Jaarverslag Amfibieënwerkgroep KNNV Breda
1. Afgelopen jaar, de hoogtepunten:
-

Waarneming begin maart van Heikikkers op de Galderse Heide (bij Johannahoeve). Veel dril
en enkele blauwkleurige mannetjes. Er waren uiteraard ook vrouwtjes.

-

Kamsalamanders: langs noordrand Liesbos en in een poel in de stad (Willem van Oranjelaan).
In vijvers bij villa Trianon is met DNA-techniek (niet door ons) vastgesteld dat zowel ‘onze’
kamsalamander als de Italiaanse kamsalamander aanwezig is.

-

Boomkikkers: veel (ongeveer 14 geteld) roepende mannetjes in het gebied van de
Gilzewouwerbeek. Later in het jaar veel waarnemingen van jonge boomkikkers in de
braamstruwelen aldaar.

-

Overig: regelmatig alpenwatersalalamanders uit uiteenlopende poelen en wat minder kleine
watersalamander en/of vinpootsalamander. En natuurlijk bruine en groene kikkers en de
gewone pad.

-

We doen er op slinkse wijze ook reptielen bij. Op de Galders Hei en de Strijbeekse Hei
werden regelmatig levendbarende hagedissen door ons waargenomen. De pootloze hagedis,
de hazelworm, werd niet in levenden lijve waargenomen, maar helaas slechts tot tweemaal
toe als verkeersslachtoffer in het Annabos.
In de houtvijver bij de Kogelvanger een geelbuikschildpad gezien (een exoot).

-

Leerweek Creuse (Frankrijk): drie leden van de werkgroep zijn in de tweede helft van mei op
pad geweest om amfibieën te bestuderen: marmersalamander, kamsalamander,
geelbuikvuurpad, e.d. Ze hebben zich niet tot genoemde doelgroep beperkt. Ook reptielen
(ringslang, gladde slang, muurhagedis, smaragdhagedis ) vroegen onze aandacht. En
insecten, zoogdieren, vogels, vissen, zaadplanten, varens en zelfs schimmels.

-

Bezoeken aan de golfclub Toxandria: inventariseren bestaande poelen gevolgd door beheersvoorstellen.

-

Deelname onderzoek salamander-ziekte door RAVON in de omgeving van Wolflaar en
Knooppunt Annabos.

2. Plannen Veldwerk voor komend jaar:
-

In de periode maart -juli gaan we in principe op
maandagavond om de twee weken op pad om
poelen te inventariseren op de aanwezigheid
van salamanders en de gebruikelijke
kikkers/padden. We denken met name aan de
Groene Schakel (ten N van het Liesbos),
Hazeldonk en Zoudtland.
Incidenteel: Heikikker kijken.

-

Op verzoek van de Gemeente Breda gaan we de
boomkikker monitoren tussen de vliegbasis Gilze-Rijen en de A58.

-

We willen in de maand mei voor de leden van de werkgroep een leerweekend (donderdag
t/m zondag) gaan houden in de Franse Ardennen.

Figuur 1: Heikikker

-

We zijn van plan om met enige regelmaat bij iemand
van de werkgroep thuis een snelle maaltijd te gaan
gebruiken, voorafgaand aan het scheppen.
Doel: de samenwerking te optimaliseren.

3. Andere activiteiten:
-

Meer aandacht voor de Website!! We kunnen onze ‘schep-avonden’ en andere activiteiten
aankondigen op de Website. Geïnteresseerde KNNV-leden kunnen zich dan opgeven zodat
we daar rekening mee kunnen houden. Wellicht moeten we ook meer gebruik maken van
Facebook en/of Instagram. Voor de groepsleden hebben we een Groepsapp.

-

Activiteiten voor de gehele afdeling: we denken voor het organiseren van een soort
veldwerkdag (of ochtend of middag) aan een zaterdag of zondag. Bijvoorbeeld amfibieën
zoeken op landgoed Zoudtland of boomkikkers kijken langs de Gilzewouwerbeek. In het
laatste voorbeeld kunnen we gaan kijken of de boomkikkers al in aangrenzende gebieden
zitten.

-

Themadag: we denken aan een “Tunnelvisie-dag’’. Een dag waarop alle faunapassages in en
rond Breda centraal staan. We fietsen en lopen er vaak overheen maar wat gebeurt daar
eigenlijk onder wegdek? Dan gaan we wel buiten ons amfibieën-boekje: ook reptielen en
zoogdieren komen in beeld. En misschien planten, schimmels en insecten die van een tunnel
houden. We kunnen sprekers vragen van RAVON en de Zoogdierenvereniging.

