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1 Overzicht soorten amfibieën  

Tabel 1 toont de soorten amfibieën vermeld op de Bijlagen van de Habitatrichtlijn (HRL) en 

de overige soorten prioritair voor het Vlaams beleid. Enkel soorten (1) die vermeld staan op 

de Bijlagen II of IV van de HRL én waarvoor “Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen” 

(G-IHD) werden opgesteld en (2) die zijn aangeduid als prioritair voor het Vlaams beleid, 

komen in aanmerking voor opvolging via een gestructureerd meetnet. Bijlage V-soorten 

worden dus niet opgevolgd via een meetnet. Voor de Bijlage II- en IV-soorten wordt ook 

aangegeven of de soort als prioritair beschouwd wordt voor de monitoring in een 

gestructureerd meetnet. De soorten prioritair voor het Vlaams beleid kunnen verder 

onderverdeeld worden in: 

 A = soorten van de Europese Rode Lijst (categorieën: CR, EN en VU); 

 B = soorten die in (Atlantisch) Europa onder druk staan; 

 C = bijkomende prioritaire soorten. 

De overige soorten, die vermeld staan in Bijlage V, moeten wel gerapporteerd worden aan de 

Europese Commissie, maar de gegevensinzameling verloopt via losse waarnemingen. We 

opteren in eerste instantie voor een gegevensverzameling in een gestructureerd meetnet. 

Dat houdt in essentie in dat:  

 de gegevens verzameld worden op basis van een standaard protocol dat bij alle 

terreinbezoeken gevolgd wordt; 

 de bezochte locaties vooraf zijn uitgekozen/vastgelegd volgens een procedure die 

streeft naar een representatieve bemonstering van de doelpopulatie.  

 

Tabel 1. Overzicht van de inheemse soorten amfibieën opgenomen op Bijlagen II , IV en V 

van de Habitatrichtlijn, met vermelding van hun Rode Lijstcategorie, en of ze als prioritaire 

soort beschouwd worden voor de instelling van een meetnet. 

  HRL Rode lijst Prioritair Meetnet 

Boomkikker 4 CR 1 1 

Heikikker 4 VU 1 1 

Kamsalamander 2, 4 VU 1 1 

Knoflookpad 4 CR 1 1 

Rugstreeppad 4 VU 1 1 

Poelkikker 4 NT 1 1 

Vuursalamander - VU 1 1 

Vroedmeesterpad 4 EN - - 

Bastaardkikker 5 LC - - 

Meerkikker 5 LC - - 

Bruine kikker 5 LC - - 
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Rode Lijstcategorieën: CR = Ernstig bedreigd, EN = Bedreigd, VU = Kwetsbaar, NT = Bijna in 

gevaar; LC = Momenteel niet in gevaar. Bron: Jooris et al. (2012). De IUCN Rode Lijst van 

de amfibieën en reptielen in Vlaanderen. 

Voor alle soorten vermeld op de Bijlagen II of IV van de HRL geldt dat de Vlaamse populatie 

als ‘belangrijk’ beschouwd wordt voor het behoud van de soort in een Europese context, met 

uitzondering van de Vroedmeesterpad. De Vlaamse populaties van de Vroedmeesterpad of 

het Vlaamse areaal in Europa zijn van ‘matig relatief belang’ (zie Paelinckx et al. 2009). Voor 

soorten waarvoor Vlaanderen matig relatief belang is, werd er door het beleid beslist die niet 

op te volgen via een meetnet. 

Voor vijf soorten met prioriteit voor gestructureerde meetnetten is het instellen van een 

meetnet met steekproeftrekking aangewezen. Dat betekent dat binnen een 3-jaarlijkse 

meetcyclus een steekproef van de gekende locaties onderzocht wordt voor Kamsalamander, 

Rugstreeppad, Boomkikker, Heikikker en Poelkikker.  

De Knoflookpad komt slechts op een beperkt aantal locaties voor (minder dan 50), zodat alle 

populaties van deze soort binnen een 3-jaarlijkse meetcyclus onderzocht kunnen worden. 

Een steekproef lijkt hier niet aan de orde, omdat er dan slechts een geringe kans is op 

detectie van de vooropgestelde wijzigingen (zie 3.1.1 en 4.1.1). 

De Vuursalamander is niet opgenomen op de Bijlagen II of IV van de Habitatrichtlijn, maar 

wel in het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot 

soortenbescherming en soortenbeheer (“Soortenbesluit”, vervangt sinds 1/9/2009 het KB 

van 22/9/1980) en werd als prioritaire soort vanuit het beleid naar voren geschoven. Naast 

de beschikbaarheid van recente studies omtrent Vuursalamander in Vlaams-Brabant 

(Lambrechts et al. 2011) en Oost-Vlaanderen (Jacobs 2008) worden de populaties van 

enkele bossen reeds (in variabele mate) opgevolgd, waardoor al enige gegevens voorhanden 

zijn. Vanuit het lopend (vrijwillig) onderzoek naar enkele Vuursalamanderpopulaties werd 

door Hyla reeds tentatief op zoek gegaan naar medewerkers voor een eventueel meetnet, 

waarbij de voorlopige respons positief is. 

Terzijde vermeldenswaard is de zeer recente ontdekking van een nieuwe soort schimmel 

(Batrachochytrium salamandrivorans - Bs) die de Vuursalamander als enige gekende 

gastheer heeft en massale sterfte veroorzaakt (Martel et al., 2013). De schade is aanzienlijk 

– van 2010 tot 2013 werden de Nederlandse populaties tot 4% van hun oorspronkelijke 

omvang gereduceerd (Spikmans et al. 2012, Spitzen-van der Sluijs et al. 2013). In 

Vlaanderen werd de schimmel voorlopig nog niet aangetroffen, maar de kans is reëel en 

tijdens de monitoring dient hiermee rekening te worden gehouden. Gezien de zeer snelle 

wereldwijde verspreiding van de nauwverwante en eveneens in België reeds vastgestelde B. 

dendrobatidis (Fisher et al. 2009, Olson et al. 2013) ist het respecteren van een 

hygiëneprotocol ten stelligste aangewezen. 

 

2 Enkele algemene begrippen 

Steekproefelement 

Bij de amfibieën bestaat een steekproefelement uit een (potentieel) voortplantingswater. 

Een populatie van een soort beperkt zich echter niet steeds tot één enkele waterpartij, maar 

houdt zich op in meerdere wateren die zich op migratieafstand van elkaar bevinden; er is dus 

regelmatig uitwisseling van individuen en genen tussen de verschillende waterpartijen. 

Bovendien kan de bezetting van de poelen sterk wisselen van jaar tot jaar en kunnen poelen 

verlanden terwijl nieuwe kunnen worden gegraven. Door slechts één van de waterpartijen te 

bemonsteren, is de kans groot dat er een vertekend beeld verkregen wordt van de eigenlijke 

toestand van de populatie. Als mogelijk alternatief kan daarom het complex van nabijgelegen 
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wateren als steekproefelement gekozen worden. Deze aanpak zou aansluiten bij de 

formulering van de instandhoudingsdoelstellingen. De verkregen resultaten zouden dan ook 

eenvoudig afgetoetst kunnen worden tegenover de drempelwaarden voor de relatieve 

populatiegrootte die overeenkomen met een gunstige staat van instandhouding (cfr. 

Adriaens et al. 2008).  

