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Voorwoord

Noem Gelderland en de meeste mensen denken meteen aan de Veluwe of
aan het Rivierengebied. Daarmee hebben we meteen twee belangrijke
belangrijke bolwerken voor de herpetofauna te pakken. Denieuwe atlas
maakt nog eens extra duidelijk dat onze provincie erg belangrijk is voor
deze diergroep. Want naast de Veluwe met zijn vele reptielensoorten en
het Rivierengebied met amfibieën als kamsalamander, rugstreeppad en
knoflookpad is er ook een Achterhoek met de grootste nog resterende
populatie boomkikkers in Nederland. Alle reden dus om ons in te spannen
om te behouden wat we hebben en waar mogelijk de zaken nog beter te
maken.
Ikben erg blij met de totstandkoming van deze Gelderse atlas. We hebben
er even op moeten wachten, maar dan heb je ook wat. Velemensen hebben hieraan h u n steentje bijgedragen en dat is aan de atlas af te zien. Het
mag gerust een mijlpaal genoemd worden. Ikhoop dat de vele vrijwilligers erdoor geïnspireerd worden om door te gaan met het belangrijke
basiswerk: inventariseren en opknappen van leefgebiedjes. Wellicht dat
dankzij de atlas ook nieuwe mensen door deze interessante diergroep
gegrepen zullen worden. Ook voor beleidsmedewerkers en beheerders is
het een belangrijk document. Niet alleen vanwege de verspreidingsgegevens die het bevat, maar ook vanwege de vele praktische aanbevelingen
van mensen uit het veld. Dat geldt zeker ook voor mij.
Onze bestuurders willen zich inzetten voor het behoud van de biodiversiteit. Deprovincie zal daarom de komende jaren geld blijven beschikbaar
stellen voor het opknappen van leefgebiedjes en de aanleg van nieuwe
basisgebieden.
Johan Cronau,
Beleidsmedewerker Landelijk Gebied,
Provincie Gelderland

Samenvatting

In Celderland komen 19van de 23inheemse soorten reptielen en amfibieën voor. De afgelopen 20jaar zijn meer dan 82.000 gegevens over de
verspreiding van de herpetofauna in Gelderland aan de databank van
RAVONtoegevoegd, waardoor een update van het verspreidingsrapport uit
1999 (Creemers, 1999)gewenst was. Momenteel bevat de nationale databank bijna 400.000 waarnemingen (270.000 van amfibieën, 95.000 van
reptielen en 35.000 van vissen). Vanuit het beleid bestaat de noodzaak om
een actueel verspreidingsbeeld van deze soorten te hebben en vanuit de
mensen in het veld bestond de wens om een verspreidingsatlas te hebben
van de Celderse herpetofauna. Deze twee onderdelen zijn gecombineerd
en hebben geresulteerd in deze uitgebreide 'Atlas reptielen en amfibieën
in Gelderland, 1985-2005'.
Het verspreidingsbeeld van de Gelderse herpetofauna is in de afgelopen 10
jaar duidelijk dichter geworden, maar de geografische verspreiding is voor
de meeste soorten niet duidelijk veranderd. Uitzonderingen zijn de
Alpenwatersalamander en deboomkikker die zich hebben uitgebreid in de
tussenliggende periode. Van de poelkikker zijn in de Gelderse Vallei meer
waarnemingen bekend dan 10jaar geleden, maar de verspreidingskaarten
van de andere soorten komen grotendeels met elkaar overeen. Net als toen
vormt de Veluwe een kerngebied voor reptielen, net als het Wooldse Veen
en het Rijk van Nijmegen. Het Rivierengebied, de Achterhoek, de Veluwe
en ook het Rijk van Nijmegen zijn voor amfibieën van groot belang.
Een beeld van debelangrijkste leefgebieden van reptielen en amfibieën is
verkregen door een gewogen meting toe te passen. Hierdoor krijgen de
meest bedreigde soorten meer invloed dan de minder bedreigde soorten.
Voorreptielen zijn 5gebieden als 'zeer belangrijk' en 9gebieden als
belangrijk aangegeven. Vooramfibieën worden 12gebieden aangewezen
als belangrijk. Deze gebieden liggen verspreid over de hele provincie.
Ondanks dat zoveel gegevens verzameld zijn, is toch een aantal witte
gebieden aan te wijzen. Van de boomkikker, zandhagedis en de algemene
soorten alsbruine kikker en kleine watersalamander is het verspreidingsbeeld goed bekend, maar van bijvoorbeeld de poelkikker is het verspreidingsbeeld bijzonder onvolledig. Opgemerkt kan worden dat de mate van
inventarisatie inspanning per soort verschilt per gebied. In totaal zijn 7
gebieden aangemerkt als gebieden die extra onderzoeksaandacht behoeven, waarbij met name de Gelderse Vallei (adder, kamsalamander en
ringslang) en de Bommelerwaard (rugstreeppad, heikikker, kamsalamander en poelkikker) nadere inventarisatie aandacht verdienen.
In Gelderland vertoont de adder een matige toename, terwijl de trend,
berekend op de monitoring gegevens van het NEMmeetnet, voor heel
Nederland stabiel is. Delevendbarende hagedis gaat op zowel landelijk als
provinciaal niveau achteruit, in Celderland vertoont de soort zelfs een

'sterke afname'. Het isbelangrijk om dit proces tijdig te stoppen en om te
draaien. Voor amfibieën is het nog niet mogelijk om provinciale trends te
berekenen. Welzien we dat de boomkikker spectaculair gestegen is, mede
juist doordat het in de Achterhoek zogoed gaat.
Ongeveer de helft van de landelijke boomkikkerpopulatie komt in
Gelderland voor. De provincie is dan ook zeer belangrijk voor de boomkikker, maar ookvoor de hazelworm, zandhagedis, gladde slang, kamsalamander en de knoflookpad. Voorde adder, poelkikker, levendbarende
hagedis kleine watersalamander en voor de gewone pad is de provincie
'belangrijk'.
Net als in t999valt een klein percentage (16%)van de leefgebieden van reptielen buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), maar valt bijna 40%
van het leefgebied van amfibieën buiten dit netwerk. Dat reptielen bijna
alleen in EHSgebieden voorkomen, betekent ook dat de gebieden die hierbuiten vallen niet of nauwelijks geschikt zijn voor reptielen. Door het verdwijnen van kleinschalige, extensieve landschappen doorweven met
houtwallen verdwijnen soorten uit gebieden die niet specifiek beschermd
worden. Het leefgebied van de boomkikker ligt voor 71%buiten deEHS,
maar het huidige beleid buiten de EHSvoldoet voor deze soort goed,
alhoewel ze gevoelig blijft voor calamiteiten.
Algemeen kan gesteld worden dat voor een aantal soorten als bijvoorbeeld
de poelkikker, heikikker en adder specifieke maatregelen gewenst zijn en
dat, voor bijvoorbeeld de boomkikker, natuurontwikkeling ook buiten de
EHSgestimuleerd dient te worden. Voormet name amfibieën en de ringslang dient de samenhang tussen binnen- en buitendijkse gebieden aandacht te krijgen. De isolatie en verbossing van heideterreinen dient te
worden voorkomen. Door deze (en meer) maatregelen kan de hoge herpetologische natuurwaarde van Gelderland verder gestimuleerd en versterkt
worden en kan zode duurzame staat van instandhouding van alle soorten
binnen Gelderland worden gegarandeerd.

Inleiding

In Gelderland komen 19van de 23in Nederland voorkomende soorten reptielen en amfibieën voor en voor sommige soorten functioneert de provincie als een (zeer) cruciaal terrein, noodzakelijk voor de overleving van de
soort in Nederland. In 1999is de verspreiding van de Gelderse herpetofauna vastgelegd door Creemers (1999). De provincie Gelderland heeft de
Stichting RAVONde opdracht verstrekt om een actualisatie te geven van
de informatie die bekend is over het voorkomen van reptielen en amfibieën in de provincie. Vanuit het beleid bestaat de noodzaak om een actueelverspreidingsbeeld te hebben. Vanuit RAVONvrijwilligers die veel van
de gegevens hebben verzameld, bestond de wens om een verspreidingsatlas te hebben van de Gelderse herpetofauna. Deze twee onderdelen zijn
gecombineerd en hebben geresulteerd in deze uitgebreide 'Atlas reptielen
en amfibieën in Gelderland, 1985-2005'.
Dit project biedt tegelijkertijd ook de mogelijkheid om te kijken waar de
zogenaamde 'witte' gebieden zich bevinden, oftewel kilometerhokken
waarvan geen recente verspreidingsgegevens van bepaalde soorten bekend
zijn. Dit betekent dat in het project niet alleen aandacht naar de provinciaal prioritaire soorten is uitgegaan, maar dat alle in Celderland voorkomende herpetofauna besproken wordt. Tevens worden de belangrijkste
leefgebieden binnen Gelderland in kaart gebracht. Omdat voor deze atlas
geen aanvullend veldwerk is uitgevoerd, is een aantal gebieden niet of
minder goed onderzocht. Het is de wens en de verwachting dat de verspreidingskaartjes een stimulans zullen zijn om in de volgende veldseizoenen specifiek deze 'witte' gebieden te bezoeken en te inventariseren.
De atlas is een gezamenlijk project van devrijwilligers van de afdeling
Gelderland van de Stichting RAVONen van het RAVON kantoor
(Nijmegen). Onder de leden van de Gelderse afdeling bestond al geruime
tijd de wens een provinciale atlas uit te brengen. Zij hebben dan ook actief
meegeschreven aan deze atlas.
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de gebruikte methoden voor
dataverzameling en analyse. In hoofdstuk 3 volgen de verspreidingskaartjes per soort en de soortbeschrijvingen. Hierin wordt ingegaan op de veranderingen in de verspreiding in de perioden 1950-1994 en 1995- heden.
Tevens wordt ingegaan op de kansen en bedreigingen voor de soorten in
Gelderland. Ter afsluiting van hoofdstuk 3wordt ingegaan op de landelijke en provinciale trends van de reptielen en amfibieën (paragraaf 3.22).
In hoofdstuk 4wordt dan ingegaan op het belang van Gelderland voor de
herpetofauna. Dit belang wordt in hoofdstuk 5gekoppeld aan de ligging
van de kerngebieden binnen Gelderland voor reptielen en amfibieën en in
hoofdstuk 6worden de 'witte' gebieden besproken.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 7ingegaan op de ligging van de leefgebieden van de verschillende soorten in relatie tot de Ecologische
Hoofdstructuur. Ter afsluiting worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 8 samengevat.

Verzamelenenverwerkenvangegevens

Voor het maken van de kaartjes en het uitvoeren van de analyses is
gebruik gemaakt van de aanwezige gegevens in de databank van de
Stichting RAVON, de databank van de Stichting Staring Advies en ruim
1800 gegevens uit de databank van het Nationale Park de Hoge Veluwe,
aangevuld met de uitgebreide veldkennis van de afdeling RAVONGelderland.
In het databestand van RAVON, de Stichting Staring Advies en het
Nationaal Park de Hoge Veluwe bevinden zich van de provincie Gelderland
uit de periode 1985-2005 82.816 verspreidingsgegevens van amfibieën en
reptielen (ter vergelijking: in het databestand van RAVONzijn 16.291
gegevens bekend van de periode 1880 -1984). In totaal werden in 200537
monitoring routes voor reptielen en 42voor amfibieën door Gelderland
gelopen. In figuur 1 is het aantal monitoringroutes voor reptielen en
amfibieën per jaar gegeven. We zien een duidelijke stijging vanaf 1999 tot
2003. Hierna blijft het aantal routes min of meer stabiel. Het merendeel
betreft gegevens die op kilometerhok niveau verzameld zijn, alleen uit de
periode 1950 -1984zijn veel waarnemingen op uurhok (5x5 km) niveau
bekend.
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Figuuri.Hetaantal monitoring routesvoorreptielenenamfibieën inGelderland.
Donkergroenzijnderoutesvoorreptielen,lichtgroenderoutesvoor amfibieën.

Deverspreidingsgegevens zijn niet alleen verzameld door de monitoringroutes, maar betreffen ook gegevens die in het kader van betaalde
opdrachten zijn verzameld en ook 'losse' waarnemingen van vrijwilligers.
De eerste twee methoden zijn gestandaardiseerd. Hierover kan informatie
worden gevonden in bijvoorbeeld de 'handleiding monitoren van reptielen
in Nederland', uitgegeven door de werkgroep monitoring en het CBS. Ook
de gidsen 'herkenning amfibieën en reptielen' (van Diepenbeek&.
Creemers, 2006) en 'het waarnemen van amfibieën en reptielen' (van
Diepenbeek &.van Delft, 2006) zijn goede handleidingen voor het systematisch en correct verzamelen van gegevens. Het doorgeven van waarnemin-

gen aan de Stichting RAVONkan eenvoudig via internet (www.ravon.nl)
gebeuren. Deze digitale ontsluiting is een enorme stimulans om toevallige waarnemingen door te geven aan de nationale databank. Vanuit de
provincie Gelderland worden in het kader van het soortenbeleid zowel de
knoflookpad als de boomkikker jaarlijks gemonitoord. Dit zal ook de
komende jaren worden gecontinueerd.
In 2004 is de Inhaalslag van start gegaan, een project in opdracht van het
ministerie van LNV.DeInhaalslag heeft als doel om gegevens te verzamelen van oude vindplaatsen waar een soort aljaren niet meer is waargenomen. Meer dan 5000 kilometerhokken (over heel Nederland) komen
hiervoor in aanmerking. In 2004 en 2005 hebben meer dan 200 vrijwilligers (over heel Nederland) volgens gestandaardiseerde methoden onderzoek uitgevoerd naar de genoemde amfibieën en reptielsoorten. Daarbij
zijn in totaal meer dan 1300km-hokken bezocht (Spikmans etal, 2006).
Ook in 2006 en in 2007loopt dit project door.
Degegevens van de laatste tien jaar (1995-2005) zijn afkomstig uit 252
uurhokken en verdeeld over 2831 kilometerhokken (zie tabel 1). De provincie Gelderland bestaat uit 263uurhokken, deprovincie is op uurhok
niveau dan ook praktisch volledig geïnventariseerd. Uit dezelfde periode,
zijn van 51,9%van de kilometerhokken één of meer waarnemingen van
amfibieën en/of reptielen bekend. Over een periode van 20jaar is dit percentage 69,4%.
Tabel1.Hetaantaluur-enkilometerhokkenpertijdsperiodewaarvangegevensoverde
verspreidingvanreptielenen/of'amfibieënindeprovincieGelderlandvanverzameldzijn.
Periode
1950-1984
1985-1994
1995-2005

Aantal uurhokken
247
249
252

Aantal kilometerhokken
2023
2831
2831

Verspreidingsbeeld per soort enveranderingen in verspreiding

Voor alle reptielen en amfibieën die in Gelderland voorkomen zijn verspreidingskaarten op kilometerhok niveau gemaakt. Wanneer in een uurhok (5x5km) geen waarnemingen op kilometerhok niveau bekend zijn,
maar wel op uurhok niveau, dan is die waarneming op uurhok niveau
aangegeven. In de kaarten worden drie tijdsperioden onderscheiden: 1950
-1984,1985 -1994en 1995-2005. Op deze manier worden de veranderingen in het verspreidingsbeeld van een soort weergegeven. Hierbij dient in
het achterhoofd te worden gehouden dat een verandering veroorzaakt kan
worden door een inventarisatie-inspanning.

