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Inhoud presentatie 

•  Functie van een poel: vroeger en nu 
•  Hoe werkt een poel? 
•  Wat bepaalt een goede ecologische situatie 
•  Soorten amfibieën 
•  Beheer van amfibieënpoelen, hoe het (niet) moet 
•  Belang van landbiotoop voor amfibieën 
•  Monitoring om te evalueren! (Presentatie Ton) 



Waarom poelen? 



Verschillende typen poelen/wateren 

•  Drinkpoelen voor vee 
•  Klei-, leem- veen- en zandputten 
•  Wielen 
•  Vennen 
•  Siervijver 
•  Wasplaats 
•  Blusvijver 
•  IJsbaan 



Waardevolle landschapselementen 



Hoge diversiteit 

•  Aquatische flora en fauna 
•  Gradiënten van droog naar nat 
•  Drinkwater voor fauna 
•  Prooidieren voor zoogdieren, vogels en vleermuizen 



Levensgemeenschap in een poel 



Producenten 

Eiafzet 



Ecologie van de poel 

Welke factoren bepalen plantengroei? 

Systeemkenmerken 
•  Bodem 
•  Licht en temperatuur 



Ecologie van de poel 
Welke factoren bepalen plantengroei? 

Hydrologie 
•  Wateraanvoer (kwel, grondwater, regen) 



Ecologie van de poel 

Welke factoren bepalen plantengroei? 

Hydrologie 
•  Kwel 
•  Peilfluctuaties 
 



Ecologie van de poel 
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Ecologie van de poel 

Welke factoren bepalen plantengroei? 

Hydrologie 
•  Kwel 
•  Peilfluctuaties 
•  Golfslag 

 
 



Ecologie van de poel 

Welke factoren bepalen plantengroei? 

Fysisch-chemische kenmerken 
•  chloride 
•  carbonaat 
•  zuurstof 
•  etc. 

 
 



Ecologie van de poel 

Welke factoren bepalen plantengroei? 

Morfologie 
•  diepte 
•  bodemprofiel 

 
 



Ecologie van de poel 

Welke factoren bepalen plantengroei? 

Biologie 
•  successie (en beheer!) 
 
 
 



Ecologie van de poel 

Welke factoren bepalen plantengroei? 

Biologie 
•  successie (en beheer!) 
•  fauna 

 
 



Ecologie van de poel 

Welke factoren bepalen plantengroei? 

Conclusie: 
geen enkele poel is hetzelfde! 
 
 



De ideale situatie? 



Amfibieën Nederland 

•  11 soorten kikkers en padden 
•  5 soorten salamanders 



Soorten in Rijk van Nijmegen 

•  Knoflookpad 
•  Rugstreeppad 
•  Gewone pad 
•  Bruine kikker 
•  Bastaard kikker 
•  Poelkikker 
•  Meerkikker? 
•  Kleine watersalamander 
•  Alpenwatersalamander 
•  Kamsalamander 



Belangrijke gebieden 

•  Overasseltse en Hatertse vennen 
–  knoflookpad 
–  alpenwatersalamander 

•  Uiterwaarden 
–  rugstreeppad 
–  kamsalamander 



Welke soorten leven in poelen 
werkgroep PN? 



Gewone pad 
•  Eisnoeren 
•  Vanaf maart 
•  Alleen voortplanting in poel 
•  Zeer algemeen 

 
 
 



Bruine kikker 
•  Eiklompen 
•  Vanaf maart 
•  Voortplanting en soms 

overwintering in poel 
•  Zeer algemeen 

 
 
 



Bastaard kikker 
•  Eiklompen 
•  Vanaf april 
•  Voortplanting en overwintering  in poel 
•  Zeer algemeen 

 
 
 



Kleine watersalamander 
•  Losse eitjes tussen bladeren 
•  Vanaf maart 
•  Alleen voortplanting in poel, soms overwinteren larven 
•  Zeer algemeen 

 
 
 



Kamsalamander 
•  Losse eitjes tussen bladeren 
•  Vanaf maart 
•  Voortplanting en soms overwintering in poel 
•  Zeldzaam en kritische soort 

 
 
 



Alpenwatersalamander 
•  Losse eitjes op dode bladeren in poel 
•  Vanaf maart 
•  Alleen voortplanting in poel 
•  Lokaal algemeen, geen kritische soort 

 
 
 



Beheer! 



‘t Zwanenbroekje 



Wat moet er beheerd worden en hoe 
vaak? 
•  Waarom beheren van een poel? 
•  Wat beheren? 

–  Watervegetatie 
–  Oevervegetatie 
–  Bodem 

 



Beheer •  Schonen watervegetatie (sterrekroos, lisdodde en riet) 
50% max per keer (sep okt) 1 x p 2 j 

•  Slib verwijderen als poel te ondiep wordt (sep okt) 
(diepste punt <1m) 1 x p 3-5 j 

•  Opslag houtig gewas weg, vanwege bladval maar ook 
beschaduwing 1 x p 3j 

•  Niet maaien in periode mei-juli ivm jonge dieren rond de 
poel 

•  Faseren in ruimte en tijd! Zorg dat je altijd minimaal een 
poel goed op orde hebt om lokale populatie in stand te 
houden 

•  Afvoeren van bagger en planten, meteen of even laten 
liggen? 



Beheer met schapen en koeien 
•  Wat levert het op? 
•  Risico’s voor amfibieën?  
•  Gebruik van geneesmiddelen, mest en kunstmest 



Andere risico’s voor poelen? 

•  Bestrijdingsmiddelen 
•  Kunstmest 
•  Recreatie (zwemmen, schepnetten, honden) 
•  Vogels 
•  Vissen 



Waarom landbiotoop? 



Aandachtspunten landbiotoop 
 

•  Hagen en struweel 
•  Wallen 
•  Steenhopen, takkenhopen 
•  Water- en vorstvrije plaatsen creëren 
•  Poelen op 400 m van elkaar 

 



Samenvatting beheer poelen 

•  Werk buiten kwetsbare periode 
•  Gefaseerd werken in ruimte en tijd 
•  Kleinschalig werken 
•  Slordig werken, creëer overhoekjes 
•  Niet maaien rond de poel in voortplantingsseizoen 
•  Noordoever zonbeschenen en flauw aflopende oever met 

waterplanten 
•  Zorg voor verbindingen tussen poelen 
•  Onderhouden landbiotoop 



Monitoring 


