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De Rugstreeppad
mag in Genk rustig

kwaken
Jos Lycops, Natuurpunt afdeLing Genk,

Reinpadstraat r7o, B-36oo Genk.

De Rugstreeppad, (Epidalea calamita)
is een pionierssoort en een warmte-
minnende soort. Hij voelt zich erg
goed thuis in open duinen en op hei-
deterrein met een open en schrale be-
groeiing van grassen, korstmossen en
heide. Verder komt hij ook voor op di-
verse (geaccidenteerde) terreinen
met losse en snelopwarmende
(zand)grond. Vooral op industriële
terreinen met nieuwe tijdetijke
poelen - die snel opwarmen - plant de
soort zich vaak voort. In de losse
grond graven ze kleine holtetjes om
overdag te rusten en te schuilen,ts
avonds en ts nachts trekken ze foera-
gerend rond.

In Genk is de soort te vinden in de natuurreser-

vaten De Maten en Het Wik met hun vijver-

complexen en heidebiotopen. Ook in de grote

heidecomplexen en stuifzandduinen van

Schemmersberg en OpgtabbekerzaveI komt

hij voor. Tenslotte zijn de voormalige industrie-

terreinen van de steenkoolmijnen getiefde bi-

otopen omwi[[e van hun losse, vergraven, sne[

opwarmende bodem en de aanwezigheíd van

vele poeltjes.

Bedreigingen voor de Rugstreeppad zijn vooral

het verlies aan open heide, de versnippering en

isolatie van leefgebieden waardoor migratie

bemoeilijkt wordt, de slechte waterkwaliteit

doorverzuurde neerslag, de toename van exo-

tische vissen in vijvers en poelen en tenslotte

het verdwijnen of verbossen van poelen en

waterpartijen,

Zoals in het actieplan (Peusens, zoo8) aange-

geven is de Rugstreeppad een mascotte voor

natuurverbindingen en een voorbee[d van hoe

wonen, werken en natuur samen kunnen gaan.

Verwezentijkingen

Terreinacties

Veiligstetlen en versterken van

[eefgebieden

Het beheer in De Maten en Het Wik is gericht

op de speciale fauna en flora in het gebied.

De Rugstreeppad behoort tot deze fauna en de

beheeracties komen dan ook ten gunste van

deze soort. Werken werden uitgevoerd in het

kadervan hetveiligste[[en van het bestaande

leefgebied en de versterking van deze leefge-

bieden voor amfibieën. 7o werden enkele be-

langrijke vijvers in De Maten weer hersteld of
geherprofi [eerd zodat de (exotische) visstand

beter beheerd kan worden. Tijdens het aflaten

van de vijvers wordt ook de vis afgevangen en

gesorteerd waarbij de inheemse vis wordt te-

ruggezeten de exotische of uitheemse vissen

worden afgevoerd. Daarnaast werden de om-

tiggende heidegebieden opengekapt en op de

duinen werd gezorgd voor stroken met open

zandbodem door de vegetatie te ptaggen.

Op de Schemmersberg en de Zonhoverheide

tigt het zwaartepunt van deze soort rond de

voormalige wetzandkui[. Het onderzoek om-

trent de sanering van deze kuiI is afgerond en

de sanering zal samen met de aanleg van
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poelen uitgevoerd worden in zoro. Het heide-

herstelproject is uitgevoerd en de corridor door

het bos naar de si[icaatsteengroeve is opgeno-

men in het bosbeheerplan.

Op de industriële terreinen is geen actie uitge-

voerd, met name de renaturatíe van de terrei-
nen van de silicaatsteengroeve noch het visvrij

maken/houden van regenwaterbufferbekkens.

Op de voormalige mijnterreínen van Winter-
slagwerden in de loop van het project geen ac-

ties uitgevoerd. Winterslag is als terrein nog

steeds in ontwikkeling.

