot 200. We volgen één vrouwtje dat
vanuit de pijpenstro aan komt zetten. Zodra ze het
water bereikt, wordt ze direct door een mannetje
besprongen. Vervolgens zet ze haar eitjes af. Goed
te zien allemaal. Zodra de klus geklaard is
verdwijnt ze weer uit het water en in de
pijpenstrootje. De hele cyclus heeft niet langer dan
een klein uur geduurd. Nooit geweten dat de
vrouwtjes maar zo kort in het water blijven?! Geen
wonder dus dat ik relatief maar zo weinig vrouwtjes
zie.
 18 maart: Alleen nog mannetjes, hompen geroeid
tot 250 stuks.
 21 maart: Op het Keiven is de rust weergekeerd.
Alle Heikikkers zijn verdwenen.
 Bij het Beuven wordt nog wel geroepen door een
beperkt aantal mannetjes. Hier is geen dril
waarneembaar.
 24 maart: Het dril ontwikkelt zich duidelijk. Er zit
al leven in.

Ongelooflijk dat de periode van eiafzet voor de
gehele populatie dus niet meer dan twee weken in
beslag neemt.
gewone pad
 10 maart (temp 6 – 10°C): Tijdens een avondlijke
fietstocht in de regen over de Strabrechtse heide,
krioelt het van de padden die op weg zijn naar het
Beuven. Ik tel op drie stukjes van ongeveer honderd
meter 250 exemplaren. 95% Hiervan zijn
mannetjes.
 24 maart: Twee weken later!! Wederom een
warme avond van 6°C. Op hetzelfde stuk op
dezelfde tijd (± 20:00 uur) 300-400 exemplaren.
Wederom overwegend (95%) mannetjes.
Nauwelijks vijf amplexen. Ondanks goed zoeken in
het water nog geen paddensnoeren te vinden. In de
tussenliggende twee weken was het erg droog en
zonnig weer, waarbij de nachten zeer helder en
koud waren. Dus waarschijnlijk waren de
mannetjes wel al naar het water getrokken tijdens
de laatste regenachtige nachten van begin maart,
maar waren de omstandigheden daarna zo slecht dat
de vrouwtjes niet kwamen en het ook voor
voortplantingsactiviteit te koud en droog was..

MEREL ALS PREDATOR VAN DONDERKOPJES
Gooke Lagaay & Frans Hagedoorn
In het centrum van Oegstgeest, bij Leiden, werden
afgelopen zomer merels waargenomen, die het
voorzien hadden op amfibieënlarven. Op een
binnenterrein van ca. 2800 m2, bestaande uit deels
beschaduwde achtertuinen, omzoomd door
woonhuizen en winkels, bevinden zich enkele
royale tuinvijvers. Hierin vindt op grote schaal
succesvolle voortplanting plaats van de kleine
watersalamander, gewone pad en bruine kikker.

andersom dat vader en moeder de kinders wijzen op
deze lucratieve prooi en jachttechniek.

De oase herbergt echter ook een familie merels.
Zowel mannetje als vrouwtje merel foerageren op
de stenen randen van de vijvers. Wanneer er een
donderkopje aan het oppervlak verschijnt wordt
deze uit het water gelepeld en verorberd. De indruk
bestaat dat de in juni uitgevlogen jongen van de
vogel het jachtgedrag van de ouders afkijken, of

Ook is het waargenomen dat de merels volwassen
salamanders uit het water vissen, maar die werden
halverwege de vlucht weer losgelaten. Langs de
randen van de vijvers worden ook lege huisjes van
waterslakken gevonden. Ook deze staan op het
menu van de merel.

Opvallend is dat vaak ook dode of half aangevreten
larven op en langs de randen van de vijver worden
aangetroffen. We hebben dit niet nader onderzocht,
maar mogelijkerwijs worden kikkervisjes van de
bruine kikker wel gegeten en worden paddenvisjes
van de gewone pad uitgespuugd, omdat deze
klaarblijkelijk veel giftiger en onsmakelijker zijn.

'GROENE KIKKER' EET HUISMUIS
Ronald Laan
hielt, stak een kop van een volwassen huismuis. In
het begin bewoog de muis nog, daarna werd deze
verder doorgeslikt. Het gehele tafereel duurde
slechts enkele minuten. De kikker was een dag later
nog in goede doen, wel twee maal zo dik als
normaal.

