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Bezetting en kolonisatie van poelen
door Kamsalamander en
Bruine kikker in Twente

bouw vindt hier al vanaf de vroege
middeleeuwen plaats. De belangrijkste
ontginningsperioden waren de 10e en
11e eeuw, toen grote essen-complexen
gevormd werden, en de 18e en 19e eeuw
met de ontginning van markengronden
(gemeenschapsgronden) (Raap & Baas,
1996).
Door lokale hoogteverschillen treedt
plaatselijk kwel op. Door slecht doorlatende keileemlagen zijn er van oudsher
veel kleine wateren en drassige plekken.
Dit maakt het gebied bij uitstek geschikt
voor amfibieën. Het gebied watert af op
de Dinkel en het Tvents kanaal.

Gedurende 1995, 1996 en 1997 is de amfibieënbezetting van
138 poelen in Twente gevolgd; hiervan zijn 81 poelen gedurende de
laatste 10 jaar aangelegd. Verder zijn gegevens over zowel habitatkwaliteit als de ligging van poelen en mogelijk landhabitat verzameld.
In dit artikel wordt verslag gedaan van een eerste analyse van de
verzamelde gegevens. Voor twee soorten, de Kamsalamander
(Triturus cristatus) en de Bruine kikker {Rana temporaria) zijn de
factoren die van invloed zijn op de bezetting van poelen en op de
kans dat nieuwe poelen gekoloniseerd worden uitgebreider geanalyseerd. De resultaten worden gebruikt om te laten zien welke invloed
de nieuwe poelen op de samenhang van het poelennetwerk van
de Kamsalamander hebben, en hoe een simpel 'expertsysteem' kan
helpen bij het verder verbeteren van deze samenhang. Het onderzoek

Theo van der Sluis
& Rob Bugter

Fig. 1. Locatie onderzoeksgebied in Oost Twente

Het onderzoeksgebied is ca 4 0 k m 2
groot, gelegen tussen de A l , de provinciale weg van Oldenzaal naar Denekamp
en de Duitse grens (fig. 1). Het is een
glooiend, kleinschalig Twents landschap,
met veel houtwallen en bosjes. Het
gebied is gedeeltelijk gelegen op een uitloper van de Oldenzaalse stuwwal, met
als hoogste punt de Tankenberg (85 m +
NAP).
Het landgebruik bestaat uit kleinschalige veehouderij en bosbouw. Aan de
rand van Oldenzaal en langs de Dinkel
ligt een oude landgoederenzone. Land-
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In het onderzoeksgebied liggen 138 poelen, waarvan 81 zijn aangelegd in de
periode van 1989 tot 1997 (fig.2). De
locatie van de poelen is bepaald op basis
van informatie van de Provincie Overijssel, Landschapsbeheer Overijssel en
Vereniging Natuurmonumenten. Daarnaast is informatie verkregen van grondeigenaren in het gebied.
Alle poelen zijn in de periode 19951997 jaarlijks twee keer geïnventariseerd
met behulp van een schepnet. De eerste
inventarisatieronde vond plaats in de
periode april - juni, de tweede in juli augustus. Van alle soorten zijn de aantallen en het ontwikkelingsstadium genoteerd. Daarnaast zijn voor amfibieën
belangrijke omgevingsfactoren als waterkwaliteit, vegetatie en poelkenmerken
geregistreerd (van der Sluis et al., 1999).
Binnen een Geografisch Informatie
Systeem (GIS) is een aantal ruimtelijke
kenmerken van elke poel bepaald, zoals de
hoeveelheid landhabitat binnen een
bepaalde afstand van een poel, het aantal
poelen binnen een zeker bereik en de
afstand tot de dichtst bij gelegen poel
(Snep, 1997).
V)or alle in het gebied aanwezige
soorten zijn enkele algemene analyses
verricht. Aangezien binnen het project
geen tijd meer beschikbaar was om alle
beschikbare data te analyseren, zijn daarna
twee soorten gekozen voor een uitgebreidere analyse. Hiervoor zijn de Bruine kikker {Rana temporarid) en de Kamsalaman-
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Fig. 2. Locatie poelen
in 1988 en 1997.
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Fig. 3. Maximale kolonisatieafstand,
afstand die maximaal afgelegd
werd vanaf dichtstbij gelegen

Kamsalamander

bezette poel, bij het koloniseren
Bruine kikker

van nieuw aangelegde poelen.
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(n=218)

1 Geen amfbieën

16 (15%)

Groene kikker

75 (69%)

Bruine kikker
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5

(5%)

6

(5%)

1200

1400

(n=348)
28

(8%)

272 (78%)

107 (84%)

62 (57%)

57 (51%)

63 (49%)

182 (52%)