Toch wordt in de context van dit project geopteerd om elk voortplantingswater afzonderlijk 

te bemonsteren, en als een afzonderlijk steekproefelement te beschouwen, los van het feit of 

de individuen er al dan niet deel uitmaken van een grotere populatie, en wel om de volgende 

redenen: 

 Complexen van nabijgelegen waterpartijen die door eenzelfde populatie gebruikt 

worden, zijn vaak niet eenduidig af te lijnen op het terrein. Daarenboven kan er ook 

uitwisseling van individuen zijn tussen verschillende populaties, zodat de ruimtelijke 

structuur nog complexer is. Deze onzekerheden bemoeilijken het meetnetontwerp en 

de berekening van de vereiste steekproefgrootte. 

 Doordat waterpartijen over heel Vlaanderen bemonsterd worden (programmacontext), 

is de kans klein dat de vertekening die ontstaat door slechts één poel van een 

populatie te bemonsteren, zich consistent manifesteert in de verschillende Vlaamse 

populaties. De vertekening vlakt zich m.a.w. uit doordat meerdere 

steekproefelementen bemonsterd worden over heel Vlaanderen. 

 De mogelijke vertekening beperkt zich tot de soorten waarvoor niet alle gekende 

locaties bemonsterd worden (effectieve steekproefaanpak) en geldt niet voor 

Knoflookpad waarvoor alle gekende locaties zullen bemonsterd worden tijdens een 3-

jaarlijks meetcyclus. 

 Daar waar de vastgestelde aantallen individuen in verschillende poelen gemakkelijk 

gesommeerd kunnen worden tot één enkele waarde op populatieniveau, ligt dit minder 

voor de hand bij de beoordeling van de habitatkwaliteit. De leefomstandigheden in en 

rond nabijgelegen poelen kunnen immers zeer sterk verschillen en zijn niet eenvoudig 

te integreren. Ook met een eenvoudige beoordeling van de habitatkwaliteit op 

populatieniveau zou veel specifieke ecologische informatie verloren gaan. 

 

Om deze redenen wordt in de onderstaande besprekingen telkens een individueel 

voortplantingswater als steekproefelement beschouwd. 

Doelpopulatie en steekproefkader 

De doelpopulatie is de verzameling steekproefelementen waarin een gegeven soort recent 

(d.i. vanaf 1995) werd aangetroffen. Het steekproefkader is een lijst met elementen uit de 

doelpopulatie die voor bemonstering in aanmerking komen . Doorgaans komt het 

steekproefkader overeen met de doelpopulatie, tenzij bepaalde elementen niet toegankelijk 

zijn (bv. privéterrein). Er dient ook over gewaakt te worden dat poelen die inmiddels 

verdwenen zijn als zodanig gemarkeerd worden en niet meer voor bemonstering in 

aanmerking komen en worden vervangen door extra steekproefelementen. Ook 

waterpartijen waarin de betrokken soort na 1995 niet meer is waargenomen, hoewel ze 

voldoende intensief en frequent onderzocht werden, hoeven niet langer bezocht te worden. 

De doelpopulaties (en steekproefkaders) verschillen tussen soorten, al kunnen bepaalde 

steekproefelementen tot meer dan één doelpopulatie (of steekproefkader) behoren (bv. een 

waterpartij waarin meer dan één prioritaire soort werd aangetroffen). 

Steekproef en steekproeftrekking  

Indien de doelpopulatie uit een beperkt aantal elementen bestaat, kan men er voor opteren 

om ze allemaal te onderzoeken. Dan spreken we van integrale bemonstering. Wanneer het 

aantal steekproefelementen een bepaalde drempelwaarde overschrijdt (we hanteren hier de 
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waarde 60), dan wordt een beperkt aantal elementen geselecteerd voor studie. Deze vormen 

dan de steekproef die gebruikt wordt om uitspraken te doen over de hele doelpopulatie. De 

steekproeftrekking of de selectie van elementen in de steekproef, gebeurt best op een 

willekeurige manier, omdat dit de beste garantie geeft dat de steekproef representatief is 

voor de doelpopulatie.  

Meetfrequentie 

De frequentie waarmee gegevens ingezameld worden, is niet enkel functie van de minimale 

vereisten naar statistische nauwkeurigheid. Er moet ook rekening gehouden worden met de 

generatietijd van de betrokken soort. Populatieschommelingen van jaar tot jaar zijn veelal 

groter bij kortlevende soorten en kunnen daarom sneller leiden tot het lokaal uitsterven van 

een populatie, of net tot een explosieve populatietoename. Bij te grote tijdsintervallen tussen 

opeenvolgende metingen bestaat dan ook de kans dat dergelijke korte termijn-trends niet 

geobserveerd worden. In het geval van een plotse, sterke afname in populatiegrootte van 

reeds kleine populaties, kan het missen van dergelijke signalen leiden tot het verlies van 

populaties. 

Veldmethoden 

Doordat de te onderzoeken soorten onderling zeer sterk verschillen in algemene levenswijze, 

ecologie en gedrag, zullen ook de methoden waarmee ze best onderzocht worden op het veld 

sterk verschillen. Op basis van de algemene veldmethoden, onderscheiden we 3 

meetnettypen: 

 Meetnet Kamsalamander  

 Meetnet padden en kikkers 

 Meetnet Vuursalamander 

Een bijkomend onderscheid tussen deze meetnetten betreft de geografische spreiding van de 

doelpopulaties. Voor de Kamsalamander bestaat die uit waterpartijen die, zij het sterk 

gelokaliseerd, verspreid over heel Vlaanderen voorkomen. Daarentegen zijn de verschillende 

soorten padden en kikkers uit Tabel 1 elk slechts aanwezig in een beperkt deelgebied van 

Vlaanderen. Ook de Vuursalamander komt slechts in een beperkt gebied in Vlaanderen voor. 

De methode om deze laatste soort op te volgen wijkt af van de methode voor het opvolgen 

van padden en kikkers, waardoor de Vuursalamander het best opgevolgd wordt in een eigen 

meetnet. 

Hierna bespreken we de aanbevolen werkwijze voor steekproeftrekking en veldmethoden 

voor elk type meetnet en de verschillende meetvragen.  
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3 Meetnet Kamsalamander 

Soort: Kamsalamander 

3.1 Populatietrend - gestructureerd meetnet 

3.1.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per steekproefelement over een 

periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%) 

(Westra et al. 2013)? 

[Noot: Het gaat om relatieve wijzigingen met respectievelijk een factor 1.33 en 2. 

Omgerekend naar procentuele veranderingen geeft dat asymmetrische waarden] 

3.1.2. Doelpopulatie en steekproef 

Doelpopulatie (en steekproefkader): de verzameling van 293 waterlichamen waarin vanaf 

1995 kamsalamander werd waargenomen (Paelinckx et al. 2009). Dit steekproefkader is 

provisoir en dient bij implementatie te worden geactualiseerd aan de hand van de meeste 

recente gegevens. 

Steekproef: uit het steekproefkader worden willekeurig 60 waterpartijen geselecteerd. 

Bedoeling is om elk van deze poelen eens in de drie jaar te bemonsteren (dus tijdens 

eenzelfde rapportageperiode van 6 jaar worden deze poelen elk in twee van de 6 

onderzoeksjaren bemonsterd).  

Op deze manier worden voldoende gegevens verzameld om met de gewenste 

nauwkeurigheid een antwoord te kunnen geven op de meetvraag. Tevens zal de 

bemonstering met de voorgestelde 3-jaarlijkse cyclus toelaten om eventuele wijzigingen op 

kortere termijn te detecteren. 

