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Op 15 en 16 april ben ik er wederom op uitgetrokken op de Strabrechtse Heide. En jawel, de paddenactiviteiten waren in volle 
hevigheid alsnog losgebarsten. Ik kan niet tot een andere conclusie komen dan dat de padden hun trek dit jaar meer dan een 
maand uitgesteld hebben. Dat geldt overigens ook voor de bruine kikker. Op zich een interessant fenomeen.

Cor Vos

overheid worden de natuurbeherende organisaties nu ook 
verzocht om hun wateren op vis te onderzoeken. Dit is niet 
voor niets, vissen zijn immers erg goede graadmeters voor het 
functioneren van watersystemen.

Verdronken Land onderzocht
In Zeeland bleken ook de schorren nauwelijks onderzocht te 
zijn. Van het 35 vierkante kilometer grootte Saeftinghe waren 
in slechts enkele kilometerhokken waarnemingen gedaan. Het 
getijdeverschil, de vele blubberige geulen en de zware netten 
maken dat een lastige klus. In vijf inventarisatiedagen werden 
hier met de hulp van 25 vrijwilligers vrijwel alle km-hokken 
onderzocht. In totaal zijn daarbij meer dan 1.000 vissen van 16 
verschillende soorten gevangen. Een erg mooi resultaat dus, wat 
om een vervolg vraagt!

Focus vervolg veldonderzoek
Nu het verspreidingsbeeld van algemenere vissen steeds 
completer raakt kunnen we de komende periode gerichter 
onderzoek doen naar de overgebleven witte gebieden 
en bijzonderheden. In de planning staat onder meer het 
verspreidingsbeeld van de invasieve zwartbekgrondel zo 
compleet mogelijk in beeld te brengen. Daarnaast zal de focus 
nog meer komen te liggen op beschermde- en Rode Lijst-

Dunlipharders grazen net zoals diklipharders op de wieren 
en algen in geulen van schorren (Foto: Bas de Maat)

soorten. Van de beschermde bittervoorn zijn al lang geen zekere 
waarnemingen gedaan, terwijl er op diverse plaatsen geschikt 
leefgebied aanwezig lijkt. Diverse schorrengebieden staan nog 
op de nominatie om te onderzoeken. Kortom, er valt nog veel 
leuks te ontdekken! Mocht je hieraan mee willen helpen dan kun 
je een email sturen naar p.calle@hetzeeuwselandschap.nl
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Uitgestelde paddentrek in 2013

Verse eisnoeren van de gewone pad (links) en bruine kikker (rechts) en amplex gewone pad (midden) (Foto’s:Cor Vos)