Zaterdag 16 augustus zat ik op het terras in mijn
tuin in Leersum, toen mijn aandacht werd
getrokken door een onsamenhangend geritsel onder
een braamstruik bij een vijvertje. Op het moment
dat ik ter plekke was sprong een groene kikker
terug de vijver in (wijfje, geschatte lengte 10 cm,
type 'esculenta'). Uit haar bek, die ze onder water
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ZONNEBAARZEN IN AMFIBIEËNPOEL
Nico Ettema
m2 gehuurd bij een plaatselijk verhuurbedrijf en op
een zaterdagmorgen in oktober zijn we aan de slag
gegaan. De kosten, ongeveer 50 euro, zijn vergoed
uit een gemeentepotje. Het water is geloosd op een
lange droge greppel op 15 meter van het ven, zodat
het direct weer terug komt in het grondwater en
geen verdroging veroorzaakt. Reeds tijdens het
pompen zijn we begonnen met het afvangen van de
baarzen. Het ven is uiteindelijk helemaal leeg
gepompt. De pomp zuigt een kuil in de bodem en
deze kuil hebben we nog twee maal vol laten lopen
met kwelwater en weer afgepompt in de hoop dat
alle vissen verwijderd zouden zijn. De volwassen
baarzen en zoveel mogelijk broed hebben we in
emmers gedaan en weer losgelaten in een
stadswater, waar al soortgenoten zaten.

In 1994 is IVN Uden begonnen met een poelen en
vennenplan, dat is aangeboden aan het
gemeentebestuur, SBB en het Waterschap. We zijn
gestart met de aanleg en het onderhoud van elf
poelen en in de loop van de jaren is dit door
bemiddeling van IVN en subsidie van de overheid
uitgebreid tot het huidige aantal van 55 poelen. In
2002 werd het eens tijd om de toestand van de
poelen nader te onderzoeken.
amfibieën, maar ook vis
De resultaten van de inventarisatie vielen niet
tegen: in de natuurgebieden komen zeven soorten
amfibieën voor. Maar in de agrarische omgeving is
de situatie nog voor veel verbetering vatbaar. Naast
de afstand tussen de poelen, de waterkwaliteit en de
omvang van geschikte landbiotoop bleek de
aanwezigheid van vissen een behoorlijk probleem.
In zes wateren bleken vissen uitgezet te zijn.
Hiervan bevatte twee poelen karper, twee poelen
ruis- en blankvoorn, één poel driedoornige
stekelbaars en in één ven zijn zonnebaarzen los
gelaten.

herstel
Twee dagen na het leegpompen was het ven al weer
redelijk gevuld met kwelwater. Bij een
inventarisatie in het voorjaar van 2003 bleken er
weer meerdere gewone padden met eisnoeren en
een behoorlijk aantal kleine watersalamanders
aangetroffen. Het ven is gelegen in een
natuurgebied met veel bos en grasland met sloten
en vennen, zodat herstel snel kan plaats vinden.
Helaas bleek er toch nog één jong zonnebaarsje
aanwezig te zijn. Nu maar hopen dat dit de laatste
was. Waarschijnlijk hebben er wat eitjes of
jongbroed in de modder gezeten waardoor ze de
leegpompactie overleefd hebben. Mocht blijken dat
er nog meer zonnebaars is aanwezig is, dan zullen
we mogelijk de hele procedure nog één maal
herhalen, voordat de visjes geslachtsrijp worden.

zonnebaars
In dit laatste ven waren in 2001 nog talrijk kleine
watersalamander, alpenwatersalamander, bruine
kikker, middelste groene kikker en gewone pad
waargenomen en een groot aantal libellen.
Blijkbaar zijn er in hetzelfde jaar jonge
zonnebaarzen uitgezet die zeer goed zijn
aangeslagen. Het ven, gelegen in het bosgebied van
Uden, heeft een diameter van ongeveer 25 meter en
bevatte een honderdtal volwassen zonnebaarzen en
nog talloze broedvisjes.

procedure
Dit jaar is de nieuwe flora- en faunawet ingevoerd
en is het leegpompen van wateren aan een
vergunning met een lange procedure onderhevig
waardoor de door ons gevoerde werkwijze officieel
waarschijnlijk niet meer kan. De nieuwe
wet is natuurlijk bedoeld ter bescherming
van flora en fauna in geval er bouw- of
grondwerkzaamheden uitgevoerd moeten
worden, maar hopelijk zijn de verschillende
natuurbeherende instanties net zo praktisch
denkend als hier in Uden.

leegpompen
Na mondeling overleg met de beherende instantie,
in dit geval de gemeente Uden, hebben we een
pomp met benzinemotor en een capaciteit van 23

Nico Ettema bezig met het
leegpompen en leegvissen van een
zonnebaarzen-ven in Uden.
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EEN AMERIKAAN IN FRYSLÂN
Sietske Rintjema
Schaopedobbe) en kleine vis (ook soortgenoten). In
een situatie als op de Schaopedobbe, waar een
relatief klein ven qua territoria helemaal vol zit met
Zonnebaars, kunnen libellen en amfibieën zich hier
niet meer voortplanten.

