nederlandse

fauna

9

De amfibieën en reptielen
va n n e d e r l a n d

Creemers et al. 2009. In: Nederlandse Fauna 9: 1-8

Creemers et al. 2009. In: Nederlandse Fauna 9: 1-8

nederlandse

fauna

9

De amfibieën en reptielen
va n n e d e r l a n d

onder redactie van

r ay m o n d c . m . c r e e m e r s
j e r o e n j . c . w . va n d e l f t
Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (ravon)
met bijdragen van
Jan W. Arntzen - Aat Barendregt - Piet J.M. Bergers - Sergé Bogaerts - Wilbert Bosman - Tim G.Y. van den Broek - Harry J.M. van Buggenum Ben H.J.M. Crombaghs - Annemarie van Diepenbeek - Martijn Dorenbosch - Jan-Luc van Eijk - Denis P.E.M. Frissen - Cridi M.M. Frissen-Moors Rob P.G. Geraeds - Axel Groenveld - Rob E.M.B. Gubbels - Paul H. van Hoof - Marinus S. Hoogmoed - Pedro Janssen - Theo H. de Jong Peter L.G. Keijsers - Ronald M. Laan - Arjan van der Lugt - Leon Luijten - Erwin van Maanen - Gertjan Martens - John Mulder - Kees Musters Marieke Schouten - Gerard F.J. Smit - Robbert Snep - Annemarieke Spitzen-van der Sluijs - Henk Strijbosch - Jan Stronks - Anton H.P. Stumpel Raymond A.M. Tilmans - Paul Veenvliet - Ben Verboom - Marcel van der Voort - Claire C. Vos - Pieter de Wijer - Ronald Zollinger - Annie Zuiderwijk

n at i o n a a l n at u u r h i s t o r i s c h m u s e u m n at u r a l i s
e u r o p e a n i n v e r t e b r at e s u rv e y

-

9
Creemers et al. 2009. In: Nederlandse Fauna 9: 1-8

nederland

Nederlandse Fauna, deel 9
De serie Nederlandse Fauna wordt uitgegeven door:
Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Leiden
European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden
Eindredactie
André J. van Loon (Nationaal Natuurhistorisch Museum
Naturalis)
Grafische vormgeving
F.J.A. Driessen (basisontwerp serie)
N. Korenhof (stofomslag, schutblad, opmaak/)
(Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis)

Gelieve het boek als volgt te citeren: / Please cite this book
as follows:
Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (ravon)(redactie)
2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. – Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden.
Voor delen van het boek: / For parts of the book:
Strijbosch, H. 2009. Levendbarende hagedis Zootoca vivipara. In: Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (ravon)
(redactie) 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland.
– Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebrate Survey – Nederland, Leiden.

Tekeningen
Bas Teunis (© 1985-1988)
Paul Veenvliet
 - (serie Nederlandse Fauna)
 978-9050-113007
 
Foto omslag:
Boomkikker Hyla arborea (foto René Krekels)
Adres auteurs:
p/a ravon
Postbus 1413
6501 BK Nijmegen
www.ravon.nl
kantoor@ravon.nl

© Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Euro-

pean Invertebrate Survey - Nederland, 9
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van microfilm, fotokopie of
op welke andere wijze ook, noch is het toegestaan om ge
gevens uit verspreidingskaarten, tabellen en grafieken uit
het boek te gebruiken ten behoeve van expertsystemen of
databases, anders dan voor intern en niet-commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by print,
photoprint, microfilm, or any other means, nor is it permitted to use data taken from maps, tables or graphs in the book
for use in commercial databases or expertise software, without
written permission from the publisher.

Distributie
 Uitgeverij
Postbus 
 dh Utrecht
www.knnvuitgeverij.nl
Papier binnenwerk: Hello Silk  g/m
Druk: Drukkerij Groen, Leiden

Creemers et al. 2009. In: Nederlandse Fauna 9: 1-8



VOORWOORD
Bescherming werkt! Dat is één van de conclusies die te trekken valt uit het voor u liggende boek. Vijftien jaar geleden
stond een aantal soorten amfibieën en reptielen op het punt te verdwijnen uit ons land. In het kader van onder andere
de Ecologische Hoofdstructuur, soortbeschermingsplannen, Programma Beheer en Leefgebiedenbenadering is veel beschermingswerk verricht. Natuurgebieden konden worden aangekocht, hersteld, ingericht en beheerd en natuur kon
ontwikkeld worden op voormalige landbouwgronden.
Door inzet van heel veel mensen, waaronder veel vrijwilligers, is bijvoorbeeld de geelbuikvuurpad nog steeds in Nederland
aanwezig. Andere soorten, waaronder boomkikker en muurhagedis doen het goed: de aantallen gaan omhoog en de verspreiding wordt ruimer. Hiertegenover staat het verhaal van
de levendbarende hagedis. Het algemeenste reptiel van Nederland gaat hard achteruit en is onlangs zelfs op de Rode
Lijst beland. Ook de knoflookpad blijft een zorgenkind;
populaties van de soort zijn ernstig versnipperd geraakt.
Deze soort komt op meerdere plaatsen in landbouwgebieden voor en dus buiten de natuurreservaten. Amfibieën in
deze ‘witte gebieden’ zullen ook de komende jaren nog de
nodige aandacht vragen om er voor te zorgen dat deze
soortgroep ook in het landelijk gebied overeind blijft.
Dit boek geeft inzicht in de voor- en achteruitgang van amfibieën en reptielen in Nederland. Dat we zo’n goed inzicht
hebben in de verspreiding van de verschillende soorten is
vooral te danken aan duizenden vrijwilligers. Zij gaan bij
nacht en ontij het veld in om te tellen en te turven. Het
resultaat is een databank met meer dan 450.000 waarnemingen. Die vormt de basis voor deze atlas met een schat
aan verspreidingsgegevens.
Het boek zal er zeker aan bijdragen dat veel mensen enthousiast worden voor ‘het kruipend gedierte’. Er is bewust veel ruimte gereserveerd voor illustraties en foto’s. Niet alleen
van de fotogenieke boomkikker, maar ook van minder bekende soorten als de gladde slang en de vinpootsalamander. Het
boek kan door haar opzet voor veel educatieve doeleinden gebruikt worden.
Een grote meerwaarde van het boek is het uitgebreide overzicht van de huidige kennis over de soorten en hun leef
omgeving. Het zal nog lang het naslagwerk zijn voor liefhebbers én professionals. Deze uitgave mag dan ook zeker niet
ontbreken op de leestafels van de vele liefhebbers en op de werktafels van terreinbeheerders, groene bureaus, ambtenaren
en onderzoekers. Het is bruikbaar ten behoeve van natuurbeheer en -ontwikkeling en binnen de ruimtelijke ordening.
Daarmee zal het boek hopelijk bijdragen aan de verdere bescherming van amfibieën, reptielen en hun leefomgeving.
ravon wil daar de komende tijd graag met u verder vorm aan geven!
Rob van Westrienen
Directeur ravon
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Zelfs slangen zijn geschikt voor
natuureducatie. Jasper (anderhalf jaar oud) tongelt direct
terug bij het zien van zijn eerste,
tongelende slang, een Balkantoornslang Hierophis gemonensis.
Even snakes are useful in nature
education. This one and a half
year old boy immediately starts
tongue-flicking after seeing his
first, tongue-flicking snake,
a Balkan whip snake Hierophis
gemonensis.
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