Het regenwaterbufferbekken werd in 2oog

niet meer gebruikt door de Rugstreeppad om-

dat de opschietende vegetatie en struiken de

snelte opwarming van het water door de zon

verh indert.

Op de voormalige mijnterreinen van Water-

schei werd een schaapskudde met herder in-
gezet, op de voormalige terrils en op de Op-
glabbekerzaveI en omgeving. De bedoe[ing

van deze maatregeI is de vegetatie open hou-

den en een maximale oppervlakte open zand

garanderen, wat goed is voor de Rugstreep-

pad.

Het Ruimtetijk Uitvoeringsplan voor KRC Genk

is een feit, maar er worden geen infiltratie- of
bufferbekkens aangelegd.

Het landschapsplan voor het bedrijventerrein

van Waterschei is in uitvoering. Een reeks re-

genwaterbufferbekkens werd in 2oo9 aange-

legd en één ervan werd datzelfde jaar reeds

gekoloníseerd door Rugstreeppad die er zich

voortplantte. De zandige randen van de bek-

kens werden na de zomer met gras ingezaaid

en zijn dus niet langer geschikt als landbiotoop

voor de Rugstreeppad.

Op het nieuwe industrieterrein van Zwartberg

werd de inrichtingvan het industrieterrein af-
gerond en is er nu geschikt water- en landbi-

otoop aanwezig. In de aanwezige vijver be-

vindt zich echter vis. Er werden roepende

mannetjes waargenomen, maar er werd geen

voortplanting vastgesteld. Afvissing van de

vijver tijkt hier noodzakelijk.

Op het Vliegasstort Sledderlo werden geen

acties uitgevoerd.

Verbinden en verbreiden van de

leefgebieden

Ve[e voorgestelde verbindingen zijn nog niet
gerealiseerd en btijven een zwakke schakel in

het verhaal. De provinciale natuurverbinding
z4 van De Maten over het spoor naar Water-

schei is wel als pilootproject gestart maar

heeft alsnog tot wei n ig concrete acties op het

terrein ge[eid.

In de Stiemerbeekvallei is in de zomer van

2oo8 en 2oo9 een tiental poelen aangelegd of
herstetd conform het erkenningsdossier en

beheerplan, maar de verstedetijking btijft hier

de migratie bemoeilijken.

Voor het realiseren van nieuwe kerngebieden

werd het ven op Horensberg in 2oog hersteld.

Dit ven heeft nu weer een open, ondiepe, sne[-

opwarmende waterpartij. Bovendien is ervo[-
doende open zandbodem in de omgevingaan-

wezig. In dit gedeelte van Genk moet dit zeker

een impu[svoorde Rugstreeppad kunnen zijn.

Ook het regenwaterbufferbekken [angs de

Kaatsbeek heeft een schitterende opknap-
beurt gehad en heeft nu de potentie om als

kerngebiedje te functÍoneren voorverdere ko-

lonisatie van de omgeving. Hei nabijgelegen

natuurgebied langsheen de Kaatsbeek werd

recent door de stad Genk in beheer gegeven

aan Natuurpunt, via geschikt beheer zat de

populatie hier nog versterken.

Communicatie
Communicatief is de Rugstreeppad een moei-

lijke soort, Amfibieën zijn eerder onbekend bij

de bevolking en zeker padden hebben het

imago van vieze beesten waarbij men griezelt

ofaan heksen denkt. Bovendien zijn ze nacht-

actief met, we[iswaar een heldere verdra-
gende, maar weinig gekende paarroep. Rug-

streeppadden vindt je niet in de oudere

woonwijken of tuinen, eerder in nieuw aange-

tegde wijken of industrieterreinen.

In het gemeentetijke infobtad verschenen re-
gelmatig artike[s over de Rugstreeppad. Na-

tuurpunt organiseerde in De Maten en op de

Schemmersberg enke[e wandelingen waarbij

de Rugstreeppad en andere amfibieën in de

kijker werden gezet. Deze wandelingen wa-
ren gekoppe[d aan een informatie-avond.
Deetnemers kregen ook uitteg over de inven-

tarisatiemethodes voor de Rugstreeppad.

