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Trends in verspreiding: daglijstjes en 
losse waarnemingen

Terug naar de tekentafel
RAVON heeft, samen met CBS, gekeken hoe de trends betrouwbaarder 
konden worden gemaakt. Er is daarbij gekozen voor het kijken naar 
veranderingen in de verspreidingspatronen van soorten over de tijd. Dat 
kan middels zogeheten occupancy modellen. Deze modellen zijn aan het 
begin van deze eeuw ontwikkeld in Amerika, en verder doorontwikkeld 
door CBS, en geven handvatten om met waarnemingen te werken waarvan 
de waarnemersinspanning onbekend is. Van dergelijke gegevens zijn er in 
Nederland zeer veel beschikbaar dankzij Waarneming.nl en Telmee.nl . De 
modellen corrigeren voor de waarnemingsinspanning door trefkansen te 
bereken. Deze trefkansen worden berekend vanuit de hokken die herhaald 
bezocht zijn binnen een jaar. Hieronder wordt via een fictief voorbeeld 
toegelicht hoe dit in zijn werk gaat. 

Een fictief voorbeeld hoe occupancy modellen werken
Stel: de heikikker wordt in het jaar 2019 gemeld uit 100 kilometerhokken 
en in het jaar 2020 uit 150 kilometerhokken. Je zou dan kunnen vermoeden 
dat de soort met 50% is toegenomen. Maar stel nu dat uit een analyse 

Heikikker is een soort waarvoor is overgestapt van 
aantalsmonitoring naar trends in verspreiding. 
(Foto: Jelger Herder)

Het tellen van amfibieën is voor een vijftal soorten geen 
probleem. Dankzij deze tellingen kunnen aantalstrends 
bepaald worden waarmee we een vinger aan de pols houden. 
Vuursalamanders kunnen langs een vaste route worden 
geteld, net als reptielen of dagvlinders. Geelbuikvuurpadden 
zijn overdag individueel telbaar in ondiepe plasjes. Het aantal 
roepende boomkikkers en knoflookpadden zegt iets over het 
aantal mannetjes dat wil voortplanten. Tot slot zijn de larven van 
de vroedmeesterpad telbaar. Wanneer tellers jaarlijks dezelfde 
inspanning leveren, worden voor deze soorten tijdreeksen 
verkregen waarmee aantalstrends berekend kunnen worden (zie 
RAVON-website). 

Maar waarom kunnen er voor de andere soorten geen 
aantalstrends bepaald worden en hoe kunnen we voor die soorten 
een vinger aan de pols te houden? Bij de meeste amfibiesoorten 
zijn de exacte aantallen bij een water aanwezige exemplaren 
niet of nauwelijks te tellen. Dit komt enerzijds door de zeer hoge 
aantallen rond de voortplanting en anderzijds door de lastige 
timing van de piek van deze voortplantingsperiode. Ben je net 
voor of na de piek dan zul je veel minder dieren waarnemen. 
Daarmee vervalt vanwege praktische bezwaren eigenlijk de 
mogelijkheid om voor deze soorten aantalstrends te bepalen. 

Tot 2015 werd dit ondervangen door te werken met 
aantalsklassen (de werkwijze staat beschreven in het RAVON 
tijdschrift nummer 31 uit 2009), maar hernieuwde inzichten 

leerden ons dat die aantalsklassen niet bruikbaar zijn voor het 
berekenen van betrouwbare aantalstrends (Schubben & Slijm nr. 
23 & zie kader). 
Om toch iets te kunnen zeggen over de populatie-ontwikkeling 
bij soorten waarvoor aantalstrends niet haalbaar zijn is in overleg 
met het CBS besloten voor een groot aantal soorten over te 
stappen op trends in verspreiding. In dit artikel lichten we de 
nieuwe werkwijze verder toe, zie daarvoor het kader. 

Draag bij aan de trends in verspreiding
Je kunt zelf bijdragen aan het verkrijgen van een betrouwbaar 
beeld van onze amfibieën door waarnemingen door te geven. 

