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De gladde slang is een lastig te vinden 
soort, op de foto een juvenieltje
(Foto: Jelger Herder)

Verspreidingsonderzoek R&A: voorlopig 
resultaat 2010 en waar verder in 2011
Annemarie van Diepenbeek en Jelger Herder

Voortgang
Het verspreidingsonderzoek is in 2010 goed verlopen. Reeds in 
2009 hadden veel mensen via de RAVON website of telefonisch 
aangegeven een bepaalde soort in een van de prioritaire 10x10 
km-hokken te willen gaan zoeken. De hoge verwachtingen 
voor het afronden van deze geclaimde km-hokken zijn echter 
niet waargemaakt. In een deel van de hokken zijn de gezochte 
soorten weer gevonden, maar bij een groot deel staat nog 
open. Oorzaken hiervoor zijn divers. De hokken die nog niet 
geactualiseerd zijn staan niet voor niks open. Het betreft vaak 
lastige hokken waar de soorten in het verleden slechts enkele 
malen zijn waargenomen. 

Nulwaarnemingen doorgeven
Soms blijkt bij een veldbezoek dat een gebied voor de doelsoort 
volledig ongeschikt is geworden, bijvoorbeeld door grootschalige 
nieuwbouw of verlanding van wateren. Ook dit soort informatie 
is welkom bij RAVON. Ook horen we het graag als iemand ook 
na een aantal bezoeken bij geschikt weer de soort niet meer 
gevonden heeft (een zogenaamde “nul”waarneming). In zulke 
gevallen worden, afhankelijk van de situatie, de betreffende 10 x 
10 hokken niet meer op de nieuwe kaarten opgenomen.

Onderstaande tabel geeft de voorlopige tussenstand. In de 
eerste kolom staat hoeveel hokken er per soort reeds zijn 
afgerond van het totaal. In de tweede kolom staat dat uitgedrukt 
als percentage van het totaal af te ronden hokken per soort. De 
laatste kolom geeft aan hoeveel hokken er in 2011 en 2012 nog 
geactualiseerd moeten worden. Onder “geactualiseerd” wordt 
verstaan dat de doelsoort er daadwerkelijk is aangetroffen, 
bij “afgerond” zijn ook de hokken meegeteld waar de soort na 
voldoende bezoeken bij juiste weersomstandigheden niet meer 
is aangetroffen. Soms betreft het ook hokken die ongeschikt zijn 
geworden. Deze hoeven dus ook niet meer bezocht te worden 
voor de betreffende doelsoort. 

In 2013 wordt het verspreidingsbeeld aan de EU gerapporteerd. 
De verzamelde gegevens dragen bij aan de Europese 
bescherming van de soorten. We hebben nog twee jaar om 
gegevens voor de overige hokken te actualiseren. Als we met 
zijn alle de schouders eronder zetten moeten we een heel eind 
kunnen komen! RAVON-ners worden van harte uitgenodigd om 
de kaarten te bekijken op www.ravon.nl/verspreidingsonderzoek 
en te zien of er in de omgeving een gebied is dat men wil 
bezoeken waarin nog een doelsoort gezocht wordt. Het 
terugvinden blijkt vaak mee te vallen. Geef via de site aan in 
welk hok je gaat zoeken. Ook biedt RAVON ondersteuning bij 
het organiseren van excursies naar dergelijke gebieden. En juist 
in de wat “lastige” hokken is het toch een mooie uitdaging om de 
doelsoort daar proberen terug te vinden?

Reptielen    
hazelworm 123 (van 150) 82% 27
zandhagedis 91 (van 98) 93% 7
gladde slang 50 (van 67) 75% 17
ringslang 126 (van 145) 87% 19
adder 56 (van 64) 88% 8
Amfibieën   
vuursalamander 4 (van 4) 100% 0
kamsalamander 159 (van 200) 80% 61
vinpootsalamander 40 (van 49) 82% 9
knoflookpad 28 (van 43) 65% 15
rugstreeppad 249 (van 297) 84% 48
boomkikker 42 (van 47) 89% 5
heikikker 183 (van 230) 80% 47
poelkikker 180 (van 190) 95% 10
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Voor de kamsalamander staat nog 
veel hokken open voor onderzoek
(Foto: Jelger Herder)


