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Resulaten Vroedmeesterpad 2005
Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad

Voor de vroedmeesterpad is het eindelijk mogelijk
om een betrouwbare trend te presenteren: een
matige toename. Het CBS heeft indexen berekend
vanaf 2001, het jaar dat er in het kader van het
Soortbeschermingsplan Vroedmeesterpad en
Geelbuikvuurpad professioneel naar larven wordt
geschept in de bekende voortplantingswateren
door Ben Crombaghs.
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Vroedmeesterpad - trend: matige toename
(12 telgebieden, 113 meetlocaties)

Ben laat ons weten: “Ik ben er van overtuigd dat
die toename zeker klopt! In verschillende
gebieden, al gaat het soms met horten en stoten, is
er duidelijk een toename zichtbaar. Dit geldt zeker
als je kijkt naar het aantal roepende mannen die je
op een avond hoort. Echter er zitten ook wel een
paar adders onder het gras. We vinden nog steeds
nieuwe plekken bij. Het is niet meer altijd te
achterhalen of die er al lang waren of dat ze door
habitatverbetering en uitbreiding van de
vroedmeesterpad als gevolg, zijn gekoloniseerd.
Hoe het ook zij, een toename is er! Alleen zal het
dit jaar lastig worden. Het is een zeer droog jaar
en we hebben pas sinds deze week zicht op een
inventarisatieronde. Ik vrees dat heel veel poelen
al droog zullen staan. De vroedmeesterpad kan
hier echt wel tegen, maar de gegevens van 2006
zullen door deze droogte marginaal zijn!”

Voorzichtigheid Geboden
Veel mensen willen natuurlijk zelf ook eens een
geelbuikvuurpad in het wild zien en reizen vaak af
naar de betreffende groeven om de
geelbuikvuurpad te zoeken en te bekijken. Ook
waarnemers van het Meetnet Amfibieën horen bij
deze groep. Hier is natuurlijk niets mis mee, mits
iedereen voorzichtig omgaat met de soort en het
leefgebied. Dit gebeurd niet altijd, waardoor
Wilbert Bosman laatst een alarmbericht uitstuurde.
Wilbert schrijft hierin “...de groeven worden
wekelijks platgelopen door mensen die op zoek
zijn naar de geelbuikvuurpad. Wanneer je daar in
het kader van een monitoringsprogramma bijna
wekelijks komt is het niet leuk te zien dat stenen
zijn gekeerd en niet terug geplaatst, geelbuiken
geplet onder stenen liggen, plantenresten langs de
kanten liggen (kunnen maar zo eieren aan zitten),
mensen met geelbuiken in emmers! Het doet erg
pijn te zien dat een populatie die we de laatste
jaren met heel veel moeite proberen te behouden
ook dit nog wordt aangedaan. Kortom het is een
situatie die onder de huidige omstandigheden niet
wenselijk is voor de geelbuikvuurpad in
Nederland...”

Deze alarmbrief werd naar de Internetsite
waarneming.nl gestuurd omdat daar bijvoorbeeld
wel eens foto’s verschijnen van mensen met een
geelbuik in de hand. Paul Veenvliet is de
soortencoördinator reptielen, amfibieën en vissen
van deze site en kwam met de volgende suggestie
die bezoekers hopenlijk ter harte nemen:

“We kunnen ook niemand tegenhouden de
betreffende populatie(s) te bezoeken maar ik wil
wel de volgende verzoeken plaatsen: - als je op
deze locaties komt (met name bekende plekken met
geelbuikvuurpad, boomkikker en
vroedmeesterpad):
1. Vang geen dieren, ook niet om ze te
fotograferen.
2. Keer geen stenen om dieren te zoeken de
betreffende populaties worden regelmatig
gemonitoord: losse gegevens dragen niets bij aan
de kennis over deze populaties.
3. Steek geen schepnetten in het water, het is
immers goed bekend welke soorten er voorkomen
en de verstoring weegt niet op tegen de gegevens.
4. Blijf op enige afstand van kwetsbare habitats
om per ongeluk plattrappen van dieren te
voorkomen blijf op paden of tenminste 3 meter van
het water af, loop ook niet door nat gras want
daarin zitten soms amfibieën verborgen.
5. Kijk wat anderen uitspoken op deze plaatsen en
spreek ze aan op de door Wilbert genoemde
problemen.
Gezien de ernst van de zaak is er een grote kans
dat de AID op deze plaatsen zal gaan controleren.
Ik hoop dat we er met zijn allen voor kunnen
zorgen dat we over een paar jaar nog steeds deze
dieren kunnen zien in ons land.”

De volledige correspondentie is na te lezen op: http://
forum.waarneming.nl/forum/
index.php?showtopic=10306


