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Vindplaatsen van de algemene 
amfibieën in Vlaanderen: 
winst en verlies 
SANDRA COLAZZO, PETER BAERT, FAMKE VALCK & DIRK BAUWENS 

In het natuurbehoud gaat de aandacht vooral naar zeldzame soorten. Toch blijken 

ook tal van 'algemene' soorten flink achteruit te gaan. Het is evenwel niet vanzelf· 

sprekend om dit te detecteren. Een team van onderzoekers maakt, in negen Vlaam

se regio's, de balans op voor enkele 'algemene' amfibieën zoals de Gewone Pad, de 

Groene Kikker en de Kleine Watersalamander. Daartoe verzamelden vele vrijwillige 

medewerkers op gestandaardiseerde wijze gegevens in poelen die 15-25 jaar geleden 

reeds onderzocht werden. Slechts één derde van de vroegere vindplaatsen is nu nog 

bevolkt, maar ondertussen werden wel andere poelen gekoloniseerd. De ene regio is 

evenwel niet de andere, zo blijkt. 

Inleiding 
Recente schattingen suggereren dat in 
Vlaanderen bijna een derde van de inheem
se planten en dieren met verdwijnen wordt 
bedreigd of reeds uitgestorven is (De Bruyn 
2001). Vaak zijn het soorten die hier van 
oudsher zeldzaam zijn geweest en dus steeds 
de aandacht van natuurliefhebbers hebben 
getrokken. Er is dan ook vaak informatie 
beschikbaar over hun vroegere verspreiding 
en soms is zelfs het aantal populaties in het 
verleden gekend. Dan kan men accurate uit
spraken doen over de evolutie van de status 
van deze soorten. Voor soorten die voorheen 
eerder algemeen waren, maar recent achter
uitgingen, is het echter veel moeilijker om de 
evolutie van hun bestand te detecteren. Van 
deze soorten werden vroeger relatief weinig 
gegevens verzameld over het aantal vind
plaatsen of populaties. In het beste geval is 
de vroegere aanwezigheid alleen op het 
niveau van karteringshokken gekend (4 x 4 
km of groter). De verandering in de grootte 
van het verspreidingsgebied kan berekend 
worden door het aantal karteringshokken 

waarin een soort momenteel wordt waarge
nomen te vergelijken met het aantal vroeger 
bezette hokken (bv. Bauwens & Claus 1996, 
Maes & Van Dyck 1999). Deze werkwijze 
heeft echter als belangrijk nadeel dat de 
werkelijke achteruitgang sterk kan onder
schat worden (Thomas & Abery 1995, Van 
Dyck 2000, Colazzo et al. 2001). Het ver
dwijnen van populaties in een hok wordt 
immers niet in rekening gebracht bij het 
schatten van de achteruitgang zolang er nog 
één populatie (of zelfs individu) in dat hok 
overleeft. Om uitspraken te doen over de 
mate van voor- of achteruitgang van de 
meer algemene soorten, is informatie van 
het aantal populaties vroeger en nu noodza
kelijk. We illustreren dit met de inheemse 
amfibieën in Vlaanderen. 
De verspreidingsgegevens voor heel Vlaan
deren (Bauwens & Claus 1996) en voor de 
provincie Limburg (Schops 1999) tonen dat 
de voorheen reeds zeldzame amfibiesoorten 
momenteel nog zeldzamer geworden zijn. 
Dat strookt met bevindingen gebaseerd op 
meer gedetailleerde gegevens van het aantal 

vindplaatsen en populatiegroottes. Voor de 
soorten met een relatief groot versprei
dingsgebied werd er echter geen duidelijke 
daling van het aantal bezette karteringshok
ken vastgesteld. Nochtans melden vele 
natuurliefhebbers het (recente) verdwijnen 
van vindplaatsen van deze soorten. Door het 
ontbreken van betrouwbaar cijfermateriaal 
kon de draagwijdte hiervan tot nu toe niet 
worden ingeschat. Het is vooral voor derge
lijke soorten dat betere schattingen van de 
mate van voor- of achteruitgang gewenst 
zijn. 
In enkele deelgebieden van Vlaanderen zijn 
er in het verleden (ca. 1975-1989) studies 
verricht waarbij voor elke onderzochte 
waterpartij zowel de ligging als de amfibie
soorten werden genoteerd (bv. De Fonseca 
1980, Sanders 1987). In dit artikel vergelij
ken we deze 'oude' gegevens met de resulta
ten van recente inventarisaties om een beeld 
te krijgen van de veranderingen van het aan
tal vindplaatsen over een periode van 15-25 
jaar. We beperken de besprekil'lg tot de meer 
algemene soorten: de Gewone Pad (Bufo 
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buro), de Bruine Kikker (Rana temporaria), de 

