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INHAALSLAG REPTIELEN EN AMFIBIEËN 2006
Frans Kuenen

Ook dit jaar hebben weer vele vrijwilligers zich aangemeld voor deelname aan de inhaalslag.
Ruim honderd mensen zijn op pad gegaan om oude waarnemingen te actualiseren.
Voorgaande jaren kregen waarnemers kilometerhokken aangeboden door RAVON. Dit jaar
konden mensen zelf op de site van RAVON op zoek gaan naar kilometerhokken bij hen in de
buurt. Wij hopen dat deze aanpak tot een hoger percentage succesvol afgeronde
kilometerhokken zal leiden.

Stand van zaken
Het aantal kilometerhokken voor de
inhaalslag 2006 is 4348. Tot op heden zijn
er in totaal 542 hokken geclaimd. Dat
kunnen er nog meer worden! Met name
reptielen zijn nog goed te vinden in de
nazomer. Kijk eens op de site van RAVON
(http://www.ravon.nl/inhaalslag.html). Je
kan meestal in je eigen omgeving wel wat
kilometerhokken vinden. Het kan
natuurlijk ook zo zijn dat je nog ergens
wat waarnemingen hebt uit desbetreffende
kilometerhokken. Door het insturen van
dergelijke waarnemingen, kunnen we ook
hokken als afgerond aanmerken! Uiteraard
word je dan genoteerd als degene die het
hok heeft afgerond.

Mocht je nog mensen kennen die mee
willen doen aan de inhaalslag, laat ze dan
even kijken naar onze site. Zoals je ziet
zijn er nog veel hokken te kiezen!

Wijzigingen ten opzichte van
voorgaande jaren
Om het inhaalslagproject makkelijker te
maken voor zowel RAVON als voor de
waarnemers is dit jaar voor een wat meer
geautomatiseerde opzet gekozen. Zoals
eerder vermeld kunnen waarnemers zelf
hokken kiezen wat hopelijk een hogere
betrokkenheid tot gevolg heeft.
Via de website kan je doorklikken naar je
eigen provincie. Per soort worden daar
kaarten gegeven met alle hokken die
onder de inhaalslag vallen. Door met de
muis deze hokken te selecteren, krijg je
een klein kaartje te zien van de locatie.
Bij het aanklikken kan het gebeuren dat je
een verzoek krijgt om meerdere soorten
binnen dat hok mee te nemen in je
onderzoek (zie figuur 4).
Na het selecteren van de hokken, voer je
enkele persoonlijke gegevens in. Wij
krijgen vervolgens een mailtje met alle
gegevens en maken de formulieren in
orde. Die ontvang je dan zo spoedig
mogelijk thuis. Je kan aangeven of je de
formulieren per e-mail wilt ontvangen of
per post. Per e-mail heeft als voordeel dat
je in het gunstigste geval de formulieren
binnen een half uur in je bezit hebt. Het
voordeel van de formulieren per post
aanvragen is dat wij gebruik maken van
een goede kwaliteit printer. Bovendien
kunnen het best veel formulieren zijn als
er meerdere soorten gekozen zijn. Je
krijgt immers per soort en per
kilometerhok een formulier. Ook het
veldformulier is flink op zijn kop gezet. Je
ontvangt nu per locatie per soort een
formulier waarop je alles kan aangeven.
Bovendien is er in de linkerbovenhoek
een klein kaartje afgedrukt van het
gekozen kilometerhok. Dat is vooral
handig voor oriëntatie ter plaatse.

Figuur 1: Overzicht van de ligging van de
4348 kilometerhokken die binnen het Project
Inhaalslag 2006 vallen, reptielen en amfibieën
tesamen.
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Toekomstige wijzigingen
Een mogelijkheid waar we op zitten te
broeden (in afwachting op de komst van
ECOGRID) is het online invoeren van de
waarnemingen. Hier hebben wij al
verscheidene verzoeken toe gehad.
We onderzoeken momenteel ook de
mogelijkheid om de formulieren
rechtstreeks van internet te dowloaden. De
formulieren worden dan automatisch
vervaardigd, waarna je ze meteen op je
eigen computer hebt. De optie om geprinte
formulieren te ontvangen zal blijven
bestaan.

