Amfibieën in eigen tuin
Avondtelling zaterdag 7 mei 2016
Tuinen en tuinvijvers vormen een leefgebied voor kikkers,
padden en salamanders. We willen graag weten welke
soorten amfibieën en hoeveel er gebruik maken van
tuinvijvers. Met die kennis kunnen we deze dieren net
weer een beetje beter beschermen. Zoals alle amfibieën
zijn ook de soorten die misschien in uw tuinvijver
voorkomen vooral ’s avonds actief tussen de schemering
en middernacht. De kans is dan het grootst om ze te
zien. Daarom organiseert RAVON in samenwerking
met Tuintelling.nl op zaterdag 7 mei een landelijke
avondtelling.
Meer informatie over de telling is te vinden op:
www.tuintelling.nl/evenementen/avondtelling
Arnold van Rijsewijk

Doe zaterdag 7 mei mee met de avondtelling. Met de zaklamp kun je in
het donker veel ontdekken bij een tuinvijver zoals een bruine kikker en
salamanders die wel een eitje lusten. (Foto's: Jelger Herder)

Nieuwe meetnetten amfibieën en
vissen in het landelijk gebied
Om zeldzame en beschermde plant- en diersoorten
in het landelijke gebied meer kansen te geven, krijgen
agrariërs subsidies voor het nemen van maatregelen en
het uitvoeren van beheer. In 2016 is er een vernieuwd
stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
(ANLb) van kracht geworden, waarbij ook gekeken
wordt naar de internationale biodiversiteitsdoelen van
vissen en amfibieën. Voor deze soortgroepen gaat het
bijvoorbeeld om de aanleg van poelen, houtwallen,
natuurvriendelijke oevers, een natuurvriendelijkere
manier van schonen of het creëren van plasdraszones. Om landelijk te meten of deze maatregelen hun
vruchten afwerpen, heeft RAVON in samenwerking met
het CBS een meetnet ontworpen. Vanaf het voorjaar
van 2016 worden hiervoor trajecten geïnventariseerd op
de aanwezigheid van doelsoorten.
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De doelsoorten bij de vissen zijn beekprik, bittervoorn, grote
modderkruiper en kleine modderkruiper. Voor amfibieën
gaat het om Alpenwatersalamander, boomkikker, heikikker,
kamsalamander, knoflookpad, poelkikker en rugstreeppad.
Er worden dezelfde inventarisatiemethoden toegepast
als bij de huidige meetnetten Amfibieën en Beek- en
Poldervissen. Om het eﬀect van het nieuwe ANLb te meten
zijn zowel telgebieden met en zonder maatregelen voor het
herstel van de doelsoorten aangewezen. Deze komen in een
overzichtelijke kaartmodule op de website te staan.
Ben jij bereid ons te helpen met het waarnemen van vissen
en amfibieën in het landelijk gebied? Laat het ons weten!
Martijn Schiphouwer
martijn.schiphouwer@ravon.nl