Groene Kikker (Rana esculenta synklepton), 
de Alpenwatersalamander (Triturus alpestris) 
en de Kleine Watersalamander (Triturus vulg
aris) (Fig. 1). Deze soorten werden in een 

voldoende groot aantal poelen gevonden 

om een betrouwbare schatting van de voor
of achteruitgang te verkrijgen. De meeste 

onderzochte waterpartijen bevonden zich in 

het landelijke gebied buiten beschermde 

natuurgebieden. De evolutie van hun status 

geeft dus informatie over ontwikkelingen 

van de natuur buiten de reservaten. 

Vroegere en recente gegevens 
In Oost- en West-Vlaanderen onderzocht De 

Fonseca (1980) bijna 2000 locaties op de 

aanwezigheid van amfibieën in de periode 

1976-1978. Sanders (1987) verrichtte tij

dens de jaren 1986-1987 zo'n studie in de 

Antwerpse Noorderkempen. Verspreid in 

Limburg inventariseerden meerdere onder

zoekers en vrijwilligers vanaf 1973 tal van 

waterpartijen. Hier maken we voor Limburg 

uitsluitend gebruik van de gegevens uit de 

periode 1973-1989, waarvan de overgrote 

meerderheid verzameld werd tijdens de 

jaren 1980. Deze studies van hoofdzakelijk 

kleine waterpartijen (oa. poelen, kleine vij

vers, vennen en sloten) vormen in onze stu

die de basis voor het documenteren van de 

evolutie van het aantal populaties (Fig. 2). 
In 2001 werd met verschillende partners een 
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Figuur 1: Enkele van de ondenochte soorten amfibieën. A. Alpenwatersalamander; B. Kleine 

Watersalamander; C. Gewone Pad (Foto's: R. Vertinde); D. Groene Kikker (Foto: R. Wil/ockx). 

inventarisatieproject opgezet om recente 

amfibiegegevens te verkrijgen. Hierbij werd 

beroep gedaan op talrijke vrijwilligers. Aan

vullend beschikten we over gegevens die 

door vrijwilligers in 1999 en 2000 werden 

verzameld. Om een zo goed mogelijke schat

ting te kunnen maken van de verandering in 

het aantal vindplaatsen van de "algemene" 

amfibieën, werd de aandacht toegespitst op 

het opnieuw inventariseren van reeds vroe

ger onderzochte poelen. Daarnaast werd ook 

informatie verzameld van waterpartijen die 

voorheen niet onderzocht werden. In totaal 

werden in ons project ca. 1600 poeJen 

onderzocht. De keuze van de recent .~mder

zochte poelen was deels afhankelijk van de 

beschikbaarheid van vrijwillige medewer

kers. Waar aanvullend onderzoek noodzake

lijk werd geacht, inventariseerden de auteurs 

zelf. 

Recent veldonderzoek 

Figuur 2: Voorbeelden van ondenochte waterpartijen. A. Sloot (Foto: Y. Adams), 
8 en C. VeedrInkpoelen (Foto's: Y. Adams), D. Bomkrater (Foto: R. Wil/ockx). 

Voor het onderzoek in 2001 beschikte elke 

medewerker over een uitgebreide handlei

ding, waarnemingsformulieren en stafkaar

ten van het gekozen studiegebied. Op deze 

kaarten was de precieze ligging van de vroe

ger bemonsterde waterpartijen aangegeven 

en kon de ligging van nieuw onderzochte 

poelen worden aangeduid. Bij ieder bezoek 

van een waterpartij werd genoteerd welke 

amfibiesoorten werden aangetroffen, inclu

sief het levensstadium, het geslacht en het 

(geschatte) aantal dieren. Bovendien werden 

een aantal kenmerken van de waterpartij 

opgemeten: zuurtegraad van het water, de 

mate van beschaduwing, verstoring (o.a. 

door bestorting, verlanding, vermesting), de 

bedekkingsgraad van het wateroppervlak 

door vegetatie, de aanwezigheid van preda

toren, enz. Een gedetailleerd overzicht van de 
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Figuur 3: Controle van een amfibieënfuik 

dooreen medewerker (Foto: S. Colazzo) . 

