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ABST RACT/ SAMENVATTING

186 Etcrir ll,tpHtgteNs AND oNE REPTTLE sPEctEs occuR lN THE FLEMtsH coAsrAL outrs. Norur oF rHEsE ts cHARAcrERtslc FoR THts REctoN BUT THE coMMoN

LtzARD ILACERÍA vrvetna], ?REAT cREsrED Ntwt [Tnrunus cRtsrA-rus], NAïTERIA..K roao [Buro 1ALAM|TA] AND IREE raoc [Hvte ARB?REA] DEsERVE spEctAL ATTEN-

TION FOR CONSERVATION. L. VIVIPI,PE OCCURS IN STRUCTURALLY RICH DUNE LANDSCAPES wHILE THE THREE AMPHIBIANs NEED oPEN WATER FoR THEIR REPRoDUCTI-

oN. fR,ÍuRUs cRtsrATUs occuRs tN poNDs wtrH SUBMERGED VEGETAT|oN. B- cetnurA REpRoDUcEs lN TEMPoRAL poNDs wtrH UNVEGETATED, sANDy BANKS AND

youNc DUNE sLAcKs, t\,tAtNLy ALoNG THE wEsrERN PART oF THE coAsr. HyLA ARBoREA ts oNLy FouND ALoNc AT THE TNNER DUNE RtDcE oF THE ZwtN AREA NEAR

rHE DurcH BoRDER IKNoKKE].



AIN oe VLIII.,IsE KUST woRDEN ACHT sooRTEN AMFIBIEËN EN '] REPTIELENSOORT WAARCENOMEl.l. GEEN ENKELE SOORT IS DUINSPECIFIEK; WEL VERDIENEN IEYEND.

BARENDE HAcEDts, B}1MK|KKER, RUcsÍRËÉppAD EN ,(AMSAL/4MANDER SPECIFIEKE AANDACHT VANUIT NATUURBEHoUD. DE LEyENDBARENDE HAcEDls ls EEN sooRT

vAN EEN GEVARTEERD DUtNLANDsct-lAp, oE DRtE AMFtBtËNsooRTEN HEBBEN WATER NoDtG vooR HUN vooRTPLANTING. De xeusltnuaNDER KoMT vooRAL vooR lN

poELEN |\,tET EEN RTJKE ONDERCEDOKEN VECETATTE, DE RUCSTREEqqAD PLANT Z|CH VOORT lN DROOCVALLENDE POELEN MET ZANDICE OEVERS EN VOCHTIGE DUINVAL'

LETEN EN KoMT vooRNAMELTJK vooR AAN DE wEsrKUst. DË. aoouxtx«tR TEN storrE, ts AcruEEL BEeERKT Tor DE DUtN-PoLDER ovERGANcszoNE tru or ZwtrusrnErr

TE KNoKKE.
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lnleiding

Hoewel amfibieën en reptielen vaak onder één noemer vermeld wor-

den - ze worden samen wel eens kruipdieren genoemd - is daar in

wezen weinig reden toe. De verschillen tussen beide groepen zijn

immers even groot als deze tussen andere klassen van gewervelde

d iere n.

Amfibieën [salamanders, kikkers en padden] zijn de eerste gewervel-

de dieren die tijdens de loop van de evolutie de stap van water naar

landleven gezet hebben. Ze zijn daar evenwel slechts gedeeltelijk in

geslaagd en brengen minstens een gedeelte van hun levenscyclus

door in een waterige omgeving. De eieren van amfibieën, die

slechts omgeven zijn door een geleiachtig omhulsel, kunnen zich

enkel in een nat milieu ontwikkelen tot larven, die eveneens aan wa-

ter gebonden zijn. Wanneer de larven voldoende ontwikkeld en ge-

groeid zijn, gebeurt de gedaanteverwisseling of metamorfose. Hier-

bij treden belangrijke veranderingen op in lichaamsbouw, fysiologie

en ecologie en gaan de dieren op het land leven. De,iuveniele en

adulte dieren van de meeste soorten amfibieën brengen een belang-

rijk deel van het jaar door in de land- of zomerbiotoop. Voor de

voortplanting begeven de volwassen dieren zich tijdens het voor.jaar

naar de water- ofvoortplantingsbiotoop. De tiid die ze in het water

doorbrengen, verschilt sterk tussen soorten. Amfibieën hebben een

dunne, naakte huid, die weinig bescherming biedt tegen vochtver-

lies, zodat ze zich ook op het land veelal moeten ophouden in een

vochtige omgeving.