Op 21 juli 2003 werd It Fryske Gea gebeld door
Ruud Kreetz. Hij had de dag ervoor honderden
zonnebaarzen waargenomen in de
Schaopewaskesdobbe, een ven in het heidegebied
Schaopedobbe bij Elsloo. Twee dagen later gingen
de Fryske Gea-medewerkers Tom Jager, Henk
Jager en Sietske Rintjema deze waarneming na. In
de Schaopewaskesdobbe ontdekten we al snel ca.
70-100 nestkuilen waarbij territoriale mannetjes
met een afmeting van rond de 10 cm aanwezig
waren. In het ven zwommen verder diverse scholen
van tientallen tot honderden jonge zonnebaarsjes.
De nestkuilen, met een diameter van rond de 80 cm,
bevonden zich vrijwel alleen langs de randen, waar
het water ca. 30 – 50 cm diep is en dus lekker warm
en dan wel tussen de vegetatie van voornamelijk
Waterveenmos en Veelstengelige waterbies.

wat te doen
Om deze reden zijn er, o.a. in Brabant en het Gooi,
al diverse locaties waar geprobeerd is de soort uit te
roeien. Hiervoor zijn slechts enkele drastische
methoden effectief: een ven gedurende langere
periode of meerdere keren droogpompen of met
elektrisch vissen alle dieren wegvangen. It Fryske
Gea heeft momenteel (eind juli 2003) nog in
overweging wat ze moet gaan doen. Enerzijds heeft
zij de verplichting Rode Lijstsoorten en
meetsoorten van de Subsidieregeling Natuurbeheer

biologie
Als biotoop kiest de Zonnebaars
stilstaand, helder en waterplantenrijk
water met zandige en geleidelijk
oplopende oevers als paaiplaats. De
paaitijd loopt van eind mei tot
augustus. In deze periode maken de
mannetjes nestkuilen die worden
verdedigd tegen soortgenoten en
andere vissoorten (die in de
Schaopedobbe niet voorkomen!). Na
eileg, bevruchting en uitkomen van
de eieren bewaakt het mannetje de
larven nog elf dagen, waarna deze
uitzwermen. Pas na 2 tot 3 jaar (bij
een lengte van 8 cm) zijn de vissen
geslachtsrijp, hetgeen aangeeft dat
deze soort al een aantal jaren in dit
ven op de Schaopedobbe aanwezig
moet zijn! De vissen worden 10-15
cm lang, tot maximaal 25 cm.
Zonnebaarzen in Nederland: is wegvangen een optie? Foto: Nico Ettema
probleem
Hoe mooi en exotisch de naam "Zonnebaars" ook
pluspakketten te beschermen. Bovendien heeft de
klinkt en hoe mooi gekleurd dit bolle visje ook is
Zonnebaars op de Schaopedobbe geen predator die
(met een opvallend zwart kieuwdeksel met oranjede populatie echt kort kan houden. Anderszijds is
rode rand), het is sterk de vraag of we als
het de vraag of het lukt de Zonnebaars definitief uit
natuurbeschermingsorganisatie wel blij moeten zijn
dit ven te verwijderen. Ook de totale discussie over
met dit van oorsprong Noord-Amerikaanse beest.
het veranderde landschap en de daarbij horende
Aangezien deze vis qua voedsel niet zo
toenemende aantallen zich goed thuisvoelende
gespecialiseerd is, ontstaan er in geïsoleerde vennen
exoten (Nijlgans, Rosse stekelstaart, Berenklauw,
al snel problemen. De kleine baarzen doen zich
Grote waternavel, Graskarper enzovoort) past bij dit
tegoed aan watervlooien, kreeftachtigen en
vraagstuk. Bovendien zijn er op de Schaopedobbe
insektelarven. De grotere exemplaren eten de
nog een ander ven en enkele watergaten aanwezig,
libellenlarven (diverse zeldzame soorten aanwezig
waar libellen en amfibieën zich kunnen
op de Schaopedobbe), amfibieënlarven (Heikikker,
voortplanten. Adviezen zijn welkom!
Poelkikker, Kleine watersalamander op de
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VROEDMEESTERPLICHT VERVULD
het ondiepe water verlieten de larven de eicapsules
die dus leeg achterbleven. Een prachtige
gelegenheid om eens een ander plaatje van de
Vroedmeesterpad te schieten maar bovenal een
unieke belevenis in het holst van de nacht.