werkwijze wordt gegeven in Colazzo et aL 
(2001). 
Omdat "nulwaarnemingen" belangrijk zijn, 
werd ook voor verdwenen poelen een waar
nemingsformulier ingevuld, Indien geen 
amfibieën in een nog bestaande poel werden 
aangetroffen, werd dit ook genoteerd, Aan
gezien de voortplantingsperioden van de 
verschillende amfibieën niet samenvallen, 
was meer dan één bezoek nodig, We streef
den naar drie bezoeken per poeL Tijdens de 
eerste twee bezoeken (april en mei) werd 
vooral naar adulte dieren van zowel de 
"vroege" als de "late" soorten gezocht. Tij
dens het laatste bezoek (juli-augustus) wer
den vooral larven opgespoord, Eén of meer
dere technieken werden gebruikt om een 
waterpartij te bemonsteren, In stijgende 
volgorde van doeltreffendheid zijn dit: 1) 
rechtstreeks waarnemen (op zicht of 
gehoor) overdag, Z) rechtstreeks waamemen 
(op zicht of gehoor) 's avonds of 's nachts, 3) 
vangen met een fijnmazig schepnet (over
dag) en 4) plaatsen van fuiken (Fig. 3). 
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Schattingen van de verande
ring in aantal vindplaatsen 
We beperkten onze analyses tot 750 poelen 
die zowel vroeger als nu onderzocht werden. 
Deze poelen liggen evenwel niet uniform 
over Vlaanderen verspreid , Bovendien verto
nen de verspreiding en de populatiedichthe
den van de inheemse amfibieën regionale 
verschillen binnen Vlaanderen (Bauwens & 

Claus 1996, Schops 1999). Daarom werden 
de onderzochte poelen gegroepeerd in 
regio's en voerden we afzonderlijke analyses 
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vonden worden in het rapport van deze stu
die (Colazzo et aL ZOOl). 

Een globale afname met veel 
variatie 
Het aantal recent aangetroffen vindplaatsen 
bedroeg - voor alle soorten en regio's samen 
- 64% van het vroegere aantaL Dit komt 
neer op een afname van het aantal popula
ties met ruwweg één derde over een periode 
van 15-Z5 jaar. Er zijn wel duidelijke ver
schillen tussen regio's (Fig. Sa). De afname 

Figuur 5: Gemiddelde waarden en standaardfout (vlagje) van het relatief aantal recente vind

plaatsen (5) voor alle soorten perregio (A) en voor alle regio's per soort (8). De horizontale 

grijze band geeft het bereik waarbinnen het aantal vindplaatsen als relatief onveranderd kan 

beschouwd worden. Staafies die boven deze band uitstijgen of er onder blijven wijzen respectie

velijk op een duidelijke toename of afname van het aantal vindplaatsen. Bij het berekenen van 

de gemiddelden werden wegingsfactoren gebruikt die proportioneel zijn tot het aantal vroeger 

aangetroffen vindplaatsen. 
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uit voor elke regio. Voor de analyses weer
hielden we die regio's met gegevens van 
minstens ZO poelen (Fig. 4). De termen 
"vindplaats" en "populatie" slaan hier op een 
waterpartij waarin minstens één exemplaar 
van een studiesoort werd aangetroffen (zon
der dat we hebben vastgesteld of er voort
planting optreedt), Voor de uitgevoerde 
berekeningen, verwijzen we naar Box 1. Een 
meer uitgebreide behandeling kan terugge-

Figuur 4: Ligging van de regio 's waarvoor schattingen berekend werden van de veranderingen in 

aantal populaties van de algemene amfibiesoorten./n elk van deze regio's waren gegevens van 

vroegere en recente inventarisaties beschikbaar voor minstens 20 waterpartijen. 

is het sterkst in de twee West-Vlaamse 
regio's (Brugge en Heuvelland), waar het 
aantal recente vindplaatsen van de vijf 
onderzochte soorten gemiddeld nauwelijks 
de helft bedroeg van het vroegere aantaL In 
de regio's Aalst en Temse is er gemiddeld 
eveneens een daling van het aantal popula
ties. In de Noorderkempen en de Limburgse 
regio's, met uitzondering van de Voerstreek, 
bedraagt het aantal actuele vindplaatsen ca. 
80% of meer van het vroegere aantal en is er 
dus geen duidelijke afname. Tussen de vijf 
soorten zijn de verschillen minder uitgespro
ken, al bleef het aantal vindplaatsen - over 
alle regio's beschouwd - relatief constant 
voor de Gewone Pad, maar namen ze duide
lijk af bij de Bruine Kikker en de Alpenwater
salamander en vooral bij de Groene Kikker 
en de Kleine Watersalamander (Fig. Sb) , In 
Box 2 argumenteren we waarom de vastge
stelde afname niet kan worden toegeschre
ven aan verschillen in inspanningen tussen 
de vroegere en recente inventarisaties. 