2.2

'Witte'gebieden

Onder 'witte gebieden' worden die gebieden verstaan waaraan nooit of al
sinds lange tijd geen veldbezoek is gebracht. Dit kan komen omdat het
gebied slecht toegankelijk is, of omdat het terrein voor mensen minder
interessant lijkt te zijn. Het gevolg is hetzelfde: een kennisleemte over de
verspreiding van de soort(en) in de provincie. Deze 'witte gebieden' worden in hoofdstuk 6in kaart gebracht.
2.3

Belangvan Gelderland voor herpetofauna

Deprovincie Gelderland beslaat, afhankelijk van de hoeveelheid meegerekende grote wateren, zo'n 13-15%van de oppervlakte van Nederland. Bij
een volkomen willekeurige verdeling van soorten over het gehele land,
zou men verwachten dat ook het aantal uurhokken dat een soort bezet in
Gelderland ongeveer 13 -15%bedraagt van het totaal aantal bezette uurhokken in Nederland. Wanneer dit percentage voorkomen van een soort
tweemaal groter is dan deze 13 -15%, dan kan men aannemen dat
Gelderland belangrijk isvoor deze soort en wanneer het percentage voorkomen van een soort driemaal groter is dan deze 13 -15%, dan kan men
aannemen dat Gelderland zeer belangrijk is voor deze soort (Creemers,
1999). Deuit de periode 1985-2005verzamelde gegevens zijn gebruikt.
2.4

Aanwijzing kerngebieden

Een beeld van de belangrijkste kilometerhokken en belangrijkste leefgebieden in Gelderland isverkregen door zowel te letten op het aantal soorten per kilometerhok als op de status van soorten. Hierdoor krijgen de
meest bedreigde soorten meer invloed dan de minder bedreigde soorten.
Bij de gewogen meting is aan het voorkomen van een soort binnen een
kilometerhok een bepaald aantal punten gegeven. Deze is gelijk aan de
methodiek zoals toegepast in Creemers (1999). Een overzicht van de soorten en h u n waardering is gegeven in tabel 2.

Tabel2.PuntenwaarderingvoordeGelderseherpetofauna(naar:Creemers,1999).
Nederlandse naam
bruine kikker
gewonepad
bastaardkikker /
groenekikkercomplex
kleine watersalamander
meerkikker
levendbarende hagedis
Alpenwatersalamander
rugstreeppad

Rode Lijst

Aantal punten

Thansnietbedreigd
Thansnietbedreigd

o
o

Thansnietbedreigd
Thansnietbedreigd
Thansnietbedreigd
Thansnietbedreigd, welingevarenzone
Thansnietbedreigd, weleendoelsoort
Thansnietbedreigd, welin gevarenzone
endoelsoort

o
o
o

hazelworm

Kwetsbaar

adder

Kwetsbaar

zandhagedis

Kwetsbaar

ringslang

Kwetsbaar

poelkikker

Kwetsbaar

heikikker

Kwetsbaar

kamsalamander

Kwetsbaar

gladde slang

Bedreigd

knoflookpad

Bedreigd

vuursalamander

Bedreigd

boomkikker

Bedreigd

1
r
1

Dewaardering van een kilometerhok isberekend met het hierboven
genoemde puntensysteem. Dewaardering is gebaseerd op zowel het aantal soorten als op het belang van de soorten. De verspreidingsgegevens
van de laatste twintig jaar (1985-2005) zijn gebruikt.
Een kerngebied voor reptielen voldoet aan de volgende eisen:
Debelangrijke kerngebieden bevatten eenofmeerdere hokken met 6 of
meer punten
Dezeerbelangrijkekerngebieden bevatten meer dan 10 aaneengesloten
hokken met 6of meer punten
Zezijn herkenbaar alslandschappelijke eenheid (nationaal park, spoorberm etc.)

14

Een kerngebied vooramfibieën voldoet aan devolgende eisen:
Een kerngebied bevat minimaal sof meer aaneengesloten hokken met2
punten, of
Zebevatten minimaal 1hok met meer dan 3punten, omringd door meerderehokken met 2punten eromheen en
Zezijn herkenbaar alslandschappelijkeeenheid (landgoed, natuurgebied
etc.)
Om te kijken hoeveel kilometerhokken waar zich reptielen of amfibieën
in bevinden, binnen ofbuiten de EHSvallen, is een vergelijking gemaakt
van deze hokken. Hierbij zijn alleen de kilometerhokken meegenomen
waarvan 50%of meer van de oppervlakte tot de Ecologische Hoofdstructuur behoort.

Soortbesprekingen

3-1

Vuursalamander Salamandrasalamandra

*% **

RodeLijst:
bedreigd
Flora-enfaunawet: tabel3
ConventievanBern: bijlage3
Dodsoort:
TZ.

Devuursalamander is een vrij grote salamander, met een gemiddelde
lengte van ongeveer 15 cm. Het is een landsalamander die alleen naar het
water gaat om daar larven af te zetten. De grondkleur is donkerbruin tot
zwart met een geel vlekkenpatroon. Over het gehele lichaam komen klieren voor. Demeest opvallende zijn de grote oorklieren op de kop. Het is
moeilijk de geslachten van elkaar te onderscheiden. Alleen wanneer de
vrouwtjes zwanger zijn, zijn zij als vrouwtje te herkennen.
Vuursalamanders leven in een vochtige omgeving. Wanneer de luchtvochtigheid 80%is, verliezen zebinnen 24uur 8% van hun lichaamsgewicht en bij een luchtvochtigheid van 60%binnen 30uur 34%van het
lichaamsgewicht, wat hun fataal kan worden.
Vuursalamanders zijn van januari -oktober actief. De paring van de vuursalamanders vindt in Nederland meestal in het voorjaar plaats, soms in
de herfst en een enkele keer in de zomer (Bergmans &.Zuiderwijk, 1980).
Dit gebeurt 's nachts en op het land (Schops, 1999;Joly, 1966; van de
Bund, 1968; de Fonseca, 1979). Deovulatie vindt niet gelijktijdig met de
paring plaats en het sperma wordt opgeslagen. Dedraagtijd wisselt per
habitat en is in Nederland ongeveer een jaar (van de Bund, 1964;
Bergmans &Zuiderwijk, 1980). In het voorjaar worden 'snachts de larven
afgezet in bronnetjes en beekjes. Wanneer de larven in het water komen,
zijn ze volledig zelfstandig. Zezijn ongeveer 2-3cm. lang (Bergmans&.
Zuiderwijk, 1980). Dedieren zijn na vier jaar geslachtsrijp.
In het vroege voorjaar zijn voornamelijk de vrouwtjes actief wanneer zij
de larven afzetten. Mannetjes worden pas in april tot aan devroege zomer
gevonden; de tijd waarin wordt gepaard. Na oktober worden bovengronds
geen dieren meer gevonden, zij hebben zich teruggetrokken in hun winterverblijf (Blab, 1978).

Habitat

Devuursalamander wordt bijna uitsluitend gevonden in heuvelland en
middelgebergte. Devuursalamander komt in Nederland voor in hellingbossen en gedifferentieerde complexen van bron- en broekbosjes (Cubbels,
1992). De soort wordt veelvuldig waargenomen in koele en vochtige loofbossen, beuken- en eikenbeukenbossen, die doorsneden zijn met beekjes
en bronnetjes (o.a. van de Bund, 1964). ). In de Kreis Borken, net over de
grens bij Winterswijk, zijn 8populaties bekend die voorkomen in oude
bosrelicten (Arbeitskreis Herpetofauna Kreis Borken, 2005). Bijzonder is
dat het hier geen heuvelland of middelgebergte, maar laagland betreft.
Overdag houdt de vuursalamander zich schuil in spleten in de grond of in
muren, in holen of gangen van kleine zoogdieren.Tijdens vochtige nachten verlaten ze deze schuilplaatsen om op zoek te gaan naar voedsel. De
vuursalamander heeft een leefgebied van gemiddeld 68m 2 en is trouw
aan dit gebied, misschien wel gedurende zijn hele leven (Joly, 1968).
Overwintering vindt plaats in de nabijheid van voortplantingswateren,
soms ook in kelders.
Larven worden afgezet in langzaam stromende delen van heldere zuurstofrijke wateren en soms ook in stilstaande wateren. Vuursalamanders
zetten h u n larven voornamelijk afin koele, zuurstofrijke bronnetjes en
beekjes (o.a. van de Bund, 1964). Hierbij bestaat geen voorkeur voor stilstaand of stromend water.
Verspreiding

Devuursalamander komt met zekerheid voor in bron- en hellingbossen in
Zuid-Limburg. In het natuurhistorisch museum in Leiden bevindt zich
een volwassen vuursalamander uit 1920uit Winterswijk (van de Bund,
1964). Het voorkomen van de vuursalamander wordt niet genoemd in de
rapporten met de verspreiding van reptielen en amfibieën in Nederland
eindjaren tachtig (Buggenum &van der Coelen, 1989; Stichting RAVON,
1990; van Buggenum &.Hermans, 1985).
In 1998zijn in Winterswijk vuursalamanders waargenomen (mond. med.
J. Stronks). Het is niet duidelijk of het uitgezette dieren betreft of zwervende beesten of dat sprake is van een zelfstandige populatie. De waarnemingen sluiten wel aan bij vindplaatsen in Westfalen (Feldman&.
Klewen, 1981)en Nedersaksen (Podloucky, 1979). Deze vindplaatsen zijn
ongeveer 10km verwijderd van de Oost -Nederlandse vindplaatsen
(Bergmans &.Zuiderwijk, 1986). Het habitat in Nederland lijkt geschikt.
Ten zuidwesten van het Wooldse Veen, ten noorden van het Duitse plaatsje Barlo, is in 1999 een juveniele vuursalamander aangetroffen, hetgeen
duidt op voortplanting in deze kleine populatie. Tijdens een RAVONexcursie zijn hier in korte tijd onder stukken hout 20 vuursalamanders
gevonden. In een ondiepe bospoel waren larven aanwezig. Tijdens een
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andere excursie in mei 2001werden hier zesvolwassen en tien onvolwassen vuursalamanders gevonden en werden in debospoel circa 10 larven
gezien. Deze locatie ligt hemelsbreed op een afstand van 2 km van de
Duits-Nederlandse grens. Het is daarom goed mogelijk dat de waarnemingen uit Winterswijk (1920,1970,1981en 1998) op de grens van een aaneengesloten verspreidingsgebied liggen. Het betreft mogelijk geïsoleerde
populaties in een ooit meer aaneengesloten gebied.
Regelmatig worden vuursalamanders uitgezet, hetgeen zeker af te wijzen
is. Eindjaren negentig zijn bij de Duivelsberg in Groesbeek larven uitgezet. In 2006 zijn hier zowelvolwassen exemplaren als larven aangetroffen.
Beschermingen Bedreiging

Door de onzekere status van de in Gelderland aangetroffen exemplaren is
het relatieve belang van Gelderland binnen Nederland voor het voortbestaan van de vuursalamander moeilijk te beoordelen, maar waarschijnlijk nihil.
In Nederland zijn twee levensvatbare populaties in het Bunderbos en in
het Geuldal (Limburg) (Spikmans etal., 2006). Bedreigingen van algemene
aard zijn beeknormalisaties en verdroging (Creemers, 1996). Destatus en
de levensvatbaarheid van de vuursalamander in de Achterhoek moet dringend worden opgehelderd. Indien het daadwerkelijk een 'echte' populatie
betreft, dient deze nauwlettend te worden gevolgd en de habitat te worden beschermd.
3-2

Alpenwatersalamander

Mesotriton alpestris

RodeLijst:

thansniet
bedreigd

Flora-enfaunawet: tabel2
ConventievanBern; bijlage3
Doehoort:
iz

De Alpenwatersalamander is een middelgrote salamander; de mannetjes
worden maximaal 9en de vrouwtjes maximaal 12 cm. lang. Het mannetje
isblauwachtig gekleurd met zwarte vlekken op de bovenzijde, het vrouwtje is meer bruin-groen gemarmerd. Debuik is oranje. Tijdens de waterfase heeft het mannetje een zwart-wit geblokte kam.
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Verwarring met de kamsalamander is mogelijk, maar op de onderzijde
van de Alpenwatersalamander ontbreken dezwarte vlekken die de kamsalamander (en de kleine watersalamander) kenmerken.
Na de overwintering trekken de dieren naar de voortplantingswateren.
Dit begint tegelijkertijd met de andere watersalamanders, vaak al eind
februari. Het afzetten van de eieren vindt vooral plaats in de maanden
april en mei. Afhankelijk van de watertemperatuur komen de larven na
2-3 weken uit. Bij een lengte van 4-5centimeter metamorfoseren de larven. Na devoortplanting (half juli -september) verlaten de meeste volwassen dieren het water. In deze periode verlaten ook de juveniele
salamanders het voortplantingswater. Dedieren overwinteren van oktober -februari/maart. Het overwinteren van larven en neotenie komen bij
de Alpenwatersalamander regelmatig voor.
Habitat

DeAlpenwatersalamander is niet kritisch met betrekking tot zijn landhabitat, maar komt meestal wel voor in of nabij loofbos (Bergmans&.
Zuiderwijk, 1986). Andere gemelde landschapstypenzijn: weidelandschappen, heide, heggen, struwelen en dergelijke kleine landschapselementen zijn belangrijk voor de soort. In Celderland is, met het
voorkomen op de Veluwe (hoewel dit voorkomen niet natuurlijk is) en de
omgeving van Nijmegen, deze sterke binding met bosgebieden duidelijk
te zien.
Het zomerhabitat ligt op enkele honderden meters van de voortplantingswateren verwijderd en plekken om te overwinteren worden gevonden
onder steenhopen, houtstapels, in muren, onder bladhopen, kelders, takkenmateriaal en in vossen- en dassenburchten.
Aan het voortplantingswater worden relatief weinig eisen gesteld. Het
water mag geen vis bevatten. Munsters (1996)heeft gevonden dat de
Alpenwatersalamander een voorkeur heeft voor relatief kleine, visvrije
wateren, met een matig tot rijke vegetatie. De dieren worden wel in poelen, vennen, in karrensporen en in langzaam stromende beken gevonden.
Planten zijn voor Alpenwatersalamanders niet strikt noodzakelijk, al hebben zewel graag een laagje bladeren of draadalgen om zich in te verbergen.
Verspreiding

Alpenwatersalamanders komen van nature voor in de omgeving van
Nijmegen, Noord-Brabant, Limburg, Zeeuws-Vlaanderen en waarschijnlijk ook in Drenthe. Door de populariteit van deze soort voor het terrarium
en tuinvijvers komen zenu ook in andere delen van Nederland voor, waaronder bijvoorbeeld de Veluwe en plaatselijk in Utrecht.

