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Rugstreeppad in de Zandmotor

Plasje op de zandmotor. (Foto: Sjoerd Groos)
In 2011 is voor de kust van Ter Heijde en Kijkduin de
Zandmotor aangelegd: een grote kunstmatige zandbank
in de vorm van een schiereiland. Zeestroming, wind en
golven kregen vrij spel om het zand langs de Delflandse
kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen te
verspreiden. De Zandmotor is belangrijk als aanjager
voor innovatief kustonderhoud. Sinds de aanleg volgen
tientallen onderzoekers van verschillende universiteiten en
kennisinstellingen de ontwikkeling van de Zandmotor op
de voet (Bron: dezandmotor.nl). Amfibieën waren nog niet
gemeld van de Zandmotor, maar...
Op 24 juni jl. observeerde Sjoerd Groos paddenlarven en loopsporen bij het geïsoleerde plasje. De waarnemingen werden op
Waarneming.nl geplaatst met de volgende begeleidende tekst:
“Ik kijk m’n ogen uit. Zag ik eerst een school visjes (= driedoornige
stekelbaarsjes), een bootsmannetje (= gewone sigaar), komen er
ook nog dikkopjes voorbij. Op ‘t strand! Ze waren op zichzelf, ik heb
er, langs het meertje wandelend diversen gezien, maar telkens solo,
niet dichtbij elkaar. Ik heb deze kunnen scheppen met een schelp
doordat deze zich in een ondiep stuk langs de rand begaf. Inmiddels
heb ik op het Internet de determinatiesleutel gelezen, afgeronde
staartpunt duidt op paddenlarven. Maar onderscheidt tussen
gewone of rugstreeppad is lastiger te maken. Ik had een lichte
driehoek onder de kin moeten waarnemen om de rugstreeppad te
duiden en gewone pad uit te sluiten. Niet bekeken. Statistisch gezien
zijn er alleen rugstreeppadden nabij het strand waargenomen
(adulte dieren waarvan ook verkeersslachtoffers) dus ligt dat het
meest voor de hand. Wel gaaf!!”
Tijdens het valideren werd Sjoerd ook op het spoor van de
rugstreeppad gezet. Qua habitat, loopspoor en zouttolerantie
moesten het wel rugstreeppadden zijn. Op 5 juli melde Sjoerd
een vijftigtal larven en metamorfjes met bijgaande tekst:
“Ik ben nog een keer gaan kijken, dit keer met een
aquariumschepnetje. Larven hebben inderdaad witte sikjes en
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De zandmotor.
(Bron: Google Maps)

Larven rugstreeppad.
(Foto: Sjoerd Groos)

Loopspoor rugstreeppad.
(Foto: Sjoerd Groos)
de exemplaren die inmiddels al 4 pootjes hebben laten ook een
rugstreep zien. Dit keer ook het hele meertje rondgewandeld en niet
alleen langs een zijde. Aan de kant waar de wind vandaan kwam
lagen ze massaal verscholen bij wat vegetatie. Aan de andere kant
spoelden onder andere verzwakte en kleine exemplaren aan, en
her en der kom je dwalende enkelingen tegen. Foto gemaakt van
het stukje waar de concentratie hoog was, al geeft de foto niet een
fantastisch beeld.”
Bron:
https://waarneming.nl/waarneming/view/218069816
https://waarneming.nl/waarneming/view/218067255
https://waarneming.nl/observation/219064210/