Noorderkempen 

Oorspronkelijke en nieuw 
ontdekte vindplaatsen 
Voor alle regio 's samen, werden de verschil-
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Figuur 6: Gemiddelde waarden en standaardfout (vlagje) van het relatief resterend aantal oor

spronkelijke vindplaatsen (Se) en het relatief aantal nieuw ontdekte vindplaatsen (Sk) voor alle 

soorten perregio (A) en voor alle regio's per soort (B). 
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lende soorten recent aangetroffen in slechts 
één derde van de vroegere vindplaatsen (Se 
= 35%). Ze verdwenen dus uit bijna twee 
derden van de vroeger bezette locaties, het
geen wijst op een erg hoge mate van lokaal 
uitsterven. Het relatief aantal nieuw ontdek
te vindplaatsen (Sk) bedroeg in totaal ca. 
30%, wat betekent dat een belangrijke frac
tie van de populaties recent werd aangetrof
fen in poelen waar de soort voorheen niet 
was opgemerkt. Deze nieuw ontdekte vind
plaatsen zijn waarschijnlijk het resultaat van 
recente kolonisaties en compenseren deels 
het verdwijnen van de oorspronkelijke vind
plaatsen. 
Het relatieve aantal oorspronkelijke en 
nieuw ontdekte vindplaatsen verschilt vrij 
sterk tussen regio's (Fig. 6a). De gemiddelde 
Se -waarde varieert van ca. 25% in Brugge en 
Heuvelland tot ca. 50% in Haspengouw en 
de Hoge Kempen. De gemiddelde Sk-waarde 
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varieert van ca. 20% in Brugge en de Voers
treek tot meer dan 40% in de Noorderkem
pen en de Hoge Kempen (Fig.6a). 

De sterke afname van het totaal aantal vind
plaatsen (S) in de regio's Brugge en Heuvel
land (Fig. Sa) is dus het resultaat van een 
combinatie van weinig overblijvende (Se) én 
weinig nieuw ontdekte populaties (Sk) (Fig. 

6a).ln de Hoge Kempen werden relatief veel 
van de vroegere populaties teruggevonden 
én werden veel nieuwe populaties ontdekt, 
waardoor het totaal aantal vindplaatsen 
constant bleef (Fig. Sa en 6a). De waarden 
voor de afname van het aantal vindplaatsen 
(S) in de overige regio's zijn het resultaat van 
wisselende combinaties van relatief hoge of 
lage waarden van de samenstellende com
ponenten (Se en Sk). 
Tussen de vijf soorten waren er nauwelijks 
verschillen in het gemiddeld resterend aan
tal oorspronkelijke vindplaatsen (Fig. 6b). 

Figuur 7: Het relatief resterend aantal 

oorspronkelijke vindplaatsen (Se) en 

het relatief aantal nieuw ontdekte 

vindplaatsen (Sk) voor Bruine Kikker 

en Kleine Watersalamander in de ver

schillende regio 's. De som van beide 

waarden (i.e., de hoogte van de 

gestapelde staafjes) is gelijk aan het 

relatief totaal aantal recente vind-

plaatsen (5). De horizontale grijze 

band geeft het bereik waarbinnen het 

aantal vindplaatsen als relatief onver

anderd kan worden beschouwd. 

Staafjes die boven deze band uitstij

gen of er onder blijven wijzen respec

tievelijk op een duidelijke toename of 

afname van het aantal vindplaatsen. 
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Het gemiddelde aantal nieuw ontdekte pop
ulaties was duidelijk hoger bij de Gewone 
Pad (Sk = 53%) dan bij de overige soorten 
(Sk = 20 - 30%; Fig. 6b). De minder sterke 
afname van het totaal aantal vindplaatsen 
van de Gewone Pad dan van de andere soor
ten (Fig. Sb) is dus niet te wijten aan een het 
verdwijnen van een geringer aantal vroegere 
vindplaatsen, maar wel aan het ontdekken 
van een hoger aantal nieuwe vindplaatsen. 
De Gewone Pad heeft meer poelen gekolo
niseerd en is daardoor minder sterk afgeno
men dan de andere soorten. 

Focus op de variatie 
Naast deze globale bevindingen, bestaan er 
- zowel tussen regio's bij de vijf soorten, als 
tussen soorten binnen de verschillende 
regio's - aanzienlijke en weinig consistente 
verschillen in het relatieve aantal recente 
vindplaatsen (S), het aantal teruggevonden 
vroegere vindplaatsen (Se) en het aantal 
nieuw ontdekte vindplaatsen (Sk). We illus
treren dit hier voor de Bruine Kikker en de 
Kleine Watersalamander (Fig. 7). 

