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Evaluatie van het uitgevoerde onderzoek

Ve te ns ch W e ly ke clo e lste I li rugeru

De belangrijkste weEenschappelijke doelsEell-ingen van dit project waren
(zie Hoofdstuk 1 en ProjecÈovereenkomsE):

fnventariseren van de aanwezige amfibieën en het noteren van de
belangrijkste kenmerken van ca. 700-800 waEerpartijen verspreid over
meerdere deelgebieden van Vlaanderen,.
Kwantificeren van veranderingen in het, aanEal vindplaaEsen van
verschillende soorLen amfibieën en van het aantal aanwezige
waterpartij en;
Onderzoeken welke omgevingsfactoren het best, de aan- en afwezigheid van
individuele soorten verklaren;
SchatEen van heÈ succes van kolonisatie van nieuw aangelegde poelen door
verschillende soorten,'
Bijdrage leveren tot de methodologie voor het monit,oren van amfibieën en
hun leefgebieden;
Formuleren van aanwijzingen bet,reffende beheer en (her)aanleg van
poelen.

De verzamelde gegevens overtroffen in aanEaf de vooropgestelde waarden: het
aant.al onderzochte waterpartijen (ca. L600) was dubbel zo hoog als het
vooropgestelde aantal (ca 700-800). KwalitaEief zijn de gegevens minst,ens
evenwaardig aan deze verzameld in het verfeden. Dat is in belangrijke mate
te danken aan de inspanningen en ernst van de vrijwillige medewerkers, maar
tevens aan de inspanningen die door de contractuele medewerkers aan dit
project geleverd werden om de vrijwilligers te informeren, assisteren en
coördineren. Het betrekken van vrijwilligers en de hiermee gepaard gaande
overdracht van kennis was overigens een belangrijke naEuureducatieve
doel-stelling van dit project.
Naast de hierboven genoemde doelstellingen werden t.evens gegevens verzameld
over de actuele verspreiding en biotoopkeuze bij de Boomkikker en de
Vuursalamander in deelgebieden van Vlaanderen.
De doelstelling betreffende het onderzoeken van omgevingsfactoren die de
aan- en afwezigheid van individuele soorten verklaren, kon slechts
gedeeltelijk behandeld worden. HeE deel aangaande omgevingsfactoren
gerelateerd tot het fandhabiEaE kon binnen het toegemet,en tijdsbest.ek niet.
afgewerkt en gerapporteerd worden.

Samenvattend kan gesteld worden dat binnen de korte duurtíjd van dit.
project (één jaar) een bijzonder grote hoeveelheid nieuwe informatie werd
ingezameld en diepgaand geanalyseerd.

Re leuantie a00r natauron twi kke ling en b e leid, pra ktis che to epassingeru

Volgende bevindingen beschouwen we als meest reLevant voor heL beleid
gericht op natuurbehoud en -ontwikkeling. Enerzijds is er de vaststelling
van het verdwijnen van een belangrijke fractie van de vroeger aanwezige
populaties en waterpartijen. Dit wijst er op dat de wett.elijke bescherming
van deze soorten op zich niet volsÈaat om de aanwezige populaEies
doeltreffend Èe behouden. Anderzijds bleek dat de best,udeerde soort.en
aanzienlijke capaciteiten hebben om bestaande én nieuw gegraven
waterpartijen te koloniseren. Deze bevindingen wijzen op de hoge potenEies
die herstel en (her)aanl-eg van geschikte waterbiotopen, a1 dan niet in het
kader van natuurontwikkelingsprojecten, bieden voor het behoud van
amfibieënpopulaties .
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Praktische richt,lijnen voor het beheer en de (her)aanleg van voor amfibieën
geschikte wat.erpartijen worden in detail behandeld in Hoofdstuk 8 van het
verslag.
Priorit,aire gebieden die in aanmerking komen voor de (her) aanleg van
waterpartijen met het. oog op herstel van amfibieënpopulaties kunnen
gelokaliseerd worden a.h.v. de gegevens betreffende de afname van het
aantal- populat.ies en het verlies aan poelen (Hoofdstuk 4).