Reptielen Ihagedissen en slangen] zijn wel échte landdieren. De

eieren bezitten een stevige eischaal die bescherming biedt tegen

uitdroging. Hierdoor zijn reptielen voor de voortplanting niet ge-

bonden aan een waterrijke omgeving. Een ander belangrijk verschil

met de amfibieën is dat pasgeboren reptielen miniatuurversies zijn

van hun ouders; er is dus geen larve-stadium. Als tweede belangrij-

ke aanpassing aan het landleven bezitten de reptielen een droge,

met schubben bedekte huid, die waterverlies beperkt. Reptielen zijn

dan ook weinig gevoelig voor schommelingen in de vochtigheids-

graad van hun omgeving.

!íat de amfibieën en reptielen wél met elkaar gemeen hebben, al-

thans in onze streken, is dat beide klassen door een gering aantal

soorten vertegenwoordigd zíjn. ln Vlaanderen worden momenteel

slechts r3 soorten amfibieën en 4 soorten reptielen aangetroffen.

Een ander gemeenschappelijk punt is dat ze van oudsher weinig po-

pulariteit genieten. Bij het brede publiek hebben ze, vaak onterecht,

de reputatie lelijke, mysterieuze, giíïige en dus te mijden creaturen

te zijn. Ook biologen en natuurliefhebbers hebben beide diergroe-

pen lange tijd verwaarloosd. Het onderzoek naar de inheemse soor-

ten is in Vlaanderen pas tijdens de laatste z5 jaar op gang gekomen.

ln de kuststreek werd tijdens de tweede helft van de jaren zeventig

baanbrekend verspreidingsonderzoek verricht door Philippe De

Fonseca [De FoNsecr, r98o]. Nadien besteedde ook de Duinenwerk-

groep van Natuurreservaten v.z.w. bijzondere aandacht aan de her-

petofauna [De Snrorrrra et al., t99t; Venscuoonr, r993a].
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Amfibieen en reptielen in de maritieme duinstreek

Onze duinen worden bewoond door slechts 8 soorten amfibieën en

r reptielsoort [tabel 8.r]. Daarvan worden twee soorten amfibieën

slechts sporadisch in de duinen aangetroffen. Ceen van deze soor-

ten kan als karakteristiek oíspecifiek voor duinhabitats beschouwd

worden. Van de aanwezige soorten, is uitsluitend de boomkikker op-

genomen in de Rode lijst IBAUwENs & Cuus, r996]. De overige soor-

ten behoren voor Vlaanderen tot de categorieën zeldzaam oí'mo-

menteel niet bedreigd'. De kamsalamander is opgenomen in Bijlage

z van de'Habitatrichtlijn'van de Europese Unie. Het aanwijzen van

speciale beschermingszones voor deze soort wordt als noodzakelijk

beschouwd in een Europese context.

Hieronder bespreek ik de aanwezigheid van de verschillende soor-

ten in de duinstreek.

De levendbarende hagedis lLacerta viviparal wordt verspreid langs-

heen de ganse kuststrook waargenomen. De meeste observaties

werden verricht in duinbiotopen met gevarieerde, structuurrijke en

relatief dichte vegetatie lzoals gewoon struisrietl. Het aantal dieren

dat hier wordt aangetroffen bereikt evenwel nooit de dichtheden die

in vochtige heideterreinen zijn vastgesteld. Deze soort wordt ook

gezien op dijken gelegen nabij de overgang van duinen naar polder.

Uit de Kustpolders ontbreken meldingen.

C rvnnrEERD DUTNLANDSCHAP
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Rode lijst Vlaanderen Aanwezigheid kuststreek

Met uitsterven bedreigd Oostkust; randzone duinen - poldersBoomkikker

Rugstreeppad

Kamsalamander Triturus cristatus
Levendbarendehagedis Lacefia viviporo

Nederlandse naam

Alpenwatersa la ma nder
Kleine watersalamander
Cewone pad

Bruine kikker

Groene kikker

Wetenschappelijke naam

Hyla arborea

Bufo calamito

Triturus alpestris

Triturus vulgaris

Bufo bufo

Rano temporaria
Rona'esculenta' synclepton

Zeldzaam
Zeldzaam ),

Zeldzaam

l\rl o menteel

l\,4omenteel

M omenteel
l\,4omenteel

l\,4omenteel

n iet bed reigd

niet bedreigd

niet bedreigd
niet bedreigd
niet bedreigd

Canse kuststreek, duinen

Ganse kuststreek, vnl. duinen

Canse kuststreek, duinen

2 recente vindplaatsen, niet in polders

Canse kuststreek, duinen en polders

Canse kuststreek, duinen en polders

Ganse kuststreek, duinen en polders

r recente vindplaats in duinen, algemeen in polders

van de Europese Habitatrichtlijn.
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De rugstreeppad lBufo calamital komt verspreid voor langs vrijwel de

