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Juveniel groen kikkertje op de oever ergens in de Achterhoek.

Voordat je het veld ingaat om amfibieën te 
monitoren moet je twee dingen goed weten:
1. welke soorten komen op de plot voor, of 
komen er misschien voor;
2. welke van die soorten soorten zijn nu, dus in 

deze periode en op dit dagdeel, actief.
Dan weet je dus precies waarnaar je moet kijken, 
en kun je bij elk watertje die soorten stuk voor 
stuk onder de loupe nemen.
Welke soorten er voorkomen of misschien 
voorkomen weet iedereen wel. En anders trek je 
aan de bel!
Moeilijker  het om de beste tijd en het beste 
dagdeel te pakken om de soorten van je plot te 
vinden en om ook nog eens de aantalsklasse 
correct te bepalen. 
Er zijn handige tabelletjes waarin dat 
overzichtelijk staat. Zie bijvoorbeeld de Meetnet 
Amfibieën Mededelingen 16; maart 2005. En ook
in de handleiding staat een overzichtelijke tabel.
Hier alles nog eens op een rijtje, per soort, te 
beginnen bij de soorten waarvoor je al 
vroeg in het jaar op pad moet

TIPS voor MONITOREN

MAART
Bruine kikker: paart meestal in maart. In die 
periode zijn de aantallen ook het best te schatten,
aan de hand van kwakende mannetjes. Dat zal 
dus ‘s avonds moeten gebeuren. Ook eiklompen 
tellen is effectief en dat kan overdag, niet te lang 
wachten, soms verdwijnen de eiklompen snel. 
Heikikker  paart ook in maart. Verder geldt 
hetzelfde als voor de bruine kikker. De paarroep 
is heel karakteristiek en daarvoor moet je ‘s 
avonds op pad. Ook eiklompen tellen kan. Alleen
wordt het ingewikkeld op plekken waar 
heikikker en bruine kikker samen voorkomen. 
Zie hiervoor Meetnet Amfibieën Mededelingen 
18; maart 2006: Eiklompen tellen.
Gewone pad: paart in maart en is dan massaal in
het water te zien, dus ook weer avondwerk.

APRIL
Salamanders: alle salamanders zijn in april 
goed waar te nemen, inclusief de 
vuursalamander. Het is leuk om ze ‘s avonds 
met een lamp te spotten. Overdag zijn ze 
moeilijker te zien. Wat wel overdag mogelijk is: 
vangen met schepnet of eitjes tellen. Vooral voor 
kamsalamanders werkt dat heel erg goed. 
In april beginnen ook de zomersoorten al van 
zich te laten horen, zoals Boomkikkers en 
rugstreeppadden, zie daarvoor bij mei.

MEI
Rugstreeppadden, boomkikkers, groene
kikkers en de Limburgse padjes: 
geelbuikvuurpadden en vroedmeesterpadden
Al deze soorten zijn heel goed te herkennen aan 
hun roep, dat meestal al klinkt in de middaguren 
en ‘s avonds en zijn daaraan ook het best te 
schatten qua aantallen.

JUNI-JULI  juvenieltjes
Het is erg leuk om ook eens aandacht te besteden
aan het succes van de voortplanting, dus dat je 
gaat zoeken naar gemetamorfoseerde diertjes. 
Overdag!
Dat kan vanaf eind juni, dan kom je wel padden- 
of kikkerregens tegen, vooral van gewone pad 
en bruine kikker, maar ook kun je al kleine 
rugstreeppadjes zien. Jonge salamandertjes
vind je meestal ergens onder, boomstam, grote 
steen, stuk plaat.
Het afgelopen jaar, in 2007 was de 
rugstreeppad paaractief van april tot en met 
augustus. Op eenzelfde moment kon je de 
padden horen kwaken, waren er grote en kleine 
rugstreeplarfjes èn werden verse eieren gezien, 
én waren er al gemetamorfoseerde padjes. Een 
echte pionier die rugstreeppad. Zie ook pagina 
15.

LET OP TEKEN !!