Poelkikkers op de piek van de voortplanting zijn soms zo 
massaal aanwezig dat ze nauwelijks te tellen zijn. 
(Foto: Jelger Herder)
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Commentaar

kris
-  zie in balk de ’s nog in grijs, is dit goed,
moet niet het hele woord grijs?

pleun
- staat zo goed want het gaat maar om 1 meetprogramma namelijk 
Amfibieen in dit geval

van hokken met herhaalde bezoeken in de voortplantingstijd van 
de heikikker blijkt dat de soort in 2019 in 60% van de bezoeken aan 
bezette hokken ook daadwerkelijk is waargenomen, terwijl dat aandeel 
in 2020 op 80% lag doordat er in dat jaar beter is gezocht. Dan is de 
kans dat de soort in een hok waar hij voorkomt ook daadwerkelijk werd 
aangetroffen met 20% gestegen. Om een betere inschatting te maken 
van de toename van de heikikker moet het aantal waargenomen hokken 
gedeeld worden door de trefkans in het betreffende jaar. Voor 2019 is 
dat: 100/0,6 = 167 hokken. Voor 2020 is dat: 150/0,8 = 188 hokken. Het 
aantal bezette hokken is daarmee toegenomen met 13% in plaats van 
50%. Om betrouwbare verspreidingstrends te kunnen berekenen is het 
belangrijk te beschikken over waarnemingen uit kilometerhokken die 
binnen het seizoen herhaaldelijk bezocht zijn. Er is een ondergrens aan 
het aantal kilometerhokken waarin soorten moeten voorkomen voor de 
trendberekening. Voor soorten als vuursalamander, geelbuikvuurpad en 
vroedmeesterpad zijn er, vanwege hun beperkte verspreiding in Nederland, 
geen verspreidingstrends te berekenen. 

Dat helpen kan op verschillende manieren:

• Verzamel complete daglijstjes (lijstjes waarbij 
alle waargenomen soorten, stadia en gehanteerde 
waarnemingsmethoden zijn doorgegeven); daglijstjes kun 
je doorgeven via de daglijstjes-kaartmodule op de RAVON-
website.

• Geef losse waarnemingen door via Telmee.nl of 
Waarneming.nl.

Daarnaast maken we ook gebruik van daglijstjes die worden 
verkregen vanuit het NEM Meetprogramma Amfibieën ‘oude 
stijl’ (vaste wateren) en andere monitoringsprojecten zoals 
ANLb en provinciale Natura 2000-monitoring. Het verzamelen 
van daglijstjes is een betrekkelijk nieuwe manier voor 
amfibiemonitoring, vergelijkbaar met bijvoorbeeld ‘Het Nieuwe 
Strepen’ van Floron. Met name de daglijstjes zijn van belang 
voor de trendberekeningen omdat zij de basis vormen van het 
model (zie fictief voorbeeld in het kader). We roepen dan ook 
iedereen op daglijstjes te verzamelen, noteer alle soorten, 
met stadia en methode. 

Herhaalbezoeken van belang
Met het oog op betrouwbare resultaten zien we heel graag dat 
zoveel mogelijk kilometerhokken binnen een seizoen minstens 
tweemaal worden onderzocht. Of het nu dezelfde persoon is, die 
tweemaal in het seizoen een bezoek brengt aan een km-hok, of 
dat het twee verschillende waarnemers zijn maakt daarbij niet 
uit. Ook zien we graag dat een flink deel van de kilometerhokken 
meerdere seizoenen achter elkaar bezocht worden. Het zijn 
de herhaalde bezoeken aan een kilometerhok die het mogelijk 
maken trefkansen voor soorten te berekenen, mits daarbij 
alles wat gezien is, doorgegeven wordt. Bij het maken van 
verspreidingstrends wordt namelijk aangenomen dat de lijstjes 
compleet zijn. Voor soorten die niet gezien zijn, maar gelet op 

locatie, gebruikte methode en tijdstip wel verwacht mochten 
worden, worden nulwaarnemingen gemaakt. Onmisbaar voor 
het berekenen van trefkansen en uiteindelijk het corrigeren 
voor onbekende waarnemersinspanning (zie kader). Voor het 
maken van nulwaarnemingen zijn kennisregels opgesteld. Op de 
RAVON-website kun je zo zien uit welke hokken reeds daglijstjes 
verzameld zijn en waar herhaalbezoeken wenselijk zijn. 