hele kuststrook. Het aantal populaties van deze soort is wel duide-

lijk afgenomen tijdens de afgelopen 2o-3o jaar IDr Srrorrrrn et a/.,

r99r]. Tevens zijn de Imeeste] resterende populaties erg klein. Dit is

een warmteminnende soort met een gravende levenswijze, die

gebonden is aan terreinen met droge, zandige bodems die snel

opwarmen. Landactieve rugstreeppadden houden zich vooral op in

gestabiliseerde duinen met een schrale begroeiing van [korst]mos-

sen, grassen en lage struiken. Als voortplantingsplaatsen gebruiken

ze meestal tijdelijke, erg ondiepe plassen met weinig of geen vegeta-

tie in vochtige duinvalleien. Hierdoor is de soort bijzonder gevoelig

voor zelfs geringe dalingen van de grondwatertaíel. Nieuw gegraven

plassen worden vaak zeer snel gekoloniseerd, maar ze worden weer

verlaten zodra het milieu stabieler wordt en de watervegetatie een

permanent karakter krijgt. Rugslreeppodden zijn wel relatieí mobiel

en kunnen zich over aístanden van t-z km verplaatsen van de ene

naar de andere paaiplaats.

DUINSTRUwELEN EN POELEN

De komsalamonder lTriturus cristatusT, kleine watersolamander lTriturus

vulgarisl, gewone pad lBufo bufol en bruine kikker lRana temporarial

houden zich veelal op in dicht begroeide vegetaties. Als voortplan-

tingsplaatsen gebruiken ze poelen en andere waterpartijen. De brui-

ne kikker verkiest hierbij ondiepe, vaak tijdeliike waterpartijen, of de

ondiepe delen van permanente poelen. De gewone pad en vooral de

kamsalamander verkiezen daarentegen diepere poelen die het ganse

jaar door water bevatten.

Croene kikker ÍRona 'esculenla' synkleptonl, die vrijwel het ganse jaar

door in of in de onmiddellijke nabijheid van water vertoeft, komt

momenteel voor op slechts één plaats in de duinen, en op twee

locaties aan de duin-polderovergang. Nochthans had deze soort

vó6r't97o blijkbaar een wijdere verspreiding in de kuststreek

[PARENT, r 979]. De alpenwatersalamonder lhiturus alpestrisl, is slechts

gekend van twee vindplaatsen; deze populaties zijn mogelijk ont-

staan door uitzetting [Venscuoonr, r993b].



Hier worden vrijwel alle hiervoor vernoemde soorten aangetroffen.

Speciale vermelding verdient de boomkikker lHyla arboreal. Deze

soort is recent zeer sterk achteruitgegaan in Vlaanderen en wordt

momenteel uitsluitend aangetroffen op enkele plaatsen te Knokke

en in vier locaties in de provincie Limburg. De populaties in Knokke

houden zich op in de randzone van duinen en polders. De paai-

plaatsen zijn kleine plassen en vijvers op de overgang van duin naar

polder, en veedrinkpoelen in de nabijgelegen polders. Ze hebben

een voorkeur voor zonbeschenen, voedselrijke en permanente

waters, met een dichte gordel van ondergedoken ofdrijvende water-

planten. De landbiotopen bestaan uit zonbeschenen ruigtevegeta-

ties, braamstruwelen, houtwallen en bosranden met zowel een dich-

te kruid- als struiklaag. Ook met bramen dichtgegroeide grachten en

vochtige, kruidenrijke bermen komen in aanmerking. Recent werd

gestart met de uitvoering van een actieplan ter behoud van de

boomkikker [Vrnvoonr & Coooernrs, r996]. Deze actie, een initiatieí

van afdeling Natuur [AÀ,4rNAL], bestaat uit het herstel en de aanleg

van land- en waterhabitats en streeft uiteindeli.jk naar een uitwisse-

ling van individuen tussen de Vlaamse populaties en deze in het

nabije Zeeuws-Vlaanderen [Nederland]. De voorlopige resultaten

van de eerste acties blijken bijzonder bemoedigend te zijn [mond.

med. R. Vantorrel.
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