Deze Vroedmeesterpad vonden Ingo Janssen en
Domin Dalessi in de nacht van 2 op 3 juli. Plaats
van handeling: een ondiepe modderpoel op het
telgebied de Putberg nabij Heerlen. Te midden van
vele tientallen Alpenwatersalamanders gaf deze
Vroedmeesterpad zijn kroost de vrijheid. Zittend in

Mannetje vroedmeesterpad heeft zojuist zijn larven vrij laten zwemen. Om zijn achterpoten zijn de lege
eiomhulsels nog te zien. Foto: Domin Dalessi

'VREEMDE' LEEFGEBIEDEN VAN DE RUGSTREEPPAD
roepende mannetjes. Helaas weten we nog weinig
van waar de rugstreeppad in dergelijke 'afwijkende'
leefgebieden op het land verblijft.
Daarom willen we hierbij een oproep plaatsen om
zoveel mogelijk waarnemingen door te geven over
het voorkomen van de rugstreeppad in 'vreemde'
biotopen. En dan zijn we vooral benieuwd naar
waar de soort jaagt, zich voortplant en
overwinterd....
Schroom niet maar mail
(groenveld@science.uva.nl), schrijf (postbus
94766, 1090 GT Amsterdam) of bel (020-5257332)
ons om jullie ervaringen door te geven.
Bedankt!

Als je de boeken er op naslaat, dan is het eerste wat
je leest over het biotoop van de rugstreeppad, dat
hij een voorkeur heeft voor 'zandige
pioniersvegetaties op heideterreinen en in de
duinen'. Daarnaast kennen we hem natuurlijk ook
van opgespoten zandterreinen in
nieuwbouwprojecten. Maar die
nieuwbouwprojecten liggen lang niet altijd in de
buurt van heide en duin en toch zit hij er......
Wie het verspreidingskaartje van de rugstreeppad
eens goed bestudeerd ziet dat hij ook wijd verspreid
voorkomt in kleipolders, laagveengebieden,
uiterwaarden en andere graslandgebieden die
weinig op zijn voorkeurbiotoop lijken. Veel
waarnemingen uit deze gebieden zijn gebaseerd op
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VOORMALIG LANDBOUWTERREIN WORDT TOEVLUCHTSOORD VOOR DE KAMSALAMANDER
Edo van Uchelen
hebben enkele leden van de WRW het voor elkaar
gekregen dat het perceel in bezit is gekomen van
SBB. De beschermde status van de kamsalamander
en de kansen die hier in dit gebied liggen voor deze
soort was daarbij van doorslaggevend belang.

In Zuid-West Drenthe zijn momenteel vier
kamsalamanderpopulaties aanwezig die min of
meer geïsoleerd van elkaar voortbestaan: één rond
Diever, één rond Havelte, één in de Vledderhof ten
Noordwesten van Vledder en één in het
Vledderveld ten Westen van Vledder. Sinds 1991
zijn er door natuurbeschermingsorganisaties en
Landschapsbeheer Drenthe in deze gebieden
verschillende poelen en dobben hersteld en
aangelegd ten behoeve van de kamsalamander. Op
het Vledderveld is helaas slechts één poel
gerealiseerd, die niet door kamsalamanders wordt
bewoont omdat hij in de schaduw ligt van een
eikenboom en sterk verzuurd is door het invallend
eikenblad. Veel terreinen in het Vledderveld
zijn niet geschikt
voor de
aanleg
van
poelen, het betreft
veelal landbouwgebied met een te
lage grondwaterstand, of de eigenaren
verlenen geen medewerking. De enige poel op het
Vledderveld die ooit een zeer goede voortplanting
kende, is verland geraakt. De eigenaar verleende
geen medewerking aan het onderhoudsplan van
Landschapsbeheer Drenthe. In 2001 is deze poel
zelfs dichtgegooid. Het toenmalige grasland is
omgezet in bouwland. Alle huidige in het
Vledderveld aanwezige wateren zijn te zuur voor
een succesvolle voortplanting. In mijn telgebiedje
op het Vledderveld is de heikikker dan ook vele
malen algemener dan de kamsalamander.
Momenteel worden kamsalamanders in het gebied
voornamelijk aangetroffen in drainage-greppels.
Hierin vindt ook voortplanting plaats. Helaas
komen de larven niet elk jaar tot metamorfose
omdat de greppels in de zomer vaak droogvallen.
De greppels zijn dus ongeschikt voor een duurzaam
voortbestaan van de populatie in het Vledderveld.

