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Vroedmeesterpad terug in Groot Welsden
De heer Schreurs bracht ons
het goede nieuws dat hij na
meer dan 60 jaar (!) weer de
vroedmeesterpad nabij zijn
woning in Groot Welsden
(Limburg) heeft horen roepen.
Nabij zijn boerderijwoning zijn
opnamen gemaakt van de roep,
die door een medewerker van het
Agrarisch Collectief Natuurrijk
Limburg zijn bevestigd als roep
van de vroedmeesterpad. De
terugkeer van de vroedmeesterpad
is hoogstwaarschijnlijk een direct gevolg van de maatregelen
die getroﬀen zijn in het kader van het Agrarisch Natuur en
Landschapsbeheer (ANLb). Vlakbij de woning van de heer Schreurs
bevindt zich tevens een meer dan honderd jaar oude steenstapeling,
bedoeld om het twee meter hoge talud langs de holle weg op
zijn plaats te houden. De ideale plek voor de vroedmeesterpad
om in te schuilen en overwinteren. Het uitvoeren van de juiste
beheersmaatregelen op de juiste plek werpt hier dus zijn vruchten
af. Groot Welsden ligt nabij Groeve ’t Rooth.
Hoeveel vroedmeesterpadden hun weg naar Groot Welsden
hebben gevonden is nog onbekend. De poel van de heer Schreurs

zal worden opgenomen in het NEM Meetprogramma Amfibieën,
waarvoor tweejaarlijks alle vroedmeesterpad locaties worden
onderzocht op aanwezigheid van larven. De locatie kan een
belangrijke stapsteen vormen voor uitbreiding van het leefgebied
van de vroedmeesterpad. Bijzonder is dat de heer Schreurs de
vroedmeesterpad, maar ook de geelbuikvuurpad, kent van vroeger
op een kalkgraslandhelling circa 100 meter van zijn boerderij. Beide
soorten waren van deze locatie nog niet eerder gemeld. We zijn dan
ook erg blij dat we deze waardevolle melding hebben doorgekregen!
Naomi Lambrikx

Hagedissen op Terschelling
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Op 19 juli organiseerde RAVON binnen het NEM
Meetprogramma Reptielen een hagedissenexcursie op
Terschelling. Op dit Friese eiland komen twee soorten
hagedissen voor, de levendbarende hagedis en de zandhagedis.

De zandhagedis is op Terschelling echter een zeer zeldzame
verschijning en alleen in de zeereep te vinden.
Met een vijftal deelnemers zijn we op zoek gegaan naar
hagedissen op het Groene Strand. Het zonnetje was goed
aanwezig, maar het was niet té warm. Perfect hagedissen
weer. Het duurde dan ook niet lang voordat we de eerste
hagedis tegenkwamen. Een mannetje levendbarende hagedis,
waarbij de mooie rood/oranje buik goed zichtbaar was. Met de
verrekijker heeft iedereen de hagedis zonder hem te verstoren
goed kunnen bekijken. Uiteindelijk werden vier levendbarende
hagedissen gezien tijdens de excursie. De zandhagedis werd niet
waargenomen.
Om te weten hoe het met de hagedissen op de eilanden gaat,
is het belangrijk dat er trajecttellingen gedaan worden. Zowel
op Terschelling als Vlieland (de enige eilanden met hagedissen),
liggen verschillende routes voor het Meetprogramma Reptielen.
Veel van deze routes zijn echter niet meer bezet (zie oproep op
pag 20). Lijkt het je leuk om hagedissen te tellen in de het mooie
landschap van Terschelling of Vlieland? Laat het ons weten!

Speuren naar hagedissen op het Groene Strand.

Naomi Lambrikx
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