3.1.3. Werkwijze 

(We beperken ons hier tot de brede lijnen. Een gedetailleerde handleiding voor het 

veldonderzoek wordt opgesteld; ook veldformulieren worden ontworpen.)  

Een kaart met de ligging van de waterpartijen die tot het steekproefkader behoren wordt ter 

beschikking gesteld. Hierop staan ook de 60 a priori geselecteerde, prioritair te onderzoeken 

plassen aangeduid. Op een standaardformulier voor elke te onderzoeken plas worden ook de 

GPS-coördinaten gegeven en het jaartal en de 3-jaarlijkse cyclus waarin ze bij voorkeur 

onderzocht moeten worden. Indien een bezoek tijdens het opgegeven jaar niet mogelijk is, 

dan kan dat met max. één jaar verschoven worden (bij voorkeur binnen dezelfde 3-jaarlijkse 

cyclus). 

De bemonstering van één waterpartij vereist minimaal 2 bezoeken tijdens eenzelfde jaar. 

Twee bezoeken zijn nodig omdat anders het risico te groot is dat aanwezige dieren niet 

worden opgemerkt, bv. bij minder gunstige weersomstandigheden. Tijdens beide bezoeken, 

die plaats hebben tijdens de periode half april - eind mei, worden per waterpartij 2 

amfibieënfuiken van het type Vermandel geplaatst. 

Ze worden voor zonsondergang geplaatst en de daaropvolgende dag vóór het middaguur 

geledigd. Fuiken worden steeds geplaatst daar waar adulte watersalamanders zich bij 

voorkeur ophouden (zuid gerichte oevers met ondergedoken vegetatie). Noteer het aantal 

adulte dieren (per geslacht) gevangen in elk van de fuiken. Ook de aanwezigheid en de 

aantallen van andere soorten amfibieën (en eventueel vissen en waterroofkevers) wordt 

genoteerd per fuik. [Het verzamelen van informatie over andere soorten, in het bijzonder 

andere soorten watersalamanders, staat los van de gestructureerde bemonstering van 
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Kamsalamander, maar levert aanvullende gegevens voor die soorten en werd daarom 

opgenomen op vraag van Hyla].  

Alle verzamelde data worden geregistreerd. Bij de latere gegevensverwerking wordt het 

hoogste aantal gevangen adulte dieren (per geslacht) tijdens beide bezoeken weerhouden 

als een quasi-continue indicator voor het aantal aanwezige adulte dieren.  

De tijdsinvestering voor een bemonstering, die bestaat uit twee bezoeken (dag 1: plaatsen 

van de fuiken; dag 2: lichten van de fuiken) wordt geschat op 2 uur. Per bezoek wordt de 

tijd ter plaatse geschat op 60 min. Hierbij moet de tijd opgeteld worden om er heen en terug 

te gaan, maar die valt moeilijk te berekenen. Er moet gestreefd worden naar een maximale 

inzet van lokale vrijwilligers. We gaan er van uit dat de reistijd maximaal 1 uur (30 min 

heen, 30 min terug) bedraagt. Hiermee wordt geen rekening gehouden bij het berekenen 

van de werklast. 

 

3.2 Populatietrend en -structuur - schatting van het 

voortplantingssucces 

Kamsalamanders kunnen vrij oud worden (tot ca. 7-8 jaar) en zijn als adulte dieren minder 

kwetsbaar voor ongunstige omgevingsomstandigheden dan de eieren en larven. Het is dus 

mogelijk dat adulte dieren jarenlang aanwezig blijven, terwijl de eieren beschimmelen of de 

larven sterven en de populatie gedoemd is om te verdwijnen. De aanwezigheid en relatieve 

talrijkheid van de larven levert een indicator voor het succes van de voortplanting. De 

afwezigheid van larven in plassen waarin wel adulten werden aangetroffen moet beschouwd 

worden als een signaal dat wijst op ongunstige omstandigheden en als een voorbode voor 

het verdwijnen van de populatie (‘early warning’ signaal). Daarom moet jaarlijks een derde 

bezoek worden gebracht aan de tijdens het voorjaar onderzochte poelen. Dat bezoek is 

specifiek gericht op het detecteren van larven. 

Het bemonsteren van een waterpartij tijdens een derde bezoek (begin juli) moet het 

mogelijk maken om - op basis van het aantal gevangen larven - tot een semi-kwalitatieve 

schatting te komen van het voortplantingssucces. Een bemonstering op larven is ook een 

geschikte methode om de aan- of afwezigheid van de soort in de waterpartij vast te stellen: 

in een aantal gevallen wordt de aanwezigheid van de soort immers niet vastgesteld tijdens 

de eerste en/of twee ronde maar wel tijdens de derde ronde.  

Tijdens het derde bezoek (begin juli) gebeurt de bemonstering door met een schepnet op elk 

2 m oevertraject (waar mogelijk) een schepbeweging uit te voeren langsheen de potentiële 

locaties waar de larven zich ophouden. Het aantal bemonsteringen per waterpartij wordt 

beperkt tot max. 30. Het aantal gevangen larven per afzonderlijke schepbeweging wordt 

genoteerd, evenals het aantal schepbewegingen dat in elke waterpartij werd uitgevoerd. Ook 

de eventuele volwassen dieren en andere amfibieën worden voor elke schepactie geteld. 

De tijdsinvestering per locatie wordt geschat op 1 u (tijd ter plaatse). 

 

3.3 Populatietrend - semigestructureerd meetnet 

Indien het onmogelijk is om de prioritair te bemonsteren waterpartijen te onderzoeken, staat 

het de onderzoekers vrij om andere waterpartijen uit het steekproefkader te bemonsteren. 

Het verdient wel absolute aanbeveling om dezelfde standaard werkwijze te volgen. Ook 

waterpartijen die (nog) niet tot het steekproefkader behoren, zoals nieuw gegraven poelen, 

kunnen met dezelfde methodologie bemonsterd worden. Indien enigszins mogelijk worden 

deze alternatieve en/of nieuwe waterpartijen in elke 3-jaarlijkse cyclus onderzocht. 
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Nieuwe poelen waarin Kamsalamander werd aangetroffen kunnen, bij revisie van het 

meetnet (bv. na 12 jaar), worden opgenomen in het steekproefkader. 

 

3.4 Kwaliteit van het leefgebied 

3.4.1. Meetvraag  

Is het aandeel van waterpartijen met slechte kwaliteit > 25% ?  

3.4.2. Doelpopulatie en steekproef 

Dezelfde waterpartijen die jaarlijks bemonsterd worden met het oog op het vaststellen van 

een populatietrend worden ook op de kwaliteit van het leefgebied gescreend. 

3.4.3. Werkwijze 

Het bepalen van de kwaliteit van het leefgebied vereist een specifieke studieopzet die buiten 

de scope van de huidige programmamonitoring valt. Binnen dit meetnet beperken we ons 

daarom tot het opmeten (inschatten) van een beperkt aantal snel meetbare variabelen, die 

toch een indicatie geven van de kwaliteit van het leefgebied van de Kamsalamander. 

De meetvariabelen werden vrijwel volledig overgenomen uit Adriaens et al. (2008). De 

variabele voedselrijkdom werd vervangen door een kwalitatieve uitspraak over de 

waterkwaliteit met een rangorde-schaal.  

