In Nederland liggen tienduizenden poelen. Voor
amfibieën zijn ze onmisbaar voor de voortplanting. De
kwaliteit van deze amfibieënpoelen staat continu onder
druk; habitatvernietiging, verdroging, vermesting en
verzuring spelen daarbij een rol. Maar ook door nalatig
beheer worden veel wateren ongeschikt; ze raken
overgroeid, beschaduwd, te voedselrijk of ze verlanden.
Het is de makkelijkste knop om aan te draaien: door
tijdig en juist beheer kan de kwaliteit van poelen eenvoudig flink opgekrikt worden.
RAVON stimuleert dit beheer middels het project
Poelen.nu. In samenwerking met Provinciale landschappen en met financiering van de Provincies en het Prins
Bernhard Cultuurfonds zijn we momenteel actief in drie
provincies: Noord-Brabant, Gelderland en
Overijssel. In deze regio’s worden zoveel
Grijs: Geen
mogelijk bestaande poelen in kaart gebracht. potentie voor
Vervolgens wordt in samenwerking met lokale amfibieën
vrijwilligers en werkgroepen de kwaliteit van
de poelen beoordeeld en geregistreerd
op een interactieve poelenkaart. Is er
beheer nodig? Dan kijken we waar
bedreigde soorten er het meeste
profijt van kunnen hebben. Hierop
volgend worden de eigenaren of
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terreinbeheerders gestimuleerd
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het noodzakelijke beheer uit te
voeren. Zo werken we aan het
behoud en versterken van populaties
kamsalamander, boomkikker en knoflookpad, waarvan andere amfibiesoorten, maar ook
planten, meeprofiteren. Door de betrokkenheid van
lokale vrijwilligers borgen we aandacht voor het
poelenbeheer, ook op de langere termijn. Naast de
bovengenoemde provincies is de poelenkaart ook
bruikbaar voor de rest van Nederland. Vrijwilligers uit
andere provincies kunnen de poelenkaart dus ook
gebruiken om poelenbeheer te stimuleren.
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Toestand van de
onderzochte poelen in
Noord-Brabant
(Bron: www,poelen.nu)

Dat er meer aandacht nodig is voor poelenbeheer wordt
duidelijk uit de eerste resultaten uit Noord-Brabant. Van
de 500 poelen die bezocht zijn, is bij bijna de helft
beheer noodzakelijk. In veel gevallen zijn ze te overgroeid en beschaduwd, of hebben ze een te dikke
sliblaag. Gelukkig ligt een even groot deel er momenteel
wel goed bij. Een klein deel heeft voor amfibieën weinig
potentie. Deze poelen liggen vaak dicht bij waterlopen
met veel vis; een ongunstige combinatie omdat vissen
prederen op de larven van amfibieën. In Noord-Brabant
hebben we ook middelen om beheer uit te voeren,
waardoor al tientallen poelen zijn opgeknapt, gecoördineerd door het Brabants Landschap.
Poelenbeheer is nooit klaar. Een voedselrijke poel vraagt
na enkele jaren vaak alweer aandacht. Met behulp van
Poelen.nu en de interactieve poelenkaart houden we
deze aandacht voor poelen scherp.
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