Dit onderzoek legde een bijzondere nadruk op de algemeen verspreide soorten
amfibieën en op hun habitats in het landelijk gebied. Populat.ies van de
onderzochte soorLen zullen overleven in reservaten en in andere terreinen
met een functie voor natuur (o.a. binnen de afgebakende VEN-IVON gebieden).
Daarnaast verdienen evenwel ook kleine landschapselementen buiten de
beschermde gebieden meer aandacht. We suggereren dat bescherming en beheer
van waterpartijen kan gest,imuleerd worden binnen GNOPs, PNOPs en acties van
de Regionale Landschappen. Ook de toepassing van beheersovereenkomsten voor
deze biotopen verdient meer aandacht.

De Eijdens dit project verzamelde gegevens kunnen op tswee manieren vertaald
worden naar normen voor evaluatie van aspecten van het natuurbeleid.
ïn eersUe inst,antie verst,rekken ze kwantiLatieve informatie over de actuele
aanwezigheid van amfibiesoorEen en waterpartijen in verschillende
deelgebieden van Vlaanderen. Deze gegevens kunnen direct a1s richt,lijn
gebruikt worden voor het behoud van de huidige toestand. Toekomstig
monitoring-onderzoek dient uiE te maken in welke mate en in welke richting
de aantallen populaties afwijken van deze norm.
In de tweede plaats geven de gegevens over veranderingen in aantal
populaties van de verschillende soorEen en verandering in aantal
waterpart,ijen aan hoe de toestand veranderd is tijdens de afgelopen L5-25
jaar. Deze informaE,ie kan als richtlijn gebruikt worden om na te qaan in
welke maEe beleidsacties gezorgd hebben voor een kentering in deze
evolutie.

Aandachts lyneru a00r toe kofftstg onderToe k

Een voort.zetting van het gestarte onderzoek is bijzonder gewenst.
De tot heden geleverde inspanningen geven een detailbeeld van de huidige
toestand in de onderzochte regio's. Hoewel deze verspreid liggen over het
ganse Vlaamse gewest, is het wenselijk dat ook andere regio's bestudeerd
worden, teneinde de best.aande hiaten op te vu1len.
Verderzet.t.ing van het onderzoek is noodzakel-ijk om kwantitatieve informatie
Le verkrijgen over de evolutie van (aantallen) popuJ-aties en biotopen.
Dergelijke gegevens zijn van bijzonder belang voor het evalueren van de
toestand van de natuur, vormen een noodzakelijke bron van informatie voor
het opst.ellen van toekomsEige versies van het Natuurrapport en zu11en
t.oelaten om de draagwijdte van (aspecten van) het gevoerde beleid in te
schatten.

Daarnaast lijkt is het wenselijk om detailstudies uit te voeren naar
aspecten van biotoopvereisten (inclusief het landhabitat) en
metapopulat.iedlmamiek. Vooral het laatste thema kan verdere
beleidsrelevante resultaten opleveren over de temporele dlmamiek van kleine
populaÈies en de capaciteiten tot (her) kolonisatie van bestaande en nieuwe
habiLats. Dergelijke studies dienen zich wel te concenLreren op een gering
aantal relatief kleine, maar vooraf nauwkeurig geselect.eerde studiegebieden
en soorten, waarin a1le aanwezige habitats dienen onderzochE te worden.
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Firuanrieel oue@cht

De belangrijkst.e afwijking tussen de toegekende en benutEe bedragen
situeert zich bij de Aanvrager (Instit.uut voor Natuurbehoud), budgetpost
"werking" waar slecht,s ca. r/t van het t.oegekende bedrag benuÈ werd. Dat is
toe te schrijven aan: 1) de meeste verplaatsingen voor veldwerk gebeurden
met dienstwagens van het IN; 2) een gedeelte van het aangekochte en
gebruikEe maEeriaal werd gefinancierd met kredieLen van het IN.
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Niet-technische s amenvatting

KwantiÍiceten van recente veranderingen in
status van amÍibieën en hun biotopen in het
landeliik gebied

Sandra Colazzo, Peter Baert, Famke Valck en Dirk Bauwens

Inleiding

In Vlaanderen zijn poelen en kleine vijvers ongetwijfeld het belangrijkste
voortplantingsbiot.oop voor amfibieën. Dat geldt vooral in heL landelijk
gebied, maar ook in de natuurgebieden en -reservaÈen. Bovendien is de
verspreiding in Vlaanderen van de inheemse amfibieën vrij goed gekend,
aLthans op niveau van 4 x 4 km karteringshokken (Bauwens & Claus, 1996) en
in Limburg op 1 x L km karteringshokken, wat toelieE een vergelijking van
de mate van voor- of achteruitgang van de individuele soorten te maken.

