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het water ongehinderd bereiken. In de tweede plaats
heeft de overvloedige regenval ervoor gezorgd dat
het wateroppervlak op het heitje verdrievoudigd is.
De salamanders kunnen dus meer gespreid over het
veld voorkomen, en daardoor een kleinere trefkans
lopen door mij te worden geregistreerd (sowieso
een monitoringprobleem!). In de derde plaats weet
ik niets van de reproductie in 2001, de aantallen die
in overwintering zijn gegaan, noch van de omvang
van de wintersterfte. Kortom, er blijft veel ongewis.

predatiedruk
En zelfs al zou de buizerd een significant deel van
het  salamanderaanbod pakken, dan nog is er geen
sprake van bedreiging (voor wie in dergelijke

termen denkt althans, helaas iets dat maar al te vaak
voorkomt). In de omringende vennen komen ook
salamanders voor, de predatiedruk wisselt van jaar
tot jaar, mogelijk biedt een lagere dichtheid betere
voortplantings- en overlevingskansen voor de
resterende dieren, en ga zo maar door. Voor de
opportunistische en generalistische buizerd was het
hoe dan ook een niet te missen foerageerkans in een
seizoen waarin het vreten niet voor het oprapen lag.

KIKKERS  IN KRANTENKOPPEN

Ingo Janssen

Sinds kort hebben we op ons kantoor in Amsterdam
de beschikking over de ‘digitale krantenbak’.
Hierin staan alle artikelen uit de grote landelijke
dagbladen van de afgelopen jaren; handig om iets
op te zoeken. Bijvoorbeeld hoe het RAVON het
doet in de landelijke pers: met negen hits niet echt
geweldig. Maar het Meetnet Amfibieën scoort nog
belabberder: niet één keer hebben we de dagbladen
gehaald. We zullen nodig een publiciteitscampagne
moeten starten voor wat meer naamsbekendheid.

hits per soort
Een lijst met het aantal hits per soort (zie tabel) is
naast een leuk tijdverdrijf, ook een aardige
graadmeter van hoe een soort in de landelijke pers
scoort. Niet onverwacht staan de "habitatrichtlijn-
soorten" als boomkikker, knoflookpad,
rugstreeppad en kamsalamander bovenaan. Deze
soorten halen regelmatig de landelijke pers door
hun voortrekkersrol in de hedendaagse
natuurbescherming. Het zijn soorten met een hoog
"korenwolf-gehalte", die regelmatig de pers halen
omdat ze de bouw van een woonwijk of

industrieterrein tegenhouden of vertragen. Daarmee
staan ze op de barricades voor de bescherming van
onze natuurgebieden en het landelijke gebied en
dus ook vaak op de voorpagina van de krant.

populair
De drie Zuid-Limburgse soorten scoren nogal laag,
vreemd want onze zeldzaamste amfibie, de
geelbuikvuurpad, kan wel wat extra aandacht
gebruiken. Waarschijnlijk doen deze soorten het
beter in regionale (Limburgse) pers.
Opvallend is de hoge score van de bedreigde noch
zeldzame groene kikker, blijkbaar een populaire
soort bij de journalisten. Dat de poelkikker en
meerkikker laag scoren wekt geen verbazing,
immers ook veel herpetologen determineren groene
kikkers niet op soort, dus laat staan het journaille.

vinpoten
De vinpootsalamander lijkt het ondergeschoven
kindje onder de Nederlandse amfibieën, met slecht
vier hits komt deze toch kwetsbare en zeldzame
soort er bekaaid vanaf. Wellicht dat wij als

RAVON-ners een vinpoot-
offensief kunnen openen om
deze soort de aandacht te
geven die haar toekomt, klim
dus allen in de pen!

Het aantal keer dat de inheemse
amfibieën zijn geciteerd in de landelijke
dagbladen (situatie per 26-2-2002). Met
een * zijn de Habitat-richtlijn soorten
van lijst 4 aangegeven.