De Bruine Kikker werd in de Hoge Kempen 
recent gevonden in vrijwel alle vroeger 
bewoonde poelen (Se = 87%). Bovendien 
werd deze soort recent in een groot aantal 
nieuwe locaties gevonden (Sk = 87%), zodat 
het totaal aantal vindplaatsen van d,eze 
soort in de Hoge Kempen sterk toenam (S = 

175%). In de regio's Aalst, Temse, Noord
Limburg, Haspengouw en Voerstreek werd 
de Bruine Kikker teruggevonden in ongeveer 
de helft van de vroegere vindplaatsen (Se = 

40-50%). Het relatieve aantal nieuw ont
dekte vindplaatsen varieerde echter sterk 
tussen deze regio's (Sk = 15 - 65%) zodat 
het totale aantal recente vindplaatsen (S) 
sterk daalde (Voerstreek). matig afnam 
(Aalst, Temse, Haspengouw) of constant 
bleef (Noord-Limburg). Ook de verschillen in 
het relatieve aantal recente vindplaatsen (S) 
tussen de regio's Brugge, Heuvelland en 
Noorderkempen, waar de Bruine kikker 
recent werd aangetroffen in slechts 20-30% 
van de oorspronkelijke vindplaatsen (Se). 
waren toe te schrijven aan de variatie in het 
aantal nieuw ontdekte locaties (Sk) . 
Van de Kleine Watersalamander werd in de 
regio's Aalst, Temse, Noord-Limburg, Has
pengouwen Voerstreek nagenoeg eenzelfde 
relatieve aantal oorspronkelijke populaties 
teruggevonden (Se = 40-50%; Fig. 7). De 
variatie in het aantal nieuw ontdekte loca
ties (Sk = 15-35%) bepaalde dan ook in wel
ke mate het totaal aantal recente vindplaat
sen (S) daalde. In Brugge, Heuvelland, Hoge 
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Kempen en Noorderkempen was het reste
rend aantal oorspronkelijke vindplaatsen bij
zonder laag (Se = 10-20%). In de eerste drie 
van deze regio's werd ook een gering aantal 
nieuw populaties ontdekt (Sk = 5-15%) en 
noteerden we dan ook een drastische afna
me van het totaal aantal vindplaatsen (S). In 
de Noorderkempen daarentegen werden wel 
veel nieuwe vindplaatsen ontdekt (Sk = 

55%), waardoor het totaal aantal recente 
vindplaatsen (S) minder sterk daalde. 
Voor beide soorten vonden we dus belang
rijke verschillen tussen de regio's in het aan
tal oorspronkelijke populaties dat werd 
teruggevonden (Se), in het aantal nieuw ont
dekte vindplaatsen (Sk) en in de verhouding 
tussen beide. Bovendien vertonen de twee 
soorten niet in alle regio's gelijke tendensen. 
Zo werd in de Hoge Kempen de Bruine Kik
ker recent teruggevonden in vrijwel alle 
voormalige vindplaatsen, maar de Kleine 
Watersalamander in slechts een minieme 
fractie ervan. Een voorbeeld van duidelijke 
verschillen tussen beide soorten in het rela
tieve aantal nieuw ontdekte populaties vin
den we in de regio's Heuvelland, Noorder
kempen en Hoge Kempen (Fig. 7) . 

Ook bij de overige soorten werden duidelij
ke verschillen tussen regio's opgemerkt. Zo 
werd een opvallende achteruitgang (S < 

30%) vastgesteld voor de Groene Kikker in 
het Heuvelland en de Alpenwatersalaman
der in Temse. Het aantal vindplaatsen bleef 
daarentegen nagenoeg constant of nam 
zelfs toe voor de Groene Kikker in de Hoge 
Kempen, voor de Alpenwatersalamander in 
de Noorderkempen, Noord-Limburg en Has
pengouwen voor de Gewone Pad in Heuvel
land, Noord-Limburg en de Hoge Kempen. 
Deze gegevens illustreren de belangrijke ver
schillen tussen soorten binnen eenzelfde 
regio. Waar de ene soort vooruitgang boekt, 
kan een andere achteruitgaan. In sommige 
regio's worden van één soort veel nieuwe 
vindplaatsen genoteerd en voor een andere 
soort erg weinig. Omdat in de meeste geval
len minder dan de helft van de oorspronke
lijke populaties werden teruggevonden, 
wordt een constant tot stijgend aantal pop
ulaties vooral bepaald door het aantal nieuw 
ontdekte vindplaatsen. 