verbindingszone
De huidige natuurwaarden van het gebied zijn niet
groot. De bossen en houtwallen bestaan uit aanplant
van larix, grove den, fijnspar, eik en beuk. De
ondergroei bestaat uit lijsterbes, berk en hulst. Om
het terrein geschikt te maken voor de
kamsalamander heeft de WRW een inrichtingsplan
opgesteld. Het doel hiervan is de populatie
kamsalamanders in het Vledderveld op een
duurzame wijze te behouden en te
verstreken zodat op termijn
ook uitwisseling mogelijk
is met de andere
populaties in Zuid-West
Drenthe. Een snelle kolonisatie
van het terrein door kamsalamanders
is reëel aangezien de dichtstbijzijnde door
kamsalamanders bewoonde greppel op nog geen
400 meter afstand ligt. Het in te richten terrein sluit
aan op de geplande ecologische verbindingszones
van de Provincie Drenthe. Hierdoor moet het op
termijn mogelijk zijn dat kamsalamanders van het
Vledderveld verbinding maken met de populatie in
de Vledderhof. Als nevendoel kan gesteld worden
dat ook de aanwezige ringslangen, hazelwormen en
poelkikkers kunnen profiteren van het
inrichtingsplan. Door aanplant en bosrandbeheer
zullen ook de andere natuurwaarden (o.a vlinders,
kleine zoogdieren en vogels) en het
landschapsbeeld verbeterd kunnen worden.
inrichtingsplan
Het inrichtingsplan voorziet voornamelijk in het
aanleggen van geschikte voortplantingswateren, het
omvormen van het landbouwperceel tot ruig
grasland en het omvormen van het bosperceel
(naaldhout) tot een wat natuurlijker geheel met
dood hout en bosrandbeheer wat moet leiden tot
mooie zoom- en mantelvegetaties. Verder zal de
drainagegreppel moeten worden gedempt of
afgesloten en zullen er hagen en houtwallen
aangelegd worden. De vrijwilligers van de WRW
hebben voor het onderhoud van het terrein reeds
hun hulp aangeboden bij SBB.

lobbyen
Toen ik vernam dat er in het Vledderveld een
perceel bouwland te koop werd aangeboden, is de
Werkgroep Ringslangen Westerveld, die zich inzet
voor de lokale herpetofauna, in actie gekomen. Het
betrof een laaggelegen terrein van ongeveer twee
hectare dat als landbouwgebied in gebruik was.
Het is omsloten door bos. Door het bos loopt een
afwateringsgeul waarin kamsalamanders zich
proberen voort te planten. Middels enkele
lobbypraktijken bij Staatsbosbeheer (SBB), de
Provincie Drenthe en LNV en bij Bureau Beheer
Landbouwgronden (BBL), die de taak heeft
gronden die worden aangeboden te verwerven t.b.v.
terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties,

drie poelen gegraven
In augustus zijn door Landschapsbeheer Drenthe
inmiddels drie poelen gegraven en is de
drainagegeul gedempt met de grond die vrijkwam
uit de poelen. Deze winter zal de bosrand
plaatselijk worden teruggezet.
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KLEINE WATERSALAMANDER EN VINPOOTSALAMANDER:
ZOEK DE VERSCHILLEN
Problemen bij de vrouwtjes
Het onderscheid tussen de vrouwtjes van beide
soorten is moeilijk, zelfs voor doorgewinterde
herpetologen. Het beste determinatiekenmerk is de
keel: bij de vinpootsalamander is deze vrijwel altijd
wit tot vleeskleurig en ongevlekt terwijl de kleine
watersalamander meest een grauwgekleurde en
gevlekte keel heeft.
Boven de aanzet van de achterpoot is bij
vinpootsalamanders een lichte vlek aanwezig. Ook
komt het voor dat vrouwtjes van de
vinpootsalamander een heel kort draadstaartje
hebben. Hoewel de vrouwtjes geen ruglijsten
bezitten hebben ze in dwarsdoorsnede toch een
hoekig voorkomen. Genoemde kenmerken zijn
echter niet absoluut: er zijn vinpootsalamanders met
gevlekte kelen en kleine watersalamanders met
ongevlekte kelen. De combinatie van al deze
kenmerken moet dus de doorslag geven. Al met al
is het niet zo eenvoudig, soms zelfs onmogelijk om
vrouwtjes van beide soorten van elkaar te
onderscheiden.

In Noord-Brabant en Limburg zijn er gebieden waar
twee nauw verwante watersalamanders naast elkaar
voorkomen: de kleine watersalamander en de
vinpootsalamander. Onderscheid tussen deze twee
soorten is niet altijd even gemakkelijk. Reden
genoeg om in deze Mededelingen dieper in te gaan
op de verschillen tussen beide soorten.
Mannetjes goed te onderscheiden
De mannetjes van beide soorten zijn goed van
elkaar te onderscheiden. De kleine
watersalamandermannen zijn tijdens de paartijd
duidelijk herkenbaar aan hun grote, getande kam.
Een ander duidelijk kenmerk van de kleine
watersalamander zijn de grote donkere vlekken op
de buik, vaak vergezeld door een rood/oranje
lengtestreep over het midden van de buik; beide
kenmerken zijn ook buiten de paartijd aanwezig.
De mannetjes van de vinpootsalamander zijn in de
paartijd herkenbaar aan de vliezen tussen de tenen
van de achterpoten (de vinpoot of zwemvoet), een
gladgerande kam en staartzoom, het draadje aan het
uiteinde van de staart (de draadstaart, tot 8 mm
lang) en de ruglijsten die het dier een hoekig
uiterlijk geven.