58 (53%)

67 (60%)

96 (75%)

221 (64%)

Kamsalamander

24 (22%)

32 (29%)

46 (36%)

102 (29%)

Gewone pad

13 (12%)

15 (14%)

18 (14%)

46 (13%)

4

(4%)

1

(1%)

5

(4%)

1800

1995,1996,1997

90 (81%)

Heikikker

1600

10

(3%)

Tabel 1. Waarnemingen amfibieën

der (Triturus cristatus) gekozen. Deze
twee soorten zijn genomen om een algemeen voorkomende, mobiele en weinig
kritische soort te kunnen plaatsen tegenover een minder algemene, minder
mobiele soort die met name een goede
poelkwaliteit verlangt (Swan & Oldham,
1993).
Voor deze twee soorten is een regressie-analyse verricht naar het verband tussen de kans op bezetting van poelen, de
kans op kolonisatie van nieuwe poelen en
de verzamelde poelkenmerken (van der
Sluis et al., 1999).
Als landhabitat voor deze beide soorten zijn aangemerkt structuurrijke vegetatie, gemengd bos en loofbos, houtwallen
en ruigten. Beide soorten maken gebruik
van deze elementen (Swan & Oldham,
1993; Schiemenz & Günther in Günther, 1996; Tramontane, 1998; Lenders,
1992; Grooten, 1989; Grooten &van

in Twente (n= aantal waarnemingen
in betreffende jaar).

Gelder, 1993; Bosman et al., 1988). Voor
de doelstelling van onze analyse volstaat
het om voor beide soorten dezelfde definitie van landhabitat te hanteren (de nadruk
ligt uiteindelijk op het efïect van aanwezigheid en locatie van landhabitat, niet op
de kwaliteit ervan). Het landhabitat is
afkomstig uit een inventarisatie van kleine
landschapselementen die door Bureau
Nieuwland voor de provincie Overijssel is
uitgevoerd, aangevuld met informatie uit
de digitale 1:10.000 topografische kaart.

Resultaten inventarisatie
Uit tabel 1 blijkt dat in de meeste poelen
amfibieën waargenomen zijn. Meest algemeen zijn de Groene kikker. Bruine kikker en Kleine watersalamander.

De Heikikker en Gewone pad zijn
het minst aangetroffen. Dit hangt samen
met de voorkeur voor specifiek habitat
(respectievelijk grote, voedselrijke wateren
en heideterreinen) en de inventarisatieperiode (beide soorten planten zich vroeg
in het voorjaar voort).
Door aanleg van nieuwe poelen
nemen de aantallen (tabel 1), zowel absoluut als procentueel, toe. Alleen de Heikikker lijkt weinig te profiteren van de
nieuwe poelen. De Bruine kikker vertoont een afname in 1996. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de strenge winter
1995-1996, waarbij veel poelen tot op de
bodem bevroren zijn en een deel van de
in het water overwinterende Bruine kikkers omgekomen is. Dit lijkt gestaafd te
worden door de vele dode kikkers die
aangetroffen zijn in het vroege voorjaar.
Het najaar van 1995 en het voorjaar
van 1996 werd gekenmerkt door weinig
regenval. In Twente hielden de meeste
poelen nog wel redelijk water, en pas in
de loop van het seizoen viel een deel van
de poelen droog. De aanwezigheid van
soorten kon in vrijwel alle poelen vastgesteld worden, maar de voortplanting is in
een aantal droog gevallen poelen mislukt.
De Kamsalamander is niet algemeen,
maar heeft een redelijke presentie in dit
gebied. De toename van de Kamsalamander van 24 poelen (22 %) naar 46 (36 %)
is groot, zeker als men de achteruitgang
van de soort in Nederland in ogenschouw
neemt (Creemers, 1996).
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Overbru^ngsafstand
Voor poelenaanleg is het belangrijk om te
weten wat de afstand is die amfibieën
kunnen overbruggen bij het bereiken van
nieuwe poelen. Om een beeld te krijgen
van de dispersieafstand van de soort is
bepaald wat de maximale afstand is die
een amfibie afgelegd heeft om een nieuw
aangelegde poel te bereiken. Daarbij hebben we gekeken naar alle kolonisaties van
nieuwe poelen gedurende drie jaar, waarbij we er vanuit zijn gegaan dat een individu de nieuwe poel bereikt heeft vanuit
de dichtstbijzijnde poel die in de voorafgaande jaren bezet was door de soort.
De afstanden zijn voor de Kleine
watersalamander en de Kamsalamander
ca 700 m, voor de kikkers ca 1000 m en
voor de Gewone pad 1600 m (fig. 3).
Deze afstanden liggen in alle gevallen binnen de maximale afstanden die uit de literatuur voor verplaatsingen van individuen
van de onderzochte soorten bekend zijn
(Blab, 1986; Schafer & Kneitz, 1993).

