
Voorlopige aandachtspunten fauna dijktraject
Stavenisse- I Nieuwe-Annex Stavenissepolder

memo

Deze memo bevat enkele voorlopige aandachtpunten met betrekking tot de fauna
van de Stavenisse- / Nieuwe-Annex Stavenissepolder (traject 32, uitvoering
2012, trajectecoloog ).

Hoogwatervluchtplaatsen

•

• Karteringen van hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) zijn beschikbaar vanaf
april 2003 t/rn heden. Er is een "tooi" beschikbaar voor de bewerking
van deze gegevens tot kaarten.

• Op en langs de dijk zijn belangrijke hoogwatervluchtplaatsen
aanwezig, zowel binnendijks (bij relatief hoog water) als op het slik vóór
het noordelijk schor van de Slikken van den Dortsman.

• Naar verwachting zullen de werkzaamheden een tijdelijk effect hebben
op deze hvp's. In ieder geval dient hiermee rekening te worden
gehouden bij een eventuele fasering van de werkzaamheden.

• Uitwijkmogelijkheden voor hvp's zijn voorhanden op het aangrenzende
deel van de Slikken van den Dortsman en op de hvp's die sommige
soorten nu ook al gebruiken (o.a. in de Grevelingen).

Laagwatertellingen

• Langs vrijwel het hele dijktraject is slik en/of schor aanwezig, waar
vogels foerageren. In april en in september 2007 zijn laagwatertellingen
uitgevoerd in 14 vakken van 200x200m, van hoogwater naar laagwater.
Sommige delen van het dijktraject werden nauwelijks gebruikt als
foerageergebied, andere delen juist wel (voor details zie Boudewijn et
al. 2007).
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Broedvogels

• Een Inventarisatie van broedvogels is uitgevoerd in 2007 (den Boer et
al. 2007), in de periode april t/rn juni.

• Buitendijks broeden weinig vogels. Een paar Bontbekplevieren werd
aangetroffen nabij de Westnol. Op het schor werden enkele paren
Tureluurs aangetroffen. Enkele paren Scholeksters broeden verspreid
langs de dijk. Op de dijk werden 26 territoria vastgesteld van
Graspieper.

• Binnendijks bevinden zich geen belangrijke broedgebieden .• Muizen

• Er is geen is gericht onderzoek gedaan naar het voorkomen van de
Noordse woelmuis. De soort is hier echter nooit aangetroffen en het is
zeer onwaarschijnlijk dat deze soort hier voorkomt. Populaties van
Noordse woelmuis in de directe omgeving ontbreken en er op en vlak
langs de dijk is concurrentie van Aardmuis en Veldmuis.

• Geen mitigerende maatregelen nodig.

Rugstreeppad en andere amfibieën

• In 2007 werden op twee plaatsen enkele roepende Rugstreeppadden
aangetroffen in een binnendijkse greppel, niet ver van de dijk.

• Goed in overweging nemen of en waar eventueel paddenschermen t.b.v.
de Rugstreeppad nodig zijn. Lijkt in eerste instantie niet noodzakelijk.
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