Vroege start amfibieën?
Door het uitblijven van koude winters lijkt het erop dat het amfibieënseizoen
steeds vroeger begint. Op 9 januari trokken er al kleine watersalamanders en
kamsalamanders over de dijk bij Nijmegen. Eind januari zijn de eerste eieren van
kamsalamanders gelegd in een tuinvijver in Den Bosch. En tijdens het eerste
weekend van februari regende het bij een temperatuur die plaatselijk kon oplopen
tot 13°C waardoor ook de eerste padden en kikkers op trek waren. Er werden toen
ook relatief veel (kleine) watersalamanders gemeld. Voor salamanders is het een
normale periode om van hun waterverblijf te trekken naar hun voortplantingswater.
Een goede periode om op milde regenachtige avonden uit te kijken naar
(doodgereden kam)salamanders! Maar de grote bulk aan kikkers en padden gaat
pas trekken als de dagen lengen, in combinatie met vocht en hoge temperaturen.
Tijdens de voor herpetologen slappe wintermaanden gaat het wel kriebelen als
meldingen van amfibieën binnenkomen. Zal het seizoen nu al beginnen? Eindelijk
de winter voorbij? Toch kan het venijn nog in de staart zitten, zoals in 2018. Toen
vroor het half maart ’s nachts -10°C en kon er geschaatst worden. Dus vooral niet te
vroeg juichen.
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En vooral niet te vroeg beginnen met het monitoren van amfibieën! Het is leuk
aandacht te besteden aan de uitersten, zoals de hele vroege kikkers en padden.
Maar representatief is het niet voor tellingen. Wel kan het voor het onderzoek naar
de verspreiding van soorten nuttig zijn om er op uit te gaan. Ik adviseer iedereen
om vooral de grafiek van de website www.padden.nu goed in de gaten te houden.
Hierop is actueel te volgen hoeveel kikkers en padden er worden overgezet. Ook
is deze grafiek te raadplegen per overzetgroep. Zeer handig dus voor je eigen
planning. Wachten tot (na) de piek en begin dan met monitoren! Dan weet je dat
alle vroege soorten het water hebben bereikt, bij elkaar zijn om te paren en eieren
af te zetten. Dat kan misschien net het verschil zijn tussen geen waarneming doen
(te vroeg & te enthousiast) of getuige zijn van spektakel.
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Aantalsgrafiek van Padden.nu overgang januari/
februari 2020 met de doorgegeven soorten. De
meeste dieren waren kleine watersalamanders en
maar een enkele bruine kikker en gewone pad. Zeker
in vergelijking met de ca. 10.000 padden die jaarlijks
tijdens de werkelijke pieken op een dag worden
doorgegeven. Eén pad maakt nog geen voorjaar!
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