
 7 nieuwsbrief  RAVON | NR 43 | MAART 2020

Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Meetprogramma's Zoetwatervissen | Reptielen | Amfibieën

Commentaar

Raak geprikt

Beekprikken in de Koppelsprengen. (Foto: Gerard Koops)

Als inwoner van Ugchelen wandel ik regelmatig langs de 
Winkewijert, die zo’n 100 meter bij mijn huis vandaan stroomt. 
Als ik wat verder wil kijken, ga ik vaak naar de omgeving 
Salamandergat/Bakenberg. Daar zijn vaak ook leuke dingen 
te zien; op de terugweg neem ik meestal een stuk van de 
Koppelsprengen mee.

Op 8 januari jl. nam ik een ander startpunt voor de Koppel-
sprengen, namelijk even ten zuiden van de Hamermolen. 
Dan loop ik tot de sprengenkoppen. Ik was nog niet specifiek 
gericht op beekprikken, want er zijn vaak ook andere leuke 
dingen te zien zoals ijsvogel, dubbelloof en goudveil. Meestal 
zorg ik dan ook wel voor een camera.
Na een paar honderd meter maakt de spreng een scherpe 
bocht naar links en daarna, na zo’n 50 meter, weer naar rechts. 
Zo’n 25 meter stroomopwaarts van die laatste bocht zag ik een 
beekprik. Ik vond het wel vroeg, maar wist zo ook niet direct of 
dat schokkend vroeg was. Ik heb de waarneming gemeld bij de 
coördinator die namens de KNNV Werkgroep Sprengen en beken 
de prikkentelling organiseert. Die is de volgende dag gaan kijken 
en heeft die ene prik ook waargenomen. Zelf heb ik een dag 
later nog een keer gekeken en de prik weer gezien, maar daarna 

was hij verdwenen. Ik ben de laatste jaren betrokken bij het 
tellen van de prikken voor bovengenoemde werkgroep maar ben 
echt geen “prikken-specialist”; van oorsprong hield ik me vooral 
bezig met vogels en planten. Maar deze opvallende vroege 
waarneming wil ik graag delen.

De watertemperatuur heb ik niet kunnen meten, dus daar kan ik 
geen uitspraak over doen. Wel kan ik me voorstellen dat, door de 
hoge wintertemperatuur, de bodem- en watertemperatuur van 
de sprengen hoger is dan normaal in januari het geval is.

Gerard Koops

Naschrift redactie
In Schubben & Slijm nr. 32 staat een uitgebreid artikel 
over beekprikkenonderzoek bij de sprengen, waaronder de 
Koppelsprengen. Daarin werd een vroege winterwaarneming 
van paaiende beekprikken tijdens tweede kerstdag gemeld. Deze 
vroege waarneming van 8 januari 2020 is dus niet de vroegste 
winterwaarneming. Dit nummer is te downloaden op:
www.ravon.nl/nieuwsbrief


