Werkgroep Amfibieën Zoekt Enthousiaste Leden
Al fietsend in de prachtige omgeving van Nuenen kom je diverse poelen tegen. Allerlei
amfibieën (padden, kikkers, salamanders) gebruiken deze plassen als plek om zich voort
te planten. Elk jaar inventariseert de IVN Werkgroep Amfibieën de poelen om na te gaan
hoe deze prachtige diertjes zich in aantallen ontwikkelen. De uitkomsten van dit
onderzoek zijn bestemd voor het Ravon (Reptielen, Amfibieën Vissen Onderzoek
Nederland), en ook voor de eigenaren van de poelen (zoals het Brabants Landschap).

In de afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe poelen bijgekomen, zoals achter de
tennisbanen van sportpark De Lissevoort, in Nederwetten en bij Vaarle. Ook liggen er
belangrijke poelen in het Nuenen’s Broek, bij de Roosdoncken, de ijsbaan, Heerendonck,
en de Schoutse Vennen. Het inventariseren van deze 23 poelen vergt de nodige tijd voor
onze kleine werkgroep (thans 5 leden). Vandaar dat we op zoek zijn naar versterking.
Kennis van amfibieën is niet noodzakelijk - dat leer je snel genoeg in de praktijk van de
ervaren leden. Enthousiasme en betrokkenheid zijn belangrijker.

De inventarisaties worden uitgevoerd volgens de Ravon-methode: elke poel wordt in de
periode half maart tot begin augustus vier maal bezocht; tweemaal overdag en tweemaal
in de avonduren. We gebruiken speciale schepnetten en een cuvet (een soort glazen
aquarium) om de gevangen amfibieën beter te bekijken. Daarnaast beoordelen we ook de
kwaliteit van de poel, bijvoorbeeld of er niet teveel houtopschot is, of dat er teveel
woekerplanten groeien. Het bezoeken van alle 23 poelen kost meestal vier middagen of
avonden van ca 2.5 uur, maar het is uiteraard mogelijk om hieruit een keuze te maken.
Ben je enthousiast en wil je graag meer weten over de wonderlijke wereld van de
amfibieën dan heten de leden van de werkgroep jou van harte welkom. Je kunt je
opgeven bij Marianne Niemantsverdriet-van Goudoever, telefoonnummer: 2838086. Een
email sturen kan natuurlijk ook (mvangoudoever@gmail.com).

Tot ziens bij de Werkgroep Amfibieën!