Speciale studies
Omdat beide soorten in groot deel van West Europa voorkomen is er behoorlijk wat onderzoek gedaan naar de
verschillen tussen beide soorten. Uit die verschillende onderzoeken kan de volgende tabel met
determinatiekenmerken worden gedestilleerd:
Kenmerk
Kleine watersalamander
Vinpootsalamander
Keel
Vrijwel altijd gevlekt
Zonder tekening of met slechts enkele
kleine vlekjes
Wit of vleeskleurig
Grauw van kleur
Buik
Grote vlekken (mannetjes)
Beide geslachten zonder vlekken of slechts
Kleinere vlekken (vrouwtjes)
enkele vlekjes
Vlek achterpoot aanzet
Nog nooit waargenomen
Vrijwel altijd duidelijk aanwezig
Kleur cloaca (alleen vrouwtjes)
Donker
Licht
Draadstaart
Niet in Nederland
Man ± 8mm
Vrouw ± 3mm
Onderkant achtervoet
Geen lichte vlekjes op de bal v.d.
Twee lichte vlekjes op bal v.d. voet
voet

Een vrouwtje
vinpootsalamander.
Zoek de tien
verschillen.
Foto: Nico Ettema
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Tot slot
Wie wat dieper in de verschillen tussen beide
soorten wil duiken kan de "Tirion Amfibieëngids
van Europa" er op na slaan. Hierin staan foto’s van
de buiken van beide soorten die aan duidelijkheid
niets te wensen overlaten. In het Natuurhistorisch
Maandblad ( 86(1), 1997) wordt de vondst van de
hybride op de Brussummerheide beschreven, ook in
dit artikel gaan de auteurs (Crombaghs &
Habraken) in op de verschillen tussen beide
soorten.

hybriden
Helemaal onmogelijk is het om de eieren en larven
van beide soorten te onderscheiden.
Beide soorten zijn nauw verwant aan elkaar en
hybriden zijn ook in Nederland (de
Brunssummerheide) gevonden. Het ging hier om
een mannelijk dier met een vinpoot-moeder en een
kleine watersalamander-vader. Deze hybride
vertoonde enkele intermediaire kenmerken zoals
een golvende rugkam en een slechts zeer licht
gevlekte keel en bezat verder echte "helveticuskenmerken" zoals de draadstaart en echte "vulgariskenmerken" zoals het ontbreken van een
zwemvoet/vinpoot.

HIPPE KIKKERS EEN TREND?
- Heerhugowaard (NH). Diana Gort stuurde een
paar mooie foto’s van de albino bruine kikker die in
de maand maart in haar nieuw aangelegde vijver
bivakkeerde. Aan de rode ogen en de rozige huid is
te zien dat het hier een echte albino betreft. Het
huidpigment ontbreekt geheel, waardoor de huid
eigenlijk wit is, maar roze kleurt door de
onderliggende bloedvaten.
- Amsterdam (NH). Erik de Jong zag de gehele
zomer lang enkele albino groene kikkers in de
vijver van zijn ouders in de Watergraafsmeer. De
dieren waren geheel wit van kleur met roze/rode
ogen. In totaal waren er zes albino dieren van
verschillende leeftijden aanwezig. In de maand juni
waren ze zeer goed te zien omdat ze op de
waterlelies lagen te zonnen.
- Guido Folkerts stuurde half maart uit België een
foto van een albino man bruine kikker, die gezeten
op een massa eiklompen zat te wachten op een
vrouwtje. Rondom hem uitsluitend normaal
gekleurde concurrenten.
- Heumen (Gld). Ingrid van Leeuwen meldt dat in
de tuin van haar moeder al enkele jaren een albino
bruine kikker leeft die ooit als vondeling was
aangebracht door kinderen uit de buurt. Dit jaar is
het eerste jaar dat het mannetje gepaard heeft.
Mogelijk in de toekomst dus nog meer albino
kikkers in Heumen.