Alpenwatersalamander
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1985t/m1994

,'•

1995t/m2005

i

:••

1985-1994: 24 kilometerhokken
1995-2005:43 kilometerhokken

Het huidig voorkomen van de Alpenwatersalamander beperkt zich tot
twee gebieden: de omgeving van Nijmegen en de Veluwe. Uit het dal van
de IJsselen de Achterhoek, waar de soort in het verleden wel is aangetroffen, zijn geen recente waarnemingen. Opvallend is dat de soort ten oosten van Winterswijk over de grens in de kreis Borken ruim verspreid
voorkomt (Arbeitskreis Herpetofauna Kreis Borken, 2005).
Debeboste heuvels rond Nijmegen vormen een typisch gebied voor de
Alpenwatersalamander waar zedan ook in aansluiting met de Limburgse
en Duitse populaties nog relatief algemeen voorkomt. Dit deel van
Gelderland behoort ook tot het oorspronkelijke leefgebied van de
Alpenwatersalamander in Gelderland.
In de gegevens van RAVONduikt de Alpenwatersalamander sinds 1992op
deVeluwe op (dal van de Staverdense beek). In verschillende poelen en
vennen komt de soort hier sindsdien voor en heeft zich weten uit te breiden. Sinds deze waarneming is de Alpenwatersalamander op meerdere
plaatsen verspreid over de Veluwe aangetroffen. Deverspreiding van de
Alpenwatersalamander op de Veluwe is nogal versnipperd en het is de
vraag of de soort in de tussenliggende gebieden daadwerkelijk niet voor-

komt. Omdat de soort relatief weinig eisen stelt, is ze in ieder klein water
te verwachten en het lijkt dan ook waarschijnlijk dat de soort meer voorkomt dan uit het kaartbeeld blijkt.
Om het verspreidingsbeeld te completeren, dienen ook minder aantrekkelijke bospoelen, greppels en andere mogelijke voortplantingswateren in
de Veluwse bossen onderzocht te worden.
Wanneer (en op welke manier) de Alpenwatersalamander op de Veluwe is
terechtgekomen is niet of nauwelijks te achterhalen. Desondanks wordt
de soort nu als een regionale exoot beschouwd. De Alpenwatersalamander
lijkt het goed te doen op de Veluwe.
Langs de IJsselzijn voor 1919Alpenwatersalamanders aangetroffen, maar
hierna niet meer (Bergmans &.Zuiderwijk, 1986). Mogelijk berust deze
waarneming op een verwarring met de kamsalamander. De Achterhoek
heeft voldoende geschikt aquatisch en terrestrisch habitat beschikbaar,
maar de soort is hier recentelijk niet aangetroffen. In dejaren tachtig is
in de omgeving Lichtenvoorde een Alpenwatersalamander aangetroffen
en in dejaren zestig bij Winterswijk.
Beschermingen Bedreiging

Met name de verdroging op de stuwwal bij Nijmegen is een bedreiging
voor de Alpenwatersalamander in Gelderland. Enkele belangrijke voortplantingswateren dreigen te verdrogen door gebrek aan kweldruk.
Recentelijk zijn initiatieven opgestart die het vertrouwen geven dat deze
verdrogingsproblematiek devolle aandacht krijgt. Verdere speciale maatregelen ten behoeve van deAlpenwatersalamander lijken dan ook niet
noodzakelijk.
3-3

Kamsalamander Triturus chstatus
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Mannetjes kamsalamander kunnen 14cm lang worden, de vrouwtjes iets
groter. Debuik is fel geel of oranje met grote, donkere vlekken. Tijdens de
voortplanting kunnen de mannetjes van de vrouwtjes worden onderscheiden door een kam op de rug en door de zwart gekleurde cloaca.
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1985-1994:253 kilometerhokken
1995-2005:299kilometerhokken

Alin februari trekken dieren vanuit de overwinteringsverblijven naar het
voortplantingswater. Devoortplantingstijd begint in maart en loopt tot in
juli. Veelvolwassen kamsalamanders blijven in het water, terwijl andere
dieren het land optrekken naar h u n zomerhabitat. Dejuveniele kamsalamanders verlaten in augustus/september het water. Demeeste dieren
overwinteren op het land opvorstvrije plaatsen, maar sommige kamsalamanders overwinteren in het water.
Habitat

Dekamsalamander verkiest als landhabitat kleinschalige landschappen
als hagen, houtwallen, rijen knotbomen, rietkragen en vochtige bosjes.
Dezomerhabitat ligt maximaal 400 meter van het voortplantingswater.
Voorhet overwinteren, zoeken ze vorstvrije plaatsen op als bijvoorbeeld
holen van muizen, composthopen, houtwallen of onder steenhopen.
Alsvoortplantingshabitat wordt een stilstaand water vereist dat niet te
klein is en tenminste gedeeltelijk onbeschaduwd is, zodat de voor de
voortplanting benodigde watervegetatie zich kan ontwikkelen. In de
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nabijheid van voortplantingswateren dienen structuurrijke ruigten, bosjes en/of houtwallen aanwezig te zijn (Creemers, 2003). De kamsalamander is een soort van mesotrofe tot eutrofe wateren. Voorbeelden van
dergelijke wateren zijn poelen, sloten en gebufferde vennen op zand- en
leemgrond. Teveel waterplanten zijn niet gunstig (Lenders &.Stronks,
1989). Belangrijk is dat het voortplantingswater voldoende diep is en ook
gedurende de droogste periode van het jaar water houdt.
Verspreiding

Friesland en Flevoland zijn de enige twee provincies waar de kamsalamander niet voorkomt en voor Groningen wordt de soort als uitgestorven
beschouwd. Verder heeft de kamsalamander een fragmentarisch verspreidingsbeeld met kernen gelegen in kleinschalige cultuurlandschappen
(Achterhoek, Twente), de zuidelijke omgeving van het Drents-Friese
Woud, de zuidwestelijke IJsselvallei en in het rivierengebied (Gelderse
Poort, Waaluiterwaarden, IJssel, Nederrijn en Diefdijk). De soort heeft
een voorkeur voor pleistocene zandgronden en het rivierengebied en mijdt
verder zeeklei- en veengebieden.
Binnen de provincie Gelderland kan men onderscheid maken tussen de
verspreiding op hogere zandgronden en de verspreiding op rivierklei
(rivierengebied). Op de Veluwe en in de Gelderse Vallei is de soort schaars,
de soort vindt hier niet zijn optimale habitat. Dewaarnemingen uit
Arnhem-Noord en uit Rheden (2005) betreffen beiden uitgezette populaties.
In het rivierengebied komen kamsalamanders ookvoor in laagdynamische kolken, strängen, kleiputten en sloten. Op landgoederen en in kasteelsloten worden kamsalamanders vaak aangetroffen. In Arnhem-zuid
vindt de soort zijn habitat in een oude Rijnstrang. Dewaarnemingen in
de oost Betuwe betreft vooral exemplaren die al dan niet doodgereden op
de dijken worden gevonden tijdens de voorjaarstrek. Deverspreiding van
de kamsalamander in de Achterhoek rondom Winterswijk is waarschijnlijk dichter dan de kaart doet vermoeden. Eris een aantal nieuwe poelen
aangelegd, waardoor de dekkingsgraad zeer waarschijnlijk hoger is dan
nu wordt gesuggereerd.
Bij Zwartebroek (tussen Amersfoort en Nijkerk in), liggen veel poelen die
zijn omringd door bosachtige structuren. Hier is kamsalamander te verwachten, maar van deze omgeving zijn geen waarnemingen bekend.
Tevens lijkt het gebied rond de provincie grens met Overijssel een 'wit'
gebied. Verder laat het verspreidingsbeeld veel uurhokken zien met één
waarnemingsstip van de perioden die gelegen zijn voor 1994. Mogelijk is
de populatie lokaal groter dan het verspreidingsbeeld nu weergeeft.
Dekamsalamander kent in Nederland geen ruime verspreiding en de
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soort kent een negatieve trend in Nederland. Binnen de Europese Unie is
Nederland een belangrijke regio voor deze soort, waardoor Nederland een
bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van deze soort kent
(Zollinger et. al., 2003). Het landelijke verspreidingsbeeld laat zien dat
Gelderland een belangrijke positie inneemt als het gaat om de kamsalamander (38%van de Nederlandse populatie komt hier voor). De meeste
kerngebieden zijn gelegen in Celderland. Zollinger et. al. (2003)wijzen in
Gelderland 6kernleefgebieden aan voor de kamsalamander.
Beschermingen Bedreiging

Voorwat betreft devoortplantingswateren laten de bedreigingen voor de
kamsalamander zich in de volgende categorieën onderverdelen: habitatvernietiging (verandering van landgebruik, intensivering landbouw, uitbreiding verstedelijking en infrastructuur e.d.), verdroging en of
vermesting, maar ookverkeerd of geen beheer. Daarnaast hebben factoren alsbeschaduwing (te sterk beschaduwde poelen warmen slecht op
met als gevolg een mindere reproductie), steile beschoeiingen, onderbemaling in de winter (laag sloot peil in de winter, waardoor bij vorst overwinterende dieren in de sliblaag niet zullen overleven), afname van kwel
(waardoor poelen kunnen droogvallen) en de aanwezigheid van vis een
negatieve invloed op het wel of niet geschikt zijn van een water als voortplantingsplaats. Buitendijkse voortplantingsplaatsen zijn tegenwoordig
erg schaars. Desoort is erg gevoelig voor een te hoge dynamiek.
Voor de landhabitat gelden bedreigingen als het gebruik van bestrijdingsmiddelen en habitat vernietiging, zoals het afgraven van hoogwaterplaatsen in uiterwaarden. Dit laatste gebeurt vaak in het kader van het
vergroten van de veiligheid en natuurontwikkeling. Vaak tast dit de landhabitat van kamsalamanders in het rivierengebied aan en verdwijnen
populaties lokaal. Vooral als directbinnendijks alleen grootschalige landbouw aanwezig is en potentieel habitat voor de kamsalamander ontbreekt
(van Delft etal., 2003).Tenslotte is ook verkeerssterfte een grote bedreiging voor kamsalamanders, niet alleen op provinciale wegen, maar ook
op verkeersluwe dijken sterven veel (kam)salamanders tijdens de trek van
en naar het voortplantingswater.
Dekamsalamander is een goede indicatorsoort voor milieukwaliteit.
Verbetering van de leefomstandigheden wordt vooral nagestreefd door
aanleg van nieuwe voortplantingswateren. Vooral in kleinschalige cultuurlandschappen is de landhabitat geschikt en reageert de soort snel op
deze maatregelen.
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Kleinewatersalamander

Lissotritonvulgaris

RodeLijst:

thansniet
bedreigd

Flora-en faunawet: tabeh
ConventievanBern: bijlage3

Zowel de mannetjes als de vrouwtjes kunnen een lengte bereiken van circa
10centimeter. Aan debovenzijde zijn de dieren veelal geelbruin gekleurd
met een duidelijk zwartbruin vlekkenpatroon. Dit vlekkenpatroon zet zich
vaak voort op de oranje buikzijde. In de voortplantingstijd krijgen de mannetjes een rugkam die doorloopt tot boven de staart. Ook de onderzijde van
de staart krijgt een zoom.
In het vroege voorjaar vindt de trek plaats naar de voortplantingswateren.
Dekleine watersalamander heeft een korte voortplantingsperiode (maart mei), waarna de volwassen dieren het water verlaten. Na 2 tot 4 weken
komen de larven uit de eitjes. Zemetamorfoseren vanaf eind juni tot in
september, wanneer ze een lengte hebben bereikt van circa 4-5 centimeter.
Delarven kunnen ook in het water overwinteren. Deoverwintering begint
in oktober.
Habitat

De kleine watersalamander bewoont bijna alle landschappen van
Nederland en kent een brede ecologische range. Aan het voortplantings-,
het zomer- en winterhabitat worden geen hoge eisen gesteld, hoewel de
soort een zekere voorkeur lijkt te hebben voor een kleinschalig en gevarieerd ingericht landschap.
Als overwinteringshabitat gebruikt de kleine watersalamander min of
meer vorstvrije ruimtes onder bijvoorbeeld boomstronken of een hoop bladeren, maar ze kan ook overwinteren in kelders, kassen en kruipruimtes.
Een enkele keer overwintert de soort in de detrituslaag op de bodem van
het water.
Allerlei watertypen komen als voortplantingswater in aanmerking. Het
optimale habitat vertoont vaak grote overeenkomsten met dat van de
kamsalamander. De soort vertoont een voorkeur voor voedselrijk en soms
zwak zuur water (Lenders &Stronks, 1989). Heldere, visvrije en zonnig
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1985-1994:931kilometerhokken gelegen -vaak kleine -wateren met voldoende ondergedoken waterplan1995-2005:1097kilometerhokken ten, hebben de voorkeur. De soort mijdt zwaar beschaduwde beken en
beekvijvers, en "kale" bosvijvers met een hoge visstand. In de Gelderse
Poort zijn de grootste aantallen adulten en larven van kleine watersalamanders aangetroffen in vooral de kleinere watertypen (poelen, sloten,
drassige laagten en dergelijke) met op relatief korte afstand (<400 meter)
voldoende geschikt landhabitat (Willink &Cuppen, 1993). Deze relatie is
ook gevonden in andere gebieden in Gelderland. Nieuwe wateren worden
meestal snel door deze soort bevolkt (van Delft, 2003).
Verspreiding

De kleine watersalamander is de meest voorkomende salamander in ons
land en komt verspreid over alle provincies voor. In het noordoosten van
Groningen en Drenthe is de verspreiding zeer diffuus. Van Flevoland zijn
slechts enkele waarnemingen bekend.
In Gelderland kan de soort in vrijwel de gehele provincie worden aangetroffen, zolang voldoende voortplantingswateren met in de directe nabijheid geschikt landhabitat aanwezig is. Belangrijke gebieden voor de
kleine watersalamander zijn vrijwel de gehele Achterhoek, delen van de
Veluwe en Veluwezoom, het rivierengebied (met name de uiterwaarden)
en de Over-Betuwe.
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De kleine watersalamander komt in een kwart van alle kilometerhokken
voor en kent waarschijnlijk een nog bredere verspreiding. Op een fors
aantal plekken in Gelderland lijkt deze algemene en relatief weinig eisen
stellende soort echter niet of nauwelijks voor te komen, zoals bijvoorbeeld
in het oostelijk deel van de Achterhoek.
Beschermingen Bedreiging

Hoewel de soort licht achteruit gaat, wordt hij nog als algemeen
beschouwd (Lenders &.Stronks, 1989; Creemers, 1996). De kleine watersalamander bevolkt nieuwe wateren vaak snel. Deaanleg van (een reeks)
nieuwe poelen in combinatie met het ontwikkelen van geschikt landhabitat in de vorm van kruidenrijk grasland, ruigtes en struwelen in de directe
nabijheid van de nieuwe poel(en), is dan ook sterk aan te bevelen.
Bedreigingen voor de soort vormen bijvoorbeeld de ontwatering van agrarisch gebied en overbemesting (Lenders &.Stronks, 1989), maar ook het
verdwijnen van (kleine) landschapselementen, ruigtes en bosschages die
als corridor en landhabitat kunnen dienen. Tevens speelt achterstallig
onderhoud van poelen een rol bij het voortbestaan van stabiele populaties
kleine watersalamanders.
Alseen poel voldoet aan de minimale standaardeisen (ziebijvoorbeeld de
RAVONwebsite) en voldoende geschikt landhabitat aanwezig is binnen
een straal van enkele tientallen meters en de poel op een maximale
afstand ligt van circa 400 meter van een bestaande populatie, is een goede
uitgangssituatie ontwikkeld voor een (nieuwe) deelpopulatie kleine
watersalamanders. Door het uitgekiend bepalen van de diepte van een
poel in relatie tot de gemiddeld laagste grondwaterstand, kan er voor
gezorgd worden dat een poel eens in de paar jaar droogvalt in het najaar,
zodat geen stabiele vispopulaties kunnen blijven bestaan die prederen op
kleine watersalamanders (en andere amfibieën).
Een belangrijke voorwaarde voor een langdurig stabiele populatie is echter wel dat de poel met enige regelmaat -gefaseerd -wordt geschoond,
zodat te sterke verlanding wordt voorkomen. Ook dient de oever van de
poel zoveel mogelijk vrij gehouden te worden van te hoog struweel of
bomen, vanwege de beperking van lichtinval en het verzuren van het
water door bladval. Het al vanaf juni schonen van bepaalde watergangen,
zoals de laatste jaren vaak voorkomt in de Betuwe, doet ook deze soort
geen goed. Veel larven zullen of nog te klein zijn om vanuit het afval op de
kant van de sloot het water weer te bereiken of ze sterven op warme dagen
al snel door de felle zon. Het is een vereiste om deze werkzaamheden na
half september uit te voeren.

?s

3-5

Knoflookpad

Pelobatusfuscus

RodeLijst:

bedreigd

Flora-enfaunawet: tabel3
ConventievanBern: bijlage2

Habitatrichtiijn:
Doehoort:

bijlage4
itz

Een volwassen knoflookpad is ongeveer 4-5cm lang. Debasiskleur van de
dieren uit twee zand- en leverkleurige bruintinten. Aan de basis van de
binnenste teen van de achterpoot bevindt zich een grote, platte scherpgerande knobbel, waarmee de dieren zich snel kunnen ingraven.
Doorgaans worden eind april de hoogste aantallen roepende dieren
gehoord en in april en mei worden de meeste eisnoeren gevonden. Soms
kan de periode met kooractiviteit over enkele maanden worden uitgesmeerd (Verhagen 1974; Schneider 1966), gebruikelijker is echter een periode van 3tot 4weken met kooractiviteit.
Degemiddelde ontwikkelingsduur van de larven ligt rond de 100 dagen
(Creemers &.Crombaghs, 1995). De gemetamorfoseerde jonge padden verlaten in de periode juli -september het water. Zowel de juvenielen als de
volwassen dieren zijn uitsluitend 'snachts actief (Crombaghs &.Creemers,
2001).