Meetvariabelen: 

 Oppervlakte van de waterpartij (m²): opmeten a.h.v. luchtfoto’s. 

 De aan- of afwezigheid van vis (score 0/1): op basis van indicaties op het terrein. 

 Waterkwaliteit (score 0: plas verdwenen of volledig verland, 1: slecht = 

verwaarloosde poel met geëutrofieerd water (algen, dichtgegroeid met kroos), andere 

vormen van vervuiling en/of verregaande verlanding, 2: middelmatig (tussen 1 en 3), 

3: goed = ‘mooie’ poel met helder water, typische oever en/of waterplanten, weinig of 

geen verlanding en geen zichtbare vervuiling. 

 pH. Te meten met een teststrip (lakmoes). 

 Beschaduwing. Maak een inschatting van de (op het middaguur te verwachten) 

beschaduwingsgraad (0: geen, 1: <30%, 2: 30-60%, 3: >60%) van het 

wateroppervlak.  

 Maximale diepte (cm). Deze wordt gemeten met een gegradeerde stok op één van 

de diepste punten; dieper dan 1 m (meestal onmeetbaar wegens moeilijk te 

betreden), noteer je >1m.  

 Permanentie waterkolom (ja/neen): bevat de plas nog (voldoende) water tijdens de 

zomer?  

De tijdsinvestering per locatie wordt geschat op 30 min; de opmetingen worden uitgevoerd 

tijdens het derde veldbezoek. 

Een ruwe index voor kwaliteit van het waterhabitat wordt verkregen door het tellen van het 

aantal variabelen met score ‘gunstig’ volgens de criteria in Adriaens et al. (2008).  
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3.5 Verspreiding 

3.5.1. Meetvraag  

Hoeveel bedraagt, over een periode van 24 jaar, de trend in de grootte van het 

verspreidingsgebied, gemeten als het aantal 5x5 UTM-hokken? 

3.5.2. Doelpopulatie en steekproef 

De kamsalamander is een langlevende soort met een beperkte dispersiecapaciteit zodat de 

kans op een duidelijk merkbare uitbreiding van het areaal zeer klein is. Een systematische 

monitoring van eventuele areaaluitbreidingen is daarom niet opportuun en erg 

arbeidsintensief. We verwachten dat nieuwe vindplaatsen (bv. in nieuw aangelegde 

waterpartijen) afdoende opgespoord kunnen worden via de geijkte kanalen 

(www.waarnemingen.be, databank Hyla, inventarisaties van poelenprojecten), en 

doorgegeven aan INBO. 

 

3.6 Werklast per jaar en materiaal 

Populatietrend - gestructureerd meetnet: 

 Per waterpartij: 2 bezoeken x 2 u per bezoek (plaatsen fuik, ophalen fuik) = 4 u 

 Werklast: 20 prioritaire waterpartijen = 20 x 4 u = 80 u 

 Totaal aantal veldwerkdagen = 40 mandagen 

Populatietrend en -structuur - schatting van het voortplantingssucces: 

 Per waterpartij: 1 u + 0,5 u (habitat) = 1,5 u 

 Werklast: 20 prioritaire waterpartijen = 20 x 1,5 u = 30 u 

 Totaal aantal veldwerkdagen = 20 mandagen 

 

Tabel 2. Werklast Kamsalamander 

Kamsalamander #loc #u/loc  #loc/dag #bez/loc 
TOT 

u/jaar 

TOT 

veldwerkdagen/jaar 

trend 20 2 2 2 80 40 

structuur/habitat 20 1,5 2 1 30 20 

Totaal 20 3,5 
 

3 110 60 

 

 

Materiaal:  

We gaan ervan uit dat de medewerkers zelf beschikking hebben over lieslaarzen. Ook 

moeten lakmoes, meetstok voor waterdiepte, kaartmateriaal, formulieren voorzien worden. 

Het meetnet vereist de aankoop van maximaal 40 Vermandelfuiken en 20 schepnetten (type 

Ravon), waarvoor de overheid in de financiële middelen voorziet.  
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4 Meetnet padden en kikkers 

Knoflookpad, Rugstreeppad, Boomkikker, Heikikker, Poelkikker. 

4.1 Populatietrend - gestructureerd meetnet 

4.1.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per steekproefelement over een 

periode van 24 jaar met minstens 25% (50%) of stijgt het met minstens 33% (100%)? 

[Noot: Het gaat om relatieve wijzigingen met respectievelijk een factor 1.33 en 2. 

Omgerekend naar procentuele veranderingen geeft dat asymmetrische waarden.] 

4.1.2. Doelpopulatie en steekproef 

Doelpopulatie (en steekproefkader): de verzameling van waterlichamen waarin vanaf 1995 

een gegeven soort werd waargenomen (Tabel 3; gegevens uit Paelinckx et al. 2009). Bij de 

implementatie van het meetnet moet dit herbekeken worden met de meeste recente 

gegevens. Het vaststellen van het steekproefkader vormt, uiteraard, een essentieel 

onderdeel van de opstart van het meetnet en dient weloverwogen te gebeuren. De 

weerhouden set aan potentieel te bemonsteren locaties moet nauwkeurig worden 

gecontroleerd en alleen locaties waar met zekerheid een populatie aanwezig is, worden in de 

selectie opgenomen. 

Steekproef: uit het steekproefkader worden voor elke soort 60 waterpartijen geselecteerd. 

Aangezien het aantal gekende locaties voor Knoflookpad kleiner is dan 60, wordt van deze 

soort alle locaties onderzocht. Voor de overige 4 soorten worden de 60 waterpartijen 

willekeurig geselecteerd. Bedoeling is om elk van deze poelen eens in de drie jaar te 

bemonsteren (dus tijdens eenzelfde meetcyclus van 6 jaar worden deze poelen elk in twee 

van de zes onderzoeksjaren bemonsterd). 

Op deze manier worden voldoende gegevens verzameld om met de gewenste 

nauwkeurigheid een antwoord te kunnen geven op de meetvraag. Tevens zal de 

bemonstering met de voorgestelde 3-jaarlijkse cyclus toelaten om eventuele wijzigingen op 

kortere termijn te detecteren. 

 
Tabel 3. Aantal gekende locaties van de 5 soorten kikkers en padden, gewenst jaarlijks 

aantal te bemonsteren locaties en aantal jaar vereist voor een integrale bemonstering. 

Soort # loc. # loc jaarlijks # loc.3-jaarlijkse # bezoeken / jaar 

Boomkikker 100 20 60 3  

Heikikker 226 20 60 3  

Knoflookpad <30 10 <30 3  

Poelkikker 192 20 60 3  

Rugstreeppad 104 20 60 3  
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Noot: meerdere soorten kunnen samen voorkomen in eenzelfde waterpartij. Door de grote 

verschillen in habitatvoorkeur bij de hier behandelde soorten is dat aantal echter bijzonder 

laag, zodat er niet expliciet rekening wordt mee gehouden bij de steekproeftrekking.  

4.1.3. Werkwijze 

(We beperken ons hier tot de brede lijnen. Een gedetailleerde handleiding voor het 

veldonderzoek wordt opgesteld; ook veldformulieren worden ontworpen.)  