Het afgelopen jaar bereikte ons wederom een aantal
waarnemingen van afwijkend gekleurde kikkers. De
kleuren variëren van blauw via geel naar roze en
wit. Hoewel dergelijke hippe kleurtjes onder
amfibieën ook van vroeger wel bekend zijn, lijkt het
aantal waarnemingen toe te nemen. Of dit ligt aan
de waarnemersdichtheid en -interesse of dat er echt
een toename in afwijkingen aan de gang is blijft
onduidelijk. Het melden van dergelijke waarnemingen lijkt in ieder geval wel steeds makkelijker
te worden. Vrijwel alle meldingen hebben ons
namelijk via de e-mail bereikt, al dan niet vergezeld
van digitale foto’s. Hoezo hip en trendy.
Hieronder volgt een korte opsomming van de bij
ons binnengekomen waarnemingen van het
afgelopen jaar:
- Zutendaal (Belgisch Limburg). Marc Jorissen zag
een flavistisch vrouwtje van de bruine kikker. Dat
wil zeggen dat het dier geheel gelig van kleur was,
terwijl andere pigmenten ontbraken. Dus ook het
slaapvenster, wat normaal donkerbruin is, was bij
deze kikker geel. De ogen van het dier waren
donker van kleur en dus niet rood zoals bij een
echte albino.
- Alkmaar (NH). Rob koetsier fotografeerde in
augustus een blauw gekleurde groene kikker in de
tuinvijver van een vriendin. Bij deze kleurafwijking
ontbreekt juist het gele pigment, wat samen met
blauw pigment de groene kleur geeft aan groene
kikkers. Behalve de blauwe grondkleur had dit dier
wel de normale aftekeningen en oogkleur. De
kikker heeft zich een vast plekje in de vijver
verworven: "Hij hoort een beetje bij de familie". De
intensiteit van de kleur blauw lijkt te variëren
volgens Rob.
- Barchem (Gld). De heer M van de Meulen vangt
in juni 2002 hier een blauw gekleurde groene
kikker die door Ronald de Boer op de foto wordt
gezet.
- ‘s-Heerenbroek (Ov.). Mevr. G. Kroeze-Kamphof
stuurde ons een foto van een bruine kikker met een
geel-oranje-bruine kleur. Vermoedelijk betreft het
ook hier een flavistische exemplaar.

‘Paddo’, De albino bruine kikker uit de vijver van
Diana Gort uit Heerhugowaard. Foto: Diana Gort
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AMFIBIEËN INVENTARISEREN MET EN ZONDER SCHEPNET
Annie Zuiderwijk
die daartussen zitten komen in de verdrukking. Het
helpt om de inhoud van het net direct in een emmer
of bak water te kieperen.

Ik hou niet zo van vissen. Toch heb ik duizenden
keren met een net aan de rand van een vijver
gestaan om te zoeken naar de beste plek voor de
eerste slag. Aldaar, het net zover mogelijk van de
oever vandaan in het water laten zakken, snel naar
je toetrekken, nog een paar keer heen en weer, en
ophalen maar. De eerste slag is een daalder waard.
Dat gaat absoluut op voor het vangen van grote
salamanders, dat wil zeggen kam- en
marmersalamander. Ook de kleintjes neem je zo
mee. Kikkers vang je anders, meer op zicht. Het
vangen van larven gaat weer anders, dan moet het
net voorzichtig tussen de waterplanten
gemanoeuvreerd worden.

kwetsbaar
Er zijn soorten waarvan de larven sterk zijn:
vroedmeesterpad, padden in het algemeen en ook
bruine kikkers. Groene kikkerlarven zijn
kwetsbaarder, de staartzomen met name. Kwetsbaar
zijn ook de larven van alle watersalamanders,
vooral als ze nog klein zijn. Larven van
vuursalamanders zijn sterker. Het meest kwetsbaar
in mijn ervaring zijn larven van de boomkikker. Die
moet je helemaal niet in handen nemen. Eigenlijk
zou je dat met alle larven niet moeten doen. Dat is
ook de reden dat ik de pest heb aan tandenrijtjes
tellen. Op zichzelf is dat al een moeilijke klus waar
larven zelden ongeschonden uitkomen.

ongerept
Een ongerepte vijver ziet er prachtig uit. Dat is na
tien minuten heftig vissen heel anders en je hoopt
dan maar dat de vegetatie zich in een paar dagen
herstelt. Vaak gebeurt dat, maar niet altijd. Dat is
dan ook de reden dat ik niet graag vis.
De volwassen dieren lijken weinig te lijden onder
het vissen. Larven wel. Vooral als je in één schep
veel materiaal tegelijk naar het droge haalt. Larven