Zowel voor gans Vlaanderen als voor Limburg bleek dat de zeldzame soorten
steeds zeldzamer werden, terwijl er geen duidelijke achteruitgang werd
vasEgesteld bij de soorten met een relaÈief groot verspreidingsgebied. Deze
benadering heeft evenwel beperkingen, vooral voor de meer algemene soorten.
Vooraleer een soort. als verdwenen wordt beschouwd in een gegeven
karteringshok, dienen immers al-Ie erin aanwezige populaties te zijn
uitgestorven. Het verdwijnen van een gedeelte van de populaties is echter
zeker ook een indicat,ie dat de soort achteruitgaat.

In de periode L975-L98'1, hebben verschillende studies in deelgebieden van
Vlaanderen detailgegevens verzameld over de ligging, de toesEand en de
aanwezigheid van amfibieën in poelen en kleine vijvers (vb. De Fonseca,
L980a; Sanders, L987 ) . Deze studies bieden een basis om veranderingen in
aant,allen en st,at.us van populaties én van hun voortplantingsbiotopen Èe
detecLeren en te kwantificeren

De opdracht van dit VLINA-project was in de eerste plaats om nieuwe,
gedetailleerde gegevens te verzamelen over de aanwezigheid van amfibieën in
een aanEal geselecEeerde deelgebieden van Vlaanderen. Vergelijking van deze
gegevens met informatie verzameld in het verleden zal t.oelaten om een beeld
te krijgen van veranderingen in de aantallen populat,ies over een periode
van ca. 15-25 jaar.

De doelstellingen van het project kunnen a1s vo1gts samengevat worden:

(1) Kwantificeren van veranderingen in het aantal vindplaaÈsen van
verschillende soorten amfibieën en van het aantal aanwezige
waterpartij en;

(21 Onderzoeken welke omgevingsfactoren (kenmerken van waEerbiotoop) het
best de aan- en afwezigheid van individuele soorten verklaren;

(3) SchaEEen van het. succes van kolonisatie van nieuw aangelegde poelen
door verschillende soorten;

(4) Bijdrage leveren tot de methodologie voor het moniLoren van
amfibieën en hun leefgebieden;

(5) Formuleren van aanwijzingen beEreffende beheer en (her)aanleg van
poelen,'

1/r/r e t - techn r sche sam envatt ing



(6) Verzamelen van actuele gegevens over de verspreiding en biotoopkeuze
van de Boomkikker en de Vuursalamander in deelgebieden van
Vlaanderen.

Materiaal en Methoden

S electie poelen

In principe kwamen poelen, gelegen over het ganse grondgebied van
Vlaanderen, in aanmerking voor deze studie. Binnen het toegekende
LijdsbesEek was het evenwel onmogelijk om een gebiedsdekkende
inventarisatie uit te voeren. Daarom werden voor het onderzoek een aant.aL
verspreid gelegen regio's geselecteerd op basis van:

(1) Beschikbaarheid van gegevens verzamefd in heE verleden
(2) De aanwezigheid van nieuw aangelegde poelen.
(3) Beschikbaarheid van vrijwillige medewerkers.

T/dstipperu uan oru derToe k

Aangezien de LijdsÈippen en duur van de voortplantingsperioden van de
verschillende in Vlaanderen voorkomende amfibieën niet. identiek zijn, werd
getracht elke poel in de loop van heE seizoen driemaal te bemonsteren. Een
eerste bezoek werd gepland in maart-april-, een tweede in mei en een derde
bezoek in juli-augustus.

PoeLen werden bemonsterd meÈ fuiken, schepnet of via rechtstreekse
waarneming ('s avonds, 's nachts, overdag). Víe noteerden de waargenomen
soorLen en het aantal individuen per soort en levensstadium.

Ligirug en kenmerken uan de waterpart/eru

Aan elke poel werd een uniek nummer van zes cijfers g,egeven, waarvan de
eerste drie overeenstemmen meE het. nummer van de stafkaart. (a/L0.000) en de
laatsÈe drie een uniek volgnummer voor iedere onderzochte poel op een
gegeven stafkaart zíjn.

