
Jaarverslag amfibieënwerkgroep 2020 

De werkgroep bestond dit jaar uit 4 personen; 2 pensionado’s en twee werkenden. We zijn diverse 

malen op pad geweest voor inventarisaties en we hebben diverse bijdragen geleverd aan de 

Nieuwsbrief. Een aantal geplande activiteiten voor grotere groepen kon niet doorgaan (Covid). 

Inventarisaties 

Onze bezoeken aan poelen resp. langs de Vossenbergsevaart (Etten-Leur) en Hazeldonk leverden 

weinig opzienbarends op. Bezoeken aan de Groene Schakel (gebied tussen het Liesbos en de 

Hooiberg) leverden een interessante oogst op. Alle waarnemingen zijn ingevoerd op de Nationale 

Databank Flora en Fauna (NDFF). Een onverwachte vangst was een flink aantal riviergrondels in een 

poel bij de kruising Deurnestraat-Elshoutweg. De poel staat niet in verbinding met open water! 

Voor de inventarisaties van boomkikkers in het gebied van de Gilzewouwerbeek werken we samen 

met het Bureau Natuurbalans-Limes Divergens. In de maand mei stelden we op één van onze 

avondbezoeken zeker een vijftigtal roepende mannetjes vast. Ook in twee in 2019 aangelegde poelen 

langs de Blookweg troffen we al roepende mannetjes aan. Met een sterke zaklamp konden we een 

aantal ook in beeld krijgen.  Na de voortplantingstijd duurde het tot augustus voor we de eerste 

juvenielen in de braamstruiken konden waarnemen. In die tijd was het water in de poelen al aardig 

gezakt. In de toekomst kan droogte een probleem gaan vormen voor het voortplantingssucces van de 

boomkikkers aldaar. 

 

Andere activiteiten 

Onze betrokkenheid bij de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Boomkikker bracht ons op de nieuwe 

activiteit: het schoonmaken van een nieuw onderdeel van deze EVZ langs de Woestenbergseweg bij 

Bavel. Dat onderdeel was door een grondwerker geschikt gemaakt voor de boomkikker. Hierbij zijn 

ook enkele andere leden van de KNNV betrokken. Een vervolg op deze activiteit was het opruimen 

van het natuurterrein ‘Tussen de Leijen’ bij de JEKA-velden. Door de vondst van ‘sterrenschot’ was er 

toch een verband met amfibieën. 



 

 

 

 

  

 

 


