Jaarverslag amfibiewerkgroep 2014

Het jaar 2014 was voor deze werkgroep door verschillende oorzaken niet een van de meest
intensieve onderzoek jaren. Natuurlijk hebben we wel meegedaan aan de inventarisatie van EVZ en
Evides. Wat betreft de EVZ kon een deel, Mariabaan tot aan de Zoom niet met een schepnet worden
geïnventariseerd doordat dit gedeelte volledig is dichtgegroeid. De naastliggende poel die er al vele
jaren ligt en vrij hoog in het maaiveld ligt heeft vrij ontoegankelijke oevers. Er zijn hier zijn toch nog
twee soorten aangetroffen.
Nog een poel die er al vele jaren ligt, aan de Heistraat, is dringend toe aan onderhoud mede doordat
hier in de poel en langs de met braam dichtgegroeide oevers nog al wat afval wordt achtergelaten.
De salamanders die we hier enkele jaren geleden nog wel aantroffen hebben we dit jaar, op een
enkele Kleine watersalamander na, niet meer teruggevonden. Ook de lichtval op de poel wordt
steeds minder door een steeds dichter en hoger wordend struik- en bomengroei.
De nieuw aangelegde poelen die bemonsterd zijn liggen er nog zo kort dat deze nog alleen maar
gekoloniseerd zijn door enkele soorten insecten, vooral bootsmannetjes en dan ook nog eens vele
duizenden. Wel ligt er aan de Warbergsestraat achter een varkensboerderij een poel c.q.
retentiebekken die volgens ons uit kan groeien tot een waardevolle biotoop voor amfibieën.
Evides Huijbergen is voor onze werkgroep niet echt interessant omdat er in dit gebied maar één
kleine poel ligt en een, grotere spoelvijver die vrijwel ontoegankelijk is.
In en rond de poel komen toch wel drie soorten amfibieën voor. Verder is in het gebied alleen op
zicht geïnventariseerd tijdens inventarisaties van de Planten- en mossenwerkgroep. Helaas is er geen
schepnetinventarisatie geweest binnen de poorten van Evides.

Belangrijk voor onze werkgroep is
altijd het Rozenven waar we in 2014
frequent geweest zijn. Opvallend
hinderlijk is nu toch wel de toename
van de Zonnebaars en de afname van
vooral salamanders. Eind 2014 zijn
fuiken geplaatst om zo veel mogelijk
van deze exoten weg te vangen.
Helaas zijn vissen in het
winterseizoen minder actief en
zoeken de diepste waterlagen op om
te overwinteren, eten is in dit seizoen
van ondergeschikt belang, net als
voor alle koudbloedige dieren. Dus de
hoop is dat de fuiken er nog langere
tijd zullen staan. Na voltooiing van de
herinrichting van het Rozenven,
hopen we dat het leefgebied voor amfibieën hier weer voor jaren veilig gesteld wordt.

Ook zijn we dit seizoen weer naar Altena geweest waar na het ven herstel van enkele jaren terug de
Watercrassula weer terrein aan het winnen is. Dit gebied zullen we dan ook kritisch blijven volgen.

Ook een zorgenkindje is het onderhoud
van een poel aan de Oude
Turfvaartsestraat waar riet in de poel
en Grijs kronkelsteeltje naast de poel
de grootste bedreiging zijn.
Hetzelfde geldt voor waterwingebied
Borteldonk waar de poelen zich
begonnen te stabiliseren, zeker na
getroffen maatregelen tegen de inloop
van de daar aanwezige schapen en de
daar mee gepaard gaande vermesting.
De aanwezige amfibie populatie bood
hoop voor de toekomst maar ook daar
vormt nu de Watercrassula de grootste
bedreiging.

Ook in 2015 zullen we weer schepnet, cuvet en potlood en papier ter hand nemen en weer vol
goede moed het veld in gaan.
EVZ, Evides, Rozenven en
alle andere gevolgde poelen
zullen in 2015 weer een
enthousiaste werkgroep
kunnen begroeten.

Amfibiewerkgroep: Bernadet, Fiona, Colinda, Wim en Wim.

