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In juni 2020 werd er in Bemelen een cursus monitoren van 
de geelbuikvuurpad georganiseerd door RAVON en IKL. 
Deze schattige beestjes leven in poelen en ondergelopen 
karrensporen in de groeve. Maar of het goed gaat met de 
populatie is maar de vraag. Daarom is het belangrijk dat een 
aantal keer per jaar de padden worden geteld. 

Dus op naar de poelen met zo’n tien vrijwilligers. Op gepaste afstand 
van elkaar én de koeien in de wei, kregen we eerst uitleg over hoe we 
dit op een gestandaardiseerde wijze moeten gaan doen. Vervolgens 
zijn we de groeve ingegaan en troffen bij de eerste poel al gelijk 
drie volwassen geelbuikvuurpadden aan. Deze werden uitgebreid 
bestudeerd, zodat we ze allemaal goed kunnen herkennen. Eén goeie 
tip: kijk naar de buik.

In de volgende, met water gevulde poelen, was het ook steeds 
raak. Tientallen exemplaren, maar ook de eitjes en larven van 
de geelbuikvuurpadden hebben we gezien. Iedereen kan deze 
nu blindelings herkennen. Natuurlijk leeft er meer in een poel 
dan een alleen de geelbuikvuurpad. Dus ook kleine bruine 
kikkertjes, vroedmeesterpadlarven, Alpenwatersalamanders 
en watersalamandereitjes werden door onze scherpe ogen 
waargenomen. Bij het optrekken van een zeildoek werd zelfs een hele 
Alpenwatersalamander-familie ontdekt en twee vroedmeesterpadden. 
Een pareltje was het klompje eitjes van de vroedmeesterpad in het 
water. En over alles wat we zagen kregen we fantastisch uitleg van 
Naomi Lambrikx van RAVON en Piet Oudejans van IKL. 

De middag stond echt in het teken van de amfibieën, want de 
prachtig bloeiende orchideeën onderweg werden links gelaten en 
twee reeën werden ruw opgeschrikt door ons. We hebben een hele 
leuke en leerzame middag gehad. En met dat tellen van die padden 
gaat het wel goed komen!
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De (sub)adulte geelbuikvuurpad wordt jaarlijks drie keer geteld door Jöran Janse 
(RAVON). In een ver verleden konden alle wateren bezocht worden binnen het 
NEM Meetprogramma Amfibieën, al dan niet in combinatie met het scheppen 
naar kikkervisjes van de vroedmeesterpad. Maar helaas is het niet meer haalbaar 
dit jaarlijks voor alle wateren te doen. Daarom zoeken we vanaf 2020 hulp van 
vrijwilligers die enkele keren geelbuikvuurpadden willen tellen. In 2019 is tijdens  
de platformbijeenkomst Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad een oproep 
gedaan te helpen ter aanvulling van de professionele monitoring. 

Het Platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad heeft als doel om de 
verschillende groepen die zich met deze twee bedreigde en beschermde 
paddensoorten bezighouden bij elkaar te brengen: de professionals, 
grondgebruikers en de buurtbewoners. Voor meer informatie zie: https://www.
ikl-limburg.nl/buitenkans/platform-geelbuikvuurpad-en-vroedmeesterpad/
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