Poelen zonder amfibieën 
We gingen ook na in hoeveel poelen er 
recent helemaal geen amfibieën meer wer
den aangetroffen. We beschouwden enkel de 
poelen die recent nog aanwezig waren én 
waarin bij vroegere inventarisaties minstens 
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Figuur 8: Het percentage poelen in de ver

schillende regio 's waarin recent geen 

enkele amfibiesoort werd aangetroffen, 

maar waarin vroeger minstens één soort 

aanwezig was. 

één amfibiesoort werd aangetroffen. Voor 
alle regio's samen werden in ca. 25% van de 
poelen recent helemaal geen amfibieën 
meer waargenomen (Fig. 8). Ook hier von
den we belangrijke regionale verschillen. Het 
percentage poelen zonder amfibieën was het 
hoogst in het Heuvelland en Voeren en het 
laagst in Aalst, Haspengouw en de Hoge 
Kempen. Het lijkt verontrustend dat in 5 van 
de 9 regio's alle vroeger aanwezige soorten 
verdwenen uit een kwart tot 40% van de nog 
aanwezige waterpartijen. Merk wel op dat de 
meerderheid (ca. 70%) van de waterpartijen 
waaruit alle soorten verdwenen vroeger 
slechts één of twee soorten herbergden en 
dus reeds soortenarm waren. Toch werden 
vroeger 4 tot 7 soorten aangetroffen in ca. 
10% van de poelen waarin we nu geen amfi
bieën meer vonden. 

Het verdwijnen van poelen 
In alle regio's samen werd 22% van de vroe
ger onderzochte poelen niet meer terugge
vonden omdat ze gedempt waren of volledig 
verlandden. Het percentage verdwenen poe
len verschilde sterk tussen de regio's (Fig. 9). 

Zo verdwenen er erg veel poelen in de regio's 
Brugge en Voeren en relatief weinig in 
Noord-Limburg en de Hoge Kempen. In wel
ke mate is het verdwijnen van de waterpar
tijen verantwoordelijk voor het verdwijnen 
van de vroeger aanwezige populaties? Het 
verdwijnen van poelen vormt de oorzaak 
voor het verdwijnen van gemiddeld 30% van 
het vroeger aanwezige aantal populaties bij 
de verschillende soorten. Dit percentage 
varieert opnieuw sterk tussen regio's en 
neemt toe met het relatieve aantal verdwe
nen poelen (Fig. 9). In Brugge, Aalst en de 
Voerstreek werden ca. 40-50% van de verd
wenen populaties vroeger waargenomen in 

-
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poelen die ondertussen verdwenen zijn. 
Daarentegen kon in Heuvelland, Noorder
kempen, Noord-Limburg en de Hoge Kem
pen slechts een kwart (of minder) van de 
verdwenen populaties verklaard worden 
door het verdwijnen van poelen. Andere fac
toren dan het verdwijnen van poelen blijken 
dan ook verantwoordelijk voor het verdwij
nen van de meeste vindplaatsen. 

Invloed van milieuverstorin
gen 
Milieuverstoringsprocessen en de aanwezig
heid van predatoren worden vaak aangeduid 
als belangrijke redenen voor het verdwijnen 
van amfibieënpopulaties. Bij onze recente 
inventarisaties werd genoteerd of een poel 
onderhevig was aan verstoringen: verdro
ging, verontreiniging, vermesting en aanwe
zigheid van roofvissen. Deze informatie stel
de ons in staat om een oriënterende analyse 
uit te voeren naar de invloed van deze ver
storingsprocessen op amfibieën. We vergele
ken de lokale overleving van de verschillen
de soorten tussen waterpartijen die wel of 
niet merkbaar onderhevig waren aan een 
gegeven verstoring. De analyses toonden 
weinig indicaties voor duidelijke en algeme
ne negatieve effecten van de verstoringspro
cessen op de lokale overleving van de bestu
deerde soorten (voor details: Colazzo et al. 
2001). Dat betekent echter niet dat deze 
processen geen negatief effect op amfibieën 
hebben. Door de verscheidenheid aan ver
storingsprocessen is het niet ondenkbaar dat 
verschillende populaties door andere combi
naties van de verstoringsprocessen beïn
vloed worden. Dit kan opnieuw tussen 
regio's variëren, maar ook de gevoeligheid 
voor verschillende vormen van verstoring 
verschilt tussen soorten. Dit alles belemmert 

Figuur 9: Het percentage poelen dat verd

wenen Is (gearceerd) en de gemiddelde 

waarden en standaardfout (vlagje) van 

het procentueel aantal vindplaatsen dat 

verdween omdat de poel niet meer 

bestond (grijs) in de verschillende regio's. 

