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Commentaar
Voor artikel Overijsselse boomkikker zoekt waarnemer! is 1,5 pagina 
beschikbaar. Foto's zo groot mogelijk opnemen.

In het gele kader op pagina 5 moet onderaan nog de volgende tekst 
worden toegevoegd:

gunstige voorjaarsavonden de aantallen kwakende boomkikker 
mannen tellen, meer informatie beschikbaar. Dit moet voor het 
mooie Twente toch ook kunnen!

Wat vragen en bieden wij?
Voorop staat dat het tellen van deze soort ontzettend leuk 
en belonend is! Je gaat drie avonden in april en mei een 
serie wateren beluisteren en je telt dan het aantal roepende 
mannetjes. De resultaten worden verwerkt in het Amfibieën 

Resultaten 2016 Padden.nu
De jaarlijkse amfibieëntrek is voor veel padden, kikkers en 
salamanders bepaald niet zonder gevaar. Ons landschap is 
intensief doorsneden door wegen. Gelukkig zijn er in Nederland 
heel veel vrijwilligers actief die amfibieën veilig de straat over 
zetten. Deze vrijwilligers zijn vaak verenigd in werkgroepen. Bijna 
100 van zulke werkgroepen zijn aangesloten bij Padden.nu en 
nog steeds sluiten meer groepen zich aan.

Resultaten 2016
Behalve dat het overzetten van al die amfibieën heel nuttig werk 
is, zijn ook de overzetresultaten heel waardevol. Jaarlijks wordt er 
een rapportage over de resultaten geschreven en we zijn met het 
CBS aan het kijken of trends berekend kunnen worden op basis 
van de overzetresultaten.
 
In 2016 gaven 66 werkgroepen hun resultaten aan ons door. 
Hieruit bleek dat er in 2016 maar liefst 123.670 amfibieën zijn 
overgezet. Daarmee komt 2016 op de vierde plek als het gaat 
om het aantal overgezette dieren. De meeste dieren werden 
overzet door de werkgroep Dierenbescherming afd. Haaglanden, 
10.370 amfibieën. Op de tweede plek komt Werkgroep Padden 
Amerongen (8.701) en op de derde plek Amfibieën Werkgroep 
Deventer (7.053). Als we de gegevens extrapoleren naar het 
geschat aantal werkgroepen in Nederland, we schatten dat er 125 

werkgroepen actief zijn, komen we op een schatting van 235.000 
overgezette amfibieën in Nederland.

Gewone pad en co
Het overgrote meerderheid van de overgezette amfibieën betreft 
de gewone pad, maar liefst 82% van het totaal. Gevolgd door 
bruine kikker (11%) en kleine watersalamander (4%). 
Alle andere soorten zitten in de marge. Het meest zeldzaam 
waren boomkikker en de exoot springkikker. Van beide soorten 
zijn drie exemplaren overgezet.

Rolf van Leeningen & Jelger Herder

Gewone pad op pad. (Foto: Jelger Herder)

Op onderzoek tijdens het RAVON-hemelvaartweekend
Het Hemelvaartweekend 2017 (24 t/m 28 mei) vindt plaats in Overijssel. De boomkikker staat dan ook op het programma. 
We gaan dan in Twente en het Reestdal op excursie speciaal voor de boomkikker. De grote vraag is of de boomkikker 
in het Reestdal nog aanwezig is en zo ja, alleen in het Drentse gedeelte of ook in het Overijsselse? Tijdens het RAVON-
hemelvaartweekend gaan we op zoek naar de boomkikker en hopen natuurlijk dat we zijn voorkomen kunnen bevestigen. 
Dit weekend is een ideale gelegenheid om kennis te maken met de soort en de monitoringsmethodiek! Interesse in het 
Hemelvaartweekend? Meld je aan bij Astrid Medema (a.medema@ravon.nl).

Boomkikkers in de Achterhoek
Ook in Gelderland in de Achterhoek zijn meerdere boomkikkerpopulaties. Interesse in de boomkikker in de Achterhoek, en wil je 
meedoen met de monitoring hier? Meld je dan aan bij Astrid Medema: (a.medema@ravon.nl).

invoerportaal (http://amfibieen.meetnetportaal.nl). 
RAVON biedt begeleiding in het veld en hulp bij het verkrijgen 
van betredingsontheffingen. 

Enthousiast geworden voor een boomkikkerroute? 
Mail Tariq Stark (t.stark@ravon.nl).

Tariq Stark & Edo Goverse
RAVON


