
 11 nieuwsbrief  RAVON

Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Verspreidingonderzoek Vissen | Meetnet Reptielen |  Meetnet Amfibieën

Op 21 mei jl. werd door RAVON, in samenwerking met 
Staatsbosbeheer, een vis- en rugstreeppaddenexcursie gegeven 
bij Zuiderwoude voor de IVN-Waterland. Met een grote schuit 
werd vanaf de SBB werkschuur het ontoegankelijke Waterland 
ingevaren. Ontoegankelijk omdat er geen wegen doorheen lopen 
en het een beschermd weidevogelreservaat is. Deze IVN groep 
wilde wel meer te weten komen van vissen en het idee was dat ‘s 
avonds na afloop, de rugstreeppad van zich zou laten horen.
De grote hoeveelheden schepnetten, emmers en cuvetten 
waren geleend van Landschap Noord-Holland zodat iedereen 
de handen uit de mouwen kon steken. Al snel werden bij de 
eerste stop de eerste visjes gevangen. Ook werd aan de oever 
een dood dier opgevist, een baars met iets in zijn bek: een 
dode rivierdonderpad! Waarschijnlijk was het oog groter dan 
de maag van de baars. Vanwege de harde kieuwplaten kon de 
baars de rivierdonderpad waarschijnlijk niet meer uitspugen en 
is deze klem komen te zitten. Beide hebben het niet overleefd. 
Voor het Verspreidingsonderzoek Vissen was de vondst van de 
rivierdonderpad wel een herbevestiging.
Andere vissoorten die zijn waargenomen die avond waren 
blankvoorn, brasem, kolblei, pos, snoek, snoekbaars en 
tiendoornige stekelbaars. Aan amfibieën werden  kleine 
watersalamanders en meerkikkers gevangen. Helaas 
voorkwam de lage avondtemperatuur en stevige wind dat er 
rugstreeppadden gehoord konden worden.

Edo Goverse

Hoezo fanatiek?
Onlangs viel het oog van RAVON op de ingevoerde 
waarnemingen van Jan Pieter Huizer uit Opperdoes. Deze 
actieve visvrijwilliger gaat zeer regelmatig het veld in om voor 
de Visatlas Noord-Holland visgegevens te verzamelen. Vanaf 
de tweede helft van 2010 heeft Jan Pieter ruim 750 visrecords 
ingevoerd afkomstig uit maar liefst 106 kilometerhokken. 
In totaal betrof het 26 verschillende vissoorten. Dit vonden 
wij wel iets om even stil bij te staan en Jan Pieter hartelijk te 
bedanken!

Oog groter dan de maag

Gulzige Baars gestikt door eten rivierdonderpad
(Foto: Barbara Lindenhovius)


