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Een leuke vondst op grote hoogte werd door Christiaan de 
Vries gemeld op Waarneming.nl: foto’s van zeelten op een 
buizerdnest in de regio Opsterland, gefotografeerd tijdens de 
nestcontrole d.d. 6-6-2008. In dit territorium ligt een plas met 
een populaire visstek, mogelijk komen ze daar vandaan. Vissen 
maken normaliter slechts een klein deel uit van het menu van 
buizerds (in zijn studiegebied in het broedseizoen minder dan 
1%, in waterrijke gebieden ongetwijfeld meer visprooien), met 
uitzondering van de paaitijd van brasem. 

Brasem wordt van alle vissen waarschijnlijk het meest door 
buizerds gepakt. Ook op momenten dat beken, sloten en kanalen 
worden opgeschoond, dan zijn buizerds er als de kippen bij en 
wordt waarschijnlijk veel meer vis gegeten.

Redactie 
In Schubben & Slijm nr. 26 staat een soortgelijk geval, maar dan 
van een afgekloven grote modderkruiper.

Detail van de zeelt. ( Foto's: Christiaan de Vries)Zeelt als prooi in een buizerdnest. 

Zeelt op nest

Wildcamera vangt muurhagedis
Het is Jo Houben gelukt om met zijn wildcamera 
bij de groeve / kalkrand in Bemelen een 
muurhagedis te vangen op beeld. 
Op het toegezonden fi lmpje zien we inderdaad 
een volwassen muurhagedis passeren en 
op de achtergrond lijkt zelfs een juveniele 
muurhagedis te lopen. 
Het gaat om een 'bijvangst' want de wildcamera 
was opgesteld voor het aantonen van de 
eikelmuis. Dank voor het delen!
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In Nederland worden een groot aantal soortgroepen 
gemonitord. Deze monitoringsprogramma’s zijn ondergebracht 
in het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het zijn veelal 
vrijwilligers die de tellingen uitvoeren, begeleid door specialisten 
uit soortorganisaties als RAVON, Sovon, Vlinderstichting 
etc. Veel vrijwilligers zijn 60+ ; slechts zelden betreft het 
jongeren. Niet verwonderlijk, want juist deze jongeren, 
veelal in opleiding, kunnen zich om diverse redenen maar 
moeilijk voor meerdere jaren achtereen vastleggen aan een 
bepaalde monitoringsroute. Om toch de schoolgaande jeugd 
te betrekken bij de verschillende meetprogramma’s, willen 
wij de opleidingsinstituten betrekken bij de monitoring. Niet 
de scholieren zorgen voor de voor monitoring belangrijke 
continuïteit, maar de scholen! We gaan laten zien dat monitoren 
leuk is en ook stoer; vang maar eens een ringslang! 

In de winter van 2018 loofde provincie Noord-Holland vanuit 
haar aanpak Groen Kapitaal een prijsvraag uit. Het doel, 
nieuwe groene vrijwilligers aantrekken die zich willen inzetten 
voor natuur- en biodiversiteit. Tot onze vreugde won ons idee 
“Groene Scholen tellen mee”. Ons doel: de monitoring van 
diverse soortgroepen duurzaam op te nemen in het curriculum 
van een middelbare school of groene MBO. Zodoende is niet 
alleen de continuïteit van deze monitoring gewaarborgd, maar 
ook de kennis van monitoren/inventariseren van verschillende 
soortgroepen van de scholieren zonder dat dit extra tijd kost. 
Een ambitieuze pilot met hopelijk een mooi vervolg!

Aan de slag!
Op het Werenfridus (Tabor College) in Hoorn vonden 
we een we enthousiaste biologie-docent bereid om deze 
uitdaging samen met ons aan te gaan. In de herfst van 2019 
(2 oktober) was het dan zo ver. Een brugklas HAVO/VWO 
kreeg van RAVON medewerker Tariq Stark in het klaslokaal 
een les amfi bieënherkenning en monitoring gevolgd door een 
praktijkgedeelte. Een trip door memory lane voor Tariq, daar 
hij van 1995-2000 zelf in de banken van de Werenfridus zat. 

Na een klein uur alles over de herpetofauna en vissen van 
Hoorn en omstreken gehoord te hebben was het tijd voor actie: 
scheppen! Op het terrein van de school liggen twee prachtige 
slootjes die 20 jaar geleden nog bomvol amfi bieën en vissen 
zaten. Tijd om polshoogte te nemen, maar dan nu volgens het 
daglijstjesprotocol (NEM Meetprogramma Amfi bieën). Binnen 
mum van tijd waren de scholieren voorzien van grote RAVON 
schepnetten, cuvet, emmers en determinatiegidsjes. De eerste 
groene kikkerlarven, meerkikkers en bastaardkikkers waren dan 
ook snel gevangen. Het blijft ongeloofl ijk hoe snel de jeugd 
complexe informatie op pikt. 

Een scholiere had zelf een kikker gevangen. “een meerkikker” zei 
ze er trots bij. Het dier had immers een lage, asymmetrische 
graafknobbel, lange achterpoten, veel pigment in de ogen 
en donkere kwaakblazen, zo legde ze uit. “Dit klopt toch, 
precies zoals u het had uitgelegd”. En inderdaad, het betrof 
een mannelijke meerkikker. Groene kikkers zijn een lastige 
groep dus dit was een opmerkelijke prestatie. Een monitorder 
in spe! Naast amfi bieën werden er ook veel tiendoornige 

Groene school telt mee!

Hoe een voor de scholieren bekende sloot opeens voor grote 
verrassingen zorgt door het leven onder water eens naar boven te 
halen! Na deze schep werd de bewuste meerkikker gevangen! 
(Foto: Tariq Stark)

Collega Tariq Stark verzorgt een les 
herkenning- en monitoring van amfi bieën en 
vissen. (Foto: Jan-Pieter de Krijger)
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