Wat zie je dan?

Blijf op de hoogte
Een nieuwsgierige zeelt
komt onderzoeken wie
er (met speciale toestemming) rondzwemt
met een camera. De
maximale lengte is
65 cm. Vrouwtjes
worden groter dan
mannetjes.

De rivierdonderpad is
een beschermde soort
die ook voorkomt in de
Leidse grachten. Zijn
naam heeft deze vis te
danken aan zijn bolle
kop die aan een pad
doet denken. De gemiddelde lengte is 6 cm.

Volg ons op social media!

Of kijk op www.onderwaterinleiden.nl

Wat zwemt daar...
... in de Leidse
grachten?!

Partners
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Chinese wolhandkrabben lopen over
de bodem en klimmen
tegen de kademuur. De
krab kan zo’n 8,5 cm
breed worden (excl.
poten).

Moerasschildpadden
(op de foto een geelbuik) zijn reptielen en
dus koudbloedig. In
heel Leiden worden ze
regelmatig zonnebadend langs de grachten
gezien.
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Alle vissen tellen mee!

Hoe kan ik meedoen?

Loop de zoutkistenroute

Weet u wat er rondzwemt in de Leidse grachten? Sinds
2012 brengt het KNNV Project Vissenmonitoring samen
met bewoners in kaart welke waterdieren en -planten er
leven in de stadsgrachten voor hun deur.

Excursies en activiteiten

In de Havenwijk staan bij de bruggen
22 zoutkisten met prachtige foto’s
van de dieren die in onze grachten
voorkomen. Drie zoutkisten bevatten
bovendien uitgebreide informatie over
de wijkprojecten die door en voor
bewoners worden uitgevoerd.

Tijdens dit meerjarige onderzoek zijn
er in de Leidse binnenstad maar liefst
22 vissoorten, vier kreeft- en krabbensoorten en vier soorten schildpadden geteld! Bovendien blijken
er behalve ‘gewone’ stadsvissen als
brasem en blankvoorn ook exotische
Oost-europese grondels voor te komen.
De grachten worden, ook met hulp van
de lokale sportvissers, onderzocht op
alle soorten waterdieren. Beschermde
soorten zijn vooral interessant, omdat
we samen kunnen zorgen voor een
veilige leefomgeving.
Voor het project is zelfs speciale toestemming verleend om het onderwaterleven ook snorkelend in kaart te
brengen! Dat levert prachtige onderwaterbeelden op, zie ze zwemmen op
YouTube kanaal Visreservaat Leiden.

Nu in heel Leiden
Op verzoek van bewoners en wijkverenigingen worden
activiteiten en excursies georganiseerd om vissen te (leren)
tellen. U leert het stadswater voor uw deur op een heel
andere manier kennen. Kinderen zijn ook welkom!
We ruimen per straat of wijk ook actief drijf- en grofvuil
op uit de grachten en van de oevers. Op de website
onderwaterinleiden.nl staat een activiteitenkalender
en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Onder water in Leiden organiseert tal
van leuke en interessante activiteiten
zoals zaklampexcursies in de avond,
vissen tellen overdag, drijfvuil vissen,
lezingen en presentaties. Ook leuk
voor kinderen! Kijk op de activiteitenkalender van onderwaterinleiden.nl

Drijfvuil vissen

Het schoonhouden van de grachten is
van groot belang voor de flora en fauna. Ziet u afval drijven? Vis het op met
een schepnet en gooi het weg. Is het
een grote berg en kunt u het niet zelf
opvissen en weggooien, meld het dan
bij de gemeente (zie hieronder). Zij
halen het zo snel mogelijk gratis op.

Meld afval bij de gemeente

Ziet u vuil in de grachten liggen of
naast de containers staan? Meld het
bij de gemeente via leidsafval.nl of
bel 14071.

Spot dozens of fish in the city!

At least 22 species of fish are thriving
in the Leiden city canals. You can
observe a lot of wildlife by watching
from our bridges. Enjoy spotting fish
and cleaning up litter along the way:
check our calendar to join us.

Best fishes from Leiden

We offer you a special free postcard,
to send to your loved ones. Inspire
them about our aquatic wildlife and
how we keep our living space clean.

Een ontspannen wandeling langs alle
zoutkisten maakt u in 45 minuten.
Kijk dan vooral vanaf de bruggen dóór
het wateroppervlak heen en probeer
de waterdieren te spotten die op de
zoutkisten staan afgebeeld! Kijk voor
de route op onderwaterinleiden.nl.

Kom zaklampvissen
Zaklampvissen is het afspeuren van het water vanaf
de kant m.b.v. een sterke zaklamp. Op Zakgids.nl staat
een digitale veldgids, die overdag ook uitstekend te
gebruiken is om vissen te leren herkennen. De vissen zijn
getekend zoals u ze vanaf de oever ziet. Ontdek waar de
verschillende vissen zich het liefste ophouden en teken
een eigen Smoelenboek. De gedrukte Zakgids ontvangt u
gratis bij een excursie.

Ga mee op onderzoek
Wilt u de onderzoekers meehelpen? Dat kan!
Van mei t/m oktober wordt overdag en na zonsondergang
onderzoek gedaan naar de blauwe stadsnatuur in de
Leidse regio. Jeugd vanaf 10 jaar is welkom, mits begeleid
door een volwassene. Wij zorgen voor veiligheidshesjes,
lampen en veldmaterialen. Kijk op de kalender op
onderwaterinleiden.nl of er nog een plekje vrij is.