In dit onderzoek is de
aanwezigheid van de
minder algemene en
minder mobiele
Kamsalamander
onderzocht tegenover de algemener
voorkomende Bruine
kikker. Hier zowel
een volwassen Kamsalamander als een
larve ervan.

Bezette poelen

Kolonisatietijden
Na aanleg van een poel is deze nog niet
meteen geschikt voor de meeste amfibiesoorten, door afwezigheid van voldoende
vegetatie, structuur en voedsel. Daarom is
de tijd tot de kolonisatie van nieuwe poelen geanalyseerd. Van poelen die tussen
1989 en 1993 (dus meer dan één jaar
voor de studie) aangelegd werden en die
tijdens de onderzoeksperiode bezet raakten, werd daarbij aangenomen dat het een
eerste kolonisatie en geen herkolonisatie
betrof
De Groene kikker en Kleine watersalamander zijn vaak al te vinden in
nieuwe poelen van een jaar oud, maar de
Kamsalamander wordt pas in poelen
vanaf drie jaar oud gevonden (fig. 4). Een
poel van ca 5 jaar oud is door de meeste
soorten in het gebied gekoloniseerd.

Analyse bezettingskans
Uit de analyse van de bezetting van poelen door Kamsalamander blijkt dat zowel
poeleigenschappen als ruimtelijke kenmerken belangrijk zijn. De aanwezigheid
van de Kamsalamander is afhankelijk van
poelkwaliteit (hoeveelheid aquatische
vegetatie, afwezigheid van vis) en poelendichtheid (tabel 2). Dit komt overeen met
wat voor de Kamsalamander reeds bekend
is (o.a. uit de resultaten van een grootschalige analyse van het voorkomen in
Groot Brittanië (Swan & Oldham, 1993;
Bugter & Arntzen, ongepubliceerde data).

100%
Fig. 4. Bezettingsgraad van nieuw
aangelegde poelen
(aangelegd tussen
1989 en 1997).

groene kikker
kleine watersalamander
kamsalamander
bruine kikker

Voor de Bruine kikker zijn de resultaten minder eenduidig. Er wordt slechts
een lichte voorkeur voor beschaduwde
poelen gevonden. Dit is niet conform de
verwachting (Strijbosch, 1979; Swan &
Oldham, 1993; Laan & Verboom,
1986). Waarschijnlijk is dit aftvijkende
resultaat te verklaren door het feit dat
volledig beschaduwde poelen in het
gebied vrijwel ontbreken en volledig
onbeschaduwde poelen over het algemeen in minder geschikt terrein (open
landbouwgebied) liggen. Voor de Bruine
kikker kan de conclusie getrokken worden dat zowel poelkwaliteit als ruimtelijke kenmerken voor de bezettingskans
van poelen in het onderzoeksgebied geen
grote rol spelen.

Kolonisatie van nieuwe poelen
De Bruine kikker wordt in veel nieuwe
poelen aangetroffen, zonder duidelijke
beïnvloeding door zowel kwaliteits- als
ruimtelijke kenmerken. In die zin is de
soort een echte generalist. Het feit dat
poelen in Oost-Twente overal gekoloniseerd worden duidt er op, dat alle nieuwe
poelen goed bereikbaar waren, en er voor
deze soort in het gebied dus geen versnipperingsprobleem is.
De Kamsalamander blijkt goed ontwikkelde poelen te prefereren. Ook de
afstand tot de dichtstbijzijnde bezette
poel is belangrijk (tabel 2), waaruit blijkt
dat isolatie een rol speelt en dat deze soort
dus wel een versnipperingsprobleem heeft
in Twente.
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Bezetting poel
Kamsalamander

t/erband

P<

+
+
+

0.001

+
+

0.01

bijzijnde bezette poel

-

0.01

Connectiviteit (250 m)

+

0.01

Schaduw

+

0.001

Grootte poel

+

0.05

Landhabitat

+

0.05

Bedekking watervegetatie
Afwezigheid vis

PH
EGV
Diepte poel
Aantal poelen (1000 m)