Bij etk bezoek aan een poel werden een aantal kenmerken (vb. oppervlakte,
diepte, vegetatie) opgemeLen.

De t)erwerking uan de aer<arnelde gegeuens

De ligging van elke poel waarvoor werd gedigitaliseerd a.h.v. cartografisch
beeldmateriaal (stafkaarten schaal 1/10.000). De geografische ligging van
de poel werd samen meL het unieke poelnummer opgeslagen in een GlS-bestand.
E1k punt werd gekoppeld aan een Àccess-best.and, waarin de kenmerken van de
betreffende poel en de gegevens over de waargenomen amfibieën opgeslagen
werden.

2 líre t - technr. sche sam envatt ing



Beschikbare gegeuens uit het uedederu

Ovetzi ch t berm on s tedngen

Voor deze studie werd het, Vlaams GewesE opgedeeld in drie deelgebieden

r Deelgebied l-: provincies Oost- en West-Vlaanderen
o Deelgebied 2: provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant
o Deelgebied 3: provincie Limburg

In Oost- en Víest-Vlaanderen werden eind jaren '70 t942 poelen, met een
uniforme geografische spreiding over beide provincies, door Philippe de
Fonseca onderzocht. Het onderzoek in de provincie Limburg datseert
voornamelijk uit de jaren '80 en '90. Verschillende onderzoekers bezocht.en
meer dan 1100 poelen, eveneens meE een vrij uniform geografische spreiding
over de ganse provincie. Enkel- in de provincies Ant.werpen en Vlaams-Brabant
werden in verhouding met. de overige provincies bijzonder weinig poelen
onderzocht in hets verleden. Enkel in de Noorderkempen werden eind jaren'80
in t.ot,aa1 168 poelen onderzocht.

Re ce n t uerrym e lde gegeae ns

Gedurende heÈ voorjaar en de zomer van 2001- t,rachtten we zoveel mogelijk
poelen te bemonsteren me! een zo uniform mogelijke geografische spreiding
over de verschiflende provincies. Het project beoogde de bemonstering van
een 700-ta1 poelen. Door de inspanningen van talrijke vrijwillige
medewerkers en de uitvoerders van dit project, werden in 2001 een t,oEaal
van l-592 waterpartijen onderzocht. De leemte aan onderzochte poelen in
ÀnEwerpen en Vlaams-Brabant werd dankzij dit project grotendeels aangevuld

De onderzochEe locaties werden gegroepeerd in een aantal regio's. Bovendien
werden de daEa in een aanEal tijdsperioden ingedeeld. We vatten deze samen
in tabel 1-.

Tabel l-. OverzichL van de verschillende deelgebieden, regio's en
bemonsteringsperioden .

3

Deelgebied Regio rij dsperioden

Oost- en ïÀIest-
VLaanderen

Brugge, Heuvelland, AàIst, Tems€,
Harelbeke, G€raardsberg€o,
Kaprij ke

Periode 1: 1960-1-995
Periode 2: 1997 -2001

Antwerpen en
Vlaams-Brabant

Noorderkempen, Turnhout,
Hageland, Herentafs, Kontich,
Zemst, Sint-Piet,ers-Leeuw

Periode 1:
Periode 2 z

l-986-r-987
L999-2001

Limburg Noord-Limburg, Midden-Limburg,
Zuid-Limburg, Maasvallei, Voeren

Periode L
Periode 2
Periode 3

7973-1989
7990-r-999
2040 -2 0 01

l/re t-techn r.sche samenvatting
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I{wantifrcercn v.an veranderingen in aantaÍ papulaties van
vercehillende soarten

Deze studie beoogde schattingen te verkrijgen van veranderingen in de
staEus van amfibiesoorten. HierÈoe werd een grooE aantal in het verleden
bestudeerde poelen herbemonsterd en dit. in meerdere gebieden verspreid over
Vlaanderen.

V era n deri ng i n b e q,e tti ngsgra a d

De bezet,tingsgraad geeft het aantal waargenomen populaties van een soort
relatief tot het aantal poelen dat aanwezíg éa onderzocht was tijdens een
studieperiode. De verandering in bezettingsgraad (S") is dan de verhouding
van de bezettingsgraden tijdens twee perioden (Periodez/Periodel)

Voor het berekenen van de bezettingsgraad gebruiken we dus gegevens voor
aIle tijdens een periode onderzochte poelen. Dat betekenE echter daE de
samenstelling van de beschouwde steekproeven van poelen za1 verschillen
tussen perioden. Indien tijdens één der beide perioden meer voor een
bepaalde soort geschikte poelen bestudeerd werden dan tijdens de andere
periode, waL een hogere bezet,t.ingsgraad voor die periode tot gevolg zal
hebben, kan dit toÈ overschaÈÈing of onderschaLLing van de verandering van
bezettingsgraad leiden.