Habitat

De knoflookpad brengt slechts een gering deel van zijn leven in het water
door, maar een zeer groot deel ondergronds. Hij komt voor in mesotrofe
tot eutrofe wateren opzandgronden in beek- en rivierdalen. Daarnaast
wordt de soort aangetroffen in (vaak verrijkte) vennen op hogere zandgronden. Geschikt landhabitat in de nabijheid van het voortplantingswater is voor de knoflookpad van groot belang. Het bestaat uit open
stuifzandkoppen op rivierduinen, (moes)tuinen en zandige akkers met
bijvoorbeeld aardappelen of graan. Deknoflookpad is een graver bij uitstek en dus is de aanwezigheid van goed vergraafbare bodem essentieel.
Alsbegeleidende soorten komen in Gelderland bijna altijd de kamsalamander en de kleine watersalamander voor. Ook de voor Gelderland zeldzame meerkikker komt relatief vaak voor in wateren met knoflookpadden
(Creemers &Crombaghs, 1999).
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Verspreiding

In Nederland wordt de knoflookpad aangetroffen op pleistocene zandgronden in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel
en Drenthe. De soort is van oorsprong rivier- en beekdalbegeleidend en
bezet daar laag-dynamische wateren in of bij rivierduinen. De versmalling van het winterbed, de verhoogde hydrodynamiek en de voortgeschreden uitkleding van het oorspronkelijke rivierenlandschap hebben de soort
hier echter teruggedrongen. De soort kan zich ook handhaven in verrijkte
vennen en ook wel in agrarische gebieden met zandige, extensief bewerkte bodems. Doorverzuring van voortplantingswateren en door intensivering van de akkerbouw heeft de soort hier veel terrein prijs moeten geven.
Met name de omgeving tussen de IJsselen de Veluwe isvan belang voor de
knoflookpad in Gelderland. Het voorkomen van de knoflookpad in het
rivierengebied is vaak (in sterke mate) gebonden aan hogere delen
(stroomruggen en rivierduinen).
Van de 15Gelderse populaties bleken er in 1998nog acht met zekerheid te
bestaan (Creemers &.Crombaghs, 1999). Daarvan zijn er inmiddels al weer
drie verdwenen (Kruisbergse bossen, Cortenoever, Roeterinksbroek), maar
is een nieuwe en een oude (her)ontdekt in Lichtenvoorde (Struijk et al,
2006). Devijf belangrijkste populaties zijn te vinden in de Overasseltse en
Hatertse vennen, Ewijk, Wilhelminahoeve/Sterrebos/Groot-Soeren, de
Bomendijk en in Gorssel. Daarnaast komen kleinere populaties voor rond
Twello en Lichtenvoorde. Demeeste geïsoleerde populaties in de
Achterhoek en Liemers lijken inmiddels definitief te zijn uitgestorven, al
moet hier niet uitgesloten worden dat er her en der nog onontdekte populaties bestaan. Samen met Overijssel en Drenthe is Gelderland de belangrijkste provincie voor deze soort.
De knoflookpad is momenteel één van de meest bedreigde amfibieën in
Nederland. Met name het stroomgebied van de IJsselis van belang voor de
knoflookpad in Gelderland. In Gelderland komt 35%van de Nederlandse
populatie voor, verspreid over 12locaties. Gelderland is hiermee zeer
belangrijk voor het voortbestaan van de knoflookpad. Ondanks de intensieve monitoring en de uitvoering van enkele gerichte projecten is de situatie voor de knoflookpad nog zeker niet veiliggesteld (van Hoof &Brouwer,
2006).
Beschermingen Bedreiging

De inventarisatie in 1998(Creemers &.Crombaghs, 1999)bevestigt dat de
soort provinciaal en landelijk hard achteruitgaat. Deze achteruitgang kan
gestopt worden door herstel van leefgebieden en vooral door een beheer
dat meer is toegespitst op het behoud van de habitat van de knoflookpad.
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Deachteruitgang van de kwaliteit van het leefgebied van de knoflookpad
en door het verlies aan kwantiteit speelt in heel Gelderland een rolbij de
achteruitgang van de soort. Hoofdoorzaken voor het verdwijnen van knoflookpadden bleken in het IJsseldal het dempen van wateren als gevolg van
stadsuitbreiding en dijkverbetering en de kolonisatie van voortplantingswateren door vis (Creemers &.Crombaghs, 1995). Menselijke ingrepen en
hoge waterstanden in de winter maakten kolonisatie door vis mogelijk.
In het verleden functioneerden uiterwaarden met hoogwatervrije rivierduinen als habitat voor de knoflookpad. Tegenwoordig vormen de extreem
hoge waterstanden voor langdurige inundatie van hoog gelegen rivierduinen, waardoor dit habitat verloren is gegaan. Verruiging en dichtgroeien
van open stuifzandkoppen door een te geringe dynamiek vormen een
belangrijke bedreiging van de landhabitat.
Knoflookpadden lijken goed te reageren op herstel van voortplantingswateren. Ter compensatie van dijkverbeteringen heeft in Ewijk schoning van
een bestaand voortplantingswater geleid tot een toename van het aantal

juvenielen en subadulten (van Hoof &.Brouwer, 2003). Uit het onderzoek
van van Hoof &Brouwer (2006) blijkt dat het duurzaam voortbestaan van
de knoflookpad in Gelderland nog niet is gegarandeerd.
Beheersmaatregelen bij een vijftien-tal wateren worden voorgesteld.
Hiervan is in het kader van het LIFEAMBITION project al veel gerealiseerd.

3.6

Gewone pad

Bufobufo

RodeLijSt:

thansniet
bedreigd

Flora-en faunawet: tabeh
Conventie vanBern: bijlage3

De gewone pad is een vrij fors gebouwde bruine pad met een kenmerkende
wrattige huid. De ogen zijn goudkleurig met een horizontale pupil. De
mannetjes zijn circa 5 -7cm lang, de vrouwtjes zijn groter, met een kopromplengte van 6-8 cm.
Incidenteel worden gewone padden aangetroffen die zijn aangetast door
een parasiet: devliegLuciliabufonivora. Demaden van de vlieg ontwikkelen
zich in de neusholte van de pad, van waaruit ze de pad verder opvreten tot
de dood er op volgt.
De paddentrek naar het voortplantingswater vindt plaats in maart, begin
april, afhankelijk van de weersomstandigheden. Demigratie van overwinteringshabitat naar voortplantingswater is vaak het grootst in de vroege
avond en is veelal zeer massaal, waardoor bij het oversteken van wegen
grote aantallen dieren worden doodgereden. Soms worden afstanden afgelegd van één tot enkele kilometers tussen overwinteringshabitat en voortplantingswater.
Deeieren komen 7-10 dagen na het afzetten uit. Demetamorfose vindt
plaats in juni ofjuli. Dezojuist gemetamorfoseerde padjes verlaten massaal het voortplantingswater op weg naar een geschikt zomerhabitat. Deze
massale migratie wordt ook wel 'paddenregen' genoemd. Het is een
mechanisme tegen volledige predatie van een jaarklasse.

Gewone padden gaan in oktober ofbegin november in winterslaap, veelal
enkele weken eerder dan de bruine kikker (Sparreboom, 1981). Ze overwinteren onder andere in holletjes van muizen en onder boomwortels op een
diepte van enkele centimeters tot soms een meter. Alsreactie op het
opwarmen of afkoelen van de bodem van bovenaf, verplaatsen gewone
padden zich soms in debodemkolom (van Celder etal, 1986).
Habitat

Degewone pad kan in vrijwel alle landschappen worden aangetroffen,
maar laat een verbondenheid met bosschages zien en ook heeft hij enige
voorkeur voor kleinschalige landschappen. Als landhabitat worden bouwland, venen en moerassen, duinen en heidevelden, ruderale terreinen,
bossen, bosjes, houtsingels en -wallen, maar ook stadsparken en tuinen
gebruikt.
Alsvoortplantingshabitat komen allerlei watertypen in aanmerking,
zoals vennen, drinkpoelen, wielen, kleiputten en oude strängen, maar
ook zwakstromende beken en riviertjes, stadsvijvers, meren, plassen en
andere grote wateren.
Verspreiding

Degewone pad is in Nederland zeer algemeen en komt ruim verspreid
over alle Nederlandse provincies voor (Bergmans &Zuiderwijk, 1986).
De soort is niet gebonden aan grondsoort of hoogteligging. Ook in
Gelderland is de soort zeer algemeen. Het is opvallend dat het verspreidingsbeeld van de laatste tien jaar meer gefragmenteerd is, dan van de
periode 1985-1994. Wellicht is dit een artefact van de inventarisatie
intensiteit. Dit laatste zal in ieder geval gelden voor gebieden in de
Achterhoek en delen van de Veluwe, waar de landschappelijke opbouw
meer dan voldoende geschikt geacht moet worden voor een ruime aanwezigheid van gewone padden.
Het verspreidingsbeeld van de gewone pad vertoont enkele forse gaten, die
door nader veldbezoek zouden kunnen worden opgevuld. Hierbij valt
onder andere te denken aan de Neder-Betuwe, de Bommelerwaard, het
Land van Maas en Waal, de Liemers en het Montferland, delen van de
Gelderse Vallei, de Veluwemeer zone en het gebied rondom
Oldebroek/Wezep.
Beschermingen Bedreiging

Degewone pad wordt in Celderland en in Nederland niet in zijn voortbestaan bedreigd. Op metapopulatie niveau is geen achteruitgang van de
gewone pad bekend. Deelpopulaties van gewone pad lijken echter gevoeligvoor de afname van kleinschalige landschappen door schaalvergroting
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1985-1994:1386kilometerhokken indelandbouw, stadsuitbreiding enaanleg vannieuwe infrastructurele
1995-2005:1366kilometerhokken werken.
Debelangrijkste negatieve invloed opdeelpopulaties vangewonepad
vormt hetgrote aantal verkeersslachtoffers tijdens de voorjaarstrek.
Hoewel afgelopen jaren opeengroot aantal plaatsen indeprovincie allerlei migratiebevorderende maatregelen zijn genomen indevorm vanonder
andere gecoördineerde paddenoverzetacties door vrijwilligers ende aanleg
van verschillende amfibieëntunnelsystemen metgeleidende schermen,
zijn nogtientallen plekken inGelderland aantewijzen waar elk voorjaar
opnieuw eengroot aantal individuen wordt doodgereden. Aldeze knelpunten zouden inkaart gebracht moeten worden enineen prioritaire
volgorde dienen teworden aangepakt.
We zijn erechter niet methetuitsluitend plannen enaanleggenvan
amfibieëntunnels. Hetverdient sterke aanbeveling omontwerpers en uitvoerend personeel vanaannemers, enprovinciale engemeentelijk onderhoudsdiensten goed bij tescholen ophetgebied vanaanleg en onderhoud
van amfibieëntunnels. Nogtevaak worden essentiële fouten gemaakt bij
de aanleg vantunnels, waardoor uiteindelijk blijkt datdeze tunnels geen
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of nauwelijks een functie vervullen in het migratieproces van amfibieën
in het algemeen en gewone padden in het bijzonder. Ook kan helaas
steeds vaker worden geconstateerd dat wel een budget beschikbaar is
gesteld voor de aanleg van amfibieëntunnels, maar dat noodzakelijke
middelen voor beheer en onderhoud niet zijn opgenomen in de meerjarenbegroting van de wegbeheerder. Een aanvankelijk goed functionerende tunnel, verpaupert, slibt dicht of functioneert anderszins niet meer
naar behoren.
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Rugstreeppad

Bufocalamita

RodeLijst:

thansniet
bedreigd

Flora-enfaanawet: tabel3
ConventievanBern: bijlage2
Habitatrichtlijn: bijlage4
Doelsoort:
itz
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De rugstreeppad wordt maximaal 8centimeter lang en is hiermee kleiner
dan de gewone pad. Derugstreeppad kan worden verward met de gewone
pad, maar onderscheidt zich door de kenmerkende rugstreep en door de
opvallende groen gekleurde iris.
Tijdens de winterperiode verblijven rugstreeppadden ondergronds. De
voortplantingsperiode begint meestal half april. Depaartijd kan vier
maanden duren en heeft zijn piek aan het begin van de zomer in de
maanden mei en juni (Peek, 1987;Sinsch, 1998; Groenveld &.Smit, 2001).
Na het afzetten van de eieren verlaten de vrouwtjes direct het voortplantingswater, de mannetjes blijven langer. Eris geen sprake van een grote
concentratie mannetjes die na afloop van het voortplantingsseizoen het
water verlaten, maar later in het jaar kunnen wel concentraties dieren
worden gevonden, waarschijnlijk bij plaatsen die geschikt zijn om te
overwinteren (Beebee, 1983).
Habitat

Derugstreeppad is een pioniersoort van open, droge en warme terreinen.
Het dier is warmteminnend en komt vooral voor in terreinen waar de
bodem sterk opwarmt. De soort graaft zich overdag in en zijn voorkomen
lijkt dan ook gerelateerd te zijn aan losgrondige, meestal zandige bodems
(Geraeds &van Schaik, 2003). Hij schuwt plaatsen met een dichte vegeta-

ns

tie en heeft een voorkeur voor vrij kale tot halfbegroeide stukken terrein
(Boomsma, 1973). Kortom; de rugstreeppad is een soort van dynamische
milieu's en gebonden aan terreinen waar het successiestadium zich in de
pioniersfase bevindt. Denatuurlijke habitat wordt gevormd door overstromingsvlakten, rivierduinen, kustzones en dergelijke. Terreinen die de
natuurlijke habitat vervangen bestaan onder andere uit bouwplaatsen,
groeven, poldersloten en opgespoten zandterreinen.
Aan het voortplantingswater worden weinig eisen gesteld, behalve dat
het een pionierssituatie is. In tegenstelling tot de meeste andere amfibiesoorten heeft de rugstreeppad voorkeur voor ondiepe, stilstaande (hoeven
niet permanent water te bevatten, maar wel lang genoeg water houden)
voortplantingswateren met maximale diepten tot 70 cm, zeer geleidelijke
oevers en geen beschaduwing.
Verspreiding

In Nederland wordt de rugstreeppad in alle provincies aangetroffen met
uitzondering het vasteland van de provincie Groningen (Bergmans&
Zuiderwijk, 1986). Kern van zijn verspreiding ligt in West- en Midden
Nederland. In het huidige verspreidingsbeeld, gebaseerd op de waarnemingen van 1995tot en met 2005 is een duidelijk kerngebied te zien in het
middengedeelte van de provincie en in het uiterste westen en oosten van
Gelderland.
Grote hiaten in de verspreiding zijn te vinden in de Betuwe tussen Ochten
en Diefdijk, dit ondanks de aanwezigheid van de rivieren Waal, Linge en
Lek. Verder is het opvallend dat aan weerszijden van de IJssel weinig
recent bekende rugstreeppadpopulaties aanwezig zijn. Uiterwaarden
waar toch rugstreeppadden mogen worden verwacht gezien het aanwezige rivierlandschap. In totaal zijn er 156kilometerhokken waar sinds 1994
géén rugstreeppadden meer zijn gesignaleerd. Waarschijnlijk wordt de
afwezigheid van de rugstreeppad veroorzaakt door een lage inventarisatie
intensiteit, gezien het grote aantal 'oude' waarnemingen.
Momenteel komt in Gelderland 19%van de Nederlandse populatie voor.
Om de rugstreeppad binnen Gelderland als relatief algemeen verspreide
soort te behouden kan men het beste inzetten op het behouden van de
huidige populaties en van daaruit groei te genereren. Deze strategie voor
uitbreiding dient hand in hand te gaan met passende beheersmaatregelen
en continuering van beheer.
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Beschermingen Bedreiging