Een set kaarten, met voor elke soort de ligging van de waterpartijen die tot het 

steekproefkader behoren, wordt ter beschikking gesteld. Hierop staan ook de 60 a priori 

geselecteerde, prioritair te onderzoeken plassen aangeduid. Op een standaardformulier voor 

elke te onderzoeken plas worden ook de GPS-coördinaten gegeven, het jaartal en de 3-

jaarlijkse cyclus waarin ze bij voorkeur onderzocht moeten worden. Indien een bezoek 

tijdens het opgegeven jaar niet mogelijk is, dan kan dat met max. één jaar verschoven 

worden (bij voorkeur binnen dezelfde 3-jaarlijkse cyclus). 

De bemonstering van één waterpartij vereist meerdere bezoeken tijdens eenzelfde jaar. 

Tijdens deze bezoeken wordt het aantal mannetjes in de roepkoren geteld. Roepactiviteit is 

sterk afhankelijk van weersomstandigheden: bij warm en vochtig weer roepen meer dieren 

en duurt de activiteit langer. Daarom dient het tellen voldoende frequent herhaald te 

worden, op minstens 3 verschillende dagen voor elke soort. De beste periode voor het 

observeren van kooractiviteit wordt geschetst in Tabel 4. Hierbij is het niet toegelaten om 

geluiden af te spelen voor het inventariseren van roepkoren. 

Indien mogelijk worden de aantallen dieren bij elk bezoek geteld. Indien dat praktisch 

onmogelijk is, worden de aantallen geschat in klassen: 0: geen geluid vastgesteld; 1: 1-10 

dieren, goed te onderscheiden; 2: 10-100 dieren, geluiden zijn nog te onderscheiden en te 

lokaliseren; 3: >100 dieren, geluiden zijn niet meer apart te onderscheiden of te lokaliseren 

(cfr. Groenveld & Smit 2001). 

Tijdens deze bezoeken wordt, vanaf de oever, gekeken of er eiklompen of eisnoeren 

aanwezig zijn. Hun aantal wordt geschat in dezelfde klassen: 0: geen eieren; 1: 1-10 

klompen of snoeren, goed te onderscheiden; 2: 10-100 klompen of snoeren; 3: >100 

klompen of snoeren. Het zal echter evenwel niet steeds mogelijk zin om de eiklompen of 

eisnoeren samen met de roepkoorgroottes te tellen, en dit het tijdstip is zeker niet gelijk 

voor de verschillende soorten kikkers en padden. 

De tijdsinvestering per bezoek wordt geschat op 1 u (tijd ter plaatse). Hierbij moet de tijd 

opgeteld worden om er heen en terug te gaan, maar die valt moeilijk te berekenen. Er moet 

gestreefd worden naar een maximale inzet van lokale vrijwilligers (zie verder voor hei- en 

poelkikker). We gaan er van uit dat de reistijd maximaal 1 uur (30 min heen, 30 min terug) 

bedraagt. Bovendien zijn de roepkoren bij aankomst niet steeds actief en moet vaak worden 

gewacht tot wanneer de mannetjes spontaan beginnen roepen of tot wanneer ze reageren op 

playback. Met de verplaatsingstijd wordt geen rekening gehouden bij het berekenen van de 

werklast. 

 

4.2 Populatietrend en -structuur - schatting van het 

voortplantingssucces 

Kikkers en padden kunnen vrij oud worden (tot ca. 4-5 jaar) en zijn als adulte dieren minder 

kwetsbaar voor ongunstige omgevingsomstandigheden dan de eieren en larven. Het is dus 

mogelijk dat adulte dieren jarenlang aanwezig blijven, terwijl de eieren beschimmelen of de 

larven sterven en de populatie gedoemd is om te verdwijnen. De aanwezigheid en relatieve 

talrijkheid van de larven levert een indicator voor het succes van de voortplanting. De 

afwezigheid van larven in plassen waarin wel adulten werden aangetroffen moet beschouwd 
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worden als een signaal dat wijst op ongunstige omstandigheden en als een voorbode voor 

het verdwijnen van de populatie (‘early warning’ signaal). Daarom moet jaarlijks een 

bijkomend vierde bezoek worden gebracht aan de tijdens het voorjaar onderzochte poelen. 

Dat bezoek is specifiek gericht op het detecteren van larven. 

Het bemonsteren van een waterpartij tijdens een vierde bezoek (zie Tabel 4) moet het 

mogelijk maken om - op basis van het aantal gevangen larven - tot een semi-kwalitatieve 

schatting te komen van het voortplantingssucces. Een bemonstering op larven is ook een 

geschikte methode om de aan- of afwezigheid van de soort in de waterpartij vast te stellen: 

in een aantal gevallen wordt de aanwezigheid van de soort immers niet vastgesteld tijdens 

de roepkoorrondes maar wel tijdens de larvenronde. Tijdens het vierde bezoek (zie Tabel 4) 

gebeurt de bemonstering door met een schepnet op elk 2 m oevertraject (waar mogelijk) 

een schepbeweging uit te voeren langsheen de potentiële locaties waar de larven zich 

ophouden. Het aantal bemonsteringen per waterpartij wordt beperkt tot max. 30. Het aantal 

gevangen larven per schepbeweging wordt genoteerd, evenals het aantal schepbewegingen 

dat in elke waterpartij werd uitgevoerd. 

Noot: Voor Heikikker en Poelkikker wordt de bemonstering op larven niet weerhouden gezien 

de larven niet (gemakkelijk) kunnen worden onderscheiden van de larven van resp. Bruine 

kikker en Bastaardkikker/Meerkikker. Voor heikikker zou het tellen van legsels de enige 

goede schatter zijn, aangezien roepkoorgroottes te variabel zijn (van minuut tot minuut). Dit 

vergt echter intensiever werk, want je moet de poelen meermaals bezoeken om de eerder 

afgezette legsels van bruine kikker van die van heikikker te kunnen onderscheiden. 

De tijdsinvestering per bezoek wordt geschat op 1 u (30 min heenrit, 60 min ter plaatse, 30 

min terugrit). Hierbij moet de tijd opgeteld worden om er heen en terug te gaan, maar die 

valt moeilijk te berekenen. Er moet gestreefd worden naar een maximale inzet van lokale 

vrijwilligers.  We gaan er van uit dat de reistijd maximaal 1 uur (30 min heen, 30 min terug) 

bedraagt.  
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Tabel 4. Schematische voorstelling van de perioden waarin de verschillende levensstadia 

van de 4 soorten doorgaans het best waarneembaar zijn. [niet op te volgen, zie tekst] 
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4.3 Populatietrend - semigestructureerd meetnet 

Indien het onmogelijk is om de prioritair te bemonsteren waterpartijen te onderzoeken, staat 

het de onderzoekers vrij om andere waterpartijen uit het steekproefkader te bemonsteren. 

Het verdient wel absolute aanbeveling om dezelfde standaard werkwijze te volgen. Ook 

waterpartijen die (nog) niet tot het steekproefkader behoren, zoals nieuw gegraven poelen, 

kunnen met dezelfde methodologie bemonsterd worden. Indien enigszins mogelijk worden 

deze alternatieve en/of nieuwe waterpartijen in elke 3-jaarlijkse cyclus onderzocht. 

 

4.4 Kwaliteit van het leefgebied 

4.4.1. Meetvraag  

Is, voor een gegeven soort, het aandeel van waterpartijen met slechte kwaliteit > 25% ?  

4.4.2. Doelpopulatie en steekproef 
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Dezelfde waterpartijen die jaarlijks bemonsterd worden met het oog op het vaststellen van 

een populatietrend worden ook op kwaliteit van het leefgebied gescreend. 