De gemiddelde bezettingsgraad van de meest algemene amfibiesoorÈen
(gemiddelde van a1le regio's samen) varieerde Lussen ca. 40 en 50t in de
eerste periode en tussen ca. 30 en 408 in de Èweede studieperiode. Enkel de
Gewone pad wijkt hier duidelijk van af met een gemiddelde bezett,ingsgraad
van 24t (t 2,91,) in de eerste periode.

De verandering in bezettingsgraad bleek wel significant te verschillen
tussen soorten. De hoogste waarden werden genoteerd voor Gewone pad en
Bruine kikker, de laagste waarden voor Groene kikker en Kleine
watersalamander. SamenvatEend kunnen we stellen dat de bezettingsgraden van
de Gewone pad, de Bruine kikker en de Àlpenwatersalamander (ongeacht de
hogere of lagere waarden per soort) in vrijwel aIle regio's constant zijn
gebleven. Bij de Groene kikker en de Kleine waEersalamander noteren we even
vaak een status quo als een daling in de bezettingsgraden tussen de twee
studieperioden. Vermits we echter werken met globale gemiddelden (de
gegevens voor alle regio's samen beschouwd), dienen we op te merken dat een
globale sÈatus quo in bezettingsgraad voor een bepaalde soort niet
noodzakelijk betekent dat de bezettingsgraden in de afzonderl ke reqio's
voor die soort, dezel f de trend volgen .

Verarudering in aantal populaties

Deze analyse is uitsJ-uitend gebaseerd op de poelen die tijdens beide
perioden bestudeerd werden. Hiertoe behoren ook waterpartijen die tijdens
de tweede sLudieperiode verdwenen waren. Aangezien dezelfde steekproef
bekeken wordt tijdens de twee perioden, kunnen we de aantallen populaties
van een soorE direct met elkaar vergelijken. Deze methode geefE dus de
beste schattingen voor de veranderingen in status, maar heeft het nadeel
dat niet alle beschikbare gegevens gebruikt kunnen worden.

De resultaten tonen in de eerste plaats dat de schattingen van verandering
in aantal populaties (S) systematisch lager zijn dan de corresponderende
waarden voor de verandering in bezettingsgraad (S,). Dat is niet onverwacht,
aangezien de S-waarden rekening houden met het aantal waÈerpartijen dat

4 Nret- t echnLsche samenvatting
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tijdens de tweede studieperiode niet meer aanwezig was en waar, per
definitie, de vroegere populaties verdwenen waren.

Er was verder een t.endens t.ot verschillen tussen soorLen. Voor Gewone pad
en Bruine kikker werd een eerder geringe verandering in heE aantal
populaLies genoteerd. De overige drie soorten vertonen een globale daling
in aantal populaties. Het aant,al populat,ies dat recent werd aangetroffen
bedraagE gemiddeld ca. 558 voor Kleine watersalamander, 59t voor de Groene
kikker en 67t voor de Alpenwatersalamander van het. aant.al populaties
\^/aargenomen in de eerste studieperiode. Noteer wel dat er belangrijke
verschillen tussen regio's vastgesteld werden.

OngeachE de waarden van de verandering in aantal populaties voor de
verschillende soorten en regio's, was een opvallende vaststelling daE van
het, aant,al oorspronkelijke populaties in de meest,e gevallen slechts 30-508
werd teruggevonden in de tweede periode.

Een tweede opvallende vasÈste11ing was dat in een relatief grooE aantal in
het verleden bestudeerde poelen soorten werden opgemerkt die er voorheen
niet waren waargenomen. Er werden bovendien duidelijke verschillen
genoEeerd tussen soorten. Het rel-atieve aant,al nieuw gevonden populat,ies
bedroeg bij de Gewone pad gemiddeld 55t en was duidelijk hoger dan bij de
andere soorten'. De laagst,e gemiddel-d.e waarden werden gevonden bij de Kleine
watersalamander (2221, Groene kikker (24*l en ÀlpenwaEersalamander (25t) .