~ 4 • 
.!! 
8 
':: aQ 

! 2. 
~ '" ,. 

~ Poelen 
_ Vindplaatsen 



NatuurJocus IN DE FOCUS 
1 (3): 103-109 

de detectie van duidelijke en algemeen gel
dende effecten van de beschouwde versto
ringsprocessen. 

Wat brengt de toekomst? 
Onze studie toont een aanzienlijke afname 
van het aantal vindplaatsen van de algeme
ne amfibiesoorten tijdens de afgelopen 15-
25 jaar. Dat globaal genomen slechts één 
derde van de vroeger aanwezige populaties 
recent werd teruggevonden, is erg opvallend. 
Hoewel het dempen of verlanden van poe
len een directe oorzaak is voor het verdwij
nen van vindplaatsen, zijn de meeste popu
laties verdwenen door andere factoren. 
We berekenden de veranderingen in aantal 
populaties over de tijdspanne die ongeveer 
samenviel met de periode waarin het 
Koninklijk Besluit van 22 september 1980 
van kracht was. Dat K.B. verleende wettelijke 
bescherming aan alle inheemse amfibieën 
en verbood o.a. om "de woon- of schuil
plaatsen van deze diersoorten te beschadi
gen of met opzet te verstoren". De vastge
stelde achteruitgang wijst er op dat het 
uitvaardigen van een wettelijke bescherming 
op zich niet volstaat om de populaties doel
treffend te behouden. 
Moeten we nu vrezen dat deze amfibieën in 
de (nabije) toekomst zullen verdwijnen uit 
delen van Vlaanderen? Indien de vastgestel
de trends zich verder zetten, dan zullen som
mige soorten in tenminste sommige regio's 
verdwijnen of minstens erg zeldzaam wor
den. Die voorspelling geldt vooral voor de 
gevallen met een erg drastische afname, 
zoals bij de Kleine Watersalamander in Brug
ge, Heuvelland en de Hoge Kempen en de 
Groene Kikker in het Heuvelland. 
Er zijn ook hoopvolle signalen. Een eerste 
hoopgevende vaststelling is dat in relatief 
veel poelen recent soorten werden opge
merkt die er voorheen niet werden waarge
nomen. Het aantal nieuw ontdekte popula
ties compenseerde ten dele het verlies aan 
oorspronkelijke vindplaatsen. Het lijkt ons 
weinig waarschijnlijk dat deze nieuw ont
dekte populaties een artefact zijn, te wijten 
aan het voorheen missen van die soorten. Er 
werd immers in alle regio's een relatief hoog 
aantal nieuw ontdekte populaties vastge

steld, wat dan zou impliceren dat alle vroe

gere onderzoekers weinig efficiënt inventari
seerden. We gaan er dan ook van uit dat het 
merendeel van de nieuw aangetroffen popu
laties het resultaat is van recente kolonisa
ties. Dit duidt op de aanzienlijke capaciteiten 
van de bestudeerde soorten om bestaande 
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Box 1: Enkele maten voor variatie in aantal vindplaatsen 

Het relatief aantal recente vindplaatsen (S) van een soort binnen een regio kan in een 
formule worden uitgedrukt als de verhouding van het aantal poelen waarin de soort 
recent (1999-2001) werd aangetroffen (Nrecent) tot het aantal poelen waarin de soort 
vroeger (1973-1989) werd aangetroffen (Nvroeger): 

S=[:: }100 
Waarden van S = 100% duiden op een gering verschil in het aantal populaties tussen 
vroeger en nu. We nemen in deze studie aan dat waarden tussen 70% en 130% wijzen 
op een relatief constant aantal populaties (weinig of geen verandering). Waarden van S 
< 70% en S > 130% wijzen op een duidelijke daling respectievelijk toename van het 
aantal vindplaatsen. 

Een verschil tussen Nvroeger en Nrecent kan te wUten zijn aan: 
1) het verdwijnen van een aantal populaties dat vroeger aanwezig was (E), en/of 
2) het verschijnen van een aantal populaties op plaatsen waar ze vroeger niet werden 
waargenomen (K). 
Dat kan in een formule geschreven worden als: 

Nrecent = Nvroeger - E + K 

Het relatief aantal recente vindplaatsen (S) ook kan dus ook geschreven worden als de 
som van het resterend aantal oorspronkelijke vindplaatsen, relatief tot het vroegere aan
tal vindplaatsen (Se) en van het aantal nieuw ontdekte vindplaatsen, relatief tot het 
vroegere aantal vindplaatsen (Sk): 

S = S, + S, 
. 