Resultaten
Net als bij aantalstrends worden bij trends in verspreiding alleen 
de gegevens van de natuurlijke populaties gebruikt. Tabel 1 geeft 
per soort aan of de trend in verspreiding een toename, afname 
of stabiel voorkomen laat zien. De trends voor de poelkikker 
en meerkikker zijn berekend door te kijken naar de trend van 
groene kikkers binnen het bekende verspreidingsgebied van de 
afzonderlijke soorten. Voor geen enkele soort is een afname in 
verspreiding vastgesteld. Dat is positief, maar de kanttekening 
hierbij is dat een afname relatief laat zichtbaar wordt, namelijk 

Het gaat slecht met de gewone pad; de aantalstrend laat 
een sterke afname zien terwijl deze algemene soort nog wel 
bijna overal voorkomt. (Foto: Jelger Herder)

soort beoordeling aantal km-hokken

Alpenwatersalamander matige toename 1.560

Kamsalamander stabiel 1.128

Vinpootsalamander onbekend 348

Kleine watersalamander matige toename 8.877

Gewone pad stabiel 12.847

Rugstreeppad stabiel 3.036

Boomkikker matige toename 396

Heikikker stabiel 2.606

Bruine kikker stabiel 12.730

Poelkikker matige toename 4.781

Meerkikker matige toename 3.458

Groene kikker complex matige toename 10.504

Tabel 1. De landelijke beoordelingen van de trends in 
verspreiding per soort.
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wanneer een soort daadwerkelijk verdwenen is uit een km-hok. 
Aantalstrends stellen een afname eerder vast en zijn daarom 
gevoeliger. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de gewone pad. 
De aantalstrend, berekend met tellingen van de bij Padden.nu 
aangesloten overzetgroepen, laat zien dat de populatie-omvang 
van de gewone pad de laatste 12 jaar met ongeveer de helft is 
afgenomen. Toch komt deze algemene soort nog bijna overal 
voor en is de omvang van het verspreidingsgebied, bezien over de 
periode 1997 - 2019 niet afgenomen. Voor de vinpootsalamander, 
een soort met een relatief beperkte verspreiding (348 km-hokken), 
is de ontwikkeling in de verspreiding onduidelijk. In Limburg 
neemt de soort bezien vanaf 2006, toe. In Noord-Brabant lijkt 
de soort eerder wat af te nemen. De trend voor Nederland geeft 
daardoor nog geen helder, eenduidig beeld. De resultaten zijn 
afgelopen december al even aangestipt in de RAVON-Balans. 
Op de RAVON-website zijn op de soortpagina’s de grafieken 
van de trends in verspreiding (en aantallen indien beschikbaar) 
opgenomen. 

Hoe nu verder?
Nu het mogelijk is om landelijke verspreidingstrends te bepalen, 
kunnen we ons richten op het bepalen van verspreidingstrends 
in kleinere gebieden. Bijvoorbeeld op provinciaal niveau of 
het niveau van de gezamenlijke Natura 2000-gebieden, een 
belangrijk meetdoel binnen de meetprogramma’s van het NEM. 
Komende periode zal er vanuit het meetprogramma amfibieën 
meer aandacht worden besteed aan het verzamelen van 

Trek
Laurens Houben uit Katwijk (Noord-Brabant) deelde de volgende 
foto’s van een Alpenwatersalamander die begin oktober 2020 
midden op een fietspad zat. De salamander was druk bezig een 
worm naar binnen te werken en had nog een stuk te gaan. De 
worm probeerde uiteraard weg te komen. Beiden zijn veilig 
overgezet maar Laurens heeft de uitslag niet afgewacht.

(Foto’s: Laurens Houben)
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daglijstjes. We willen graag benadrukken dat het nuttig is om 
ook bij losse waarnemingen zoveel mogelijk details te registeren 
zoals waargenomen levensstadia en gehanteerde methode(n). 
Dat is niet alleen fijn bij het valideren van waarnemingen, maar 
maakt ook dat de berekeningen met meer precisie uitgevoerd 
kunnen worden doordat nulwaarnemingen betrouwbaarder 
kunnen worden afgeleid uit hoe er precies is gekeken en wat er 
daarbij wel gezien is. 

Edo Goverse en Jelger Herder (RAVON) & Marnix de 
Zeeuw (CBS)

Figuur 1. Grafiek van de trend in verspreiding van de 
kamsalamander welke een stabiel voorkomen laat zien.


