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RUGSTREEPPADDEN MONITORING OP TERSCHELLING
HARM HOFMAN

Hoewel afkomstig van Terschelling, is Harm Hofman werkzaam voor Staatsbosbeheer op de Veluwe, waar hij
voor het Meetnet Reptielen twee trajecten loopt. Toch blijft het Waddeneiland en de natuur hem trekken.
Vandaar dat hij het op zich heeft genomen om op Terschelling drie fietsroutes voor rugstreeppaddenmonitoring
op te zetten, in de hoop die in de loop der tijd aan eilanders over te kunnen dragen. Hieronder volgen enkele van
zijn ervaringen van dit seizoen.

Vrijdag 16 april
Ik reis naar Terschelling voor m’n eerste weekend
rugstreepmonitoring van dit jaar. Het is uitstekend
weer. Ik reis voor de eerste keer dit jaar in mijn
korte broek. Onderweg lees ik de instructies in de
Meetnet Amfibieën Mededelingen nog eens door.
Een beetje teleurgesteld dat ik in klasse’s moet gaan
werken ben ik wel. Vorig jaar heb ik een soort pilot
gedraaid en aantallen geschat. Dat ging redelijk. En
50 of 100 roepende dieren geeft meer nuance dan
‘algemeen’ of ‘zeer algemeen’. Maar, ik besluit het
op de landelijk afgesproken manier te gaan doen.

oproep
Ik heb een oproepje geplaatst in ‘de Rinkelbollen’,
het mededelingenblad van de Natuurvereniging
Terschelling, in de hoop
nieuwe waarnemers voor mijn
rugstreeppadden-fietsroutes te
vinden. Een vader en zijn zoon
hadden zich opgegeven. Ik hoop
uiteindelijk voor al mijn drie
fietsroutes waarnemers te krijgen
die op het eiland wonen. Dat is
toch een stuk makkelijker dan dat ik
telkens van het vaste land moet
komen en afhankelijk ben van de
weersomstandigheden van dat
moment.

klasse
De eerste avond ga ik alleen op stap. De
eerste route is ongeveer 15 kilometer
lang, met 21 luisterpunten. Het is geweldig en
overweldigend. Al in de eerste kilometer rijd ik
bijna over de eerste overstekende rugstreepman
heen. Het koor van de eerste vier luisterpunten,
over zo’n tweeënhalve kilometer lengte, vormt een
groot koor in de klasse drie: ‘zeer algemeen’ Nu
ben ik plotseling blij dat ik geen aantallen hoef te
schatten. Duizenden…..? Tienduizenden….? Ik
weet het niet. Veel in ieder geval.
Bij het meditatieve geluid bedenk ik plotseling dat
als tien jaar lang, ieder jaar de populatie zou
halveren, ik dan nog steeds klasse drie waarneem.
De eerste 13 luisterpunten leveren klasse drie op.
Gelukkig komen er daarna ook nog wat punten met
andere klassen. Anders zou er alleen maar ooit
neergang geconstateerd kunnen worden.

De volgende dag met een groep kinderen het groene
strand bekeken. We vinden vier mannetjes en
eisnoeren. ’s Avonds met vader en zoon Haarsma
op stap. Weer een succesavond. Tot het verste punt
op de Bosplaat. Daar steekt een harde wind op en
de klassen kelderen enorm. Wel besluiten deze twee
mensen deze route van mij over te nemen.

Het weekend van 6 mei
Weer een mooi waarnemingsweekend, alhoewel  de
eerste vier luisterpunten van de eerste route nog niet
de helft van de roepers van vorige keer heeft. Op
het groene strand zwemmen honderden paddevisjes.
Donderdag hoor ik met mijn vrouw twee
boomkikkermannen in een kleine turfdobe in het
Formerumerbos. Deze soort komt hier niet van

nature voor maar is hier geïntroduceerd. Ik ren
er onbezonnen op af en dus vallen ze stil

en laten ze zich niet meer horen of
zien. Twee avonden later doe ik

nog een poging. Dit keer
voorzichtig en eerst goed
luisterend. Ik hoor er
uiteindelijk vier en sluip
voetje voor voetje nader,
kom héél dichtbij…. Ze
vallen stil! Ik wacht, tien
minuten, twintig
minuten….. Knip mijn

zaklamp aan en zie…..
niks! Als ik alleen was geweest

was ik waarschijnlijk gebleven tot
…..? Maar ik had een belangstellende

bij me. En voor zo iemand moet het ook leuk
blijven als je ze wilt proberen te strikken voor de
amfibieënmonitoring. Dus weer geen
zichtwaarneming.
Er gaan dit weekend drie vrouwen en een man mee.
Ze vinden het heel erg leuk, maar nemen helaas
geen fietsroute van me over.

Het weekend van 14 mei.
Dit afsluitende weekend levert veel mindere
dichtheden op. De twee boomkikkers, die we horen,
laten zich weer niet zien. Dit weekend is wel goed
voor drie zandhagedissen ten westen van Paal 8 en
een levendbarende hagedis bij West.


