
6

Meetnet Amfibieën Mededelingen Nr. 16 maart 2005

Nieuw en oude locaties
Wat willen we in 2005? Om te beginnen gaan
we natuurlijk proberen de bestaande
meetlocaties te handhaven. Aan de voora-
vond van het nieuwe veldseizoen is het altijd
spannend hoe dat gaat verlopen. Helaas
vallen altijd locaties af doordat waarnemers
verhuizen of geen tijd meer hebben. Tegelij-
kertijd melden zich nieuwe mensen aan maar
het lukt vaak niet om nieuwe waarnemers op
vacante “oude” plots te krijgen. We moeten
maar net het geluk hebben dat een nieuw
aangemeld persoon nabij zo’n plot woont. We
hopen dan ook dat mensen die ermee stoppen
zelf een nieuwe waarnemer aandragen. Ideaal
is het als de oude waarnemer een keer samen
met de nieuwe waarnemer het veld in kan
gaan!

Het totale waarnemingenbestand omvat 243
verschillende meetlocaties. Dat is aanzienlijk
meer dan de 120 die we hierboven noemden.
Als we iets dieper in het meetnet duiken zien
we dat maar liefst 30 procent van deze
locaties slechts één jaar zijn bezocht. Dat
betekent dat er toch een relatief grote groep is
van waarnemers die wel willen monitoren,
het ook één keer doen, en vervolgens toch

Het Meetnet Amfibieën anno 2004
EdoGoverse

Aangezien er nog geen “voorlopige” indexen gepresenteerd kunnen worden hebben we van de gelegenheid
gebruik gemaakt het meetnet zelf eens onder de loep te nemen. Het meetnet is in 1997 goed van start gegaan
met 57 telgebieden verspreid over heel Nederland. In vier jaar tijd heeft het meetnet zich verdubbeld tot 120
locaties die jaarlijks worden bezocht. Daarna is het aantal min of meer stabiel gebleven voor zo’n drie jaar,
indien de 35 plots van het RIZA-project niet worden meegerekend. In het jaar 2003 is het aantal
waarneminglocaties gedaald mede door het wegvallen van de RIZA-telgebieden. Zoals je kunt zien in de
grafiek bleef het meetnet in het jaar 2004 op ongeveer gelijke grootte als vorig jaar, maar dit is waarschijnlijk
een kleine onderschatting. Momenteel ontbreken er namelijk nog enkele telformulieren van plots waarvan we
weten dat ze wel bekeken zijn. Hopelijk komen die formulieren alsnog binnen zodat ze later wel mee kunnen
doen met de indexberekeningen.

afhaken. Helaas kunnen we dit niet
meenemen in de analyses omdat voor het
monitoren er juist gegevens nodig zijn van
meerdere jaren achtereen.

Veldbezoeken
In het nieuwe jaar gaan de medewerkers van
de Werkgroep Monitoring zoveel mogelijk het
veld in om waarnemers te bezoeken en
locaties te beschrijven. Dat is nodig omdat wij
willen weten hoe de betreffende gebieden
eruit zien, en om de waarnemer in het veld te
ontmoeten zodat er gesproken kan worden
over het monitoren. Indien nodig kan er
direct ook begeleiding worden gegeven. Zo
heeft een deel van jullie vorig jaar al bezoek
van ons gehad en wellicht lukt het ons dit jaar
bij jou langs te komen. Maar geef het vooral
zelf ook aan als je met een vraag rondloopt.
Inmiddels hebben zich alweer verschillende
mensen aangemeld om in 2005 te starten met
monitoren. We verwachten dan ook dat het
meetnet dit jaar gaat groeien.

0

25

50

75

100

125

150

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997



7

Meetnet Amfibieën Mededelingen Nr. 16 maart 2005

Planning 2005
Naast het streven veel waarnemers te bezoe-
ken, gebieden te beschrijven en het meetnet te
laten groeien, gaan we ook proberen om
gericht bepaalde gebieden bezet te krijgen.
Komend jaar gaat de Werkgroep Monitoring
speciale aandacht besteden aan de kam-
salamander in of nabij
Habitatrichtlijngebieden. Het hoe en wat van
deze gebieden staat verderop in de nieuwsbrief
beschreven en Mededelingen Meetnet Amfibieën
Nr. 14 besteedde hier aandacht aan. We willen
beginnen met extra aandacht te besteden aan
oostelijk Nederland omdat hier relatief veel
Habitatrichtlijngebieden zijn aangewezen voor
de kamsalamander. Tevens proberen we dan
ook andere amfibiesoorten mee te nemen zoals
de boomkikker mee te nemen, waardoor er
twee vliegen in een klap worden gevangen.

Overzichtskaart van Nederland met de ligging van
alle meetlocaties die in het waarnemingenbestand
staan van het Metenet Amfibieën.
De zwarte stippen (n=110) zijn de telgebieden waar
we in 2004 gegevens van hebben mogen ontvangen.
De open rondjes (n=137) zijn telgebieden die vacant
zijn, of de waarnemer is in 2004 niet toegekomen te
monitoren.

De Moerputten te Noord-Brabant waar o.s. heikker wordt
gevolgd door Rien van Himbergen


