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Voortplantingswater

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Behoort tot het groene kikker complex
(Rana esculenta synklepton). De poel-

Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)

kikker is gemiddeld de kleinste kikker van

Maaien

dan minimaal 25% van de vegetatie sparen.

scheidende kenmerken: grote graafknobbel, vrij spitse snuit en korte achterpoten.

Zie gedragscode, aanvullend: Maaien in septemberoktober. Niet maaien bij regen. Indien eerder nodig

het complex (tot 8 cm). Andere onderSchonen

Zie gedragscode, aanvullend: In oktober of in

Mannetjes in de paartijd grasgroen tot

november/december als de watertemperatuur boven

geel met gele iris. De poelkikker is lastig

de 0ºC is. Jaarlijks schonen op locaties met een

te onderscheiden van de bastaardkikker.

snelle aangroei van helofyten (riet, liesgras, rietgras,
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egelskop).
Baggeren

Zie gedragscode, aanvullend: In oktober of in
november/december als de watertemperatuur boven
de 0ºC is. Afwijkend van de gedragscode wordt
aanbevolen om bij sterke aangroei van bagger om de
5 jaar te baggeren.

Begrazen

Zie gedragscode, aanvullend: Poelen geheel of

Snoeien/dunnen

Zie gedragscode, aanvullend: Opslag van houtige

gedeeltelijk uitrasteren.
gewassen rond het voortplantingswater tot een
minimum beperken. Dunnen van april t/m september.
Onderhoud waterkeringen

Zie gedragscode, aanvullend: Dijken afdekken alleen
van maart t/m september.

Onderhoud verhardingen

Zie gedragscode

Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (ontheffingsplicht)
Voorbereiding van nieuwe werken Zie Gedragscode, aanvullend:
Van maart t/m september.
Verwijderen bovengrond/
soort niet waargenomen

graafwerkzaamheden

Zie Gedragscode, aanvullend:
Van maart t/m september.

soort (recent) waargenomen

Sloop kunstwerken & gebouwen

Zie Gedragscode

Bouwactiviteiten

Zie Gedragscode, aanvullend:
Vervuiling van voortplantingswateren (bijvoorbeeld
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met bouwmaterialen, bouwstof, dieselolie)
voorkomen.
Afdammen/dempen/vergraven

Zie Gedragscode, aanvullend:
Van oktober t/m februari.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Poelkikker Rana lessonae
Leefgebied

In bos- en heidegebieden, heidevennen, hoogvenen,
laagveenmoerassen, poelen, sloten en in natte graslanden. Voortplanting in kleine, relatief voedselrijke
wateren zoals drinkpoelen en sloten op zand- en
leemgrond. De wateren mogen niet droogvallen.

Gebruik van het leefgebied

Het grootste deel van het jaar op het land, in de
buurt van het water. Voortplanting in het water.
Overwintering op het land, soms ook ingegraven in
de waterbodem. Op het land worden voor de
overwintering vaak bosjes of houtwallen gebruikt die
op niet meer dan 400 meter van het water afliggen.
Buiten voortplantingseizoen soms op enige afstand
van het water.

Voornaamste voedselbronnen

Insecten, slakken, wormen. Larven eten algen, zoöplankton, macrofauna en larven van verwanten en
soortgenoten.

Leefwijze door het jaar heen

Dagactief; in de paartijd dag- en nachtactief.
Winterrust van oktober tot in maart. Voortplantingsperiode: mei-juli. Larven in het water van
mei-september (soms overwinterend). Vanaf oktober
verlaten de kikkers het water en gaan op zoek naar
hun overwinteringplaats.

Aanbevelingen

- Vermijden abrupte waterstijgingen en -verlagingen,
vooral tijdens de voortplantings- en overwinteringsperiode.
- Bestrijden van verzuring en verdroging van de
voortplantingswateren.
- Wegvangen van vis in de voortplantingswateren.
- Aanleggen van natuurvriendelijke oevers.
- Zorgvuldig beheer van opslag/bosjes rondom
voortplantingswater: binnen een straal van
400 meter dient een bosschage beschikbaar te zijn
als overwinteringplaats, maar het water zelf dient
onbeschaduwd te blijven.

Belang waterschapspopulaties

Groot nationaal belang

Verspreiding binnen Nederland

Vennen, moerasjes slootjes en poelen op zand-,
leem-, en hoogveenbodem. Ook wel in laagdynamische plekken in het rivierengebied.

Rode lijst

Kwetsbaar

Beschermingsstatus
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Habitatrichtlijn

Bijlage IV

FF-wet
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