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Ingevulde formulieren kunnen worden opgestuurd

naar Stichting RAVON, Antwoordnummer 2561,

6500 VL in Nijmegen. Er hoeft geen postzegel op

de envelop. Dit geldt ook voor formulieren die je

eventueel nog van 2006 hebt liggen.

Excursies

Een ander verschil is dat we dit jaar een veel

uitgebreider excursie programma willen

aanbieden. In voorgaande jaren is gebleken dat de

grote natuurgebieden vaak te uitgestrekt blijken te

zijn om op de standaardwijze te worden

onderzocht. Dergelijke gebieden zijn vaak zeer

geschikt om een excursie in te houden. In 2006

zijn zo relatief veel inhaalslaghokken afgerond.

Dit jaar proberen we in ieder geval deels terug te

gaan naar dezelfde gebieden maar ook andere

gebieden komen aan bod. In principe willen we in

alle provincies tenminste een excursie houden.

Deze excursies worden vermeld op onze website.

Over het algemeen gaan we tijdens een excursie

eerst gezamenlijk op zoek naar de soorten op de

“goede” plekken om iedereen de kans te geven de

soorten ook daadwerkelijk te zien. Daarna gaan

we in kleine groepjes op pad naar de aangewezen

inhaalslaghokken om daar de desbetreffende

soort(en) te scoren. In sommige gevallen zal van

deze opzet worden afgeweken.

Deelname is altijd gratis. Reiskosten ter plaatse

kunnen worden vergoed.

Op pad

Kijk dus op de site en meld je aan! De gegevens

die verzameld worden, zijn van groot belang en

daar kun jij een grote bijdrage aan leveren! Hoe

meer mensen meedoen, des te groter het effect.

Hier volgen nog een paar tips voor deelname aan

de inhaalslag:

• Selecteer niet te veel kilometerhokken.

Wij hebben liever een paar afgeronde

onderzoeken (ook goede

nulwaarnemingen zijn waardevol) dan

een hele berg niet uitgevoerde

onderzoeken.

• Kies vooral kilometerhokken in de buurt

van je woonplaats of dichtbij werk/

school. Je bent dan sneller in staat om

even te gaan kijken.

• Kies kilometerhokken die ook dicht bij

elkaar in de buurt liggen. Het uitvoeren

van een onderzoek in alle

kilometerhokken is dan gemakkelijk te

combineren.

• Wanneer je achteraf merkt dat je een

waarneming hebt gedaan in een

kilometerhok van de inhaalslag, dan kun

je het desbetreffende hok selecteren op de

site. Geef dan bij de opmerking de

gegevens van de waarneming. Wij

versturen dan geen formulieren maar

verwerken de gegevens wel.

Ik hoop je binnenkort te kunnen verwelkomen als

waarnemer voor de inhaalslag 2007!

Nieuwe herkennings- en waarnemingsgidsjes

Er zijn nieuwe veldgidsjes

ontwikkeld over het herkenen en

waarnemen van amfibieën en

reptielen. De gidsen zijn afgestemd

op gebruik in het veld. Het

waarnemingsdeel bevat alle

informatie voor het gericht zoeken

naar doelsoorten en het doorgeven

van de waarnemingen. In het

herkenningsdeel staan ook

kleurenfoto’s. Formaat, gewicht en

omslag zijn geschikt om mee het

veld in te nemen. Ook is een

gelijksoortig tweelingsetje over

zoetwatervissen uitgebracht. De

boekjes zijn te bestellen bij RAVON

(kantoor@ravon.nl - 024 024-

3653270).

15

Meetnet AmfibieënMededelingen Nr. 20 maart 2007

Regiocoördinatoren Meetnet Amfibieën & Project Inhaalslag

Regio Drenthe & Groningen

Stephan Huijgens

Niek Engelschmanstraat 35

9745 DG Groningen

06 53325705, 050 8503554

danzigiv@gmail.com

Regio Gelderland

Gerrit Kolenbrander

De Beemd 31

6903 AD Zevenaar

0316 527607, 06 42900618

g.kolenbrander@versatel.nl

Regio Noord-Holland

Robert Top

Rechtsachterstraat 2

1433 DK Kudelstaart

06 21273494

idranor@hotmail.com

Regio Zuid-Holland

Jacques Cöp

Bergselaan 111a

3037 BD Rotterdam

06 24436741

j.cop@vdhelm.nl

Regio Noord Brabant Oost

Wim v.d. Heuvel

Willemverheidenstraat 31

536 BC Grave

06 55817225

wam.heuvel@home.nl

Regio Het Gooi

Lolke Stelwagen

Burg. v.d. Heidenlaan 29

3451 ZS Vleuten

06 50636944

lolke.stelwagen@eds.com

Een rugstreeppad in de polder

De rugstreeppad (Bufo calamita) is een

kleine, energieke pad met een voorkeur

voor open landschappen met een hoge

dynamiek. In het bedrijvige Nederland is

hij niet zeldzaam, maar in veel andere

West-Europese landen wel. De soort is

dan ook beschermd middels strenge

internationale wetgeving. Nederland

heeft een extra verantwoordelijkheid

voor de bescherming van deze soort,

omdat een groot deel van de West-

Europese populatie binnen onze grenzen

leeft.

De auteur heeft in Noord-Brabant de kolonisatie van een ven door de rugstreeppad gevolgd en in Flevoland

meegewerkt aan een driejarig onderzoek naar de verspreiding en het landgebruik van de soort in een

agrarisch landschap. Hierbij heeft hij de kennis opgedaan, om een ecologisch verantwoord verhaal over de

zwerftocht van een jonge rugstreeppad te kunnen schrijven. Het verhaal is leuk en geeft tegelijkertijd veel

informatie over de leefwijze van de soort. De belevenissen worden, net als in het boekje: “De tocht van een

jonge hagedis” (2005), beschreven gezien vanuit het dier zelf. Zonder het diertje “een broek aan te trekken”

en hem daarmee te betichten van menselijke eigenschappen. De auteur hoopt dat op deze manier informatie

geven over de rugstreeppad lezers meer aanspreekt, dan met een negatieve berichtgeving over dat die lastige

rugstreeppadden weer op een bouwterrein zijn aangetroffen. Hoewel dit aspect wel een rol speelt in het

verhaal! Naast het verhaal worden op aparte pagina’s wetenswaardigheden over de rugstreeppad en enkele

andere amfibieënsoorten, die de rugstreeppad op zijn tocht ontmoet, gegeven. Het boek bevat foto’s van de

polder en uiteraard veel van rugstreeppadden.

Auteur: Arnold van Rijsewijk

Uitgave: Stichting RAVON, (Reptielen Amfibieën

Vissen Onderzoek Nederland) m.m.v. Provincie

Flevoland. 2006, 96 pagina’s, full color), Prijs: �

11,00 + verzendkosten � 3,50

Te bestellen bij:RAVON Publicatiebureau

www.ravon.nl e-mail: kantoor@ravon.nl

16