Excursies
Doel
Om nog zoveel mogelijk kilometerhokken
te kunnen onderzoeken op de
aanwezigheid van inhaalslagsoorten
worden een aantal excursies
georganiseerd. Deze excursies zullen met
name gericht zijn op het inventariseren
van zoveel mogelijk kilometerhokken in
een bepaalde regio. Dit zijn regio’s waar
we weinig aanmeldingen van hebben.

Opzet
We willen met zoveel mogelijk mensen het
veld ingaan. We verzamelen eerst op een
afgesproken plaats alwaar een korte uitleg

van de dag zal worden gegeven.
Hier worden ook alle benodigde papieren
uitgereikt. Daarna volgt eventueel een
lezing over een specifieke soort of over
het gebied. Waar de mogelijkheid het
toelaat, zal na de lezing een korte excursie
worden gehouden naar een plaats met
grote kans op aanwezigheid van de
betrokken soorten. Deze korte excursie
heeft twee doelen. Allereerst krijgt
iedereen de kans om de soorten ook
daadwerkelijk te zien. Het tweede doel is
het vormen van een goed zoekbeeld van
de soort.
Na de introductie wordt de groep verdeeld
over de beschikbare auto’s. Ieder groepje
krijgt een aantal kilometerhokken
toebedeeld met de bijbehorende
historische gegevens. Met deze gegevens
probeer je een aantal hokken af te ronden.
Zoals de oplettende lezer al heeft
gemerkt, is het binnen een dergelijke
excursie niet mogelijk om aan te tonen dat
een soort niet aanwezig is. Daarvoor
moeten, conform de richtlijnen van de
inhaalslag minimaal drie veldbezoeken
worden uitgevoerd. We richten ons dan
ook met name op het aantonen van de
aanwezigheid van inhaalslagsoorten! Niet
afgeronde kilometerhokken tellen volgen
jaar weer mee voor de inhaalslag. Ze zijn
dan wel met minder bezoeken af te
ronden omdat het eerste veldbezoek al is
uitgevoerd.

Figuur 3: Kilometerhokken voor amfibieën.

Figuur 2: Kilometer-
hokken voor reptielen.
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Informatie
Houd voor het excursieoverzicht de website van RAVON in de gaten. Hierop staan eventuele wijzigingen
aangegeven. Aanmelden voor een excursie kan door een e-mail te sturen naar inhaalslag@ravon.nl. Vermeld in
ieder geval je naam, adres en telefoonnummer, voor welke excursie je jezelf wilt opgeven en of je met de auto
komt. Je kan natuurlijk ook altijd even bellen met 024-3653270. Er wordt nog gewerkt aan een derde excursie.
Nadere informatie hierover volgt op de website.

Excursieoverzicht
Zaterdag 2 september 2006: Kroondomeinen (Veluwe), o.a. adder, gladde slang, hazelworm en
zandhagedis
Zaterdag 9 september 2006: Boswachterij Gees en omgeving (Drenthe), o.a. adder.

Voorlopige resulaten 2006
Langzaamaan beginnen de eerste formulieren al binnen te komen. Bij deze wil ik ook graag meteen iedereen
verzoeken om de formulieren die al zijn afgerond, alvast in te sturen. Dan kunnen we een begin maken met de
invoer van de data. Je kan de formulieren ongefrankeerd opsturen naar:
Stichting RAVON
o.v.v. Inhaalslag
Antwoordnummer 2561
6500 VL  Nijmegen

Tabel 1: Overzicht van retour ontvangen
formulieren in 2006 (tot op heden) en
resultaten daarvan.

Figuur 4: Voorbeeld van de website.

Aantal formu-
lieren retour

Soort 
aanwezig

Soort   
afwezig

Locatie 
onbereikbaar

Heikikker 24 (15%) 21 3 0
Rugstreeppad 9 (9%) 6 2 1
Kamsalamander 5 (9%) 3 1 1
Zandhagedis 1 (5%) 1 0 0
Ringslang 1 (2%) 0 1 0
Gladde Slang 1 (6%) 1 0 0
Adder 2 (3%) 1 0 1
Hazelworm 2 (3%) 2 0 0
Totaal 45 (8%) 35 7 3


