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

In de Oost-Betuwe, in het stroomgebied van de Linge tussen 
Doornenburg en Zetten, worden de laatste jaren met regelmaat 
exotische grondels gevangen. Sinds 2013 wordt elke schepronde 
de marmergrondel in vaak behoorlijke dichtheden gevangen. 
De kesslers grondel (de hoofd-grondel van dit artikeltje) ving ik 
in 2015 voor het eerst, de zwartbekgrondel sinds 2017 (alleen in 
de Linge) én dit jaar de Pontische stroomgrondel in en bij een 
duiker in een watergang die uitmond in deze laaglandrivier.

Helaas komen door de aanwezigheid van deze exotische 
grondels én ook (of vooral?) het intensieve maaibeheer soorten 
als het bermpje en de riviergrondel steeds minder voor.

Pas op voor de kesslers grondels!
Als ik aan het scheppen ben, verzamel ik de vissen meestal in 
een paar emmers om ze later goed te kunnen bekijken. Is de 
vangst wat mager dan doe ik de beestjes direct in een cuvet.
Bij de vangst van marmergrondels van zo’n drie cm en mogelijke 
zwartbekgrondels van deze maat, werden in 2017 al een paar 
dieren in een cuvet gezet, met daarbij een veel grotere kesslers 

grondel. Dit resulteerde in een paar grondeltjes minder na een 
kwartier toen ik de “buit” ging bekijken.

In oktober 2018 had ik een viertal marmergrondeltjes, met 
mogelijk een zwartbekgrondel in een sloot bij Reeth samen 
met een 14 cm grootte kesslers grondel in een cuvet gedaan. 
Terwijl ik mijn camera pakte was de mogelijke zwartbekgrondel 
al verdwenen waarna de slokop direct aan een marmergrondel 
begon (zie bijgaande foto).

Dat een kesslers grondel niet van slag raakt na een verblijf in 
een smal cuvet bleek deze maand, waar ik een marmergrondeltje 
(wijs geworden!) apart in een emmer deed. Toen ik de Kesslers 
grondel uit de cuvet in de emmer plonsde had deze bij het 
bereiken van de bodem het marmergrondeltje al te pakken en 
zag je nog net de staart verdwijnen.

Tekst en foto : Ronald de Boer

stekelbaarsjes en een rietvoorn gevangen. Insecten en andere 
ongewervelden zoals grote spinnende watertor, geelgerande 
watertor, waterschorpioenen, bootsmannetjes, poel- en 
posthoornslakken werden ook regelmatig gevangen en met 
bewondering bestudeert. Na afl oop werden de vangsten 
bij elkaar opgeteld en ingevoerd. Een mooie bijdrage aan 
het Meetprogramma Amfi bieën, Verspreidingsonderzoek 
Amfi bieën en Meetprogramma Vissen. 

Toekomst
Het idee is om tweemaal in het schooljaar dit programma aan te 
bieden binnen het curriculum. Volgend jaar gaan de scholieren 

(4 HAVO) weer tweemaal monitoren (april en juni). Allemaal 
volgens de RAVON-protocollen en ook met ondersteuning van 
een RAVON-collega. Vanuit RAVON zijn er twee schepnetten, 
twee cuvetten, vier herkenningsboekjes en diverse herkennings- en 
zoekkaarten beschikbaar gesteld. Een aanzet tot iets heel moois!

Dankwoord
De pilot “Groene scholen tellen mee!” werd mede mogelijk 
gemaakt door Provincie Noord-Holland (via Groen Kapitaal), 
Landschap Noord-Holland, IVN en Werenfridus (Tabor College). 
Biologiedocent Jan-Pieter de Krijger van het Werenfridus 
verdient extra dank om deze pilot samen aan te gaan: dank!

Schrokkers zijn het, die 
uitheemse grondels !
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Commentaar

Wij hebben een drietal vijvers in onze tuin. Op de stenen rond 
de rand hebben wij voor onze kleinzoon een forse gietijzeren 
kikkerkoning met een kroontje op zijn kop gezet.
 
Deze week gebeurde er iets heel merkwaardigs. We hadden eerst 
één en later twee groene kikkers in en bij de vijvers, een kleintje 
en een wat grotere. De grotere ging eerst naast de kikkerkoning 
op een steen zitten, de kleinere volgde hem wat later. Als de 
steen is opgewarmd door de zon, zitten ze steeds met z’n tweeën 
bij de kikkerkoning. Ze zitten hem aan te kijken, gaan op zijn 
rug zitten of duwen met hun neus onder zijn kin om hem in 
beweging te krijgen. Hoewel niets helpt, blijven ze toch steeds 
terugkomen en proberen.
 
Gerrit Jan Keizer

Leuk verhaal en bij RAVON een bekend fenomeen.  
Zo reageren kikkers ook op beelden van andere kikkers 
die op een mobiel worden getoond en proberen ze zelfs 
voedsel zoals regenwormen te vangen als deze op een 
mobiel worden getoond. Het is ook een compliment 
voor de kunstenaar die de gietijzeren kikkerkoning 
heeft gemaakt.

Addervrouwen
Naar aanleiding van het artikel 'Addervrouwen, drachtig 
of voedselzwelling?' in de rubriek Uit het veld in ons 
tijdschrift RAVON nr. 73 stuurde Wim Andela ons deze  
foto's van een vrouwtje adder met voedselzwelling en 
een gepredeerde addervrouw met jongen. Hij deed deze 
vondsten op de Heide van Duurswoude in Friesland.

Kikkerkoning
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