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Beschadigde ruggen
In RAVON 44 hebben wij op verzoek van Paddenwerkgroep 
Amerongen aandacht gevraagd voor padden die werden 
aangetroffen met beschadigde ruggen. We proberen te achterhalen 
hoe deze verwondingen zijn ontstaan. Frank Verhagen gaf ons het 
volgende ter overweging:
“Het lijkt me mogelijk dat de padden zijn geraakt door een 
maaimachine, omdat de wond op het hoogste punt zit. Waarschijnlijk 
geen gazonmaaier of cirkelmaaier, want die zouden de padden gedood 
hebben, maar een bosmaaier. Omdat de paddentrek nogal vroeg is ten 
opzichte van het maaiseizoen, zal dat maaien met een bosmaaier te 
maken kunnen hebben met incidentele werkzaamheden in plaats van 
regulier maaiwerk. Mogelijk is er in de buurt een renovatie geweest, of 
een beheermaatregel die normaal niet uitgevoerd wordt in het vroege 
voorjaar. Navraag bij de gemeente of andere beheerders kan mogelijk 
informatie opleveren.”
Navraag bij de gemeente Rheden heeft geen bevestiging opgeleverd. 
Het mysterie is dus nog niet opgehelderd. Wij willen Frank in ieder 
geval bedanken voor zijn waardevolle reactie.

Sinds 2009 loop ik in de Schinveldse bossen een amfibieënroute 
voor RAVON. Hier bevindt zich ook een poel waar alle vier de 
watersalamandersoorten aangetroffen kunnen worden. Hoewel hij de 
laatste twee seizoenen te vroeg droogviel, kon een andere onderzoeker 
met behulp van fuiken nog kamsalamander aantonen in 2011.

Dit voorjaar echter stond dezelfde poel al vanaf het begin van 
het seizoen leeg en vond ik alleen nog salamanders onder een 
boomstammetje dat in het midden was blijven liggen tijdens het 
verwijderen van opslag en in een restje water nog een eiklomp van 
de bruine kikker.

Een maand later kwam ik terug voor de volgende ronde, maar 
ondanks wat neerslag stond de poel nog steeds droog. Na even  

Wie de schoen past…

Vlnr: Poel in 2009, poel in 2012, volgeregende laarsafdruk en een verrassende vangst.

onder het boomstammetje gekeken te hebben, zag ik wat beweging 
in een vol geregende laarsafdruk  (die ik waarschijnlijk bij mijn 
eerdere bezoek heb gemaakt) en haalde met mijn handen in totaal 
114 vinpootsalamanders, 18 Alpenwatersalamanders en 2 kleine 
watersalamanders uit zes laarsafdrukken van ongeveer 15 centimeter 
diep!                                                                            

Op zich is dit natuurlijk een leuke waarneming, maar zoals het nu 
uitziet zal er ook dit seizoen geen reproductie plaatsvinden op deze 
locatie. 

Hans Moonen