De soort wordt niet genoemd op de Nederlandse Rode Lijst, maar zit al
sinds 1996in de wachtkamer van de Rode Lijst. Waarschijnlijk wordt de
rugstreeppad bij de herziening van de Rode Lijst in de categorie 'kwetsbaar' opgenomen (Hom etal,, 1996). Door het verlies aan dynamiek in het
Nederlands landschap, is de soort genoodzaakt secundair habitat te bevolken. Niet alleen het wegvallen van de natuurlijke dynamiek is een oorzaak
voor de aantalsafname, maar ook de veranderingen in ruimte gebruik. De
grootschaligheid in de landbouw, toename van infrastructuur en de vele
kleine bouwprojecten die Nederland telt, zorgen voor versnippering van
(deel)populaties, maar vooral voor directe afname (vernietiging) van leefgebied.
In heide gebieden kan het herstel en behoud van vegetatieloze voortplantingswateren en het laten toenemen van de dichtheid aan poelen, de rugstreeppad lokaal in aantal laten toenemen. Zokan men voor rugstreeppadden die voorkomen in poldersloten (poldergebieden) bescherming en
beheer richten op inrichting van ondiepe, onbegroeide plasdras-oevers.
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Deze lijnvormige elementen genieten ook vanuit landschappelijk perspectief de voorkeur. Tevens kan gekozen worden om bepaalde polders langer
als pias-dras situatie te laten onderlopen in de periode eind april tot en
met september. Deze laatste maatregel kan ook op kleinere schaal, bijvoorbeeld door het handhaven van waterhoudende greppels worden uitgevoerd. Deze vormen van habitat moeten wel intensief worden beheerd,
om de vegetatiesuccessie steeds terug te zetten. Beheer dient in deze als
het nabootsen van natuurlijke dynamiek.
Langs de rivieren in Celderland zou rivierduinvorming zoveel mogelijk
moeten worden gestimuleerd. Dit draagt bij aan uitbreiding van natuurlijk habitat. Ook realisatie van kwelmoeras, ooiboscomplexen, stroomdalgraslanden en rivierkwel-strang en natuurlijke oeverzones in het
rivierengebied zijn geschikt voor een groot aantal soorten waaronder de
rugstreeppad (Beenen, 1998).Tevens dient de relatie tussen het binnenen buitendijkse voor de rugstreeppad te worden versterkt. De rugstreeppad overwintert vrijwel alleen op hoogwatervrije delen van de uiterwaard
(Bosman, 1994). Bij gebrek hieraan zoekt de soort zijn toevlucht in het
aangelegen binnendijkse gebied. Devaak direct aanwezige intensieve
landbouw maakt het voor de rugstreeppad lastig om geschikte overwinteringlocaties te vinden. Hier liggen mogelijkheden om overhoekjes,
kleine bospercelen of braakliggende terreinen te realiseren waarin de rugstreeppad ongestoord de winterperiode door kan komen. Verder verdient
het hoge aantal verkeersslachtoffers van amfibieën op dijken de nodige
aandacht.
3.8

Groene kikker complex

Ranaesculentasynklepton

RodeLijst:

thansniet
bedreigd

Flora-enfaunawet tabeh
ConventievanBern: bijlage3
Habitatrichtlijn: bijlage5

Degroene kikker bestaat niet als soort, maar vormt een complex van drie
soorten; de poelkikker (Ranaiessonae) en de meerkikker (R. ridibunda). Door
kruising van deze twee soorten is een bastaard (hybride) ontstaan, de bastaardkikker (R. kleptonesculenta).

Deze hybride kikker handhaaft zich door terugkruisen met één van beide
oudersoorten. Deze terugkruisingen leveren over het algemeen voornamelijk bastaardkikkers op. Dat hierbij geen verdere vermenging van de
oudersoorten optreedt is heel bijzonder. Het valt teverklaren door de
wijze waarop de bastaardkikker geslachtscellen vormt. Het erfelijk materiaal van de oudersoorten wordt daarbij niet vermengd. De bastaardkikker
vormt geslachtscellen die identiek zijn aan die van de meerkikker ofwel
aan die van de poelkikker. Dat debastaardkikker niet steeds opnieuw ontstaat uit kruising van de oudersoorten valt te verklaren door het grote verschil in de ecologie van deze soorten.
Alle groene kikkers worden van eind april -half september in ofbij het
water aangetroffen. Voormeer informatie over de ecologie van de verschillende soorten wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk.
Habitat

Groene kikkers brengen het grootste deel van het jaar door in de oeverzone
van allerlei wateren. Ook in wateren waar geen voortplanting plaatsvindt, kan men de soorten aantreffen.
Groene kikkers geven voorkeur aan gradiënten waar droog en nat elkaar
ontmoeten. In deze overgangsbiotopen houden zich de kikkers het liefst
op in structuurrijke, zonbeschenen oevers. Destructuur van de oeverzone
wordt vaak gevormd door een kruidachtige vegetatie die naast voedsel ook
voldoende schuifmogelijkheden biedt. Voormeer informatie over de verschillen en overeenkomsten in de habitatkenmerken, wordt verwezen
naar de betreffende soort hoofdstukken.
Verspreiding

Desoorten en h u n hybriden zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden.
Alle stippen die op de kaart zijn afgebeeld zijn allemaal ongedetermineerde groene kikkers en kunnen dus poel-, meer- ofbastaardkikker zijn. Het
aantal dieren dat niet gedetermineerd wordt is relatief groot, waardoor de
beschikbare informatie over de daadwerkelijke verspreiding van de soorten schaars is.
Degroene kikkers komen in elke provincie voor en mogen als algemeen en
wijd verbreid worden beschouwd. Grofweg is het voorkomen van de drie
groene kikkers als volgt te verdelen: de meerkikker komt voornamelijk
voor ten noordwesten van de lijn Zeeland-Croningen en in het rivierengebied, terwijl aan de andere kant van die lijn het verspreidingsgebied van
de poelkikker ligt. Debastaardkikker komt echter in heel Nederland voor.

39

groene kikker onbepaald
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1985-1994: 868kilometerhokken Groene kikkers kan men overal in Gelderland tegenkomen. Het versprei1995-2005:1331 kilometerhokken dingsbeeld van groene kikkers is een weergave van de waarnemersintensiteit in de verschillende gebieden. Op de kaart is een aantal potentieel
geschikte gebieden te zien waarvan geen of nauwelijks waarnemingen
bekend zijn. Tussen Zevenaar-Arnhem-Wageningen-Nijmegen ligt een
hoge concentratie van waarnemingen, net als rond de Gelderse Vallei.
Ook de lijn Nijmegen -Tiel, rondom Culemborg en langs de Diefdijk
(grens met Zuid Holland) behoren tot de voornaamste gebieden met het
hoogste aantal waarnemingen van groene kikkers. De opvallendste
'witte' gebieden liggen tussen Tiel-Culemborg-De Diefdijk en rondom
Zaltbommel. Erzijn hier mondjesmaat waarnemingen van bekend.
In het oosten van Gelderland liggen de grootste waarnemingsconcentraties rond Zutphen, Lochern, Winterswijk en Doetinchem. Het gebied tussen Zevenaar en Doetinchem tot aan de Duitse Grens en het gebied tussen

• • .

Wezep-Heerde-Epe-Nunspeet zijn ook gebieden waar nauwelijks waarnemingen van bekend zijn. Groene kikkers kwamen rond 1985in de
Achterhoek in slechts enkele gebieden voor. In grote delen van de
Achterhoek zijn ze tegenwoordig algemeen tot zeer algemeen. De huidige
verspreidingskaart komt niet overeen met de werkelijkheid, de verspreiding is aanzienlijk ruimer.
Naast deze witte gebieden zijn her en der uurhokken waar of geen waarnemingen zijn verricht of waarom het slechts om één of enkele stippen
gaat.
Beschermingen Bedreiging

Over het algemeen gaat het goed met debastaardkikker en de meerkikker
in ons land. Beide soorten genieten geen bijzondere bescherming in de
Europese regelgeving. Depoelkikker geldt echter als een kwetsbare soort
en als een streng beschermde soort in de EG-Habitatrichtlijn (van Delft,
2003).

Debastaard- en de meerkikker profiteren van veel ecologische maatregelen die worden uitgevoerd, zoals een gefaseerd schoon- en baggerbeheer
van sloten en het opzetten van waterpeilen en andere maatregelen die
worden genomen om waterkwaliteit en natuurwaarden te bevorderen.
3-9

Poelkikker

Ranalessonae

RodeLijst:
Flora-enfaunawet:
Conventievan Bern:
Habitfltrichtiïjn:
Doelsoort

kwetsbaar
tabel3
bijlage3
bijlage4
itz

Depoelkikker iseen kleine, meestal grasgroen gekleurde (soms bruine)
kikker. Doorkruising van depoelkikker (Ranalessonae) en demeerkikker (R.
ridibunda) kan een hybride soort ontstaan; debastaardkikker (R. klepton
esculenta). Desoorten en h u n hybride zijn moeilijk van elkaar te
onderscheiden. Meer hierover in detekst overhet groene kikker complex.
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Overdag bevinden de meeste boomkikkers zich in zonnige, beschut gelegen vegetaties op een hoogte tussen 1/2 -2meter. Boomkikkers zijn vaak
zonnend aan te treffen op plantensoorten met voldoende stevige bladeren, zoals braam en gele lis. Deboomkikker is de enige Nederlandse amfibie die klimt in kruidachtige planten, struiken en bomen.
In de voortplantingstijd (van half april tot en met eind juni) vormen de
mannetjes 's avonds een koor. Devrouwtjes zetten de eieren afin kleine
klompjes. In de maanden juli en augustus verlaten de meeste juvenielen
het water. In oktober begint de winterslaap die duurt tot ongeveer april.
Habitat

Dekwaliteit van de landhabitat van de boomkikker bepaalt de aanwezigheid van de boomkikker meer dan de kwaliteit van het water habitat
(Stumpel, 1993;Crombaghs &.Lenders, 2001;Crombaghs etal., 2006). De
dieren kunnen grote afstanden afleggen, maar het is niet alleen de
afstand tot het voortplantingswater die van belang is, de grootte van de
landhabitat is eveneens belangrijk (Vos&Stumpel, 1996).
Vrouwelijke boomkikkers brengen vrijwel hun hele leven op het land
door. Alleen gedurende de voortplantingstijd brengen zij één tot enkele
nachten perjaar in het water door. Mannetjes zijn gedurende de voortplantingstijd 'snachts vaak in het water aanwezig.
Landhabitat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van, bij voorkeur op
het zuiden geëxponeerde, beschut gelegen ruigte kruidenvegetaties,
houtwallen, struiken en bosranden. Belangrijke zonplaatsen zijn dan ook
goed gestructureerde mantel- en zoomvegetaties, vaak braamstruwelen.
Waarschijnlijk overwintert de boomkikker onder dood hout of in muizenholletjes in oudere houtwallen en/of bosjes. Decondities voor deze soort
zijn vooral te vinden in kleinschalig cultuurlandschap.
Devoortplantingshabitat bestaat uit een matig voedselrijk, open, stilstaand water (zoals poelen, vijvers, vennen, grachten, kolken en nietstromende delen van beken en sloten) met meestal fijn bladige
waterplanten voor de ei-afzet. Vissen ontbreken vrijwel altijd in het voortplantingswater. Het water mag gedurende de meeste jaren niet voor
augustus droogvallen. De meeste voortplantingswateren beschikken over
goed ontwikkelde submerse vegetaties, veel zoninstraling en enige oeverbegroeiing.
Verspreiding

Historisch gezien beperkte de verspreiding van deboomkikker in
Nederland zich hoofdzakelijk tot de hogere zandgronden. In de jaren
tachtig dreigde de soort voorgoed te verdwijnen uit Nederland. Door
gerichte aanleg van nieuwe poelen is de soort van de ondergang gered.
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Met name in de Achterhoek, Twente en Midden-Limburg gaat het nu dan
ook de goede kant op. In Noord- Brabant zijn slechts 3populaties over,
maar door maatregelen nemen de aantallen daar wel toe. Dit geldt ook
voor Zeeuws-Vlaanderen. In Drenthe komt nog één geïsoleerde populatie
voor.
Deboomkikker komt in Celderland voor in het centrale en noordoostelijke
deel van de Achterhoek. Samen met de populaties in Overijssel is hier
sprake van een redelijk goed ontwikkelde metapopulatie. Vanaf 1994
wordt de boomkikker in de Achterhoek jaarlijks gemonitoord door het tellen van roepende mannetjes en juvenielen. Rond 1985konden in de
Achterhoek 8ruimtelijk van elkaar gescheiden leefgebieden worden
onderscheiden. In vier van deze leefgebieden is deboomkikker inmiddels
uitgestorven. In de resterende leefgebieden is sprake van genetische variatie tussen deze gebieden, maar over het geheel genomen is de genetische
variatie van de soort in de Achterhoek laag ten opzichte van de populaties
elders in Europa (Arens etal., 2006). Daar staat tegenover dat in de overgebleven leefgebieden het aantal boomkikkers spectaculair is toegenomen.
Het aantal getelde boomkikkers vanaf 1985is per jaar weergegeven in
figuur 2. Het areaal neemt ieder jaar toe.
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Gelderland omvat 54% van de totale Nederlandse populatie, waardoor het
relatieve belang van Gelderland binnen Nederland voor het behoud van de
boomkikker in Nederland groot is. In de Achterhoek is het aantal roependeboomkikkers in de periode 1985-2005vertienvoudigd van circa 200 tot
meer dan 2000 verdeeld over circa 70wateren (zie ook de figuren 3.1-3.4).
Deze toename kan met name worden toegeschreven aan succesvol habitatherstel in het leefgebied tussen Ruurlo, Lichtenvoorde en Doetinchem.
Beschermingen Bedreiging

Belangrijkste redenen voor de achteruitgang van deboomkikker zijn de
degradatie van kleinschalige cultuurlandschappen, verdroging en versnippering. Het verdwijnen van kleinschalige landschapselementen als
houtwallen en bosjes en het verdwijnen van drinkpoelen heeft geleid tot
het uitsterven van veel populaties. Door functieverlies van veedrinkpoelen
zijn veel voortplantingswateren verdwenen of sterk verwaarloosd. Door
gerichte maatregelen is de boomkikker na 1985in Gelderland sterk in aantal toegenomen (zie figuur 2). Niet alleen maatregelen in natuurgebieden,
maar ook in particuliere terreinen hebben hieraan bijgedragen. In 2000
werd ongeveer de helft van alle roepende boomkikkers waargenomen in
particuliere wateren. Deboomkikker heeft met name geprofiteerd van het
aanwijzen van natuurontwikkelingshectares buiten de EHS (zie paragraaf
7-3).
Deboomkikker is een goede indicator voor de kwaliteit van kleinschalige
cultuurlandschappen. Dooruitvoering van het landelijk soortbeschermingsplan boomkikker en het provinciaal beleid, is het mogelijk gebleken om op regionale schaal de achteruitgang van de boomkikker te keren.
Door zijn fotogenieke uiterlijk blijkt hij vaak een goede drijfveer om kleinschalige landschappen te herstellen. Door gericht beheer zijn met uitsterven bedreigde populaties behouden. Deze maatregelen hadden in de
eerste plaats tot doel de bestaande populaties zeker te stellen. Het tweede
doel was om de bestaande populaties met elkaar te verbinden en als derde
doel was er de herkolonisatie van uitgestorven locaties (Stronks, 1995;
Crombaghs etal, 2006). In de vier overgebleven leefgebieden is sprake van
een toename van de populatiegrootte en dispersie van dieren naar aangrenzende, herstelde leefgebieden. Depopulaties blijven echter gevoelig
voor calamiteiten.
Het is belangrijk dat de komende jaren aanvullende maatregelen worden
uitgevoerd om de drie kleinere actuele leefgebieden te versterken. Dit
geldt vooral voor de populatie ten westen van Borculo (Stelkampsveld en
Beekvliet). Het aantal individuen in dit leefgebied is gering, terwijl er
maar één voortplantingswater van betekenis is. Versterking van dit leefgebied in zuidoostelijke richting kan erbovendien toebijdragen dat het
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voormalige leefgebied ten zuiden van Borculo (deWaterster en omgeving)
weer gekoloniseerd wordt. Daarnaast is het belangrijk te streven naar het
onderling verbinden van de vier resterende leefgebieden, waardoor een
groot en sterk aaneengesloten leefgebied in de Achterhoek ontstaat zodat
calamiteiten geen aanleiding meer kunnen zijn voor het verdwijnen van
populaties.
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Figuur2. Aantal roependeboomkikkers perjaar indeAchterhoek. Gegevensvan}. Stronks
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Zandhagedis

