
Amfibieën werkgroep 2023 
 
Afspraken: 

- Heikikker: iedereen wil graag die blauwe mannen zien. Het is nooit helemaal precies te 
bepalen wanneer dat voortplantingsritueel plaats gaat vinden. Meestal ergens in maart 
wanneer de temperatuur gaat stijgen. We zullen het goed in de gaten moeten houden. In het 
bijzonder Julie krijgt die taak toebedeeld. Degene die het dichtst bij de ons bekende 
populatie woont, omgeving Vlonderpad op de Galderse Heide, zal af en toe langsfietsen. 
 

- Boomkikkers: de activiteiten langs de EVZ Boomkikker worden gecoördineerd door Raymond 
van Breemen. Via de appgroep Paddenlikkers zal er ook aandacht voor zijn. 
 

- Algemene salamander- en kikkerinventarisatie: we richten ons in 2023 op Breda Noordoost. 
Julie maakt een kaartje met daarop aangegeven de te bezoeken poelen. In principe gaan we 
vanaf half maart iedere woensdagavond op pad. Tijdstip en exacte plaats van samenkomst 
komen op de app. Het nog werkende deel van de werkgroep gaat kijken of het mogelijk is om 
één keer per maand op vrijdagmiddag vrij te nemen voor ons amfibieënwerk. Voor het 
inventariseren van poelen van Natuurmonumenten in het gebied Oosterheide zal Erik 
contact op nemen met John Sips. 
 

- Levendbarende hagedis: een aantal van ons is hierbij betrokken en gaat daar gewoon mee 
door. Het gaat om het deel van de Galderse Hei dat van de gemeente Breda is. Vraag: wie bij 
de gemeente is het aanspreekpunt? 
 

- Rugstreeppad: Wouter wil wel eens weten waar die zich ophouden in ‘ons’ gebied. Wellicht 
een studiereisje naar een rugstreeppadden-gebied. Contact opnemen met Jap Smits? 
 

- Excursie Keersop: Wouter gaat proberen iets te regelen om de rivierprik/beekprik te zien te 
krijgen in de Keersop. We zijn dan even Vissenwerkgroep. 
 

- Hesjes: bij RAVON zijn hesjes verkrijgbaar om te gebruiken tijdens het scheppen. 
Waarschijnlijk voorkomt het dragen ervan vervelende vragen van bemoeizuchtige lieden. Erik 
zal hierover contact opnemen met Martijn Schiphouwer. 
 

- Ontheffingen: Erik heeft van Merlijn een betredingsvergunning gekregen voor zichtzelf, maar 
ook voor alle leden van de werkgroep. Hij zal het doorsturen naar allen. 
 

- Invoeren waarnemingen: hierover is wat onduidelijkheid. Van de winter moeten we hierover 
bij elkaar komen. Erik gaat dat regelen i.s.m. Wouter. 

 


