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Vreemd en exotisch
Het is weer zover. Het seizoen is voorbij. Als doekje voor
het bloeden deze Mededelingen om de herfst door te
komen. Hij staat weer boordevol met allerlei vreemde
schepselen (zoals opgeblazen kikkers, vijfpotige
salamanders, padden met grote neusgaten en
hermafrodiete kikkers) en exotische wezens (een
Amerikaanse brulboei en een Latijnse woekerplant). Veel
van de verhalen zijn afkomstig van oplettende en actieve
waarnemers. Er zijn ook dingen die we zelf zijn
tegengekomen tijdens het beschrijven van de telgebieden.
Een karwijtje waar we al ver mee gevorderd, maar nog
lang niet mee klaar zijn. Het komende seizoen zullen we
dus nog veel het land in gaan om de waarnemers en hun
telgebieden te bezoeken. Mocht je hiervoor iets willen
afspreken, neem dan eventjes contact met ons op.
Het veldwerk voor de monitoring is inmiddels afgerond,
maar we hebben helaas nog niet alle telformulieren retour
gekregen. En hoewel 2002 een goed amfibieënjaar lijkt te
zijn geweest weten we dat natuurlijk pas zeker als we alle
gegevens verwerkt hebben. Bij deze dus het verzoek om
zo snel mogelijk de ingevulde formulieren naar ons toe te
sturen. Dan kunnen wij er mee aan de slag om jullie
komend voorjaar weer de resultaten te laten zien.

GROENE KIKKER BEZIG MET OPMARS?
Het lijkt een trend te worden: mensen die ons bellen met de klacht dat
ze "last hebben van het gekwaak van al die kikkers in hun wijk, die
hen het slapen onmogelijk maakt". Steeds vaker worden we hier mee
lastig gevallen. En of dat nu komt door het steeds mondiger worden
van de gemiddelde Nederlander, of dat er echt sprake is van een
toename van kikkers......?
Uit de gegevens van de amfibieën-monitoring van 1997 t/m 2001
blijkt dat de groene kikker (want daar gaat het in vrijwel alle gevallen
om) in de afgelopen vijf jaar als enige soort een significante toename
kent. Ook anekdotische informatie lijkt erop te duiden dat de groene
kikker op verschillende plekken toeneemt, zowel in verspreiding als in
aantallen. In sommige gevallen is dit vrij logisch te verklaren, zo is het
opduiken van groene kikkers op de waddeneilanden puur te wijten aan
uitzetpogingen in tuinvijvers. Ook natuurontwikkelingsprojecten,
zoals het creëren van natuurvriendelijke oevers, kan plaatselijk voor
een opleving in de kikkerpopulatie zorgen. Evenals de aanleg van
poelen en andere wateren.
Maar er lijkt meer aan de hand. Suggesties zijn er zat. De relatief
warmere zomers van de afgelopen jaren zouden een belangrijke
stimulerende factor kunnen zijn voor deze warmteminnende soort.
Maar misschien is het uitbannen van zeer giftige bestrijdingsmiddelen
als DDT en meer recent Atrazine (zie elders in deze Mededelingen),
wel veel belangrijker.
Wij houden ons aanbevolen voor suggesties of ideeën over de opmars
van de groene kikker. En voor de mensen met slapeloze nachten:
oordopjes werken uitstekend....!