4.2.3. Werkwijze 

Het bepalen van de kwaliteit van het leefgebied vereist een specifieke studieopzet die buiten 

de scope van de huidige programma-monitoring valt. Daarom beperken we ons tot het 

opmeten (inschatten) van een beperkt aantal snel meetbare variabelen, die toch een 

indicatie geven van de kwaliteit van het leefgebied voor de Kamsalamander. 

De meetvariabelen werden vrijwel volledig overgenomen uit Adriaens et al. (2008). De 

variabele voedselrijkdom werd vervangen door een kwalitatieve uitspraak over de 

waterkwaliteit met een rangorde-schaal.  

Meetvariabelen:  

 Oppervlakte van de waterpartij (m²): opmeten a.h.v. luchtfoto’s. 

 De aan- of afwezigheid van vis (score 0/1): op basis van indicaties op het terrein. 

 Waterkwaliteit (score 0: plas verdwenen of volledig verland, 1: slecht = 

verwaarloosde poel met geëutrofieerd water (algen, dicht gegroeid met kroos), andere 

vormen van vervuiling en/of verregaande verlanding, 2: middelmatig (tussen 1 en 3), 

3: goed = “mooie” poel met helder water, typische oever en/of waterplanten, weinig of 

geen verlanding en geen zichtbare vervuiling. 

 pH. Te meten met een teststrip (lakmoes). 

 Beschaduwing. Maak een inschatting van de (op het middaguur te verwachten) mate 

van beschaduwing (0: geen, 1: <30%, 2: 30-60%, 3: >60%) van het wateroppervlak.  

 Maximale diepte (cm). Deze wordt gemeten met een gegradeerde stok op één van 

de diepste punten; dieper dan 1 m (meestal onmeetbaar wegens moeilijk te 

betreden), noteer je >1m.  

 Permanentie waterkolom (ja/neen): bevat de plas nog (voldoende) water tijdens de 

zomer? 

De tijdsinvestering per locatie wordt geschat op 0,5 u; de opmetingen worden best 

uitgevoerd tijdens het laatste (4de) bezoek (grote spreiding in de tijd). 

Een ruwe index voor kwaliteit van het waterhabitat wordt verkregen door het tellen van het 

aantal variabelen met score ‘gunstig’ volgens de criteria in Adriaens et al. (2008).  

 

4.5 Verspreiding 

4.5.1. Meetvraag  

Hoeveel bedraagt, over een periode van 24 jaar, de trend in de grootte van het 

verspreidingsgebied, gemeten als het aantal 5x5 UTM-hokken. 

4.5.2. Doelpopulatie en steekproef 

Mogelijke kolonisaties van voordien onbezette waterpartijen verwachten we vooral bij 

Boomkikker en Rugstreeppad, twee soorten met een duidelijk pionierkarakter. Deze soorten 

reageren ook vaak zeer snel op specifieke beheer- en herstelmaatregelen (bv. aanleg van 

nieuwe waterpartijen). Het lijkt daarom aangewezen om aandacht te besteden aan potentiële 

locaties in de nabijheid van de huidige populaties. We verwachten dat nieuwe vindplaatsen 

(bv. in nieuw aangelegde waterpartijen) afdoende opgevolgd kunnen worden via de geijkte 

kanalen (www.waarnemingen.be, databank Hyla, inventarisaties van poelenprojecten). Het 
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verdient wel aanbeveling om de nieuw ontdekte locaties periodisch (bv. na één of twee 6-

jaarlijkse meetcampagnes) toe te voegen aan het steekproefkader voor het onderzoek naar 

de populatietrend (zie 4.1.2).  

 

4.6 Werklast per jaar en materiaal 

Populatietrend - gestructureerd meetnet: 

Voor het inschatten van de werklast baseren we ons op een tijdsinvestering van 1 u per 

veldbezoek, met aanvullend een tijdsinvestering van 0,5 u per locatie voor het bepalen van 

de habitatkenmerken. De geschatte werklast per soort wordt in tabel 5 gegeven. Voor het 

totale meetnet, indien besloten wordt om alle 5 soorten met een gestructureerde meetnet op 

te volgen, wordt de jaarlijkse werklast geschat op 270 u en 270 mandagen. 

 Per waterpartij: 3 bezoeken van 1 u 

 Werklast: 10 prioritaire locaties voor Knoflookpad = 30 u; 20 prioritaire locaties voor 

de overige 4 soorten = 60 u per soort 

 Totale werklast (alle soorten) = 270 uur 

 Totaal aantal veldwerkdagen (alle soorten) = 270 mandagen 

Populatiestructuur - schatting van het voortplantingssucces: 

 Per waterpartij: 1 bezoek van 1 u 

 Werklast: 10 prioritaire locaties voor Knoflookpad = 10 u; 20 prioritaire locaties voor 

de overige 4 soorten = 20 u per soort  

 Totale werklast (alle soorten) = 90 uur 

 Totaal aantal veldwerkdagen (alle soorten) = 90 mandagen 

 

Tabel 5. Totale tijdsbegroting voor gestructureerde meetnetten padden en kikkers. 

 

  

pop trend reprod/hab samen Tot 

Soort 

  
#loc #u/loc  #bez/loc TOTu/jaar #u/loc #bez/loc 

TOT 

u/jaar 

TOT 

u/jaar 

Veldwerk-

dagen/jaar 

Boomkikker 20 1 3 60 1,5 1 30 90 80 

Heikikker 20 1 3 60 1,5 1 30 90 80 

Knoflookpad 10 1 3 30 1,5 1 15 45 40 

Poelkikker 20 1 3 60 1,5 1 30 90 80 

Rugstreeppad 20 1 3 60 1,5 1 30 90 80 

 

Materiaal:  

We gaan uit dat de medewerkers zelf beschikking hebben over hoofdlampen en (lies)laarzen. 

Lakmoes, een meetstok voor waterdiepte, kaartmateriaal, formulieren zullen voorzien 

worden. Het meetnet vereist de aankoop van schepnetten (type Ravon), waarvoor de 

overheid in de financiële middelen voorziet. 
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5 Meetnet Vuursalamander 

5.1 5.1.Welke soorten? 

Vuursalamander 

5.2 Populatietrend - gestructureerd meetnet 

5.2.1. Meetvraag 

Daalt, over heel Vlaanderen, het gemiddeld aantal dieren per steekproefelement over een 

periode van 24 jaar met minstens 25% of stijgt het met minstens 33%? 

5.2.2. Doelpopulatie en steekproef 

Doelpopulatie en steekproefkader: alle “bossen” waarin vanaf 1995 Vuursalamander werd 

waargenomen. Dit betreft ongeveer 26 locaties, nog preciezer af te bakenen als “bossen” 

(populatie-eenheden). 

 

 

 

Figuur 1. Verspreiding van de Vuursalamander in Vlaanderen sinds 1995 (bron: Hyla 

werkgroep, www.hylawerkgroep.be). 

 
Steekproef: aangezien het aantal gekende locaties voor Vuursalamander kleiner is dan 60, 

worden voor deze soort alle locaties opgevolgd.  

