Leven in je vijver!
De tuinvijver
Steeds meer mensen maken gebruik van
het grote aantal soorten kant en klaar
vijvers die de tuincentra te koop hebben.
Niet zo vreemd, als u beseft wat een
enorm plezier u daaraan kunt beleven!
Het zachte ronkende geluid van de
bruine kikker zittend op de rand.
De schaatsenrijders, insecten die over
het wateroppervlak heen en weer
schieten op zoek naar kleine beestjes.
De salamanders die in het water met
wapperende staart de vrouwtjes het hof
maken...

beter niet in de vijver houden, omdat
deze alle eieren en kikkervisjes opeten.

Wat kunt u allemaal verwachten?
Een jaar na
aanleg kan de

bruine kikker

Er zijn echter wel enige voorwaarden
waaraan uw tuin moet voldoen.
Composthopen, stapels hout, takkenhopen en veel bodembedekkende
planten moeten voor voedsel zorgen en
enige dekking geven tegen de vele vijanden. Verblijfplaatsen om te overwinteren
kunnen bestaan uit losgestapelde stenen, of boomstammetjes. Deze plaatsen
moeten vorstvrij zijn, dat kan door ze bijvoorbeeld af te dekken met plaggen of
grond. Vooral de kleine water salamander en de gewone pad maken hier
gebruik van.

al op eigen
kracht naar uw
vijver gekomen zijn.
Hij is wat algemener dan
de groene kikker, is herkenbaar aan de donkerbruine langwerpige vlek achter zijn oog en kwaakt
niet zo luid. (In Amsterdam moeten
groene kikkers verwijderd worden vanwege geluidsoverlast!)
De bruine kikker overwintert meestal op
het land onder stenen en andere vochtige plaatsen en kan al in maart het
water opzoeken. De mannetjes maken in
de paartijd een knorrend geluid. De
klompen eieren liggen aan de oppervlakte om zo veel mogelijk te profiteren van
de eerste warmte van de voorjaarszon.
In april kan het dan al in uw vijver krioelen van de kikkervisjes. Zij eten van de
waterplanten maar ook grote aantallen
muggenlarven.

Zorgt u ook voor veel waterplanten,
dat is niet alleen nodig voor
de dieren maar het
maakt het water
ook helderder.
Vissen kunt u

Ook de kleine watersalamander
leeft een verborgen nachtelijk
leven op het land buiten de paartijd. Hij zoekt al vroeg in het voorjaar
het water op. De balts van het mannetje
is goed te zien, met een opgerichte gol-

Waar moet u voor zorgen?

vende kam daagt hij het vrouwtje uit. De
eieren worden één voor één afgezet op
de waterplanten. Hij eet slakken, insecten, spinnen en wormen. Hij wordt op
zijn beurt weer gegeten door bijvoorbeeld merels. Om dat te voorkomen kunt
u de vijver afdekken met gaas.
De gewone
pad is een
regelmatige
gast in onze
tuinen. Hij
hapt naar
alles wat
beweegt en is een
nuttige bestrijder van voor ons schadelijke insecten, slakken, rupsen e.d.
In maart, april trekken padden in grote
aantallen naar hun geboorteplaats.
Daarbij moeten zij vaak drukke wegen
oversteken. Tijdens zo’n paddentrek
zorgen honderden vrijwilligers voor een
veilige oversteek!
En dan het drukke leven van al die
insecten in en op het water! Kevers die
komen ademhalen aan de oppervlakte,
libellen die boven het water hangen en
toeschieten om een mug te vangen. Het
is vooral de blauwe
glazenmaker, een
soort libel, die bij
voorkeur zijn eieren legt in
tuinvijvers.
De randen van de vijver moeten wel ruw
zijn, zodat een dier dat erin valt, bijvoorbeeld een egel, er snel weer uit kan klimmen. Dit kan door de rand met stenen of
planten af te werken, maar u kunt er ook
repen in hangen van met steentjes

beplakt zeil. Dit kunt u in tuincentra
kopen.

Tot slot...
Amfibieën eten elkaar op en worden
door veel dieren gegeten. Kleine watersalamanders zijn verzot op de eieren van
de bruine kikker. Padden op het land
eten salamanders en egels en ratten
kunnen de naar de vijver trekkende amfibieën te pakken nemen. Libellelarven
eten in het water kikkervisjes en de larven van de salamanders...

Kortom, met een tuinvijver haalt u
een stukje ecologie bij huis!

