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Dankwoord
In de eerste plaats danken we Natuurpunt en de Hyla werkgroep voor het ter beschikking stellen van de
waarnemingen. Daarnaast hebben ook Martine Waterinckx en Maurits Vandegehuchte (ANB) constructief
bijgedragen aan het tot stand komen van dit rapport, waarvoor dank.

Samenvatting
Dit rapport beschrijft een meetnet voor het monitoring van de kamsalamander (Triturus cristatus). Het doel van
deze monitoring is om tot een populatietrendschatting te komen op Vlaamse schaal. Hiervoor moet de
kamsalamander tijdens een driejarige cyclus worden geteld in 60 random geselecteerde waterlichamen met behulp
van fuiken (adulten) en schepnetten (larven). De data moeten worden ingevoerd via het dataportaal
www.meetnetten.be.

English abstract
This report describes the monitoring network for the Crested newt (Triturus cristatus). The aim of the monitoring is
to obtain a population trend estimate on a Flemish scale. Animals are counted during a three years cycle in 60
randomly selected waterbodies by means of fykes (adults) and dip‐nets (larvae) captures. The data are registered in
the data portal www.meetnetten.be.

4

D/2015/3241/270

www.inbo.be

Inhoudstafel
Dankwoord

..................................................................................................................................................... 4

Samenvatting ..................................................................................................................................................... 4
English abstract..................................................................................................................................................... 4
1

Inleiding ........................................................................................................................................ 6

2

Veldprotocols en planning............................................................................................................. 6

2.1
2.2
2.3
2.4

Volwassen dieren ................................................................................................................................. 6
Larven................................................................................................................................................... 6
Kwaliteit van het leefgebied................................................................................................................. 6
Omgaan met afwijkingen meetprotocol .............................................................................................. 7

3

Steekproefkader en –trekking ....................................................................................................... 7

4

Het invoerportaal .......................................................................................................................... 9

5

Referenties.................................................................................................................................. 12

www.inbo.be

D/2015/3241/270

5

1

Inleiding

Voor de ondersteuning van het Vlaamse en Europese natuurbeleid is onderbouwde informatie nodig over de
verspreiding en de trends van Vlaamse en Europese prioritaire soorten. Om deze informatie zo efficiënt mogelijk in
te zamelen en te verwerken, is een goede samenwerking tussen vrijwilligers en natuurverenigingen enerzijds en
professionelen anderzijds essentieel (Herremans et al. 2014). Methodieken die hierbij gebruikt worden, werden in
De Knijf et al. (2014) als blauwdrukken ontwikkeld voor het opvolgen van Europese Natura 2000‐ en Vlaams
prioritaire soorten. Voor de gegevensinzameling werken we ook zo conform mogelijk internationale standaarden
om een maximale vergelijkbaarheid te realiseren. Hier geven we een meer gedetailleerde en praktische invulling
van de algemene principes in de blauwdruk. Het huidige document stelt de veldwerkcoördinator in staat om het
meetnet op te zetten en veldformulieren en veldkaarten aan te maken. De verzamelde gegevens worden ingevoerd
in het dataportaal www.meetnetten.be. Het uiteindelijke doel van de monitoring is om een trendbepaling te doen
van de populatie op een Vlaamse schaal.

2

Veldprotocols en planning

Voor de monitoring van de kamsalamander worden de adulte dieren, de larven en een aantal kenmerken van het
leefgebied opgevolgd. De methode zoals omschreven in Verbelen en Jooris (2009) wordt gevolgd. Voor
kamsalamander wordt een waterlichaam als eenheid gebruikt. Als het een poel of vijver is is dit eenvoudig af te
lijnen. Bij beekjes, vennen en in moerassige gebieden is dit niet steeds gemakkelijk. Om trendberekeningen te
kunnen doen is het wel nodig dat steeds op dezelfde manier gemonitord wordt. Het is dan ook belangrijk om het
eerste jaar dat de telling doorgaat duidelijk af te lijnen wat als individueel water aanzien wordt. Dat moet dan ook
de volgende jaren zo geïnterpreteerd worden. Een voorafgaand veldbezoek overdag kan daarbij nuttig zijn.

2.1

Volwassen dieren

De bemonstering van één waterpartij vereist minimaal 2 bezoeken in de de periode half april ‐ eind mei 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 een bezoek 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). Per fuik wordt het aantal adulte dieren (per geslacht) genoteerd.
Eventuele andere amfibiesoorten, vissen, waterroofkevers en andere waterdieren kunnen tevens genoteerd
worden. Het verzamelen van informatie over andere soorten, in het bijzonder andere soorten watersalamanders,
staat los van de gestructureerde bemonstering van kamsalamander, maar levert aanvullende gegevens op voor die
soorten. Er zal een streeplijst aanwezig zijn op het invoerportaal (zie verder) om dit in te geven.

2.2

Larven

Tijdens een derde bezoek (begin juli) gebeurt de bemonstering door met een schepnet langs het oevertraject (waar
mogelijk) om de 2 meter een schepbeweging uit te voeren langsheen de potentiële locaties waar de larven zich
ophouden. Het aantal schepbewegingen 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 schepbeweging geteld.