Lacerta agilis

RodeLijst:

kwetsbaar

Flora-en faunawet:

tabel3

ConventievanBern: bijlage2
Habitatrichtlijn:
bijlage4
Doelsoort
Itz

Dezandhagedis iseen zwaargebouwde hagedis met een forse kop. De
dieren hebben een lichaamslengte van ongeveer 9cm en destaart is1,3 tot
1,7maal delichaamslengte (Stumpel &.Strijbosch, 2006). Zandhagedissen
hebben overhet algemeen overderug en de staart een donkerbruine band
lopen, afgezet met smalle, lichte randen. Devrouwtjes hebben geel- tot
grijsbruine flanken en poten, met een crème kleurige buikzijde.
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Mannetjes hebben een groenige onderkant en tijdens het paarseizoen
kleurt ookdezijkant (flanken, kopen poten) groen. Rond het einde van
maart, begin april, verlaten de eerstemannetjes de overwinteringsplaatsen. Devrouwtjes volgen 2-3weken later. De voortplantingsperiode
valt ongeveer in deperiode begin mei -begin juni. Injuni zetten de
vrouwtjes eieren afin een holletje opopen plekken in lage vegetatie. Door
dewarmte van dezon ontwikkelen deeieren zich en komen na ongeveer 60
dagen uit. Half -eind september gaan demannetjesdewinterslaap weer
in, devrouwtjes en dejuvenielen volgen iets later, eind september -begin
oktober.
Habitat

Dezandhagedis heeft een mozaïek van verschillende landschappelijke
structuren nodig waarin de dieren mogelijkheden voor thermoregulatie,
overwintering, ei afzet, voedsel en beschutting kunnen vinden. De zandhagedis komt in veel verschillende habitattypen voor, maar wordt voornamelijk aangetroffen op droge heide en het duingebied (hier heeft de soort
een optimum) met naar het zuiden geëxponeerde hellingen, waar de temperatuur voor deze warmteminnende soort hoog genoeg is. De soort wordt
ook aangetroffen in bossen, langs bosranden en (spoor)wegbermen. Voor
het leggen van de eitjes hebben de vrouwtjes kleine stukken open zand
nodig, waar de eitjes ingegraven kunnen worden.
Verspreiding

Dezandhagedis komt in Nederland voornamelijk voor op heideterreinen
en open bosgebieden op hogere zandgronden in het oosten, zuiden en
midden van ons land, in de Hollandse kustduinen, op Vlieland en
Terschelling en op de Meinweg in Limburg.
Het zwaartepunt van de verspreiding van deze soort in Nederland ligt op
en rond de Veluwe. In Gelderland komt de zandhagedis ookvoor op de
stuwwallen bij Nijmegen, in Montferland en in de regio AaltenWinterswijk. Op diverse plekken in Gelderland bestaat een zeer sterke
binding met spoorlijnen (Heumensoord, Ede -Arnhem, Winterswijk Varsseveld, Borkense Baan, Stroe -Apeldoorn). Bij Wageningen is in 2005
weer melding gemaakt van enkele zandhagedissen. De soort was daar uit
het verleden ook bekend, maar was de laatste 20jaar hier niet waargenomen. Mogelijk betreffen dit uitgezette exemplaren.
Het rivierengebied vormt niet het juiste habitat voor de soort. In het
Montferland wordt de zandhagedis op de verspreid liggende heideterreintjes aangetroffen. Daarnaast wordt de soort langs de spoorlijn tussen
Winterswijk en Varsseveld aangetroffen. In de omgeving van deze spoorbaan wordt de soort nu en dan ook gezien langs zandwegen, langs steile
esranden en in natuurontwikkelingsterreinen. Langs de Borkense Baan,
een niet meer gebruikte spoorlijn, neemt de soort sterk in aantal af.
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1985-1994:406kilometerhokken Op het voorkomen van de zandhagedis is Gelderland redelijk goed gein1995-2005:434kilometerhokken ventariseerd, op enkele heideterreinen in het noorden van de Veluwe en
enkele militaire en privé terreinen na. In 'slechts' 35%van de kilometerhokken waarin de zandhagedis in de periode 1985 -1994 is aangetroffen,
is de soort nadien niet bevestigd.
In Gelderland bevindt zich 48%van de Nederlandse populatie. Landelijk
kan over de afgelopen 10jaar gesproken worden over een positieve trend
voor de zandhagedis binnen het huidige leefgebied. Niet alleen het veranderende klimaat is hiervan een oorzaak, ook het meer dynamische beheer
van de duinen heeft een positieve invloed op de soort. In de heidegebieden
is deze trend veel minder uitgesproken (Croeneveld, 2003).
Beschermingen Bedreiging

Dezandhagedis wordt in heideterreinen bedreigd door vergrassing, een
verlies aan structuurrijke heide en versnippering. Vergrassing leidt tot
grotere home ranges per individu en lagere dichtheden. De ingezette
maatregelen tegen vergrassing worden vaak te grootschalig ingezet. De
terugkerende heide is hierdoor te laag en te structuurarm. Een te hoge
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begrazingsdruk en grootschalige beheersmaatregelen als plaggen, branden en maaien zijn dan ook ongunstig voor deze soort (Jonkers, 1995).
Dezandhagedis is een indicator soort voor een goed heidebeheer. In de
regio Stroe -Kootwijk lijkt de zandhagedis in aantal te zijn toegenomen,
dit in tegenstelling tot de levendbarende hagedis, maar hiervan ontbreken harde getallen. Veldwaarnemingen, maar geen onderzoek, lijken te
duiden op een vooruitgang in het aantal zandhagedissen op het Nationaal
Park de Veluwezoom. Met name in de randen van deTerletse heide gaat de
soort vanaf 1990vooruit. Mogelijk komt dit doordat debrandgangen niet
meer worden open gehouden, waardoor zij langzaam dichtgroeien en een
gevarieerde vegetatie ontstaat met (zeker in de eerste jaren) voldoende
open plekken.
In de Achterhoek, langs de Borkense Baan, de oude spoorlijn tussen
Winterswijk en Borken in Duitsland groeit de berm mede door natuurlijk
beheer helemaal dicht, waardoor deze minder geschikt wordt voor de
zandhagedis. Ook in Montferland wordt de vegetatie te dicht, waardoor
de zandhagedis zich moeilijker kan handhaven, waardoor de populatie
hier achteruitgaat.
3.16

Levendbarende hagedis

Zootocavivipara

RodeLijst:

thansniet
bedreigd

Flora-enfaunawet: tabel2
Conventievan Bern: bijlage3

De levendbarende hagedis is een kleine, onopvallend bruin gekleurde
hagedis. De mannetjes (kop-romp lengte 40 -60 mm) van deze hagedis
hebben een oranje buik en een licht zwarte buikpigmentering. Vrouwtjes
(kop-romp lengte 50 -70 mm) zijn op hun buik ongepigmenteerd en gelig.
De soort kan verward worden met vrouwtjes van de zandhagedis. Dejuvenielen van beide soorten zijn niet voor iedereen goed te onderscheiden.
Levendbarende hagedissen ontwaken al in maart uit de winterslaap, de
mannetjes zijn zo'n twee weken eerder actief dan de vrouwtjes. De paar-

62

tijd valt in april/mei. Deze soort legt geen eieren maar brengt haar jongen
levend ter wereld. Deontwikkeling van de embryo's vindt plaats in het
moederlichaam en de met een vlies omhulde "eitjes" komen uit als ze
afgezet worden. Dit gebeurt eind juli, begin augustus.
Habitat

Delevendbarende hagedis komt voor op heide, in hoogveen, in structuurrijke weg- en spoorbermen, ruigten met een heideachtige vegetatie en
langs bosranden of in open bos. Eenbodem met veel reliëf en voldoende
zonlichtinval zijn belangrijke aspecten in de habitat. Met name in terreinen waar de soort samen voorkomt met de zandhagedis verkiest de
levendbarende hagedis meer de vochtige plekken (Strijbosch &.Creemers,
1988).
Verspreiding

De levendbarende hagedis komt voornamelijk voor op heideterreinen en
hoogveen op de pleistocene zandgronden. In Zeeland, Vlaanderen en op
Terschelling komt de soort ook in duinen voor, maar in de rest van de duinen komen alleen zandhagedissen voor.
De levendbarende hagedis is het meest algemeen voorkomende reptiel in
Gelderland, maar heeft in de loop der tijd zoveel habitat verloren, dat
beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn (Strijbosch, 2004). Omdat in
de provincie 26% van de Nederlandse populatie voorkomt, is Celderland
belangrijk voor deze soort. Het nemen van maatregelen die de populatie
versterken en vergroten is derhalve van groot belang.
Binnen Gelderland vormen grote heidetereinen, hoogveen, open bossen,
spoor- en wegbermen debelangrijkste leefgebieden. Opvallend is dat op
hoog gelegen en relatief droge stuwwallen onder Nijmegen en in
Montferland de soort niet kan concurreren met de daar aanwezige zandhagedissen. Een deel van de verklaring voor het ontbreken van de soort
dient gezocht te worden in de historische ontwikkelingen binnen deze
gebieden (Strijbosch, 2005).
DeVeluwe vormt het omvangrijkste kerngebied voor de levendbarende
hagedis in Celderland. Desoort komt hier vrijwel aaneengesloten voor,
met name in de meer vochtige heideterreinen. In de Celderse Vallei komt
de soort nog voor op verspreid liggende heideterreinen.
Desoort ontbreekt geheel op klei-gronden in grote delen van het rivierengebied. Uitzondering hierop vormt de rivierduinen-gordel van de
Overasseltse en Hatertse vennen. Daarnaast komt de levendbarende hagedis voor in de blauwgraslanden van de Bruuk (bekken van Groesbeek).
De hagedis komt hier nog verspreid voor op de grotere heideterreinen met
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1985-1994: 605 kilometerhokken
1995-2005: 552 kilometerhokken

bossen (o.a. Croote Veld), rivierduingordels boven de Oude IJssel
(Kruisbergse bossen -DeWrange), in hoogveen (Korenburgerveen,
Wooldse veen) en in het kleinschalige cultuurlandschap vooral rond
Winterswijk. In Montferland (op de stuwwal) komt de soort niet voor,
alleen aan devoet van deze stuwwal zijn enkele vindplaatsen bekend.
Delevendbarende hagedis ontbreekt in de Liemers.
In 276kilometerhokken waar de levendbarende hagedis in de periode 1985
-1994 is aangetroffen, is de soort na 1994niet opnieuw bevestigd. Vooral
ten oosten van deVeluwe is een groot aantal oude waarnemingen van de
levendbarende hagedis bekend. Het is waarschijnlijk dat de soort hier nog
wel voorkomt, maar dit dient te worden bevestigd. Ook langs de IJssel zijn
slechts fragmentarische en verouderde waarnemingen bekend.
B e s c h e r m i n g e n Bedreiging

Hoewel de levendbarende hagedis nog steeds de meest voorkomende
hagedis is in Nederland, kan de soort niet meer 'algemeen' genoemd worden. Delevendbarende hagedis staat in de Rode Lijst als"thans niet
bedreigd" te boek (Creemers 1996 ;Hom et al. 1996), maar zal bij de eerstkomende herijking van de Rode Lijst waarschijnlijk wel opgenomen
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worden. De levendbarende hagedis heeft zoveel habitat verloren, dat
beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn (Strijbosch, 2004).
Belangrijke oorzaken voor de achteruitgang van de levendbarende hagedis
zijn de grootschalige ontginning van heide en hoogveen en de bebossingen met naaldhout geweest. Deintensivering van het grondgebruik (niet
alleen landbouw) deed allerlei voedselarme terreintjes verdwijnen.
Vroeger werd de soort bijvoorbeeld gevonden op erven, akkerranden, wegbermen en braakliggende terreinen. Dat komt nu nauwelijks nog voor.
Hagedissen zijn nagenoeg verdwenen uit het cultuurlandschap en hebben
zich teruggetrokken op h u n kern leefgebieden (heide en hoogveen). Een
bermbeheer gericht op verschraling is met name van belang voor potentiële verbindingszones tussen leefgebieden.
De levendbarende hagedis is het reptiel dat zich nog het langst weet te
handhaven in relatief kleine leefgebieden. Kleine heideterreintjes kunnen bezet blijven indien een groot netwerk van zulke terreinen aanwezig
is. Met name in de Achterhoek en in de Gelderse Vallei lijkt dit het geval.
Op de Veluwe is het leefgebied vrijwel aaneengesloten.
Populaties gaan nog steeds verloren door habitatversnippering, verdroging en versnelde vegetatiesuccessie vanwege eutrofiëring (Strijbosch &.
van Gelder 1997;van Delft &.Kuenen, 1998). Hierbij treedt de versnippering als initiator op, waarna in de overgebleven snippers meestal de successie naar bos de genadeklap geeft. Verdroging beïnvloedt deze soort
sterk (Marijnissen &.Vergeer, 1986; Strijbosch, 1986). Ongunstig beheer
zoals te grootschalig plaggen en vooral overbegrazing kan gemakkelijk leiden tot het verdwijnen van populaties (Strijbosch, 1999).
Het realiseren van kapvlaktes of gekapte stroken is voor deze soort effectief. Levendbarende hagedissen blijken dit nieuwe habitat snel te accepteren en te bewonen (Strijbosch, 2002b). De soort is vooral gebaat bij een
goed bosrandenbeheer, gecombineerd met een heidebeheer dat gericht is
op structuurrijkdom.
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kwetsbaar
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Hazelwormen zijn pootloze, cilindervormige hagedissen die in Nederland
zelden langer worden dan 40cm. (inclusief staart). Dekleur van de dieren
isergvariabel, van donkerbruin viagoudkleurig tot grijsblauw. Over het
algemeen zijn demannetjes meer uniform gekleurd dan de vrouwtjes.
Demannetjes ontwaken rond maart uit dewinterslaap, vrouwtjes en
onvolwassen dieren meestal in april. Deparingen vinden vooral in mei
plaats. Dehazelworm is eierlevendbarend en dejongen worden geboren
(rond augustus, september) in een dunne eierschaal die enige seconden of
minuten na de geboorte scheurt. Eén tot twee maanden na de geboorte
van dejongen zoeken de dieren de winterverblijfplaatsen weer op. De
winterslaap begint in oktober.
Habitat

Dehazelworm komt voor in tal van habitats als bosranden, heide, houtwallen, struwelen, spoor-en wegbermen, kalkgraslanden, en dergelijke.
Demeeste waarnemingen worden gedaan op bos- en heideterreinen. De
soort wordt veelal op zandgronden aangetroffen en ook wel op kalk- en
leemgronden. Debodem is meestal matig vochtig tot droog. In bossen
wordt het voorkeurshabitat plaatselijk door zon beschenen (open plekken,
bosranden) en isvaak een goed ontwikkelde kruidlaag aanwezig, bestaande uit dwergstruiken en grassen. In heideterreinen bestaat een voorkeur
voor open oude heide ofjongere heide langs bosranden.
Verspreiding

