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• Kleine watersalamander: Foto.' Jan Marünissen, Saxifraga.
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De groene kikker wordt niet voor niets de boerennachtegaal genoemd. Poelen
en sloten vormen in combinatie met een niet te netjes ingericht boerenerf' en
andere oude landschapselementen voor amfibieën een prima leefgebied. Wel
staan amfibieën onder druk door schaalvergroting en moderne bedrijfsvoering.

Om welke amfibieën
gaat het?
In Nederland komen zestien soorten amﬁbieën voor, hiervan zijn er
vijf algemeen: de bruine kikker, de
gewone pad, de middelste groene
kikker, de grote groene kikker en

de kleine watersalamander. In het
agrarisch cultuurlandschap van
Noord-Holland is naast de bovengenoemde soorten ook nog de rugstreeppad te verwachten.

Waarom gebonden aan
boerderijen?
Al sinds de tijd dat de mens zich
op vaste plaatsen ging vestigen en
vee ging houden, is er behoefte aan
plaatsen waar permanent drinkwa-
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ter aanwezig is. Voor vee was het

opvangen van regenwater niet voldoende. Om in de drinkwaterbehoefte van het vee te voorzien werden in de graslanden op de hogere
zandgronden drinkpoelen aangelegd. In de lager gelegen veengebieden lagen vaak al stelsels van

Drie leefgebieden
Alle soorten amﬁbieën zijn voor
hun voortplanting afhankelijk van
water, maar toch vormt dit slechts
een deel van hun leefgebied. Hun
complete leefgebied bestaat uit drie

ontstaan. Dat worden ook wel

biotopen: een voortplantings-, een
zomer- en winterbiotoop. Al deze
deelbiotopen zijn te vinden op en
rond de boerderij. Belangrijk is dat
deze op korte afstand van elkaar te
vinden zijn: niet meer dan enkele
honderden meters. Verder moeten
er verbindingswegen tussen de bio-

"wielen" of, in Noord-Holland,

topen liggen.

slootjes waar het vee uit kon drin-

ken. Ook trefje langs de oude
Zuiderzeekust op verschillende
plaatsen in het boerenland plassen
aan, die bij dijkdoorbraken zijn

"braken" genoemd. Al deze watertypen in het boerenland vormen
een belangrijk leefgebied voor veel
planten en dieren en een opvallende groep hiervan vormen de amﬁ-

bieën.

Voortplantingsbiotoop
In het voorjaar trekken amﬁbieën
naar poelen en sloten, die veelal in
het boerenland liggen, om zich
voort te planten. In de ondiepe
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tingswater schoon en zuurstofrijk is

valt in dit opzicht veel te halen: bij

voor de juiste waterplanten en
voedselsituatie.
Bestrijdingsmiddelen, meststoffen

de composthoop, takkenril, hopen
stenen en houtstronken. Daarbij is

of andere vervuiling mogen niet in
de sloot of poel komen. Ook is het
belangrijk dat de sloot pas in september en in fasen gebaggerd
wordt, want de levenscyclus van de
meeste in het water levende dieren
is dan voltooid.

Zomerbiotoop
Na de eiafzet trekken de meeste
volwassen amﬁbieën meteen naar
hun zomurbiotoop. Uitzondering is
de groene kikker die bijna de hele
zomer in en nabij het water te vin-

den is. Bij het verlaten van het
water hebben ze dekking nodig.
Een oever met ruigte biedt prima
mogelijkheden voor de dieren om
zich te verplaatsen, te schuilen en

het van groot belang dat er verbindingswegen tussen de verschillende

deelbiotopen zijn in de vorm van
lijnvormige hogere vegetatie langs
percelen en oevers.

Winterbiotoop
Amﬁbieën houden een winterslaap
die ongeveer in oktober begint.
Hiervoor zoeken ze relatief warme
vorstvrije plekjes op. Hierbij kan
het boerenerf een belangrijke rol
spelen. Op een boerenerf dat niet te

netjes is ingericht, kunnen amﬁbieën veel warme plekjes vinden om
zich te verschuilen, bijvoorbeeld in
toegankelijke kelders, onder stenen
platen of steef hopen, takkenrillen,
composthopen en boor stobben. Ze
kunnen ook overwinteren in zelf
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schap en blijft het genieten van de
koren van de boerennachtegaal.
Jeanine Hamers
Sportstraat 51 /2
1O76 'IT Amsterdam
hamers26@freelen nl
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