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Geluid en uiterlijk van soorten
Om een optimaal rendement voor de
zoekinspanningen te behalen, hebben de
"inhaalslagers", naast de richtlijnen voor het
zoeken en de methodiek, extra informatie
ontvangen of een verwijzing gehad waar ze
deze informatie kunnen ophalen. Zo wordt
voor het onderscheid in uiterlijk en geluiden
verwezen naar soortenlink op de RAVON-
website. Alle nieuwe vrijwilligers hebben de
Handleiding van Monitoring voorAmfibieën en/of
Reptielen ontvangen, waarin veel informatie te
vinden is over het gedrag, goede zoekplekken
en geschikte tijden om te zoeken. Veel
basisinformatie kan tenslotte worden gehaald
uit het veldgidsje "Waar-nemen en
Herkennen van Amfibieën en Reptielen in het
Veld", dat bij het publicatie-bureau van
RAVON verkrijgbaar is.

X / y-coördinaten en km-hokken
Via de RAVON-website kan doorgeklikt naar
de Inhaalslagpagina. Op het kaartje van
Nederland is per provincie en per soort te
zien welke km-hokken actualisatie behoeven
en voor welke hokken reeds een vrijwilliger
gevonden is.

Voor de vrijwilligers met weinig of geen
ervaringen in het doorgeven van waar-
nemingen is er uitleg over het gebruik van
een topografische atlas en de x- en y-
coördinaten. Via de link "verspreidings-
onderzoek en excursies bij u in de buurt" of
"kaarten van de kilometerhokken" komt men
op de namenlijst van vrijwilligers. Vervolgens
krijgt men, door op de coördinaten achter de
eigen naam te klikken, een gedetailleerd
kleurenkaartje van het te bezoeken kilometer-
hok. Daar is vaak al uit te halen waar
gunstige zoekplaatsen zijn, zoals poelen, of
overgangen tussen bos en heide.

Historische gegevens
Alle vrijwilligers hebben in hun pakket een
zogenaamd "historisch overzicht" ontvangen,
waarin van elk kilometerhok de vondsten
vermeld zijn. Van alle ooit gevonden soorten
is aangegeven in welk jaar deze gevonden is
en in welke vorm (vangst; gehoord; larve/ei).
Soms is de vindplaats op hectometerniveau
aangegeven. Als dat het geval is, is dat voor
de waarnemer een mooie aanwijzing voor de
goede zoekplaats.

Betredingsvergunnigen
De vrijwilligers is gevraagd de
betredingsvergunningen zelf te regelen met
terreineigenaren, en bij eventuele problemen
contact met ons op te nemen. In verreweg de
meeste gevallen levert dat geen
moeilijkheden op; terreineigenaren begrijpen
de zin van dit onderzoek en geven bijna altijd
hun medewerking. Het kan lastig zijn, de
eigenaar van een bepaald terrein te
achterhalen. Voor wat betreft de grotere
terreineigenaren biedt de website
www.natuurkaart.nl uitkomst. Via een kaartje
van Nederland kan men eenvoudig een
gebied aanklikken, waarna informatie over
dat gebied en de eigenaar verschijnt. Aan
deze site wordt meegewerkt door: Vereniging
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De
Provinciale Landschappen, Nationale Parken,
Vogelbescherming Nederland en Naturalis.

Individuele, on-line begeleiding
Vanzelfsprekend kunnen vrijwilligers voor
vragen of opmerkingen over de inhaalslag
altijd telefonisch of per e-mail terecht bij de
coördinatoren. Van deze mogelijkheid werd
en wordt nog steeds veel gebruik gemaakt.

Herkenningskaarten amfibieënlarven en groene kikkers

Informatiebronnenvoor vrijwilligers

Na afloop van de voortplantingsperiode van
amfibieën zijn nog niet alle
waarnemingsmogelijkheden uitgeput. De
larven leven vaak nog tot aan de herfst in het
water en de al wat grotere larven van de
kamsalamander zijn dan goed herkenbaar.
Over de determinatie van de poelkikker
kwamen nogal wat vragen binnen. Daarom
heeft RAVON aan de vrijwilligers die zich
met deze soorten bezighouden, zogenaamde

herkenningskaarten gestuurd, waarin tips
worden gegeven om op elkaar lijkende
soorten te onderscheiden.

Ook reptielen zijn nog de hele zomer actief en
laten bovendien soms op soort herkenbare
sporen achter. Daarmee kunnen extra kansen
benut worden voor het herbevestigen van een
soort als deze eerder nog niet werd
aangetroffen, of als een km-hok niet eerder