Met uitzondering van Zeeland worden in alle Nederlandse provincies
hazelwormen waargenomen. In de Noordoostpolder (Flevoland) en de
Zuid-Hollandse duinen gaat het zeer waarschijnlijk om uitzettingen.
Kerngebieden zijn de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, Zuid- en
Midden-Limburg en het Drents-Friese plateau. Dehazelworm is een soort
die lastig te inventariseren is. Op aantals- of populatie niveau is van de
soort weinig bekend (Stumpel, 1990). Deverspreiding is dan ook minder
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1985-1994:456kilometerhokken volledig bekend dan van de overige hagedissen. Deprovincie herbergt 50%
1995-2005:490 kilometerhokken van de Nederlandse populatie. Door zijn verborgen levenswijze is de verspreiding minder volledig bekend dan van de overige hagedissen.
In Gelderland komt de hazelworm voor in bos- en heidegebieden op de
Veluwe, in het Rijk van Nijmegen en verspreid in de Achterhoek. Het verspreidingsbeeld van nu lijkt niet te verschillen van de verspreiding zoals
in 1998(Creemers, 1999). Ook voor deze soort blijkt de Veluwe het grootste
en belangrijkste kerngebied te zijn. Een groot aantal waarnemingen is
gedateerd ,zoals op de Oldebroeksche Heide of in de omgeving van
Apeldoorn. Uit het Nationaal Park Veluwezoom zijn veel waarnemingen
van hazelwormen doorgegeven uit nieuwe kilometerhokken. In dit gebied
is de soort in alle kilometerhokken aanwezig en heeft hiermee de grootste
verspreiding van alle reptielen in dit gebied.
Een opvallende waarneming is die van een hazelworm in Arnhem. Een
kat plukt ieder jaar zo'n 8hazelwormen van het talud van de spoorlijn
Arnhem-Ede en brengt die naar huis. Tevens opmerkelijk is de waarneming van twee hazelwormen op het landgoed Neerijnen in de Betuwe.
Het zijn de enige waarnemingen uit de Betuwe. Mogelijk betreft het hier
dieren die meegekomen zijn met een transport.
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Ook enkele kleinere stuwwallen en rivierduincomplexen ten oosten van
de Maas en kleinschalige landschappen (onder andere in de Achterhoek)
herbergen kleinere concentraties hazelwormen. In de Achterhoek liggen
de grootste concentraties van vindplaatsen in de omgeving van
Winterswijk en op de stuwwal bij Montferland. De soort vertoont in de
Achterhoek een typische Achterhoekse verspreiding; gebonden aan bosrelicten, bijvoorbeeld in het Idinkbosch onder Varsseveld.
Doordat de hazelworm een moeilijk te vinden soort is, geeft het huidige
verspreidingsbeeld mogelijk een meer versnipperd beeld dan in werkelijkheid geldt. Het uiterwaardenlandschap vormt niet het juiste habitat van
de hazelworm, maar de soort komt mogelijk wel geconcentreerder voor op
de Veluwe en in de Achterhoek dan het nu lijkt. Meer dan de helft van de
waarnemingen uit de periode t985 -1994 is later niet herbevestigd. De
inventarisatie intensiteit in het Nationaal Park de Veluwezoom is hoog
doordat de bezoekers waarnemingen in het bezoekerscentrum kunnen
noteren. Dit resulteert in waarnemingen van hazelwormen in ieder kilometerhok.
Beschermingen Bedreiging

Stumpel (1990; 2005) noemt te intensief bosbeheer, de slechte kwaliteit
van heideterreinen, een te intensief beheer van spoor- en wegbermen en
het verdwijnen van overhoekjes als belangrijkste bedreigingen. Een goed
heidebeheer en de ontwikkeling van structuurrijke gradiënten zijn van
belang voor deze soort. Debeperkte ecologische kennis aan deze soort
bemoeilijkt het uitvoeren van specifieke beheersmaatregelen. Het behoud
van structuurrijke overgangszones tussen bos en open gebied is voor de
hazelworm van groot belang. Dit isbijvoorbeeld gedaan onderaan de
Wageningse Berg, waardoor meer 'rand' is ontstaan, met meer structuur
en diversiteit.
Het huidige verspreidingsbeeld van de hazelworm in Gelderland is niet
compleet en men dient rekening te houden met de aanwezigheid van
hazelwormen ookbuiten de 'geijkte terreinen' alsbosranden en heidegebieden. Zowerden ten noorden van Wolfheze in 2006 hazelwormen aangetroffen in een grasland dat tot 2003weiland was geweest. De
hazelworm wordt relatief vaak het slachtoffer van werkzaamheden. Soms
worden dieren gedood bij het maaien van gras (in tuinen of paardeweitjes). In 2005werden bij het rullen (freesen) van een ruiterpad bij
Laagsoeren 3dode (doorgesneden) hazelwormen gevonden. En ookbij de
maaiwerkzaamheden onderaan de Wageningse Berg worden hazelwormen het slachtoffer. Na het maaien eind augustus 2006, werden minstens 2volwassen dieren het slachtoffer. Ookbij graafwerkzaamheden
voor de aanleg van rasters worden er nogal eens hazelwormen gedood. De
timing van de werkzaamheden is derhalve van groot belang. Gemeenten
en andere uitvoerders dienen hierop meer alert te zijn. Tevens zijn er mel68

dingen van katten (waaronder verwilderde) die hazelwormen vangen.
Tenslotte zijn hazelwormen ook vaak verkeersslachtoffers. Door te zonnebaden op asfalt of op zandpaden raken de dieren 'bevangen' door de hitte
en worden dan doodgereden.
Het behoud en het herstel van structuurrijke gradiënten in het leefgebied
van de hazelworm en daarbuiten kunnen bestaande populaties versterken
en deelpopulaties met elkaar verbinden.
3.i8

Gladde slang

Coronellaaustriaca
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Debasiskleur van de mannetjes is bruinrood, devrouwtjes zijn meestal
grijsachtig. Geslachtsonderscheid opbasis van kleur is echter onbetrouwbaar door de grote variatie die in kleurpatronen bestaat. De ogen hebben
ronde pupillen. De slang kan maximaal 75cm lang worden.
Rond april/mei komt de gladde slang uit zijn winterverblijf. De vroegste
waarneming in Gelderland is 31 maart geweest. Deeerste paringen vinden een paar weken na het ontwaken plaats, vaak nog in de omgeving van
het winterverblijf. Na de paartijd verspreiden de dieren zich verder. In de
herfst trekken de dieren weer terug naar de overwinteringsplaatsen.
Habitat

Degladde slang komt in Nederland voor op zand-, hoogveen- en lössgronden. Tevens is sprake van een zekere gebondenheid aan geaccidenteerd
terrein. Het optimale habitat bestaat uit reliëfrijke heide met verspreide
bosjes (Stumpel, 1981). Degladde slang wordt aangetroffen in droge heiden, langs bosranden, op open plekken in bossen (zoals kapvlaktes),
hoogvenen, spoorwegtaluds en op stenige en grazige hellingen. Voor deze
soort, moet het habitat voldoende schuilplaatsen bevatten in de vorm van
lage (heide-) struiken en bomen, dood hout, holen, gaten en een goed vergraafbare, rulle bodembedekking.
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een heideterrein dat in februari 1993in het kader van beheer is afgebrand.
Mogelijk vormt vernatting van terreinen ook een serieuze bedreiging.
Door vernatting van het Burloër-Vardingholter Venn en in mindere mate
van Wooldse veen, in combinatie met het dichtgroeien van de hogere
delen en de toename van recreatie, gaat dit grensoverschrijdende gebied
voor de gladde slang in kwaliteit hard achteruit. Sinds 2003is de soort
niet meer waargenomen. Specifiek voor het behoud van de gladde slang
in het Wooldse veen is het van belang dat hier een op reptielen gericht
beheer ingezet gaat worden in de drogere delen van het gebied, met name
deveendijken. Daarnaast is het zinvol corridors naar andere potentiële
leefgebiedjes in de omgeving te creëren door bermen, houtwallen, bosranden en verspreid liggende natuurterreintjes reptielvriendelijk te beheren. In het Montferland is het van belang de kwaliteit en de omvang van
de heideterreinen toe te laten nemen en corridors tussen deze terreinen te
realiseren (Rijsewijk, 2005).
Bergmans &.Zuiderwijk (1986)geven aan dat de nog bestaande populaties
gladde slang mogelijk geïsoleerd zijn en niet meer levensvatbaar.
Hierdoor is de soort niet meer in staat om uitgestorven deelpopulaties te
herbevolken. Verstoring door recreanten (en de honden van recreanten)
wordt zeer negatief beoordeeld (Van Hecke, 1989; Stumpel, 1980). Het is
derhalve van groot belang corridors tussen de verschillende (deelpopulaties te verzorgen. Marginale mogelijkheden bieden hiervoor de wildviaducten over de Aien de A50.
3-19

Ringslang

Natrixnatrix

RodeLijst:

kwetsbaar

Flora-enfaunawet: tabel3
ConventievanBern: bijlage3
Doehoort
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Debovenkant van een ringslang is over het algemeen bruin tot grijs, de
onderzijde heeft een lichte basiskleur. Over het hele lichaam bevinden
zich zwarte vlekken en strepen. De ringslang is van andere slangen te
onderscheiden door de gelige tot oranje vlekken aan beide kanten van de
hals en vaak een ring rond de nek. Mannetjes kunnen ruim 90 cm lang
worden en vrouwtjes 120cm. Grotere exemplaren worden ookwel aangetroffen.
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Vanaf maart verlaten ringslangen de overwinteringsplekken. In deze periode vindt ook de paring plaats. Devrouwtjes leggen tussen juni - augustus
8 -30 eieren op plaatsen waar door broei warmte ontstaat. Dit kunnen
natuurlijke plaatsen zijn als bladhopen en (vergane) boomstobben of aangelegde mestvaalten en composthopen. Na 8-ro weken komen de jongen
uit. In oktober keren ringslangen terug naar de overwinteringsplekken.
De dieren overwinteren onder andere in ruimten tussen boomwortels,
holle bomen, muurholtes, kelders of compost-en riethopen.
Habitat

Deringslang is een echte waterslang en geeft hierin de voorkeur aan
ondiepe wateren, zowel stromend als stilstaand, met dichtbegroeide
oevers en met bos, of een soortgelijke structuur in de omgeving. De ringslang kan worden aangetroffen in verschillende landschapstypen als vochtige heidevelden, uiterwaarden, hooilanden en slootkanten, en langs rijk
gestructureerde oevers van beken en rivieren. Incidenteel worden zwervende exemplaren aangetroffen in droge bossen of op droge heide, op
meerdere kilometers afstand van water (Zuiderwijk etah,1998).
Vindplaatsen liggen voornamelijk op zandgronden, nabij oppervlakte
water zoals vennen, beken, vijvers en hoogveen (Kootwijkerveen en
Mosterdveen) en aangrenzende laagveen gebieden.
Verspreiding

Deringslang komt in alle provincies, behalve Zeeland, voor. Desoort is
ook afwezig op de waddeneilanden. Van Groningen zijn alleen waarnemingen van voor 1970bekend (Bergmans &.Zuiderwijk, 1986). De ringslang is de meest algemene slang van Celderland. In Gelderland komt20%
van de populatie voor. Het verspreidingsbeeld van de ringslang in
Gelderland laat een aaneengesloten kern zien die gesitueerd is op de
Veluwe, Veluwezoom, IJsseldal en langs de Neder Rijn aan de zuidwestzijde van de Veluwe.
DeVeluwe behoort tot een van de belangrijkste leefgebieden van de ringslang in Nederland (Zuiderwijk etah,1998). De kern van de verspreiding in
Gelderland is gelegen ten noorden van de Nederrijn en ten westen van de
IJssel. Ten noord-westen van dit kerngebied neemt het aantal uurhokken
van waaruit de ringslang wordt gemeld af. Een ander kerngebied voor de
ringslang in Gelderland bevindt zich bij Groesbeek (deBruuk). Het betreft
hier een in 1973 uitgezette populatie (pers. med. I. Janssen) die zich
inmiddels heeft uitgebreid tot de zuidkant van deJansberg en het
Reichswald.
Sinds 1950zijn geen ringslangen waargenomen in de Betuwe en in Maas
en Waal. Het polderlandschap biedt (nog) niet dejuiste condities voor
overwintering en ei-afzet. Vanuit de geïntroduceerde dieren gaat (van der
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1985-1994:154kilometerhokken
1995-2005:180kilometerhokken

Lugt &Siebelink, 2003). Op 18juli en 22augustus 2006 zijn twee verschillende ringslangen waargenomen bij respectievelijk de Neder Rijn tussen
Opheusden en Resteren en ten zuiden van de Neder Rijn op de grens van
de Marspolder met deTollewaard. Beide dieren zijn zeer waarschijnlijk de
Neder Rijn overgezwommen.
Deringslang wordt in de Achterhoek en Liemers fragmentarisch aangetroffen. Meerdere waarnemingen van de soort zijn bekend uit de omgeving van Epse (Epserbosch) , 'tJoppe, Landgoed Ampsen, de bosgebieden
ten zuiden van Ruurlo en landgoed Bingerden bij Doesburg. Het lijkt in al
deze gebieden te gaan om kleine en kwetsbare populaties. Uit de rest van
de Achterhoek zijn nog enkele losse waarnemingen bekend. Het gaat
hierbij waarschijnlijk om zwervende dieren.
In totaal zijn in de huidige situatie 99kilometerhokken waar in elk geval
de laatste 10jaar geen ringslangen meer zijn aangetroffen. Dit levert hiaten op in het verspreidingsbeeld die grofweg gelegen zijn rondom
Barneveld, Nijkerk, Epe, Apeldoorn en Zutphen.
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Op een aantal landgoederen tussen Wezep en Oldebroek, zoals
IJsselvliedt, komen van oudsher ook ringslangen voor, maar hiervan zijn
geen recente waarnemingen bekend. Mogelijk betreft dit een 'witte vlek',
daar dit gebied weinig wordt bezocht. Hetzelfde geldt voor de omgeving
van Winterswijk waar ondanks de hoge dichtheid van beken, onder andere Willinkbeek, Groenlose Slinge en Bovenslinge, al langere tijd geen
ringslangen meer zijn waargenomen.
Beschermingen Bedreiging

Met name de populaties in de Gelderse vallei, De Graafschap en de
Achterhoek lijken bijzonder klein en daardoor kwetsbaar. Beken, sloten
en riviertjes zijn veelal gekanaliseerd en daarmee als belangrijke verbindingsroutes steeds ongeschikter. Verder komen verdichting van het
wegennet en de daarmee gepaard gaande verkeerssterfte in aanmerking
en de steeds verdergaande versnippering van leefgebieden, waardoor
populaties geïsoleerd van elkaar komen te liggen. Ook zorgt verdroging en
verlaging van grondwaterstanden ervoor dat ondiepe oeverzones snel verlanden en ongeschikt raken voor ringslangen. Door intensivering van de
landbouw hebben veel oudere agrarische cultuurlandschappen hun oorspronkelijke ringslang vriendelijke karakteristieken verloren. De landschapstypen waarin de soort voorkomt worden over het algemeen
gekarakteriseerd door variatie en kleinschaligheid. Een grote dichtheid
van wateren en ei-afzetplaatsen zijn belangrijke randvoorwaarden
(Zuiderwijk etal, 1998).
In het oosten van Gelderland lijkt de ringslang aan het verdwijnen te zijn.
Ook in het aangrenzende gebied in Duitsland wordt de soort niet genoemd (Ikemeyeret al, 2005). Door het grootschalig en intensief gebruik
van pesticiden vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw (weinig amfibieën als voedsel) heeft de ringslang een klap gekregen. Tevens hebben
een dicht wegennet (verkeerssterfte en versnippering) en het verlies aan
voortplantingshabitat geholpen aan de achteruitgang. Omdat de ringslang grote afstanden kan afleggen, zijn in de Achterhoek wel mogelijkheden voor herkolonisatie.
Het aanleggen van broeihopen als beschermingsmaatregel is vooral zinvol
in cultuurgebieden. De ringslang isvooral gebaat bij de bescherming van
het netwerk van (deel)populaties (Zuiderwijk etal, 1998). Een natuurlijk
beheer van oevers zal de soort ten goede komen. Beekherstel, landgoedbeheer en het maaibeheer van slootoevers dient in leefgebieden te worden
afgestemd op ringslangen (Creemers, 1999).
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3.20

Adder

Vipera berus

RodeLijst:
kwetsbaar
Flora-enfaunawet: tabel3
ConventievanBern: bijlage3
Doehoort
itz

Deadder is de enige Nederlandse gifslang. Vrouwtjes worden iets groter
dan mannetjes (60 -70 cm.). Devrouwtjes zijn beige tot bruinachtig
gekleurd met een donkerbruine zigzag tekening op de rug; de mannetjes
zijn grijs met een zwarte zigzag tekening. Op grond van de kleur is het
moeilijk het geslacht van jonge dieren te bepalen. Pasna het tweede jaar
wordt deze methode redelijk betrouwbaar.
Vroeg in het voorjaar verlaat het mannetje het winterverblijf, de vrouwtjes volgen niet lang daarna. De dieren blijven de eerste tijd in de buurt
van de overwinteringsplaats. Na een paar weken zonnen vindt de paring
plaats, waarna de dieren zich over het gebied verspreiden. Vanaf eind
augustus worden dejongen geboren en in de vroege herfst trekken de dieren terug naar het hibernaculum (winterverblijf). De adder is eierlevendbarend.
Habitat
Deadder komt voor in heidegebieden, open plekken in bossen, spoor- en
wegbermen en in houtwallen (Stumpel, 1987;Zuiderwijk &.Smit, 1990).
De adder heeft ruimtelijk gescheiden winterverblijfplaatsen, zon- en
paarplaatsen en zomerhabitat. Dit betekent dat de dieren in staat moeten
zijn deze plekken te bereiken. Dewinterverblijfplaats is op een hoger gelegen, droog terrein, terwijl het zomerverblijf dikwijls droge en natte plekken bevat. Het algemene kenmerk van een goed adderhabitat is de
aanwezigheid van veel overgangen en veelvariatie in het terrein. Het
habitat vertoont grote overeenkomsten met dat van de levendbarende
hagedis.
Verspreiding