Se kan beschouwd worden als een maat voor de overleving van populaties. Sk kan geïn-
terpreteerd worden als een maat voor de kolonisatie van de waterpartijen. Deze twee 
componenten kunnen met de beschikbare gegevens op een eenvoudige manier bere
kend worden en laten toe om de veranderingen in aantal populaties te interpreteren. 

Box Z: Is de afname reëel of een gevolg van verschillen in methoden? 

De globale afname van het aantal vindplaatsen zou kunnen toegeschreven worden aan 
eventueel geringere vangstinspanningen bij de recente inventarisaties. Zijn er aanwij
zingen dat de recente bemonsteringen minder grondig werden uitgevoerd dan de vroe
gere? We menen van niet, om volgende redenen. In de eerste plaats werden bij de gege
vensverwerking alle poelen uitgesloten die recent uitsluitend geïnventariseerd werden 
door rechtstreekse waarnemingen overdag. Bij het exclusieve gebruik van deze metho
de is de kans immers zeer reëel dat sommige amfibieën, vooral de salamandersoorten 
over het hoofd worden gezien. Ten tweede bleek uit vergelijking van de recente metho
den met deze gebruikt door De Fonseca (1980) en Sanders (1987), dat het aantal bezoe
ken aan elke poel en de gebruikte vangtechnieken recent minstens even hoog en doel
treffend waren als vroeger. In derde instantie toonden de resultaten dat we recent in 
vele poelen soorten vonden die er bij vroegere inventarisaties niet werden waargeno
men. Indien we dat zouden toeschrijven aan verschillen in de doeltreffendheid van de 
inventarisaties, dan dienen we te veronderstellen dat de vroegere bemonsteringen, niet 
de recente, minder grondig werden uitgevoerd. Op basis van deze argumenten menen 
we te mogen stellen dat de recente bemonsteringen minstens even doeltreffend waren 
als die in het verleden, zonder uit te sluiten dat op een aantal locaties één of meer aan
wezige soorten over het hoofd gezien werden. 
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maar (tijdelijk) ongebruikte waterpartijen te 
koloniseren. 
De belangrijkste gunstige ontwikkeling is de 
toenemende aandacht voor het behoud van 

amfibieën. Dit vertaalt zich in daadwerkelij
ke beschermingsinitiatieven. Het beste voor

beeld hiervan is de (her)aanleg van poelen 

door natuurverenigingen, gemeente- en pro
vinciebesturen, Regionale Lar.1dschappen, de 
Vlaamse Landmaatschappij, e.a. Onderzoek 
van nieuw gegraven poelen in het Hageland 
en in Limburg toonde dat de meeste soorten 
deze poelen snel koloniseren en vaak ook 
effectief als voortplantingsplaats gebruiken 

(Colazzo et al. 2001, Baert et al. 2002). Deze 
bevindingen wijzen op de hoge potenties die 
herstel en (her)aanleg van geschikte water
biotopen bieden voor het behoud van popu
laties van amfibieën. 

SUMMARY BOX: 

COLAZZO S., BAERT P., VALCK F. & BAUWENS D. 2002. Occur
rence of common amphibian species in Flanders: gains and 
losses [in Duteh]. Natuur.focus 1(3): 103-109. 

During 2001 we recorded the presence of common amphib
ian species (Common Toad, Common Frog, Edible Frog, 
Alpine Newt and Smooth Newt) in 750 ponds located in vari
ous regions within Flanders. These data were compared with 
those obtained in earlier surveys of the same ponds, carried 
out during 1975-1989. The overall number of amphibian 
populations had declined by about one third. The rate of 
decline varied considerably among regions (higher in the west 
than in the east) and among species (the number of popula
tions remained relatively constant for the Common Toad but 
declined markedly for the Edible Frog and Smooth Newt). On 
average, only 35% of the former populations were still present 
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in the original ponds, indicating a very high rate of local 
extinctions. The severe loss of original populations was partly 
compensated by the high frequency (ca. 30%) of populations 
that were recently discovered in ponds were they had not been 
found previously. This indicates that a considerable number 
of ponds had recently been colonized. The relative number of 
newly discovered populations was higher for the Common 
Toad than for the other species. We found no amphibians at 
all in about one quarter of the recently surveyed ponds. The 
loss of ponds (overall 22% of the former number) varied 
markedly among regions and was the direct cause of the dis
appearance of about 30% of the former populations of the dif
ferent species. Hence, only a relatively smal! fraction of the 
local extinctions could be attributed to the disappearance of 
ponds. The construction of new ponds, which are accepted 
rapidly as breeding sites by amphibians, is considered a major 
tooI for countering the observed de cline in amphibian popu
lation numbers. 
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