Verandering in aantal soorten

De verandering in het aantal soorten per waterpartij kan eveneens beschouwd
worden a1s een maat voor de sLatus van amfibieën. Voor a1le regio's samen
is het aantal amfibiesoorEen dat per poel werd aangetroffen, momenteel
gemiddeld ca. 208 lager dan in het verleden. Deze afname was echter niet in
a1le regio's even sterk. De sterkste afnamen werden genoteerd in de regio's
Brugge, Heuvelland, Temse

Oorykeru aan het uerd@neru uaru PoPulaties

Vermits het verdwijnen van waterpartijen per definit,ie resulteerÈ in heE
verdwijnen van de populaties die er aanwezig waren, gingen we na welke
fractie van de vroeger aanwezige poelen recent niet meer werden
Eeruggevonden. We stelden vast dat in a]le regrio's samen beschouwd ca. 202
van de oorspronkelijk onderzochte poelen verdwenen waren. Er werden wel
belangrijke verschillen gevonden Eussen regio's. De regio's Noord-, Zuid-
en Midden-Limburg en Maasvallei onderscheidden zich door een gering
percenLage verdwenen poelen (minder dan 108). De hoogste waarde werd
vastgesteld in de regio Brugge, waar 44t van de oorspronkelijk onderzochte
poelen verdwenen was.

We gingen tevens na welke fractie van het t,oLaaL aantal verdwenen
populaEies kon Loegeschreven worden aan heE verdwijnen van de
waÈerpartijen. Voor alle regio's en soorÈen samen beschouwd kon ongeveer
één derde van de verdwenen populaties worden toegeschreven aan het
verdwijnen van poelen. Er waren wel belangrijke verschillen tussen de
regio's. In Brugge wordt bijna de helft van de verdwenen populaties
verklaard door het verdwijnen van waterpartijen, in Noord-, Midden- en
Zuid-Limburg en Maasvallei is dit sl-echts ca. 10t.

Vermest,ing, verdroging, chemische verontreiniging en vervuiling door
stortafval werden vastgesteld in resp. ca 20t, 15t, 7t en 10t van de
waterpartijen. De aanwezigheid van vissen werd opgemerkt in bijna de helfE
van de onderzochte poelen. Vergelijkinq van poelen waarin de betreffende
"milieuverstoring" werkzaam was met poelen waarin dit niet het geval was
toonde aan dat. enkel de aanwezigheid van sLortafval en/of chemische
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veronÈreiniglng een aantoonbaar negaLief effect op de verandering in aantal
soorEen per poel en op de 1okaIe overlevj-ng van populaties van Bruine
kikker, Alpenwatersalamander en Kleine watersalamander had. Deze
verstoringsprocessen werden evenwel relatief zelden vastgesteld (stortafval
en chemische verontreiniging in resp. l-Ot en 7t van de waterpartijen),
zodat hun negatieve effecten een (mogelijke) verklaring bieden voor het
verdwijnen van slechts een minderheid van het totaaL aant.al verdwenen
populaties. Voor de meer frequent opt.redende versLoringen, zoal-s vermesting
en de aanwezigheid van vissen, kon slechts een negatief effect. aangetoond
worden op de lokale overl-eving van populaties van de Àlpenwatersalamander.
Algemeen vonden we dus weiniq indicaties voor duideliike en alqemene
necÍatieve effecten van milieuverstorincÍen en de aanwezigheid van vissen op
amfibieënpopulat.ies. pcpulaties van de algemene soorten. Dat beÈekent
evenwel niet noodzakelijk dat deze processen geen negaÈief effect (kunnen)
hebben op populaties van amfibieën, maar enkel dat we ze a.h.v. de
beschikbare informatie niet hebben kunnen detecteren.

Inuloed van omgeuingsfactoten ry de aan- en afwezigheid
vaÍr in diuiduele soorten

Van een soort wordt aangenomen dat ze bepaalde eisen aan haar biotoop
ste1t. In heL kader van dit project werden enkel-e gebieden geselecteerd,
die een voldoende groot aantal verschillende poelen en soorten bevatten. In
deze gebieden werd geprobeerd na te gaan welke variabelen een significant,e
invloed op de aan- of afwezigheid van een individuele soort hebben. Hierbij
werden enkel de data verzameld in 2001 geanalyseerd. De bekomen resultaten
werden we1 vergeleken met een aantal in het verleden uitgevoerde studies.

