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compensatie
Een compenserend voortplantingsbiotoop werd in
2002 door de SLZ aangelegd aan de rand van de
wijk. Deze werd het eerste jaar echter nog niet door
de padden gekoloniseerd. Daarnaast bleek een van
de overige waterplassen tussen de huizen zo dicht
met waterplanten begroeid dat een maaibeurt niet
kon uitblijven. Daarvoor werd de poel leeg
getrokken, gemaaid en de waterplanten afgevoerd.
Om de waterpartijen snel weer vol met water te
krijgen werd water ingelaten vanaf het
uitwateringskanaal van de Otheense kreek. Zo
wisten vissen als voorntjes, brasems en karpers de
poelen te bereiken. En omdat alle waterpartijen in
de wijk met elkaar verbonden zijn, zit de vis nu
overal. Door deze blunder is de voortplanting van
de padden in de wijk onmogelijk geworden. Ook op
het samenwerkingsvlak met de gemeente is het
recentelijk wat minder gezellig geworden. Terwijl
de ambtenaren steeds van goede wil zijn geweest,
weigerde het College haar financiële deel (slechts
25% van de totale kosten) van het nieuwe, ter
compensatie van de verloren gegane,
voortplantingsbiotoop te betalen. Vervolgens

kregen we te horen dat ook deze tijdelijke biotoop
alweer spoedig zou moeten verdwijnen.

Hoe nu verder?
In de nabije toekomst wordt in het kader van het
Programma Natuurherstel Westerschelde een
naburig landbouwgebied omgezet in natuur: de
Margarethapolder. Hier liggen duidelijke kansen.
En er zijn een aantal nieuwe aspecten: Ten eerste,
de nieuwe Flora en Fauna wet legt strenge regels
ten aanzien van bescherming en compensatie op.
Dat maakt de onderhandelingspositie van de
natuurbeschermers sterker. Ten tweede wordt er
direct na de komende gemeentelijke herindeling een
nieuw gemeentebestuur gekozen. Onzeker is wat de
nieuwe politiek zal willen doen. Zeker is dat er juist
omdat men door gaat met bouwen, er op de korte
termijn weer nieuwe kansen komen. Gezien de hier
beschreven ervaringen zal het er wel anders aan toe
moeten gaan. De centrale vraag zal ook nu weer
zijn, blijven we "on speaking terms" en blijven we
samenwerken? Of zetten we de hakken in het zand,
middels het in uiterste geval afdwingen via de
rechter van goede compenserende maatregelen?

GEDROCHTIGE KIKKERS

Via Ton van Eck bereikten ons twee
waarnemingen van gedrochtige larven van
de groene kikker. Op twee verschillende
locaties in oostelijk Noord-Brabant werd
hem een kikkervis aangereikt met dezelfde
vreemde verschijnselen. Beide kikkervissen
waren redelijk volgroeid, zaten tegen de
metamorfose aan en oogden levendig. Op de
ledematen en de romp bevonden zich echter
gigantische gezwellen van met helder vocht
gevulde blazen (zie foto). Hoewel de
symptomen van beide dieren hetzelfde
waren, werden ze in totaal verschillende
wateren gevonden: de ene tijdens een
waterbeestjes-excursie van een schoolklas
in een langzaam stromend water in Deurne,
de andere in een tuinvijver in Asten. Op
beide locaties werden ook gezonde larven
gevonden.
Vermoedelijk is hier sprake van een virus-
infectie, die het lymphe-systeem van
kikkervisjes aantast. Dit virus staat bekend
onder de naam ‘Tadpole edema virus".
Nader onderzoek moet dit nog bevestigen.
Hoe groot het besmettingsrisico van dit
virus is, is nog niet bekend, maar de
overlevingskans van de larven zelf is nul.

Eén van de twee kikkervisjes die hoogstwaarschijnlijk slachtoffer is
geworden van een virusinfectie. Groene kikker, Asten.
Foto: Pieter de Wijer


