
8 nieuwsbrief  RAVON | NR 51 | OKTOBER 2022

Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Meetprogramma's Zoetwatervissen | Reptielen | Amfibieën

Gewone padden zie je niet vaak overdag actief foerageren. 
Stephan Berendsen zag op zondagmiddag 17 juli jl. echter op 
zijn gazon drie gewone padden zich overdag tegoed doen aan 
mieren in bruidsvlucht (vliegende mieren). Grote aantallen 

Het onderhoud aan poelen en de oevers is maatwerk, dus bij 
de directe uitvoering is Ton nauw betrokken. Ondertussen 
komt de volgende klus er al aan: het samenstellen van een 
onderhoudsbrigade voor het handmatige onderhoud voor de 
geschoonde poelen. Hiervoor zoeken ze samenwerking bij 
andere lokale natuur- en buurtgroepen in de wijken.
Leuke ontwikkelingen, maar we zijn er nog niet. 

Financiën voor het onderhoud blijft een punt van zorg. Ook bij 
het onderhoud aan de poelen is afstemming met bijvoorbeeld 
het maaibeleid noodzakelijk. Ondertussen breidt de stad uit, 
waar groen en water in en om de stad belangrijke thema’s zijn. 
Natuur inclusief bouwen en Integraal Beheer van de Openbare 
Ruimte bieden kansen voor meer poelen en amfibieën.  
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Foeragerende gewone pad
Overdag foeragerende gewone pad die vliegende mieren eet. (Foto's: Stephan Berendsen)

mieren (mannetjes en koninginnen) vliegen dan tegelijk uit 
om zich voort te planten. Voor veel soorten zoals vogels en 
deze gewone pad een kans om te profiteren van deze tijdelijke 
massale voedselbron.

Van Sandra Kemp, coördinator van 
de Paddenwerkgroep Smorenhoek in 
Beek-Ubbergen maakte een foto van 
een gewone pad met een vlek op de 
rug. Volgens Annemarieke Spitzen van 
RAVON is het niet kwaadaardig maar 
is het een pigment vlek.

Remko Bosch, waarnemer in het Spiegelbosje 
bij Nijmegen, ving deze watersalamander 
met een horizontale streep. Hij legde het 
exemplaar voor aan Raymond Creemers van 
RAVON, die het beoordeelde als uniek en nog 
nooit eerder gezien te hebben. Ook dit is een 
pigmentafwijking (partieel melanisme).

Ton Jansen ontvangt 
via de leden van de 
werkgroep af en toe 
bijzondere waarnemingen. 
Hiernaast zijn er twee 
opgenomen.
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