Na analyse van de gegevens en na vergelijking van onze result.at.en met deze
gevonden in de literatuur, werden een aant,al variabelen weerhouden waarvan
met een vrij grote graad van zekerheid gesteld kan worden dat. ze een
significante invloed op de aan- of afwezigheid van de soorten hebben.

Gewone pad (Bafo bufo)

Voor Gewone pad kunnen drie variabelen a1s belangrijk weerhouden worden.
Deze soort wordL vaker aangetroffen in poelen met ondergedoken vegetatie,
stilsEaand water en vissen. Wat betreft deze laatste variabelen merken we
op dat de aanwezigheid van vis waarschijnlijk geen vereiste is maar eerder
op een compeEitief voordeel van de Gewone pad wijst. ïn Voeren werd Gewone
pad vaak samen meÈ Bruine kikker in een poel aangetroffen.

Groene kikker (Rana escaleruta ynklepnn)

Voor deze soort kan enkel de variabele "drijvende vegetatie" weerhouden
worden. Groene kikker kan m.a.w. a1s een weinig veeleisende soort beschouwd
worden.

Bruine kikker (Rana temporaria)

Bruine kikker mijdt poelen met een lage pH en wordt voornamelijk in poelen
met een verticale vegetatsie en stilstaand waLer aanget.roffen. Poelen hebben
ook vaker een niet-permanent karakter. In Tommel-en wordt Bruine kikker
eveneens minder vaak aangetroffen in poelen waarin Alpenvíatersalamander
voorkomt.

í
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Alp enwaters alarnander (T ri tu ru s a lp e s tri s)

De Alpenwat,ersal-amander wordE in zeer gelijkaardige poelen gevonden als de
Bruine kikker. Deze soorE vermijdt eveneens poelen meÈ een lage pH. Poelen
hebben ook vaker stilsEaand water en een int,ermit,terend karakter. De poel
moet. echter geen vegetatie bevatten. De soort komt ook vaker voor in licht
geëuErofieerde poelen. Bovendien wordt deze soort vaker dan verwacht mag
worden samen met de Kamsalamander en Kleine watersalamander in eenzelfde
poel aangetroffen.

I(leine u/a te r s alaman d er (T ri tu ra.r u u lgari s)

Kleine watersalamander stelt vrij hoge eisen aan zijn
voortplanÈingsbiotoop. Poelerr met een lage pH worden vermeden. Ze hebben
vaak een goed ontwikkelde vegetatie. Het zijn overwegend stilstaande
poelen, waarin vaker ongewervelden voorkomen. Bovendien komt de soort vaker
voor in licht vervuilde poelen. Het beEreft hier evenals voor de
Alpenwatersalamander vooral geëutrofieerde poelen.

I(ams alamander (T ri tu rw cri s ta tu s)

Kamsalamander stelt zeer gelijkaardige eisen aan zijn biotoop a1s de K1eine
watersalamander. In Tommelen wordt deze soorEen dan ook vaak samen met
Kleine watersalamander in eenzelfde poel aangetroffen. in Deze soort
vermijdt poelen met een lage pH en wordt vooral gevonden in poelen met
ondergedoken vegeÈaLie. Deze poelen zijn bovendien diep en permanenÈ. De
aanwezigheid van vis heeft een negatieve invloed op de verspreiding van
deze soorL.

TensloLte, wijzen we er op dat er hier, gezien de gevolgde methodiek en het
tlpe variabelen, eerder sprake is van "indicaEies" dan wel van
"conc1usies".

I{olonisatie van nieuwe poelen

Tijdens ons onderzoek werd een groot aantal populaties aangetroffen in
poelen waarin ze voorheen onopgemerkt bleven. Dat beschouwen we als een
indicatie dat kolonisatie van bestaande poelen frequenÈ gebeurt. Daarnaast
werd in de regio Hageland nagegaan in welke mate amfibieën nieuw aangelegde
poelen koloniseren. In deze regio werden 99 nieuwe poelen aangelegd in de
periode L996-2000.

