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Verkeer vormt voor amfibieën een groot gevaar, vooral in het 
voorjaar tijdens de paddentrek. Bij Padden.nu zijn bijna honderd 
werkgroepen aangesloten die de amfibieën veilig de straat over 
zetten, zoals ook Paddenwerkgroep Groet/Camperduin. Mariska 
de Wild-Scholten maakte deze foto waarin een pad op hun 
traject de weg probeert over te steken.

Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Meetnet Beek- en Poldervissen | Meetnet Reptielen | Meetnet Amfibieën

Afgelopen jaar is er voor het eerst sinds hele lange tijd 
weer eens een adder waargenomen nabij Bourtange in 
het oosten van Groningen. Alle reden dus om de situatie 
ter plekke eens wat beter te bekijken door middel van een 
excursie.

Op zaterdag 26 maart, de eerste echte lentedag, was het 
zover: zo’n 30 mensen verzamelden zich op de parkeerplaats 
van de vesting Bourtange. Onder de aanwezigen veel 
vrijwilligers van het Groninger Landschap, leden van de 
Werkgroep Adderonderzoek Nederland, enkele Randstedelijke 
herpetologen en Ina Blanke, een Duitse herpetologe in de 
deelstaat Niedersachsen.
Omdat we aan beide zijden van de grens excursielocaties 
hadden uitgezocht werd de groep in tweeën verdeeld: een 
groep bezocht het gebied tussen de vesting Bourtange en de 
Duitse grens, de andere groep bezocht het Naturschutzgebiet 
Neuheeder Moor. Dit gebied ligt enkele honderden meters 
over de grens in Duitsland. 

Overstekende pad

Adderexcursie Bourtange
Nog geen adder, wel kreuzotter...

Wat een weertje!
We hadden enorm geluk met de weersomstandigheden want 
het bleek de mooiste lentedag van het jaar: zonnetje, lekker 
temperatuurtje en niet teveel wind! 
De groep die de grens overging kwam al snel de eerste adder 
tegen… excursie geslaagd! Na die eerste adder volgden er nog 6, 
daarnaast werden ook levendbarende hagedissen waargenomen. 
De groep die in Nederland bleef moest zich tevreden stellen met 
een bruine kikker. 

Kansen
Het leefgebied nabij Bourtange is momenteel nog niet geschikt 
voor de adder maar kan dat de komende jaren wel worden. Met 
een bronpopulatie op slechts enkele honderden meters afstand 
is een toekomstige spontane kolonisatie zeker wel mogelijk. 

Vesting
De excursie werd afgesloten in de fraaie vesting, waar we op een 
terras in het zonnetje de dag konden doornemen. Iedereen was 
tevreden (of jaloers) en nieuwe contacten zijn gelegd.

Overstekende pad in Groet. (Foto: Mariska de Wild-Scholten)

(Foto's: Rolf van Leeningen)
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Commentaar

AMSTERDAM. Van onze verslaggever ter plaatse. 
Een oplettende inwoner van Amsterdam zag een lijk drijven 
in de grachten van Amsterdam. Alvorens de politie te bellen 
werd snel duidelijk dat het om een dode vis ging: een baars 
om precies te zijn. Tijdens de lijkschouw werd een tweede 
dodelijk slachtoffer gevonden. Deze zat klem in de bek van de 
baars. 
Na een reconstructie is geconcludeerd dat de baars zich heeft 
verslikt in een zwartbekgrondel waarbij beide individuen zijn 
komen te overlijden. Moordzaak opgelost en zaak gesloten.

Met enige regelmaat komen zoetwatervissen op zee terecht 
waar ze snel sterven vanwege het zoutgehalte. Deze brasem 
in de bek van een gewone zeehond is gevangen in de haven 
van Den Oever aan de Waddenzeezijde en doorgegeven 
via Waarneming.nl (http://waarneming.nl/waarneming/
view/114957370). Op Waarneming.nl kwamen afgelopen jaar 
meer opvallende meldingen van zoetwatervissen binnen.

Baars verslikt zich 
in zwartbekgrondel

Zoetwatervissen op zee
Zo werd er op het strand van Terschelling aan de Noordzeezijde 
een zeelt gevonden (http://waarneming.nl/waarneming/
view/97705538), op het strand bij Noordwijk een snoek 
(http://waarneming.nl/waarneming/view/114600352) en een 
grote blankvoorn bij de Maasvlakte (http://waarneming.nl/
waarneming/view/114577157).

Deze gewone zeehond smult van een brasem. (Foto: Paul Ruiters)

(Foto: Paul Scheele)