alternatieven genoeg
Vóór het vissen, dus als de poel nog ongerept is en
het water doorzichtig, kun je veel horen en zien.
Goed luisteren als je naar de oever loopt. Groene
kikkers kunnen zich laten horen evenals - als ze er
tenminste voorkomen- geelbuikpadden,
vroedmeesterpadden, rugstreeppadden of
boomkikkers. Kijk en geniet ervan hoe mooi de
vijver erbij ligt! Als er groene kikkers zijn zitten ze
te zonnen aan de rand of je ziet ze ‘hangen’ in het
water, zo ook geelbuikpadden. Niet zelden zie je in
het diepere gedeelte watersalamanders omhoog
komen om lucht te happen. In de ondiepe oeverzone
kun je gemakkelijk eilegsels vinden en als je je
hand door de vegetatie haalt zie je de
salamandereitjes zitten. Ook padden- en
andersoortige larven zijn zo te zien. Draai ook
(platte) stenen, plankjes, of afval om waar een
volwassen dier onder kan zitten.
Het kan heel lucratief zijn om ’s avonds met een
zaklamp terug te komen. Ga op een droog plekje
zitten en luister. Loop behoedzaam langs de rand
van het water waarin misschien baltsende
watersalamanders te zien zijn. Afhankelijk van het
seizoen is er altijd wat te beleven. Voor mij was dat
de grootste kick: iets meemaken van het natuurlijke
gedrag van de dieren..

Vindplaats Triturus italicus,
28 december 1980.
Wel altijd een schepnet mee,
zelfs op vakantie in Italië.
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TIEN JAAR MEETNET REPTIELEN
Het Meetnet Reptielen viert feest! In tien jaar tijd zijn wij uitgegroeid tot een volwaardig en solide meetnet dat
uniek is in de wereld. Onze grote groep trouwe waarnemers vormt de belangrijkste pijler van het Meetnet.
Dankzij de jaarlijkse bijdragen van inmiddels meer dan 300 mensen kunnen we een goed beeld schetsen van de
ontwikkelingen van onze inheemse reptielen. We signaleren trends: de zandhagedis zit in de lift, terwijl de
levendbarende hagedis afglijdt naar een dal; de gladde slang laat zich steeds vaker zien en de adder weer minder
vaak. We zitten in een interessante tijdspanne, er gebeurt veel. Het is dan ook belangrijk om een vinger aan de
pols te houden!
We signaleren meer dan trends: de gegevens van het Meetnet bieden voldoende aanknopingspunten om ook naar
oorzaken van vooruitgang of juist achteruitgang te kijken. Dit dankzij de intensieve samenwerking met het
Centraal Bureau voor de Statistiek, waardoor het Meetnet inhoudelijk heel solide is geworden. Het Ministerie
van LNV maakt dan ook dankbaar gebruik van de resultaten van het Meetnet als graadmeter bij het natuurbeleid.

Programma van de RAVONdag, 22 november 2003
Een solide meetnet
Voorzitter: Bart Siebelink
09:55 – 10:00
10:00 - 10:20
10:20 - 10:40
10:40 – 11:00
11:00 - 11:20
11:20 - 11:40
11:40 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 12:45
12:45 - 13:30

Welkom (Gerard Smit) en introductie (Bart Siebelink)
Opkomst en voortgang van het Meetnet Reptielen - Annie Zuiderwijk
Duinhagedis trotseert een veranderende omgeving - Axel Groenveld
Hazelworm onderzoek Onderlangs - Annemarieke van der Sluijs
koffie pauze
Levendbarende hagedis op weg naar de Rode Lijst? - Henk Strijbosch
Ringslangen in stad en land - Ingo Janssen
De Adder in de Meinweg - Ton Lenders
Zes soorten, tien jaar trends - Gerard Smit
lunch pauze

Uit het veld
Voorzitter: Annie Zuiderwijk
Korte impressies van waarnemers middels voordrachten, diashow en film
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45
16:00 – 16:15
16:15

Monitoring in Drenthe (WARD) / Film addermonitoring - Dik van Dorp:
Muurhagedissen op Hoge en Lage Fronten – Bert Kruntjens
Trajecten op de Veluwe - Ronald de Boer
Film Gladde slang
Begrazing en Zandhagedis in Duin en Kruidberg – Ruud Lunz
Adders op traject Duurswouderheide – Wim Andela
Film Levendbarende hagedis
Traject Liphüsterheide / Lippenhuisterheide – Jelle Hofstra
Ringslangen in Flevoland - Jeroen Reinhold
Film Ringslang
Afsluiting

Wanneer:
Waar:
Zaal open:
Entree:

Zaterdag 22 november
Beta-faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Toernooiveld 1
9:30 uur
Gratis

RAVONWM@yahoogroups.com
emaillijst van RAVON Werkgroep Monitoring
Voor informatie surf je naar:
www.yahoogroups.com/group/ravonwm/info.html
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Zoekplaatje: Zes kleine watersalamanders doen zich tegoed aan twee eiklompen van de bruine kikker, Uden.
Foto: Nico Ettema.

Het Meetnet Amfibieën is een project van RAVON Werkgroep Monitoring
In samenwerking met – met subsidie van
Centraal Bureau voor de Statistiek, Expertise Centrum-LNV, Universiteit van Amsterdam
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