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Vanaf 2015 is het Meetnet Amfibieën voor een viertal soorten 
(kamsalamander, poelkikker, heikikker en rugstreeppad) 
overgegaan op een methode met daglijstjes en herhaalde 
bezoeken. De methode richt zich op het verzamelen van 
complete daglijstjes binnen zogeheten kilometerhokken. 
Herhaalbezoeken zijn essentieel voor het versterken van de 
occupancymodellen waarmee vanaf nu de trends voor deze 
soorten berekend worden. 

Koppeling Telmee
Voor de nieuwe opzet is een kaartmodule ontwikkeld waar de 
bezoeken en waarnemingen kunnen worden ingevoerd, zie 
www.ravon.nl/kaartmodule. De module is te gebruiken met 
de inloggegevens van Telmee.nl. Inmiddels is de koppeling 
met Telmee ook gereed. De in de kaartmodule ingevoerde 
waarnemingen komen nu automatisch in je Telmee inbox 
terecht. Ook kun je nu foto’s of geluidsfragmenten toegevoegen. 
Geen account? Registreer je dan eerst bij Telmee.nl.

Flexibel in ruimte en tijd
In de kaartmodule worden kilometerhokken aangeboden die 
(herhaald) onderzocht dienen te worden. Dit zijn hokken waar in 
het verleden doelsoorten zijn aangetroffen en hokken waar reeds 
eerder bezoeken zijn geweest. Het opnieuw bezoeken van deze 
hokken is belangrijk voor de analyse. De selectie aangeboden 
hokken is zo gekozen, dat er gestuurd wordt op een evenredig 
verdeeld beeld (een random selectie) over natuurgebieden en 
daarbuiten in bijvoorbeeld cultuurlandschap of agrarisch gebied. 

Hokken als leidraad
Via de kaartmodule kan ieder kilometerhok in Nederland 
worden geselecteerd voor het doorgegeven van een daglijstje. 
Het hoeft dus niet per se een voorgeselecteerd hok te zijn. 

Daglijstjes
Lever een bijdrage aan het vernieuwde Meetnet Amfibieën!

Herhaalbezoeken kunnen ook door andere waarnemers worden 
uitgevoerd. 

Meetnet oude stijl
Waarnemers die al jaren vaste wateren monitoren, verzamelen 
al complete daglijstjes. Zij kunnen dit blijven doen, maar 
de vraag is wel om naast het aangeven van klassen ook de 
detailwaarnemingen door te geven (aantallen, stadia en 
methode) via het NEM Meetnet Amfibieën portaal: 
http://amfibieen.meetnetportaal.nl.

Nu in het veld te zien
Begin juli is en een prima moment om te speuren naar 
kamsalamandereitjes (zie foto's) of met een schepnet naar larven 
te zoeken. Ook kan er op warme dagen prima worden geluisterd 
naar rugstreeppad en poelkikker. Zwoele zomeravonden zijn hier 
geschikt voor. De poelkikker roept ook deels overdag (zie foto).

Kijk dus snel op www.ravon.nl/kaartmodule om te zien waar 
je een bijdrage kunt leveren. 

Edo Goverse

Poelkikker kwaakt ook deels overdag. (Foto: Jelger Herder)

Typisch door kamsalamander dubbelgevouwen blad (links) en eitje kamsalamander na voorzichtig openvouwen blad (rechts). 
(Foto's: Edo Goverse)


