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Wat is RAVON?

Bedreigde inheemse diersoorten:

•55 zoetwatervissen waarvan 24 bedreigd/uitgestorven

•7 reptielsoorten waarvan 6 bedreigd

•16 amfibiesoorten waarvan 9 bedreigd

Enkele werkzaamheden:

•onderzoek

•landelijke database

•voorlichting

•advies

•publicaties

•tijdschrift & excursies ed.

RAVON - Werkgroep Monitoring

•Meetnet Amfibieen & Meetnet Reptielen



Meetnet Amfibieën

• Gebied selecteren: 1 landschapstype

• Wateren selecteren: 3 a 10 voortplantingswateren

• 4x per jaar: overdag & ‘s avonds

• Alle soorten volgen

• klasse 1:zeldzaam

• klasse 2:algemeen

• klasse 3:zeer algemeen

• Telformulier invullen

• Jaarlijks hetzelfde gebied

& wateren

• Eventueel losse (land)

waarnemingen noteren Telgebied

Bemonsterde wateren/locaties



Meetnet Amfibieën

• Planning

• Zaklamp

• Schepnet

• Telformulier

• Ontheffing Min.LNV

• Betredingsontheffing terreineigenaar

• Handleiding (+herkenningsgids)

• Geluiden oefenen:

 www.ravon.nl

• Begeleiding vragen



•kleine watersalamander

•alpenwatersalamander

•kamsalamander

•gewone pad

•rugstreeppad

•[vroedmeesterpad]

•bruine kikker

•heikikker

•groen kikkercomplex

•poelkikker

•meerkikker

•bastaard kikker

Amfibiesoorten in ‘t Gooi



Planning

Ronde periode dagdeel Soorten

Oriëntatie 20 maart - 10 april overdag Tv, Bb, Rt, Ra

- salamander eitjes, eiklompen & -snoeren, kikkers/padden

Ronde 1 20 maart - 10 april ‘s avonds Tsp., Bb, Rt, Ra
- salamander eitjes, eiklompen & -snoeren, kikkers/padden/salamanders

Ronde 2 20 april - 10 mei ‘s avonds Tsp., Bc, Rec
- salamander-, kikker- & paddenlarven, salamanders, roep rugstreeppad &

groene kikkers

Ronde 3 20 mei - 10 juni ‘s avonds  Tsp., Bc, Rec
- salamander-, kikker- & paddenlarven, salamanders, roep rugstreeppad &

groene kikkers

Ronde 4 10 juni - 31 juli overdag (Bb, Bc, Rt) Rec
- plonzen tellen groene kikkers, juveniele padjes en kikkers



Gewone pad



Rugstreeppad



Eisnoer, larven en paddenregen



Herkenningskaart padden- & kikkerlarven



Heikikker vs bruine kikker

•Spitse neus

•Grote graafknobbel

•Langere achterpoten

•Lichte rugstreep

•Geluid



Heikikker



Eiklompen en larven

Maak zelf de soortkeuze!



Kleine watersalamander



Kamsalamander: de grootste watersalamander



Kamsalamander



Alpenwatersalamander



Ei-afzetting door kleine watersalamander



Kamsalamandereitjes



Kamsalamandereitjes



Kamsalamandereitjes



Kamsalamanderlarf



Herkenningskaart watersalamanderlarven



Groene kikkercomplex









Vragen of begeleiding nodig?

RAVON Werkgroep Monitoring

Contactpersoon: Edo Goverse

goverse@science.uva.nl

020-5257332