2.3

Kwaliteit van het leefgebied

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 (Bauwens & Speybroeck, 2014).
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Meetvariabelen:









2.4

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?

Omgaan met afwijkingen meetprotocol

Het is mogelijk dat door omstandigheden een bepaalde locatie niet (meer) toegankelijk is (bv eigenaar geeft geen
toestemming meer om terrein te betreden), niet meer geschikt is voor de soort (bv plas verdwenen), of dat de soort
er niet (meer) wordt aangetroffen (soort werd niet waargenomen). Hoe om te gaan met dergelijke situaties wordt
omschreven in Onkelinx et al (2015).

3

Steekproefkader en –trekking

Bij de kamsalamander bestaat een steekproefelement uit een (potentieel) voortplantingswater. De doelpopulaties
voor de kamsalamander bestaat uit waterpartijen die, zij het sterk gelokaliseerd, verspreid over heel Vlaanderen
voorkomen. Het steekproefkader is afgeleid uit de gegevens ingevoerd in www.waarnemingen.be en de databank
van de Hyla werkgroep (hylawerkgroep.be). Het omvat alle gerapporteerde waarnemingen van kamsalamander
vanaf 1995 (Figuur 1). Dit zijn 699 punten. Na grondig nakijken van deze waarnemingen bleken 159 punten niet
nabij een plas of ander waterlichaam te liggen (bv. op een weg, in een huis of tuin, …) zodat nog 540 bruikbare
punten over bleven.

Steekproefkader

bruikbaar

niet bruikbaar

Figuur 1: Steekproefkader gebaseerd op waarnemingen van kamsalamander in Vlaanderen in de periode 1995‐2013.

Uit het steekproefkader worden willekeurig 60 ruimtelijk gespreide waterpartijen geselecteerd (Bauwens &
Speybroek, 2014). Hiervoor krijgt elk waterlichaam eerst een aselect gekozen nummer dat rekening houdt met de
afstand tot de anderen rastercellen in Vlaanderen. Dit gebeurde op basis van een “Generalised Random Tesselation
Stratified (GRTS)” methode (Onkelinx & Quataert, 2014). Hierdoor krijgt men een ruimtelijk gebalanceerde
spreiding van de waterlichamen.
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Waterlichamen die dicht bij elkaar liggen zijn niet onafhankelijk van elkaar. De salamanders kunnen immers
bewegen tussen de plassen wanneer deze niet te ver uit elkaar liggen. Uit literatuurgegevens blijkt dat ondanks dat
volwassen kamsalamanders meestal niet ver (<100m) van hun voortplantingswater wegtrekken toch afstanden van
meer dan 1000m kunnen worden afgelegd (Jehle 2000, Kupfer & Kneitz 2000, Kovar et al. 2009). Deze laatste zijn
vooral juveniele en immature salamanders. Om de Vlaamse waterlichamen waar kamsalamander in gevonden werd
te clusteren werd een afstand van 800m genomen om de extremen te vermijden. De grootste populatie die op deze
manier bekomen werd bestond uit 48 waterlichamen (NR Tommelen) waar kamsalamander voor gerapporteerd
was (Tabel 1). Het grootste deel (59%) van de clusters bestond uit maar één geïsoleerde plas.
Tabel 1: Clustergroottes van waterlichamen met kamsalamander (# plas = aantal waterlichamen waarin
kamsalamander gevonden is, # clust = aantal clusters)
# plas

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

14

17

18

19

20

48

# clust

112

29

13

7

5

7

4

1

3

3

1

1

1

1

1

1

Voor de steekproefname worden deze clusters onderverdeeld in 3 groepen. Alle grote clusters (10 of meer
waterlichamen) worden in de steekproef opgenomen (12 steekproefelementen). Van de middelgrote clusters (5 tot
9 watermichamen) wordt de helft in de steekproef opgenomen (8 steekproefelementen). De overige 40
steekproefelementen worden uit de kleine clusters (<5 waterlichamen) genomen. Uit elke cluster (groot,
middelgroot of klein) wordt één random waterpartij geselecteerd die zal moeten gemonitord worden. Hiervoor
wordt per cluster telkens het waterlichaam met de laagste GRTS‐score genomen. Om de 8 middelgrote en 40 kleine
clusters te selecteren werd ook telkens de clusters met de laagste GRTS‐scoren genomen. Op deze manier wordt de
best gespreide random steekproef verkregen (Figuur 2, Tabel 2). De totale steekproef bestaat dus uit 60 individueel
op te volgen waterlichamen. De ligging van de verschillende waterlichamen is beschikbaar als een shape‐file.
Groep

Groot

Middel

Klein

Figuur 2: Selectie van 60 ruimtelijk gespreide punten voor de monitoring van kamsalamander

