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Amfibie-etende mandarijneenden

Poetsen in het veld

In Schubben & Slijm nummer 21 (april 2016) trof ik het berichtje 
aan over 'Nonnen en kikkers' met een foto erbij. Ik las ondermeer 
"bij diverse duikeenden zoals kuif- en tafeleenden, maar ook bij 
wilde eenden en nonnetjes is veelvuldig waargenomen dat kikkers 
op het menu staan. Vooral jonge, maar ook volwassen kikkers 
worden gevangen".

In april 2017 ontving ik van wandelmaatjes een paar prachtige 
foto-opnames van manderijneenden die hetzelfde menu 
aanhouden. En deze mocht ik aan jullie doorsturen voor opname 
in Schubben & Slijm.

Aart Buurma

Je zou bijna het veld niet meer in durven gaan met al die 
schimmels en virussen die het voorbestaan van amfibieën, vissen 
en reptielen bedreigen. Gelukkig hoeft het zo ver niet te komen, 
maar er zijn wel een paar eenvoudige basisregels waar je op 
moet letten in het veld. 

Zorg ervoor dat je zo min mogelijk modder, plantenresten en 
andere materialen van het ene naar het andere geïsoleerde 
water brengt. 
Verplaats geen dieren, eieren of waterplanten.
Hanteer alleen dieren als het strikt noodzakelijk is.

Er is een uitgebreid ‘hygiëneprotocol’ beschikbaar waarin 
precies de stappen worden beschreven om je veldmaterialen 
veilig op verschillende plekken te kunnen gebruiken. Gebruik 
dit protocol als je het veld in gaat, ook als je niet op zoek gaat 
naar amfibieën, maar bijvoorbeeld waterplanten, waterkevers of 
libellen gaat inventariseren.

We hebben ook een protocol gemaakt voor ‘groot materieel’. 
Hierin staat alle informatie voor loonwerkers, terreinbeheerders 
die met graafbakken of ander werktuig bezig zijn met 
bijvoorbeeld poelenbeheer.

De protocollen zijn na te lezen en te downloaden op: 
SOSsalamander.nl/wat-kan-ik-doen/signalering/hygiene

Contact
Maarten Gilbert en Annemarieke Spitzen (ziekte@ravon.nl )

(Foto: Gerrie ter Haar)

Relaties invoeren bij 
Waarneming.nl
(bijvoorbeeld pad-paddenvlieg)
Bij het invoeren van 
een waarneming bij 
Waarneming.nl is er 
nu de optie een relatie 
vast te leggen tussen 
twee organismen. Het 
veld ‘op/in’ kan hiervoor 
worden gebruikt. Zo 
kun je nu bijvoorbeeld 
de relatie tussen 
pad en paddenvlieg 
vastleggen (zie foto). 
De tweede soort 
wordt nu automatisch 
ook een waarneming. 
Zie voor meer uitleg 
Nieuwsbrief 29 van 
Waarneming.nl

Edo Goverse


