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EERSTE EIKLOMP VAN 2002
Raymond Creemers

De bruine kikkers in mijn tuinvijver waren al actief
vanaf half januari. Er hebben er ongeveer acht in de
vijver overwinterd. En eind januari werd dit
gezelschap aangevuld met nog eens 14 dieren, die
op het land hebben overwinterd. Op de ochtend van
3 februari vond ik reeds de eerste eiklomp in de
vijver. Deze eiklomp werd geproduceerd door een
paartje dat al sinds 21 januari in amplex zat. Twee
dagen later lagen er nog eens twee klompen bij en
op tien februari lagen er zeven klompen in totaal.
Eind februari waren de mannetjes wederom aan het
knorren. Blijkbaar moet er nog meer komen. Want
ondanks de hoge kattendichtheid blijft de populatie
kikkers in mijn vijvertje maar toenemen. Dit jaar
een maximum van 25 dieren, vorig jaar 10-15 en in
2000 zo’n 5-10 dieren.

beschut
Mijn vijver ligt in het centrum van Nijmegen en is
vrij klein, slechts twee bij twee meter en één meter
diep. De vijver bevriest ’s winters wel, maar nooit
helemaal tot op de bodem. Pal naast de vijver staat

een gemetseld stenen muurtje van oude
veldbrandstenen. Dit zorgt voor het vasthouden van
warmte. De vijver ligt maar enkele uren per dag in
de zon, in het voorjaar maar twee uur.
Na het leggen van die eerste vroege eiklomp zijn er
ongeveer drie ijsnachten geweest. Daarbij worden
de klompen bedekt met een ijsfilmpje van
maximaal één centimeter. Dit lijkt geen invloed te
hebben op de eieren. Blijkbaar biedt de gelei
voldoende bescherming.

zachte winters
Ook voorgaande jaren had ik al heel vroeg
eiklompen van bruine kikkers in mijn vijver. In
2000 werd de eerste klomp afgezet op 11 februari,
een jaar later op 8 februari en nu dus al op 3
februari. Telkens een paar dagen eerder. Gevolg
van de steeds zachter wordende winters ....?
Wellicht is het een aardig idee om analoog aan de
aanbieding van het eerste kievitsei aan de koningin,
de eerste eiklomp aan Maxima aan te bieden!

MEDEDELINGEN

Ontheffingen
Ook dit jaar zijn er weer terreinontheffingen
aangevraagd voor alle waarnemers die monitoren in
terreinen van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
en de duinwaterbedrijven. Helaas is het voor ons
onbegonnen werk om ook alle kleinere
terreineigenaren, zoals gemeentes en particulieren,
aan te schrijven voor ontheffingen. Dus mocht het
voor jouw telgebied nodig zijn om een ontheffing
van dergelijke terreinbeheerders te hebben, dan zal
je daar zelf even achteraan moeten gaan.
De ontheffing van de natuurbeschermings- / Flora
en Faunawet is alleen aangevraagd voor mensen die
dit jaar voor het eerst meedoen met het Meetnet
Amfibieën. Deze vinden jullie dan bijgesloten bij
deze Mededelingen. Voor alle andere waarnemers
geldt dat de vergunning van vorig jaar geldig is
voor zowel 2001 als 2002.

Excursies en lezingen
Dinsdag 19 maart verzorgen Axel Groenveld en
Ingo Janssen een lezing in Natuurhistorisch
Museum de Peel te Asten. De aanvang is om 20.00
uur en de toegang is gratis.
Vanaf zaterdag 13 april vertoeft de Werkgroep
Monitoring in Drenthe en zal daar verschillende
lezingen en excursies verzorgen. De waarnemers in
de regio ontvangen hierover binnenkort nader
bericht.

Zaterdag 27 april gaan we zoeken naar de
vuursalamander in de Achterhoek, net als in
Twente waar wij vorig najaar naar deze soort
hebben gezocht is de Achterhoek een regio waar de
vuursalamander van nature voor kan komen maar
recente meldingen ontbreken. Wel is de soort vorig
jaar vlak over de grens in Duitsland gezien!
Geïnteresseerden voor deze excursie kunnen zich
aanmelden bij de Werkgroep Monitoring.
Meetnetters die behoefte hebben aan een excursie
of lezing in hun regio kunnen uiteraard een beroep
op ons doen.

Nieuwe handleiding
In december 2001 is de nieuwe handleiding van het
Meetnet Amfibieën verschenen. In principe is deze
handleiding al naar alle waarnemers toegestuurd.
Maar voor het geval je er nog geen één hebt mogen
ontvangen, kun je even contact met mij (Axel, 020-
5256624) opnemen. Dan stuur ik je er alsnog één
toe.

RAVONWM@yahoogroups.com

 emaillijst van RAVON Werkgroep Monitoring

Voor informatie surf je naar:

www.yahoogroups.com/group/ravonwm/info.html