Elk jaar worden alle afgebakende steekproefelementen onderzocht. Een lage(re) frequentie is 

gezien de gedocumenteerde terugval van de Nederlandse Vuursalamanderpopulaties niet 

aangewezen (Spitzen-van der Sluijs et al. 2013; populatieafname met 96% op 4 jaar). Het 

meetnet wil geen onderzoek verrichten naar de eventuele impact van de schimmel, maar 

houdt wel rekening met de mogelijk snelle veranderingen in de populaties. In functie van 

toenemende kennis kan overwogen worden om de frequentie van het opvolgen van de 

steekproefelementen te verminderen tot slechts 1x per twee of drie jaar. Deze keuze zal 

echter ook moeten afgewogen worden tegen de praktische beschikbaarheid van vrijwilligers. 

Op enkele locaties werden recent geen Vuursalamanders meer vastgesteld. Omdat de soort 

een teruggetrokken levenswijze heeft, is echter onzeker of dit ook effectieve afwezigheid 

http://www.hylawerkgroep.be/
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betekent. Opvolging van dergelijke locaties wordt pas stop gezet na minstens 2 

monitoringscycli zonder waarnemingen, zoals hieronder beschreven. 

5.2.3. Werkwijze 

De methodologie strookt in grote lijnen met deze uit Nederland (Groenveld & Smit 2001). 

Kaarten van te onderzoeken bossen worden ter beschikking gesteld. Per bos wordt een 

traject met hoge trefkans vastgelegd. Kansrijke trajecten omvatten variatie inzake 

topografie, begroeiing, expositie en habitatelementen zoals mogelijke schuilplaatsen 

(houtstapels, boomwortels, stronken...) en (liefst gekende) waterpartijen voor de larven. Het 

traject kan best (met ondersteuning van de coördinator) bijgeschaafd worden op basis van 

de eerste waarnemingen. 

Het traject wordt ’s nachts afgelegd. Enkel zichtbare, actieve dieren worden geteld. Stronken 

en andere schuilplaatsen worden ongemoeid gelaten, dit zowel ten bate van minimale 

habitatdestructie als ten behoeve van de standaardisatie van de zoekinspanning. Het traject 

moet in 2 uur te lopen zijn. Enigszins aanpasbaar in functie van de lokale omstandigheden 

(reliëf, doordringbaarheid vegetatie, grootte bosgebied, ... maar ook van de grootte van de 

lokale populatie) komt dit neer op een lengte van ongeveer 1 kilometer. Voor kleinere 

bossen kan deze lengte worden aangepast aan de kenmerken van het bos. Hierbij wordt 

ongeveer zes meter aan weerskanten van de looproute afgespeurd met een zaklamp, waarbij 

het vooral van belang is dat de af te zoeken breedte niet verandert tussen opeenvolgende 

bezoeken. Eens definitief vastgelegd, is de route telkens strikt identiek, en wordt steeds in 

dezelfde richting afgelegd. De zoekinspanning moet zo veel mogelijk constant worden 

gehouden, waarbij de wandelsnelheid, het aantal zoekers en de sterkte van de gebruikte 

licht aandacht verdienen. Er wordt pas ten vroegste gestart één uur na zonsondergang, met 

twee uur na zonsondergang als richttijdstip voor de start. 

Binnen een onderzoeksjaar worden twee bezoeken afgelegd in de periode begin september – 

eind oktober. De precieze timing van de bezoeken is van groot belang en sterk afhankelijk 

van een aantal factoren waaronder datum (of beter: moment in jaar en seizoenen), 

regenval, temperatuur, wind, weer van voorafgaande dagen en weer van voorafgaande 

maanden. De keuze wordt gemaakt voor natte nachten met een temperatuur >5°C met 

speciale aandacht voor de eerste regennachten die op een lange regenvrije periode volgen. 

Richtlijnen en praktisch kort-op-de-bal advies zullen worden verschaft door de 

veldwerkcoördinatoren. 

Het aantal aangetroffen (post-metamorfe) dieren wordt genoteerd zonder differentiatie naar 

geslacht of grootte.  

Alle telgegevens worden centraal geregistreerd, terwijl bij de gegevensverwerking het 

hoogste aantal waargenomen dieren per jaar & traject wordt gebruikt als quasi-continue 

indicator voor het aantal aanwezige dieren. 

De tijdsinvestering per bezoek wordt geschat op 2 uur (tijd ter plaatse) gezien de zoektijd en 

de nuttige trajectlengte. Hierbij moet de tijd opgeteld worden om er heen en terug te gaan, 

maar die valt moeilijk te berekenen. Er moet gestreefd worden naar een maximale inzet van 

lokale vrijwilligers. We gaan er van uit dat de reistijd maximaal 1 uur (30 min heen, 30 min 

terug) bedraagt. Met de verplaatsingstijd wordt geen rekening gehouden bij het berekenen 

van de werklast. 

 

5.3 Populatietrend en -structuur - schatting van het 

voortplantingssucces 

Dit aspect dient enkel voor Natura 2000-soorten behandeld te worden (en dus niet voor de 

Vuursalamander). 
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5.4 Verspreiding 

De Vuursalamander is een langlevende soort met een beperkte dispersiecapaciteit zodat de 

kans op een duidelijk merkbare uitbreiding van het areaal zeer klein is. Een systematische 

monitoring van eventuele areaalvergroting is daarom niet opportuun en erg arbeidsintensief. 

We verwachten dat nieuwe vindplaatsen (bv. in nieuw aangelegde waterpartijen) afdoende 

opgespoord kunnen worden via de geijkte kanalen (www.waarnemingen.be, databank Hyla, 

inventarisaties van poelenprojecten), en vervolgens aan het INBO doorgegeven. 

 

5.5 Kwaliteit van het leefgebied 

Bepaling en opvolging van dit aspect is niet vereist voor een niet-HRL/VRL-soort. 

 

5.6 Werklast per jaar en materiaal 

Voor het inschatten van de werklast baseren we ons op een tijdsinvestering van 2 u per 

veldbezoek. De geschatte werklast in tabel 6 gegeven.  

 Per bos: 2 bezoeken van 2 u = 4 u 

 Werklast: 26 locaties = 26 x4 u= 104 u 

 Totaal aantal veldwerkdagen = 52 mandagen 

 

Tabel 6. Werklast Vuursalamander. 

soort   #loc #u/loc  #loc/dag #bez./loc 
TOT 

u/jaar 

TOT 

veldwerkdagen/jaar 

Vuursalamander 26 2 1 2 104u 52 

 

Materiaal:  

zaklampen (van de vrijwilligers), kaartmateriaal, formulieren en ontsmettingsmateriaal. 

 

5.7 Bijkomende opmerking 

Buiten de doelstelling van dit meetnet, ambieert Hyla een diepgaandere monitoring van de 

Vuursalamander, alsook populatieonderzoek per locatie. Hyla zal deze monitoring toelichten 

aan de vrijwilligers, waarbij telkens wordt opgelet dat de basismonitoring onderscheidbaar 

blijft van andere activiteiten. Eveneens buiten de doelstelling van dit meetnet, bestaat de 

mogelijkheid tijdens de uitvoer van de monitoring (mits bereidheid van de vrijwilligers) 

kostenbesparend ook bemonsteringen uit te voeren ten behoeve van onderzoek naar de 

aanwezigheid van de schimmel Batrachochytrium salamandrivorans (UGent) en onderzoek 

naar de populatiegenetica van de soort in Vlaanderen (INBO). Deze componenten vallen zelf 

buiten de context van de strikte trendmonitoring van de soort, maar verdienen dringende en 

niet in het minst door hun (mogelijke) impact op de trendevolutie van de soort de nodige 

aandacht. 

