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Per Provincie aantallen waargenomen amfibieën 
tijdens het Plonzenweekend in mei 2008. 

Hoor, wat plonst daar? Het Plonzenweekend
2008 Is uitgeroepen tot het Jaar van de Kikker 
(www.jaarvandekikker.nl). Het is een initiatief 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Dierentuinen (NVD), de Vereniging voor 
Veldbiologie KNNV en RAVON. Aanleiding 
hiervoor is dat wereldwijd kikkersoorten te lijden 
hebben onder de uitbreiding van de Chrytride 
schimmel (Batrachochytrium dendrobatidis). Om 
een groter publiek attent te maken op de 
aanwezigheid van kikkers, met name in de eigen 
omgeving, dus voor de soorten uit eigen tuin, erf 
of stadspark, organiseerde RAVON afgelopen 
mei een nationaal ‘Plonzenweekend’. Dit vond 
plaats op 24 en 25 mei. Mensen werden 
opgeroepen de kikkers en padden, of het aantal 
plonzen in een sloot, tuin- of stadsvijver, te tellen 
en dit door te geven. Dit kon digitaal of via een te 
downloaden formulier waarop afbeeldingen van 
de ‘huis-, tuin- en keukensoorten’ stonden. Een 
leuke en aantrekkelijke manier om kennis te 
maken met amfibieën, een kennismaking die 
hopelijk voor veel mensen aanleiding heeft 
gegeven met meer interesse naar kikkers en 
padden te kijken. 

Er was veel belangstelling van radio, tv en 
schrijvende pers. Toppers waren een item over 
dit onderwerp in VARA’s radioprogramma 
Vroege Vogels, op televisie in Editie.NL en een 
grote foto op de voorpagina van de Volkskrant. 
Er werden ruim 15.000 waarnemingen 
doorgegeven, door ruim 1000 mensen. Het 
overgrote deel van de waarnemingen betrof 
groene kikker, bruine kikker en gewone pad, 
maar ook de kleine watersalamander werd nogal 
eens gescoord. 

Overzicht van de 
plaatsen waar tijdens het 
Plonzenweekend 
amfibieën zijn geteld.
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Een leuk initiatief 

Gerrit Kolenbrander, Regiocoördinator  Meetnet 
A m f i b i e ë n , M e e t n e t R e p t i e l e n e n 
Verspreidingsonderzoek Amfibieën en Reptielen 
Gelderland,  hoorde dat zijn voormalige werkgever een 
‘potje voor goede doelen’ had. Met succes deed hij een 
beroep hierop voor de aanschaf van GPSen voor het 
veldwerk in zijn provincie. Meer hierover is te lezen in 
de Nieuwsbrief Meetnet Reptielen 42 (zomer 2008).