verband

Bedekking watervegetatie

p<

+

0.05

-

0.05

0.001
0.01
0.05
0.001
Afstand tot dichtst-

Afstand tot dichtst-

Bruine kikker

Kolonisatie poel

bijzijnde bezette poel

geen significante resultaten

Tabel 2. Resultaten statistische analyse voor
Kamsalamander en Bruine kikker.
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Fig. 5. Bezettingskans van een poel
voor de Kamsalamander in Twente.
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Toepassing resultaten
De analyseresultaten kunnen gebruikt
worden om een voorspellend model op te
stellen. O p basis van belangrijke parameters als de afstand tot de dichtstbijzijnde
bezette poel en de bedekkingsklasse van
de vegetatie kan voorspeld worden hoe
groot de kans is dat een poel bezet is.
Wanneer een poel met een goed ontwikkelde watervegetatie gelegen is op 200 m
van een poel met Kamsalamanders is de
kans op aanwezigheid van de Kamsalamander ca 40 % (fig. 5).
Ook kan men richtlijnen afleiden
voor de aanleg van nieuwe poelen, waarbij de kans op kolonisatie voorspeld
wordt.
Naast toepassing in dit soort voorspellende modellen kunnen data ook
gebruikt worden om de configuratie van
habitat te optimaliseren. Men kan bijvoorbeeld simpel de samenhang en
grootte van het poelennetwerk bepalen
(fig. 6). Door het betrekken van de hoeveelheid en locatie van het landhabitat,
de poelgrootte en poelkwaliteit ontstaat
een 'expertsysteem' dat gebruikt kan worden om te bepalen of een soort ergens
duurzaam voor kan komen. Een dergelijk
systeem kan gebruikt worden om scenario's te vergelijken of om te bepalen wat
de beste locatie is voor het aanleggen van
nieuwe poelen.
In figuur 6 zijn de in dit onderzoek
gevonden maximale kolonisatieafstanden
toegepast om het effect van de aanleg van
nieuwe poelen zichtbaar te maken. De
samenhang van het poelennetwerk van
de Kamsalamander is daardoor enorm
verbeterd. Tevens blijkt echter dat deze
samenhang nog veel verder te verbeteren
is door het aanleggen van een beperkt
aantal poelen op de juiste plaats.
Fig. 6. Voorbeeld van een simpel expert
systeem voor de Kamsalamander. De
poelen worden geclusterd wanneer de
afstand tussen de poelen minder dan
750 m. bedraagt, en we aan kunnen
nemen dat uitwisseling tussen deze
poelen plaats vindt (zie ook fig. 3).
Links de situatie in 1988, rechts de
situatie in 1997, nadat er 81 nieuwe
poelen aangelegd zijn.
In 1997 Is de samenhang duidelijk toegenomen, clusters zijn groter en minder geïsoleerd. Clusters geheel rechts
zijn echter nog steeds slecht bereikbaar
en daarom waarschijnlijk nog niet
gekoloniseerd (naar Bugter et al.,1999).
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Conclusies

Towards an expert system for pond networks: Explora-

schapsinrichting. In: Natuurbeheer voor reptielen en

De toename van de amfibieën in Twente
kan worden verklaard uit het grote aantal
nieuw aangelegde poelen en de verdichting van het poelennetwerk. Hierdoor
neemt de samenhang van het netwerk
met name voor minder mobiele soorten
dan de salamanders toe.
Het aanleggen van poelen is dus een
goede manier om amfibieënpopulaties te
vergroten. Voorwaarde is wel dat bij het
uitvoeren van poelenplannen voldoende
rekening gehouden wordt met de ruimtelijke samenhang van poelen en landhabitat. Dit bleek ook uit eerder onderzoek
in het buitenland (Miaud et al.,1993;
Schafer & Kneitz, 1993; Joly & Grolet,
1996) en Nederland (Strijbosch, 1979,
1991; Laan & Verboom, 1986). Behalve
de aanleg van poelen vraagt ook het landhabitat om inrichtingsmaatregelen die
afgestemd moeten zijn op de behoefte
van amfibieën.
Vaak worden pragmatische keuzen
gemaakt bij het aanleggen van nieuwe
poelen, die op populatieniveau niet het
gewenste effect sorteren. Goede advisering op dit punt is essentieel, en de ontwikkeling van een kennissysteem dat de
ruimtelijke samenhang van het netwerk
van poelen en landhabitat beoordeelt kan
daarvoor van grote waarde zijn.
Uit het feit dat de Bruine kikker in
het gehele gebied voorkomt kan afgeleid
worden dat deze soort in het onderzoeksgebied geen versnipperingsprobleem
heeft. Voor de Kamsalamander geldt dit
echter niet, deze soort is gevoeliger voor
versnippering en heeft daardoor een
voorkeur voor kleinschalige gebieden
met veel landhabitat en een relatief hoge
poelendichtheid. Plannen voor aanleg
van nieuwe poelen dienen dan ook goed
voorbereid te worden: er moet goede
kennis zijn van het voorkomen van de
soort, het aanwezige habitat en de ruimtelijke configuratie van poelen, om op
efficiënte wijze maatregelen te kunnen
nemen voor duurzame populaties.
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