Onze resultaten tonen dat nieuw aangelegde poelen vrij snel gekoloniseerd
worden. Na twee jaar was ongeveer 65t van de poelen bezet. Volgende
bezettingsgraden werden genoEeerd. Groene kikker 558, Watersalamander 458,
Bruine kikker 338, Alpenwatersalamander 22*, Gewone pad 10t en
Kamsalamander = 28. We vermoeden dat kolonisatie samenhangt met de
mobiliteit van de soort (mobiele soorten koloniseren vlugger), de
bereikbaarheid van de poelen en de aanwezigheid van de soort in het gebied
(cf. zeldzamere soorÈen koloniseren een kleiner aantal poelen).

Vanaf het derde jaar konden geen duidelijke trends meer waargenomen worden
Mogelijk duidt. dit op een fluctuatie rond een evenwichtstoesLand. Verder
onderzoek is echter noodzakel-ijk alvorens hierover boude uitspraken te
doen.

In 2001- werden in 768 van de bemonsterde poelen amfibieën aangetroffen. In
38t van de poelen die amfibieën bevatten werden eveneens larven grevonden.
Het betrof hier voornamelijk larven Bruine kikker en Àlpenwatersalamander,
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soorEen die relatief weinig eisen aan hun waterbiotoop ste11en. Het
ontbreken van larven van Groene kikker in de meeste poelen is we1 eni-gszins
verwonderlijk, aangezien deze soort een van de best,e kolonisators lijkt te
zíjn. Mogelijk is dit echter deels te wijten aan de bemonsterinqmet.hode.

Bijdrage tot de rnethodolag'ie van "manitoring"
Op basis van onze analyse kunnen we suggereren dat twee bezoeken aan een
poel volstaan om de aanwezigheid van vrijwel alle soorten te detecteren.
Voor het detecteren van de aan- of afwezigheid van amfibieën wordt een
optimale verhouding tussen inspanning en resultaat bekomen wanneer elke
wat,erpartij twee maal onderzocht wordt, een eerste maal tijdens apri1, een
Eweede keer in de maand mei. Deze t.ijdstippen mogen nieE a1s strikte
richtlijnen geinterpreteerd worden, maar dienen eventueel aangepast te
worden aan de specifieke omstandigheden. De exacte tijdstippen en duurtj-jden
van belangrijke activiteit.en (vb. voorjaarstrek, voortplanting) zijn immers
sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen daardoor verschillen
tussen jaren en plaatsen.

De tijdens dit projecL verzamelde gegevens kunnen op twee manieren vertaald
worden naar normen voor evaluatie van aspect.en van het natuurbeleid.
ïn eerste instantie verstrekken ze kwantitatieve informatie over de actuele
aanwezigheid van amfibiesoorten en waterpartijen in verschillende
deelgebieden van Vlaanderen. Deze gegevens kunnen direct a1s richtlijn
gebruikE worden voor het behoud van de actuele toestand. ToekomsEig
monitoring-onderzoek dient uit te maken in welke maLe en in welke richting
de evolut.ie van de aantallen populaties afwijkt van deze norm.
In de tweede plaats geven de gegevens over veranderingen in aantal
populaties van de verschillende soorten en aantal waterpart,ijen aan hoe de
toestand veranderd is tijdens de afgelopen 1"5-25 jaar. Deze informatie kan
a1s richtlijn gebruikt worden om na te graan in welke mate beleidsacties
gezorgd hebben voor een kentering in deze evolutie.

Richtliinen vooÍ behoad en beheet van
amfrbieén(populaties)

De resultaLen van deze studie worden getoetst aan in de literat.uur
beschikbare informatie betreffende bedreiging en bescherming van
amfibieënpopulaties .

Water- en landbiotoop worden aparE beschouwd. De belangrijkste bedreigingen
van het waterbiotoop zijn het verdwijnen van r^raterpart.ijen, verdroging,
verslechte waterkwaliteit, predatiedruk en andere verstoringen. Het
landbiotoop heeft vooral te lijden onder versnippering, verruiging en
verbossing, verdwijnen van schuil- en overwinteringplaatsen. Voor aI deze
bedreigingen worden beheersmaatregelen voorgesteld, die ieder op zich
toepasbaar zijn voor de meesLe, maar nieÈ a1le, amfibiesoorten. Dit 1aat.st,e
wordt onderstreept door onze eigen resultaten.

Ë

À

{

\

B

11

U

Nre t - techn r-sche sam envatt ing