Het is duidelijk dat deze zaken niet gevraagd worden in het kader van het 

meetnetmonitoring, maar louter als eigen initiatief moeten beschouwd worden.   

http://www.waarnemingen.be/


 

www.inbo.be INBO.R.2014.2319355 43 

6 Synthese en haalbaarheidsanalyse 

6.1 Expertise van de (vrijwillige) medewerkers 

De veldmedewerkers dienen een zekere ervaring te hebben met het opsporen en waarnemen 

van de verschillende soorten en dienen ze te kunnen herkennen, o.a. op basis van de roep. 

Dat vereist enige voorafgaande opleiding en samenwerking met meer ervaren onderzoekers. 

Meer specifieke ervaring is vereist voor het opsporen van de Knoflookpad (erg verborgen 

levenswijze, weinig opvallende roep). De roepperiode van Heikikker is erg kort (soms slechts 

2 à 3 dagen) zodat de kans groot is dat de soort gemist wordt door vrijwilligers die enkel in 

het weekend beschikbaar zijn. Deze soort kan dus enkel op een adequate manier worden 

opgevolgd door de inzet van professionelen (INBO). Het herkennen van de Poelkikker 

(moeilijk te onderscheiden van de Bastaardkikker) kan alleen gebeuren door speciaal daartoe 

opgeleide personen. Ook hier is de inzet van professionelen (INBO) vereist en is het nodig 

om vrijwilligers op te leiden door het geven van cursus en training.  

 

6.2 Jaarlijkse tijdsinvestering 

Een samenvatting van de vereiste werklast voor de verschillende meetnetten voor alle 

amfibieënsoorten wordt gegeven in tabel 7. Per 5 uur tijdsinvestering op het terrein wordt 1 

uur extra gerekend voor de gegevensregistratie (al dan niet op papier, smartphone, 

webapplicatie…) of om het veldwerk voor te bereiden. 

Dat zou, voor alle soorten samen, een geschatte jaarlijkse werklast van resp. 619 u 

veldwerk, 124 u verwerkingstijd en 472 unieke veldwerkdagen vereisen. Hierbij moeten we 

echter rekening houden met: 

 Veel vrijwilligers concentreren hun activiteiten tot 1-2 dagen / week (veelal 

weekends). 

 Door ongunstige weersomstandigheden zijn niet alle dagen even geschikt voor het 

onderzoek. 

 Sterke overlap in de loop van het seizoen van de activiteiten van de te bestuderen 

soorten (zie Tabel 4); vooral tijdens de periode half april – einde mei zijn meerdere 

soorten actief en moet het veldwerk verdeeld worden onder een behoorlijk aantal 

medewerkers. 

 Het aantal vrijwilligers is (lokaal) beperkt, wat maakt dat bepaalde mensen zullen 

moeten instaan voor de monitoring van meerdere soorten (verschillende soorten in 

hetzelfde natuurgebied). Opleiding van nieuwe vrijwilligers zal dit mogelijk 

compenseren, maar zeker niet volledig. 
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Tabel 7. Overzicht jaarlijkse tijdsinvestering alle meetnetten amfibieën. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Haalbaarheid 

Een (professionele) coördinator bij de vrijwilligersorganisatie is noodzakelijk om de 

monitoring door vrijwilligers in goede banen te leiden. Het takenpakket omvat o.a. het 

jaarlijks toewijzen van de te bemonsteren locaties, de opmaak van kaarten en ter 

beschikking stellen van ander materiaal, het werven van vrijwilligers, het motiveren en de 

opvolging van de vrijwilligers, het invoeren van de data, de voorlopige verwerking en 

rapportage van de resultaten. Ook voor de opleiding van de vrijwilligers dient voldoende tijd 

ingeschat te worden.  

De roepperiode van Heikikker is dermate kort (soms slechts 2 à 3 dagen), dat het quasi 

onmogelijk is om deze soort (uitsluitend) door vrijwilligers te laten monitoren. Deze soort 

kan enkel op een adequate manier worden opgevolgd door de inzet van professionelen die 

zich kunnen vrijmaken tijdens de roepperiode van de heikikker. Aanvullende gegevens 

kunnen geleverd worden door vrijwilligers. 

Het onderscheid tussen Poelkikker en de nauw verwante Bastaardkikker is bijzonder subtiel 

en uitsluitend goed opgeleide en gespecialiseerde mensen kan de twee soorten 

onderscheiden op basis van hun roep. Voor het monitoren van deze soort is de inzet van 

speciaal daartoe opgeleide professionelen een vereiste.  

Naar engagement en betrokkenheid van de vrijwilligers toe moet de mogelijkheid voorzien 

worden dat alle amfibieën die gevangen worden met de fuiken of die gehoord worden, ook 

kunnen worden geregistreerd via de invoerapplicatie. Waarnemingen die geen integraal deel 

uitmaken van de beschreven meetnetten komen in eerste instantie niet in aanmerking voor 

analyse 

 

7 Niet prioritaire soorten 

Volgende soorten, vermeld op bijlagen IV of V van de Habitatrichtlijn werden als niet-

prioritair beschouwd (zie Tabel 1): Vroedmeesterpad, Bastaardkikker, Meerkikker, Bruine 

kikker. 

Voor al deze soorten is het mogelijk om de verspreiding en eventuele wijzigingen daarin op 

te volgen via de bestaande gegevensstroom van losse waarnemingen. 

Soort   
# 

loc/jaar 
veldwerk (u) 

verwerking 

(u) 
TOT veldwerkdagen 

Boomkikker 20 90 18 80 

Heikikker 20 90 18 80 

Kamsalamander 20 110 22 60 

Knoflookpad 10 45 9 40 

Poelkikker 20 90 18 80 

Rugstreeppad 20 90 18 80 

Vuursalamander 26 104 21 52 

Totaal 136 619 124 472 
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Van de Vroedmeesterpad worden enkele lokale populaties reeds opgevolgd via een systeem 

van gestandaardiseerde tellingen (= semi-gestructureerde meetnetten). Hierbij worden 

tellingen uitgevoerd van roepende mannetjes en/of worden de aantallen larven geteld. Een 

verderzetting en bestendiging van deze activiteiten moet mogelijk maken dat trends van de 

populatiegrootte op lokaal niveau kunnen gedetecteerd worden.  

 

8 Overige soorten amfibieën 

Volgende soorten amfibieën staan niet vermeld in de bijlagen van de Habitatrichtlijn en zijn 

niet prioritair voor het Vlaams beleid, maar informatie over hun verspreiding en 

veranderingen daarin is nodig voor de implementatie van het Soortenbesluit en de opvolging 

van het natuurbeleid, o.a. voor het opstellen en actualiseren van Rode Lijsten: 

Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander en Gewone pad. 

De gegevensstroom van losse waarnemingen zullen hiervoor de vereiste informatie leveren.  

Daarnaast kan de informatie verzameld in het meetnet Kamsalamander semi-

gestructureerde gegevens leveren voor drie andere soorten watersalamanders 

(Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Kleine watersalamander).  

Op minstens drie locaties worden populaties van de Vuursalamander opgevolgd met vang-

hervangtechnieken, waarbij het vlekkenpatroon als een natuurlijk merkteken gebruikt wordt. 

Een verderzetting en bestendiging van deze activiteiten moet mogelijk maken dat trends van 

de populatiegrootte op lokaal niveau kunnen gedetecteerd worden. 
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