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RESULTATEN PER REGIO

Noord Nederland
Friesland, Groningen, Drenthe

Aandachtsoorten
Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Vinpootsalamander
Rugstreeppad
Boomkikker
Heikikker
Poelkikker

Telgebieden
1+poelenproject
poelenproject
1
geen
1
6 + poelenproject
minimaal 2

Telgebieden in de drie noordelijke provincies
liggen vooral in het westen van Drenthe. Eén
gebied van het Meetnet ligt in Friesland en één
gebied in het oosten van Drenthe. In Groningen en
op de waddeneilanden liggen nog geen telgebieden.

In de regio is het Meetnet uitgebreid met één
telgebied: Rheebruggen in het zuidwesten van
Drenthe. Het totaal aantal telgebieden in Noord
Nederland komt daarmee op 8.

Heikikker en poelkikker worden relatief vaak
gemeld. Op één locatie wordt een (uitgezette)
populatie boomkikkers gevolgd; bovendien komen

er in het nieuwe telgebied uitgezette
vinpootsalamanders voor.

Landschapsbeheer Drenthe volgt in het kader van
haar poelenproject jaarlijks zo’n veertig poelen en
dobben, waarin kamsalamander, alpenwater-
salamander en heikikker regelmatig worden gezien.

In Noord Nederland zien we graag nieuwe
telgebieden in Friesland, Groningen en de
Waddeneilanden. Van de aandachtsoorten in Noord
Nederland wordt alleen de rugstreeppad nog niet
gevolgd.

West Nederland
Noord-Holland, Zuid-Holland,
Zeeland

Aandachtsoorten
Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Vroedmeesterpad
Rugstreeppad
Boomkikker
Heikikker
Poelkikker

Telgebieden
1
5
1
15
3
3
minimaal 3

West Nederland telt 37 telgebieden die zijn
geconcentreerd in Zeeuws Vlaanderen, Zuid
Beveland, Rotterdam, de grote rivieren en de
duinen ten zuiden van het Noordzeekanaal.

In Zeeuws Vlaanderen worden boomkikker en
kamsalamander gevolgd, deze laatste wordt ook
gevolgd in het Gooi: de enige plek in Noord-
Holland met kamsalamanders.
De rugstreeppad wordt regelmatig gezien in de
telgebieden in de duinen. De heikikker wordt

gevolgd in het Gooi en de Alblasserwaard. In het
Gooi wordt een uigezette populatie
vroedmeesterpad en alpenwatersalamander
gevolgd.

We zouden het meetnet graag uitbreiden met
telgebieden in de duinen ten Noorden van het
Noordzeekanaal (rugstreeppad), Texel (heikikker)
en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden
(heikikker en rugstreeppad).
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Midden Nederland
Utrecht, Gelderland, Overijssel,
Flevoland

Aandachtsoorten
Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Rugstreeppad
Boomkikker
Knoflookpad
Heikikker,
Poelkikker

Telgebieden
1
23
8
2
6
12
minimaal 10

In Midden Nederland liggen 40 telgebieden. Deze
bevinden zich met name langs de grote rivieren en
vallen onder het RIZA meetnet; ook rond
Hardenberg en in Twente liggen telgebieden.

De kamsalamander is goed vertegenwoordigd,
hoewel hij in de Achterhoek nog niet wordt
gevolgd. De knoflookpad kent zijn
verspreidingszwaartepunt in deze regio en is met
zes telgebieden vertegenwoordigd, wellicht dat
deze soort op meer plaatsen gevolgd kan gaan
worden. Net als de knoflookpad heeft de

boomkikker in Midden Nederland zijn
verspreidingszwaartepunt, maar is slechts met twee
telgebieden vertegenwoordigd in het meetnet.

In Midden Nederland zoeken we nieuwe
telgebieden op de Veluwe (heikikker,
rugstreeppad), in Utrecht en de Achterhoek
(boomkikker). Ook zouden we in deze regio graag
enkele telgebieden zien rond de oude vindplaatsen
van de vuursalamander in Twente en de
Achterhoek.

Zuid Nederland
Noord-Brabant, Limburg

Aandachtsoorten
Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Vinpootsalamander
Vuursalamander
Vroedmeesterpad
Geelbuikvuurpad
Rugstreeppad
Boomkikker
Knoflookpad
Heikikker
Poelkikker

Telgebieden
30
10
8
2
7
4
7
2
2
5
minimaal 1

In deze regio komen alle aandachtsoorten voor en
wordt in 53 telgebieden geïnventariseerd.
Concentraties van telgebieden liggen rond
Eindhoven, Roermond en Zuid-Limburg.

De zeldzame vuursalamander wordt in 2 gebieden
gevolgd en zal in 2001 ook rond de Vijlenerbossen
gevolgd gaan worden. De alpenwatersalamander is
met 30 telgebieden goed vertegenwoordigd;
hetzelfde geldt voor de kamsalamander met 10
telgebieden. De vinpootsalamander is met slechts 8
telgebieden nog ondervertegenwoordigd, zowel in
Brabant als in Limburg zoeken we nieuwe
telgebieden voor deze soort.

Ook het meetnet voor de vroedmeesterpad zal nog
uitgebreid worden, we streven naar een meetnet
waarin alle (kern)populaties van de
vroedmeesterpad zijn opgenomen.

De geelbuikvuurpad, ’s lands zeldzaamste amfibie,
wordt op de nog bestaande vindplaatsen gevolgd.
Vanaf dit jaar zal dat gebeuren in het kader van het
onlangs verschenen soortbeschermingsplan; als
realisatie van dit plan succesvol verloopt ligt een
uitbreiding van het aantal telgebieden in het
verschiet.
De moeilijk te inventariseren knoflookpad is met
drie telgebieden vertegenwoordigd in deze regio,
uitbreiding van dit aantal lijkt gezien de
zeldzaamheid van deze soort niet haalbaar.
De boomkikker is met slechts twee telgebieden
vertegenwoordigd, vooral in Brabant zien we graag
meer telgebieden voor deze toch ”typisch”
brabantse soort.
Ook het aantal telgebieden met heikikker en/of
rugstreeppad is nog te beperkt, nieuwe gebieden
met één van deze soorten zijn zeer welkom.


