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Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfi bieën | Meetprogramma's Zoetwatervissen | Reptielen | Amfi bieën

Vrijdag 5 juli hebben we met een leuk groepje (Heleen, Joep, 
Michelle en Gerald (verslag) en de RAVON-ners Rémon ter 
Harmsel & Thijs Schippers) bij Kasteel Doorwerth gezocht naar 
de kamsalamander. Het was een echt warme dag, maar we 
hadden voldoende drinken, eten en zonnebrandcrème mee. 
Een aantal jaar geleden was er nog een vrijwilliger geweest 
die ze niet meer had kunnen vinden in de poelen rondom het 
kasteel. Ons doel was nu om ze opnieuw terug te vinden, of om 
‘uitsterven’ op deze locatie te bevestigen… 

Vanaf 10 uur startten we in een van de uitlopers van de 
‘slotgracht’ van het kasteel, maar al gauw bleek dat de kans op 
het zien van de kamsalamander daar klein zou zijn, vanwege de 
grote hoeveelheid (verschillende soorten) vis die in het water 
aanwezig was. We vonden ook veel libellenlarven, geelgerande 
watertorren (larven), af en toe een kleine watersalamander en 
een ringslang. 

De volgende locatie was een mooie ondiepe visvrije poel 
vlakbij, liggend in de uiterwaarden. Dit bleek een superplek 
voor salamanders. Soms vond je per ‘schep’ wel vijf tot zes 
larven van de kleine watersalamander, maar ook hier weer geen 
kamsalamander.

Onze laatste kans was een andere uiterwaardpoel. Deze was 
weer dieper dan de vorige. Helaas bleek al snel dat ook hier 
veel vis zat, met name de drie- en tiendoornige stekelbaarsjes. 
Uiteindelijk vonden we op deze locatie hierdoor maar twee 
salamanderlarven, en weer geen kamsalamander. 
Uiteindelijk hebben we een mooie dag gehad, maar helaas geen 
positief resultaat als het gaat om de kamsalamander.

Gerald Kersjes

Op 10 augustus vond Marco ten Houte de Lange in zijn 
tuinvijver te Langbroek deze dode ringslang. De ringslang 
raakte verstrikt in het vijvernet en moest het helaas met de 
dood bekomen. (Foto's: Marco ten Houte de Lange)

Kamsalamanderexcursie Doorwerth

Vijvernet wordt ringslang fataal

Deze mooie visvrije poel in de uiterwaarden bij Kasteel 
Doorwerth bleek een superplek voor kleine watersalamanders, 
maar de kamsalamander werd ook hier niet aangetroff en. 
(Foto's: Gerald Kersjes)
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Via de RAVON-helpdesk 
ontvingen we deze zomer veel 
foto's van dode hagedissen 
die blauwgekleurd waren. 
Dit fenomeen wordt vaker 
bij ons gemeld en betreft 
een lijkverkleuring die post 
mortem ontstaat. 

Op het virtueel prikbord van CSI Duingebied hingen foto's 
van slachtoffers, gebied, mogelijke daders, vraagtekens en 
verklaringen. 

Begin juli werden in Zuid-Holland gedurende een paar dagen 
aan de oever van een vochtige duinvallei tientallen dode 
padden aangetroffen. Het waren allen rugstreeppadden met als 
uitzondering een boomkikker en een gewone pad. De meesten 
(vers) gedood, doch ook enkele nog levende, verlamde dieren. 
Een bizarre waarneming die bovendien tweeledig bleek: er lagen 
er verzameld op een hoop, secuur van ingewanden ontdaan én 
als individuen over een aantal meters verspreid, deels aan- of 
opgevreten. Op de amfibieën, ook die in het water, werden 
enkele larven of complete eipakketten van de paddenvlieg 
aangetroffen. Ook een dode huisspitmuis bevond zich op 
de plaats delict. Een dergelijke situatie was nog niet eerder 
waargenomen. Over vaststellen van een daderprofiel gesproken...

Verdachte
Hevige regenval na een zeer droge periode liet toch enkele 
sporen intact. Onderzoek en overleg met specialisten leverde 
bewijs voor het ontmaskeren van in ieder geval één verdachte: 
de bruine rat. Daderprofiel: geraffineerd, zwemmer en zeer 
argwanend, voorzichtig. Alleseter en cultuurvolger. Knaagt 
(bijvoorbeeld op ledematen), smult van billen, zachte delen, 
scheurt, eet wat hij/zij het liefst heeft en ruimt na het tafelen de 
boel absoluut niet op; de stoffelijke resten worden nog dagen 
erna op precies dezelfde plek teruggevonden. Precies dat was 
ook het geval voor een deel van de prooien in het duingebied. 
Gezien de diversiteit in foerageergedrag en vangst is er echter 
ook iets voor te zeggen dat twéé soorten daders actief waren, 
zoals de Bunzing. Een roofdier met, afhankelijk van gebied 

en 'voorraad', onder meer amfibieën op het menu; de totale 
opgestapelde prooivangst (dood of door beet verlamd) op een 
later tijdstip ophalend. Ook die verdwijning is waargenomen. En 
het zou zomaar kunnen dat beide daders met elkaar van doen 
hebben.

Het duingebied kent toename van recreatiedruk. Wordt 
dergelijke predatie in de vallei regel of blijft het uitzondering? 
Is de zeker geïdentificeerde bruine rat een blijvertje? En wat 
is reden voor het aantreffen en de doodsoorzaak van de 
huisspitsmuis? Case not closed. 

Overigens is alle flora en fauna natuur. En die is niet hard, 
gemeen, maar is wat het is, zijn wie ze zijn. Eten en gegeten 
worden van ook (niet-) mede soortgenoten is de voedselkring-
loop, met de al dan niet bijbelse of Darwinistische oorsprong.

Ingrid den Boer

Blauwkleuring

CSI Duingebied

Zo vonden Joop Verburg 
(linkerfoto) en Martin van 
Zandwijk (rechterfoto) eind 
juni in een natuurgebied 
vlak bij Zuidwolde 
een blauwgekleurde 
levendbarende hagedis.

Dader dode rugstreeppad 'betrapt' door diens 
pootafdrukken: de bruine rat. (Foto: Ingrid den Boer)