Elk van de 60 waterlichamen wordt één maal in een periode (cyclus) van drie jaar gemonitord, waarbij ernaar
gestreefd wordt om 20 van de 60 waterlichamen per jaar te bezoeken. Dus tijdens eenzelfde rapportageperiode van
6 jaar wordt elk waterlichaam twee maal (éénmaal per 3‐jarige cyclus) bemonsterd. Indien een bezoek tijdens een
opgegeven jaar niet mogelijk is, dan kan dat met max. één jaar verschoven worden (bij voorkeur binnen dezelfde 3‐
jaarlijkse cyclus).
De veldcoördinator voorziet een kaart met de ligging van de te bezoeken waterlichamen en de 3‐jaarlijkse cyclus
waarin ze bij voorkeur onderzocht moeten worden.
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Het invoerportaal

Via de webapplicatie www.meetnetten.be kan een veldwerkcoördinator het veldwerk plannen en opvolgen. De
vrijwilligers voeren daar ook hun tellingen in. Een handleiding voor het portaal zal beschikbaar zijn op
www.meetnetten.be.
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Tabel 2: Te monitoren gebieden voor de kamsalamander in Vlaanderen.
Popnum

Toponiem

Gemeente (Provincie)

Grote populaties (>= 10 waterlichamen met waarnemingen)
1 NR Hoofsweer

Brecht (Antwerpen)

2 Wortel‐Kolonie

Hoogstraten (Antwerpen)

3 NR Dautewijers

Diepenbeek (Limburg)

4 NR Tommelen

Hasselt (Limburg)

5 NR Vallei van de Itterbeek

Maaseik (Limburg)

6 Bruinbos ‐ Makegembos ‐ H‐Geestgoed

Merelbeke (Oost‐Vlaanderen)

7 Bolderik

Temse (Oost‐Vlaanderen)

8 Boskantgracht

Wetteren (Oost‐Vlaanderen)

9 Broekgracht

Vilvoorde (Vlaams Brabant)

10 Langeleed

De Panne (West‐Vlaanderen)

11 NR Westhoek

De Panne (West‐Vlaanderen)

12 Doornkapel ‐ Klijtmolen

Wervik (West‐Vlaanderen)

Middelgrote populaties (5‐9 waterlichamen met waarnemingen)
13 Groot Schietveld

Brecht (Antwerpen)

14 Grote Beemd

Wellen (Limburg)

15 Sittardveld

Wellen‐Borgloon (Limburg)

16 Turfputten

Erpe‐Mere (Oost‐Vlaanderen)

17 Kanaaltje

Haacht (Vlaams Brabant)

18 Lareveld

Zemst (Vlaams Brabant)

19 Galgebossen

Ieper (West‐Vlaanderen)

20 Vijfwegen

Middelkerke (West‐Vlaanderen)

Kleine populaties (<5 waterlichamen met waarnemingen)

10

21 Luisterborg

Beerse (Antwerpen)

22 NR De Bonte Klepper

Brecht (Antwerpen)

23 Halsche Beemden

Hoogstraten (Antwerpen)

24 Steertse Heide

Kalmthout (Antwerpen)

25 Nabij Flaasheide

Ravels (Antwerpen)

26 Bolk

Rijkevorsel (Antwerpen)

27 Ballematen

Turnhout (Antwerpen)

28 Geitepad

Wilrijk (Antwerpen)

29 In het eigen

Beringen (Limburg)

30 Brustemveld

Borgloon (Limburg)

31 Hendrieken

Borgloon (Limburg)

32 Kruisven

Dilsen‐Stokkem (Limburg)

33 Domein Kiewit

Hasselt (Limburg)

34 Heks

Heers (Limburg)

35 Kluis

Herk‐de‐stad (Limburg)

36 Mersenhoven

Kortessem (Limburg)

37 Herbricht

Lanaken (Limburg)

38 Bomerhei

Peer (Limburg)

39 Platwijers

Zonhoven (Limburg)

40 Koningsbos

Knesselare (Oost‐Vlaanderen)
D/2015/3241/270
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Popnum

Toponiem

Gemeente (Provincie)

41 Gouwstraatbeek

Kruibeke (Oost‐Vlaanderen)

42 Potaarde

Temse (Oost‐Vlaanderen)

43 Dries

Leuven (Vlaams Brabant)

44 Remytoren

Leuven (Vlaams Brabant)

45 Tombeek

Linter (Vlaams Brabant)

46 Kesterbeek

Zemst (Vlaams Brabant)

47 Zemst‐Spoorweg

Zemst (Vlaams Brabant)

48 Eversamhoek

Alveringem (West‐Vlaanderen)

49 Duivenketezwin

Bredene (West‐Vlaanderen)

50 NR Houtsaegersduinen

De Panne (West‐Vlaanderen)

51 Strooiendorp

Houthulst (West‐Vlaanderen)

52 Verdronken Weide

Ieper (West‐Vlaanderen)

53 Hoge Roker

Langemark‐Poelkapelle (West‐Vlaanderen)

54 Doodstappen

Poperinge (West‐Vlaanderen)

55 Koster Cuvelier

Poperinge (West‐Vlaanderen)

56 Groot Tomme

Tielt (West‐Vlaanderen)

57 Koekuit

Vleteren (West‐Vlaanderen)

58 Zuidhuis

Vleteren (West‐Vlaanderen)

59 Recreatie‐eiland De Balokken

Wervik (West‐Vlaanderen)

60 Terhand

Wervik (West‐Vlaanderen)
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