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nieuws

Hemelvaart-
weekend 
voorjaar 2012

Het jaarlijkse Hemelvaart-
weekend zal plaatsvinden van 
woensdagavond 16 mei t/m 
zondag 20 mei 2012. Dit jaar 
vindt het plaats in Noord-
Brabant. Standplaats is een 
groepsaccommodatie in Loon 
op Zand (Midden-Brabant). Het 
programma omvat zowel 
excursies naar gebieden waar 
bijzondere soorten voorkomen 
als naar gebieden van waaruit 
we al enkele jaren geen nieuwe 
waarnemingen van bepaalde 
soorten hebben ontvangen. Het 
weekend is toegankelijk voor 
iedereen met interesse in 
amfibieën, reptielen en vissen.
Tijdens dit weekend ligt de 
nadruk op het verzamelen 
van zoveel mogelijk gegevens 
over het voorkomen van 
reptielen en amfibieën. 

Tijdens de weekenden 
wordt er in kleine groepjes 
geïnventariseerd. Naast deze 
excursies worden er ‘s avonds 
ook lezingen gegeven en is er 
de traditionele soortenquiz. 
Er zullen voldoende ervaren 
veldmensen meegaan, zodat 
er ook veel te leren valt op 
dit weekend. Een schepnet, 
goede zaklamp, (lies)laarzen 
en (indien in bezit) waadpak 
zijn de attributen die u mee 
dient te brengen. In beperkte 
mate zijn er ook waadpakken 
en schepnetten te leen. De 
kosten voor het weekend zijn 
nog niet bekend, deze zijn 
afhankelijk van eventueel 
te ontvangen subsidies. 
Hierover volgt informatie op 
de RAVON website. Opgave 
kan via het formulier op 
de RAVON website, vanaf 
12 april 2012. Kijk op www.
ravon.nl onder Activiteiten bij 
Hemelvaartweekend 2012 voor 
meer informatie. Deelnemers 
ontvangen voor het weekend 
nog aanvullende informatie.

Ontwikkeling 
meetnet 
amfibieën-
monitoring 
in Spaans 
natuurgebied

Samen met Asociación de 
Amigos del Jardín Botánico 
El Robledo (AMBOR) heeft 
RAVON in het Spaanse 
natuurgebied Sierra Norte 
de Sevilla (177.396 ha), een 
amfibieënmonitoringsnetwerk 
opgezet. Voor dit programma 
is een Spaanstalige 
veldgids uitgegeven om 
de 13 amfibiesoorten in de 
verschillende levensfases 
te determineren en zijn 
diverse veldmaterialen 
ontwikkeld en aangeschaft. 
Gezamenlijk is een methodiek 
uitgedacht, die voldoet aan (Foto: Jelger Herder) (Foto’s: Edo Goverse)
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de specifieke wensen van 
AMBOR en die inpasbaar 
is in het nationale Spaanse 
monitoringsprogramma. Tijdens 
twee monitoringsweekenden 
in februari en mei 2011 zijn de 
protocollen geïntroduceerd en 
zijn de waarnemers getraind in 
methodiek en soortherkenning. 
Naast een basis-
herkenningscursus werden 
de resultaten en ervaringen 
met behulp van digitale foto’s 
plenair behandeld.

Dankzij het vrijwilligersnetwerk 
van AMBOR waren de 
weekenden snel gevuld 
met deelnemers bestaande 
uit lokale bevolking, 
studenten, wetenschappers 
en parkopzichters. In kleine 
groepjes zijn beide weekenden 
ruim 100 wateren bemonsterd. 
De wateren varieerden van 
poelen, waterbakken tot beekjes 
en zijn overdag en ’s avonds 
bemonsterd op zicht en met het 
schepnet. 
De Spaanse winter en het 
voorjaar waren zeer nat en 
mede hierdoor was het een 

extreem goed amfibieënseizoen 
en zelfs in mei waren de 
meeste wateren nog niet 
uitgedroogd. Ondanks de 
lage nachttemperaturen in 
februari waren alle soorten 
massaal actief. Tijdens beide 
weekenden werden alle soorten 
aangetroffen, zij het in een 
andere samenstelling en/of 
ontwikkelingsfase (zie grafiek). 

Dankzij de geschikte 
weersomstandigheden zijn alle 
soorten op een redelijk groot 
aantal locaties vastgesteld 
en kon de effectiviteit van de 
opgezette methode worden 
getoetst. Een schat aan 
gegevens is verzameld en ruim 
2.000 volwassen dieren en 
11.000 larven zijn waargenomen. 
De monitoringsresultaten 
geven tevens een overzicht van 
de actuele verspreiding van de 
amfibiesoorten. 
Dankzij de instructie van 
vrijwilligers en de aanschaf en 
ontwikkeling van veldmaterialen 
is in 2011 een goede basis 
gelegd om meerjarige 
monitoring in het gebied uit 

te voeren. Het project werd 
gefinancierd door het INNO-
fonds van WWF Nederland. 

Edo Goverse

Steun RAVON 
met een 
eenmalige gift 
of opname in 
uw testament

Bent u tevreden over het 
werk van RAVON, voeren wij 
projecten uit die u na aan het 
hart liggen en wilt u daarom 
graag iets extra’s aan RAVON 
geven? Met een eenmalige 
gift kunt u ons op elk moment 
steunen. Wij zijn blij met elke 
donatie!

U kunt uw gift overmaken 
op giro 5167681 ten name 
van Stichting RAVON, onder 
vermelding van ‘schenking’. 
RAVON beschikt over de 
zogenaamde ‘ANBI-status’ 
(Algemeen Nut Beogende 

Instelling). Dit betekent 
dat uw gift onder bepaalde 
voorwaarden aftrekbaar is van 
de belasting! Meer informatie 
over fiscale voordelen bij 
giften vindt u op de website 
van de belastingdienst (www.
belastingdienst.nl).

Via een legaat of erfstelling 
kunt u ons ook in uw testament 
opnemen. Zo kunt u er voor 
zorgen dat onze diersoorten 
beschermd blijven, ook als u 
er straks zelf niet meer bent. 
Samen met een notaris stelt 
u dan een testament op. U 
kunt RAVON een vast bedrag 
(een legaat) of een percentage 
(een erfstelling) geven van uw 
nalatenschap. Wilt u hierover 
meer informatie, dan kunt 
u iedere werkdag van 9.00u 
tot 14.00u bellen met de 
Notaristelefoon: 0900-3469393. 
Het advies is gratis, afgezien 
van de telefoonkosten (€ 0,25 
per minuut). Voor een notaris 
bij u in de buurt, kunt u terecht 
op de site van het Nederlandse 
notariaat (www.notaris.nl).

Rob van Westrienen
Directeur

Grafiek met de bezettingsgraad per water van beide weekenden. Als voorbeeld de 
vuursalamander: in februari was de soort nog massaal in het water (25% van de onderzochte 
wateren) en in mei waren de larven het water al uit (2% aanwezig).

Procentuele bezetting van alle amfibiesoorten tijdens twee monitoringsweekenden

februari (n=86) mei (n=97)
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