Erwerd ookgecommuniceerd rond een aantal

acties op het terrein, zoals heide- ofvijverher-
ste[. De Rugstreeppad werd hierbij als doe[-

soort vermeld. Toch btijft het moeilijk verkla-

ren dat bomen gekapt worden voor een diertje

dat men quasi nooit ziet.

Monitoring
De Rugstreeppad is geen evidente soort om

systematisch elk jaar te inventariseren ver-

mits Genk de op één na de grootste Limburgse
gemeente is en inventarisaties's avonds en 's

nachts dienen te gebeuren.

De soortwerd een eerste keergrondiggeïnven-

tariseerd in het kader van het VLINA-poe[en-
project (zooz). De Rosi (zoo7) bracht in het ka-

der van haar thesiswerk deze soort nogmaals

in kaart. In zoog inventariseerdeJambon nog-

maals de Rugstreeppadden in Genk. Daar-

naast wordt er jaarIijks geïnventariseerd door

vrijwi[[igers van Natuurpunt. De gegevens zijn

deels verwerkt in thesissen en eindwerken of
werden via'www.waarnemingen.be' doorge-
geven.

Voor de periode 2ooo-2oog zijn er thans heel

wat gegevens voorhanden waarmee later een

tijdreeks kan opgebouwd worden. De puntto-

caties waar de laatste d rie jaar Rugstreeppad-

den waargenomen werden, geven we in figuur

Kansen en knelpunten
De laatste twee jaren wordt vastgesteld dat de

Rugstreeppad het moeitijk heeft op diverse [o-
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caties. Zo is de lage grondwaterstand in de si-

licaatsteengroeve in zoo8 en 2oo9 een zware

tegenvaller geweest en is de opschietende ve-

getatie in de poelen in Winterstag niet bevor-

dertijk. HoopvoI is dan weer dat op enkele

nieuwe plaatsen in Waterschei kolonisatie

vastgesteld werd. Op enkele andere plaatsen

handhaaft de soort zich. Dit werd aangetoond

door de vondst van juvenie[en.

Conclusi.es
Er werden heelwat terreinacties gerealiseerd

door de stad en de terreinbeherende organisa-

ties. De Rugstreeppad heeft echter zijn rol als

mascotte voor de biodiversiteit en de provin-

ciale natuurverbindingen nog niet kunnen spe-

len. Bij het verwezenlijken van natuurverbin-

dingen zijn dan ook veel spelers betrokken,

die gebonden zijn aan heel wat regelgeving.

VeeI rege[s en weinig middelen.

De verwachtingen voor de soort zijn de vo[-

gende jaren hooggespannen als de resultaten

van de inspanningen zichtbaarworden. Hope-

tijk is dit dan weer een impuls om verder te

werken aan de realisatie van natuurverbin-

dingen.
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Summary
ïhe city of Genk adopted the natterjack toad

(BuJo catamita), a pioneer species that often

can be found on bui[ding sites, near quarries or

even on industria[ terrains and mining sites.

ïhis species needs open sand in which he can

dig himsetf into and shallow sunny fish free

pools. These can be found a[[ over the munic-

ipatity and are often managed in favor of the

toad. On some terrains ponds disappeared or

grass and trees appeared, making the area

unsuitable for the species. To create additiona[

open sandpatches, sheep are being herded on

Opglabbekerzavel and the former mining
grounds of Waterschei. Thusfar corridors to

connect these habitats, have not been cre-

ated. The number of natterjack toads in Genk

the last couple of years remained stable.
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Figuur r. Verspreiding van de Rugstreeppad in Genk de laatste drie jaar (bron: Herpetologische werkgroep

LIKONA, Hyta, Debbie de Rossi, Wim Jambon)
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