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POELEN IN DE KENNEMERDUINEN

Hielke Praagman heeft deze zomer voor de Werkgroep Monitoring een aantal amfibieënplots bezocht en
beschreven. Bijvoorbeeld alle nieuwe telgebieden in de duinen. Hieronder enkele observaties.

Het duingebied tussen Castricum en het
Noordzeekanaal (onderdeel van de
Kennemerduinen) is rijk aan kleine wateren, die tot
voor kort nog geen onderdeel waren van een
telgebied binnen het Meetnet Amfibieën. Daar is
deze zomer verandering in gekomen: een aantal
nieuwe vrijwilligers heeft zich via de
regiocoördinator aangemeld om vanaf dit jaar een
aantal van deze poelen te gaan monitoren.
Bij nadere inspectie bleken de wateren zeer
verschillend van aard. Zo bestaat er veel variatie in
voor de hand liggende parameters als grootte en
diepte, maar ook in vegetatie en waargenomen

amfibieënsoorten. Sommige poelen bestaan al lang
en hebben zich hoogstwaarschijnlijk ontwikkeld tot
stabiele voortplantingsplaatsen voor groene en
bruine kikker en de gewone pad, soms ook voor
kleine watersalamander en rugstreeppad. Een aantal
poelen is echter pas in de laatste jaren aangelegd.
Vaak is de oeverzone nog kaal en is ook in het
water zelf nog weinig vegetatie aanwezig. Toch
bleken deze nieuwe watertjes vaak dichtbevolkt te
zijn met paddenlarven en werden groene kikkers en
kleine watersalamanders gezien. Erg interessant dus
om de komende jaren de ontwikkeling bij te
houden.

Een van de nieuw te monitoren poelen in de Kennemerduinen, gelegen dichtbij de Zwarte Weg tussen Heemskerk
en catricum. Op de achtergrond is de schaars begroeide zandhelling te zien. In het water bloeien de lissdodden.
De poel is veel groter geweest maar heeft nog steeds water. Voortplantingsplaats van gewone pad, kleine
watersalamander en groene kikker.
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Foto gemaakt door Rienk Slings in Bergen, juni 2004

Foto gemaakt door Wim Olyslager, begin juni 2004 in Oost Nederland

Het Meetnet Amfibieën is een project van RAVON Werkgroep Monitoring
In samenwerking met – met subsidie van

Centraal Bureau voor de Statistiek, Expertise Centrum-LNV, Universiteit van Amsterdam

Bruine kikkers kunnen
er erg verschillend
uitzien, vooral in de
zomer als de kikkers in
de landfase zijn. Dan is
verwarring mogelijk
met heikikker,
springkikker, zelfs met
groene kikker. We
kregen twee fotoos
opgestuurd die
waarschijnlijk allebei
een bruine kikker
voorstellen. Een lijkt op
de springkikker (Rana
dalmatina) die komt in
ons land niet voor. De
ander heeft wel wat van
de heikikker (Rana
arvalis)


