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Van jubileum tot crisis
Voor jullie ligt alweer het tiende nummer van Meetnet
Amfibieën Mededelingen. En met vijf jaar monitoring
achter de rug begint het meetnet ergens op te lijken. We
kunnen steeds nauwkeurigere indexen maken (met dank
aan het CBS) en het aantal waarnemers neemt gestaag toe.
Desondanks werd ik niet echt vrolijk bij het bekijken van
de resultaten van het afgelopen jaar. De MKZ-crisis heeft
op sommige plaatsen hard toegeslagen. Met als gevolg
een flink gat in de gegevensreeks. Voor sommige trouwe
monitoorders de eerste keer in vijf jaar tijd dat ze het
hebben moeten laten afweten. Ontzettend jammer. En ik
hoop dat jullie er het komende seizoen allemaal weer
gewoon bij zijn. Wat de precieze schade aan de
datareeksen is, is helaas nog niet helemaal duidelijk. We
zijn er nog niet aan toe gekomen om alle data grondig te
testen op uitvallers als gevolg van MKZ. Desalniettemin
hebben we ervoor gekozen om wel alvast de ‘voorlopige’
indexen in deze Mededelingen aan jullie te tonen. Waarbij
dus nog een slag om de arm moet worden gehouden wat
betreft een eventuele MKZ-correctie. Hier komen we in de
volgende Mededelingen op terug.
Het vullen van de rest van de Mededelingen was
daarentegen wèl een feestje. Kopij zoeken was dit keer
niet moeilijk. Zonder moeite liep de mailbox van mijn
computer vol met leuke verhalen en veldwaarnemingen.
Veel verhalen over winterse en andere vroege
waarnemingen gunnen je toch weer even een andere kijk
op het amfibieënleven. En het begint al weer te kriebelen:
We mogen weer het veld in. Ik zou zeggen veel succes en
plezier het komende seizoen en blijf sturen die leuke
verhalen en waarnemingen! (AG)

HET MEETNET AMFIBIEËN IN 2001
Voor het eerst in zijn nog korte geschiedenis is het Meetnet Amfibieën
gekrompen (zie grafiek). Van de 106 telgebieden in 2000 naar 95
telgebieden in 2001. Van deze 95 telgebieden zijn er nog eens 27
waarvan de waarnemer te kennen heeft gegeven dat de gegevensreeks
op enigerlei wijze averij heeft opgelopen vanwege de MKZ. Van 18
telgebieden weten we dat ze vanwege de MKZ in het geheel niet zijn
gelopen. Een lichtpuntje is dus dat het meetnet zonder MKZ-crisis,
toch een klein beetje gegroeid zou zijn. Hopelijk dat we deze groei het
komende seizoen alsnog kunnen verzilveren. In de volgende
Mededelingen zullen we verder ingaan op de invloed van de MKZ-
schade op de indexen.
Binnen de 95 telgebieden zijn in totaal 626 wateren onderzocht op het
voorkomen van amfibieën. Sommige daarvan wel zéér succesvol. Het
grootste aantal waargenomen soorten in één water bevind zich op de
Meinweg (niet echt een verrassing). In het telgebied van Rob Geraeds
aldaar bevinden zich twee wateren waarin maar liefst 10 verschillende
soorten voorkomen. En nu maar proberen hier niet jaloers op te
worden!