In Nederland is de adder uitgestorven in Noord-Holland (het Cooi), op de
Utrechtse Heuvelrug, in de Achterhoek en in Noord-Brabant. De huidige
verspreidingskernen zijn gelegen in Celderland (met name de Veluwe) en
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de provincies Drenthe, Friesland, Overijssel en Limburg. Binnen deze
verspreiding is sprake van een sterke versnippering van leefgebieden
(Zuiderwijk &.Smit, 1990).
Deverspreiding binnen de Veluwe bestaat uit een aantal kernleefgebieden, maar is daarbuiten sterk versnipperd. De heideterreinen van de
Gelderse Vallei zoals de Kruishaarsche heide zijn moeilijk toegankelijk,
maar algemeen wordt aangenomen dat de adder hier niet meer voorkomt.
In het bosgebied tussen Ermelo en Putten lijkt de adderpopulatie af te
nemen. Waarschijnlijk komt dit door het doorgaande dichtgroeien van
open plaatsen en heide fragmenten in het bosgebied. Lamberts &.van der
Rijst (1988)concluderen dat de beschikbaarheid aan geschikte zonneplekjes de limiterende factor was voor de aanwezige populatie dichtheid. Ook
de militaire oefenterreinen als de Oldebroeksche heide komen naar alle
waarschijnlijkheid nog adders voor, maar ook deze terreinen zijn niet of
moeilijk toegankelijk. Ook is het waarschijnlijk dat adders op het
Harskampsche zand voorkomen, maar ook hier zijn alleen oude waarnemingen van bekend. Het terrein is geschikt voor de adder en het sluit aan
met andere gebieden met adders (Kootwijk, Gerritsflesch, Hoog Buurlo,
Hoge Veluwe).
Aan de Duitse kant van het Wooldse Veen (het Burlo -Vardingholter Venn)
is in 2003een huidje van een adder gevonden. In Nederland zijn van de
laatste 20jaar geen waarnemingen van adders uit het Wooldse Veen
bekend. Mogelijk betreft dit dan ook een uitgezet dier (Ikemeyer etah,
2005). Een belangrijk gebied voor de adder in Overijssel is het
Haaksbergerveen. Dit grenst vrijwel aan de Achterhoekse gemeente
Berkeiland waar in het grensgebied een aantal potentiële adderbiotopen
aanwezig zijn als heiderestanten, (hak)houtwallen en bosranden die
(deels) door zwervende adders vanuit het Haaksbergerveen bereikt kunnen worden getuige de waarneming van dieren in dit gebied (helaas wel
het Overijsselse deel van kilometerhok 249-459). In de Achterhoek is de
soort al sinds 1975(bij Winterswijk) niet meer waargenomen. Slechts 63
van de kilometerhokken waarin in de periode 1985-1994 adders zijn aangetroffen zijn in de periode erna herbevestigd. Het is de verwachting dat
in enkele van de niet bevestigde kilometerhokken de soort nog wel voorkomt, maar dat andere terreinen ongeschikt zijn geworden.
Het Veluwemassief is de enige plaats waar de soort in Gelderland voorkomt. Landelijk gezien vormt dit gebied een van de belangrijkste habitats
van de adder in Nederland (Lenders &.Stronks, 1989). Hier komt namelijk
29%van de gehele Nederlandse populatie voor. Geconstateerde dichtheden
in kerngebieden variëren van ro tot 16exemplaren per hectare voor respectievelijk heide en open plekken in bossen (Strijbosch, 1987). In vergelijking met de periode 1985-1994zijn de laatste tien jaar slechts weinig
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kilometerhokken waarin adders zijn waargenomen. Waarschijnlijk
betreft dit een waarnemerseffect. Zowaren op de Ermelosche Heide al9
jaar geen adder waarnemingen doorgegeven, maar tijdens het Hemelvaartweekend van 2005 zijn hier aardig wat dieren gezien.
Beschermingen Bedreiging

Het verdwijnen van de adder in gebieden hangt vaak samen met verbossing en verdroging van de heide (Lenders &Stronks, 1989).Tevens worden
het in cultuur brengen van woeste gronden, toenemende bebossing, overbegrazing en versnippering, vervolging en recreatie genoemd als redenen
voor de kwetsbare status van de adder in Nederland (Bergmans&.
Zuiderwijk, 1989; Lenders, 1992;Stronks, 1990).
In het noordoostelijke deel van de gemeente Berkelland is het gewenst
heischrale vegetaties te behouden en waar mogelijk te ontwikkelen.
Hierdoor kan het leefgebied van de adder in het Haaksbergerveen worden
vergroot en wordt bovendien bijgedragen aan een ecologische verbinding
tussen het Haaksbergerveen en het Lankheet. Dit is een relatief groot bosgebied met verspreid liggende vochtige heideterreintjes dat voor een klein
deel in de provincie Gelderland ligt. In het Overijsselse deel hiervan is de
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adder na 1990waargenomen. Ook voor het oostelijke deel van de gemeente Winterswijk (buurtschap Ratum) is het gewenst heischrale vegetaties
goed te beheren en waar mogelijk te ontwikkelen. Oostelijk van dit gebied
komen in Duitsland adderpopulaties voor in relatief grote bosgebieden die
deels zijn aangelegd opvoormalige heide.
Versnippering van de van oudsher soms uitgestrekte leefgebieden (heide)
zou waar mogelijk terug gedraaid moeten worden door de kleine leefgebieden aaneen te koppelen. Het is voor het behoud van de adder in
Gelderland, en hiermee binnen Nederland, van groot belang een specifiek
op adders gericht beleid te voeren in kleinere en ook in grotere gebieden.
Beheerstechnisch is de kennis van de ligging van de hibernacula en de
zon- en paarplaatsen van groot belang. Voorenkele kerngebieden is deze
informatie welbeschikbaar, maar voor het overgrote deel van de populaties is dit onbekend (Creemers, 1996). Lamberts &van der Rijst (1988)
geven aan dat de adder zeer snel reageert op voor hem gunstige veranderingen in het landschap. Het nemen van gunstige maatregelen als het
creëren van meer open plekken in bos en het verbinden van deze plekken
met heideterreinen en met elkaar levert waarschijnlijk dan ook snel goede
resultaten op.
Exoten
3.21

Italiaanse kamsalamander

Trituruscarnifex

RodeLijst:
Flora-en faunawet:
ConventievanBern:
Habitatrichtlijn
Doelsoort

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

DeItaliaanse kamsalamander iseen middelgrote kamsalamander van
maximaal 15centimeter (Nöllert&.Nöllert, 1992).Het natuurlijke
verspreidingsgebied van desoort strekt zichvoornamelijk uit aan de
zuidkant van deAlpen. Daarbewoont de soort verschillende watertypen.
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Italiaanse kamsalamander
1950t/m1984
1985t/m1994
1995t/m2005

1985-1994: o kilometerhokken
1995-2005:11 kilometerhokken

Habitat
Tussen Apeldoorn en Epe bevindt zich een populatie Italiaanse kamsalamanders. Deze dieren zijn afkomstig van een uitzetting ergens in de jaren
zeventig. Met name het gebied ten westen van Vaassen en een stuk in de
richting van het zuiden lijkt tot het verspreidingsgebied te horen. In1997
werd de eerste waarneming doorgegeven uit Niersen (Bogaerts etal.,
2001). Daarna zijn nog enkele dieren in de omgeving aangetroffen. In
2005 zijn 16waarnemingen doorgegeven. In maart 2005zijn op de
Noorderheide tussen Vierhouten en Elspeet enkele Italiaanse kamsalamanders aangetroffen (Flaes &Flaes, 2005). Vleut &Bosman (2005) melden dat op 2locaties de noordelijke en de Italiaanse kamsalamander
samen voorkomen. Gelderland herbergt 100%van de populatie Italiaanse
kamsalamanders in Nederland.

Beschermingen bedreiging

Onderzoek in Engeland heeft aangetoond dat hybridisatie tussen de noordelijke (gewone) kamsalamander en de Italiaanse kamsalamander mogelijk is (Brede etal., 2000). Tussen de beide soorten is een verschil in habitat
gebruik. De Italiaanse kamsalamander kan vaak worden aangetroffen in
primaire vegetatieloze poelen. Dergelijke voortplantingspoelen worden
door de noordelijke kamsalamander slechts marginaal benut. De achteruitgang van de noordelijke kamsalamander is meer te wijten aan de veranderingen in het landschap en de verstoring van bestaande poelen, dan
door de aanwezigheid van de Italiaanse kamsalamander (Arntzen&.
Thorpe, 1999).
De tot nu toe beschikbare gegevens over de Italiaanse kamsalamander op
de Veluwe zijn te fragmentarisch om voldoende inzicht te krijgen in de
eventuele gevolgen voor de positie van de noordelijke kamsalamander.
Het is mogelijk dat al hybridisatie tussen de twee soorten heeft plaatsgevonden. Doordat de Italiaanse kamsalamander minder gevoelig is voor
dynamiek in het landschap, is het mogelijk dat deze soort ten koste van
de noordelijke kamsalamander profiteert van beheersmaatregelen die
genomen worden op de Veluwe bij het koloniseren van nieuwe wateren
(Bogaerts etal, 2001).
Roodwangschildpad

Trachemys scripta elegans

RodeLijst:
n.v.t.
Flora-enfaunawet: n.v.t.
ConventievanBern: n.v.t.
Habitatrichtlijn
n.v.t.
Doeisoort
n.v.t.
CITES:
BijlageB

Demannetjes van deze zoetwaterschildpad worden 9-22cm. en de vrouwtjes 16-28cm. groot (Rogner, 1995).Het rugschild van jonge dieren is helder groen van kleur en verkleurt naarmate zij groeien naar donkergroen
tot bruin. Het buikschild is crème- of geelkleurig met een zwart vlekkenpatroon. Zeer kenmerkend voor de soort is de rode slaapstreep.
De roodwangschildpad is eierleggend en kan tot drie legsels per jaar produceren. De legselgrootte varieert van ongeveer 2-22eieren. Volwassen
dieren worden regelmatig door h u n eigenaars in het wild uitgezet. Vaak

De provincie Gelderland heeft een nationale verantwoordelijkheid voor
veel soorten. Dit komt enerzijds doordat het de grootste provincie van
Nederland is, maar anderzijds ook door het diverse karakter van de provincie met het grootste aaneengesloten natuurgebied (de Veluwe) van
Nederland, de uiterwaarden van de grote rivieren en de besloten cultuurlandschappen in de Achterhoek en in de Gelderse Vallei. Door deze diversiteit kunnen veel soorten zich hier handhaven. Deze nationale relevantie
voor de herpetofauna wordt duidelijk geïllustreerd door (zeer) grote
belang dat de provincie heeft voor 12van de 23 inheemse soorten reptielen
en amfibieën in Nederland.

Kerngebiedenvoordeherpetofaunain
Gelderlandinrelatietotbeheer
Voor reptielen en amfibieën zijn waarderingskaarten (figuur 5en 6)
gemaakt aan de hand van de puntentelling zoals voorgesteld in tabel2
(paragraaf 2.4, aanwijzing kerngebieden). De (zeer) belangrijke gebieden
voor reptielen zijn respectievelijk in figuur 7en 8aangegeven en voor
amfibieën in figuur 9.
Dehuidige kwetsbaarheid van de leefgebieden van de amfibieën en reptielen in Gelderland en de isolatie van de verschillende populaties maken
een actief beleid ter bescherming van deze soorten noodzakelijk. De drie
V's (Verdroging, Versnippering, Vervuiling) vormen de grootste bedreiging voor de Gelderse herpetofauna (Lenders &.Stronks, 1989). Over het
beheer van terreinen met het oog op reptielen en amfibieën kunnen (en
zijn al) boeken volworden geschreven (o.a. Lenders, 1987; Stumpel&van
Celder, 1991;Creemers, 2000; Stumpel, 2005; Spikmans, 2006). Zeer
recentelijk is zelfs het boek 'Natuurbeheer voor reptielen en amfibieën'
door van Uchelen (2006) verschenen. Voor een volledig beeld voor mogelijkebeheersmaatregelen wordt naar onder andere bovenstaande literatuur
verwezen. In bijlage 3 wordt kort ingegaan op algemene beheersmaatregelen voor amfibieën en reptielen.

reptielen 1985- 2005
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Figuur5.Opbasisvandebeschermingsstatus vandeverschillendereptielen,zijnpunten
toegekend (zietabel 2).Perkilometerhok ishetaantal punten opgeteld,hetgeeneen
overzichtgeeft vandewaarderingvandeverschillendegebiedeninGelderland.
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toegekend (zietabel2).Perkilometerhok ishet aantal punten opgeteld,hetgeen een
overzichtgeeft vandewaarderingvandeverschillendegebiedeninGelderland.
Zeer belangrijke gebieden voor reptielen

Degehele Veluwe isvan een zeer groot belang voor de reptielen in
Celderland. Binnen de Veluwe zijn 5grotere gebieden aan te wijzen als
zeer belangrijk gebied (figuur 7).
DeVeluwe, opgebouwd uit stuwwallen en omgeven door natuurrijke cultuurlandschappen en het rivierensysteem van Rijn en IJssel is een groots,
rijk en gevarieerd natuur- en cultuurlandschap. Voor de reptielen is vooral
de Veluwe een belangrijk bolwerk. Hierbinnen vormen (zie figuur 7) een
aantal deelgebieden zeer belangrijke gebieden voor reptielen, zoals onder
andere de heide terreinen in de gemeente Epe, de Doorwertsche heide en
boswachterij Kootwijk. Belangrijke gebieden binnen de Veluwe zijn onder
meer de Galgenberg, de Edesche heide, boswachterij Kootwijk-Loobosch
en de Elspeetsche heide. Ook het Rijk van Nijmegen met hierin de stuwwal, de Overasseltse en Hatertse vennen en het Heumensoord vormt een
belangrijk gebied voor reptielen binnen Gelderland. In de Achterhoek is
de verspreiding van reptielen iets meer versnipperd, maar hierin kunnen
belangrijke gebieden als het Wooldse veen en Montferland worden aangewezen.
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reptielen 1985- 2005
1punt
2 punten
3 punten
4of 5punten
6 of meer punten

Figuur7.Dezeerbelangrijkegebiedenvoorreptielen.Aiheideterreinen gemeente Epe,B:
Boswachterij Kootwijk »Assélsche heide,C:Nationaal ParkdeHogeVeluwe,D:
DoorwertscheenWolfhezerheide,E:NationaalParkdeVeluwezoom.
A

Heideterreinen gemeente Epe(Creveld,Cortelseberg,Smitsveenen

landgoederen Tongeren enWelna).
Het betreft een 'conglomeraat' van kleine en grotere heideterreinen in het
westelijk deel van de gemeente Epe. Omdat deze afzonderlijke terreinen
min of meer met elkaar in verbinding staan, ontstaat een groot leefgebied
voor reptielen. Alle Celderse reptielen worden hier dan ook regelmatig
waargenomen. Deheideterreinen zijn over het algemeen erg structuurrijk. Droge en vochtiger delen wisselen elkaar af. Opverschillende plekken liggen vennen en veentjes (Smitsveen). Aan de oostzijde bevindt zich
een verbinding met het veel lager gelegen Wisselscheveen.
Beheer en adviezen
Desamenhang tussen deterreinen dient tewordenverbeterd, waardoor
(deel)populaties met elkaar in verbinding worden gebracht.
Erzijn plannen om dit 'conglomeraat' van heideterreinen aan de noordzijde te koppelen met de Doornspijkse Heide, een militair oefenterrein,
waardoor een nog groter en gevarieerder aaneengesloten leefgebied ontstaat. Het verbinden van dergelijke kleine stukken heide kan gunstig zijn
voor de duurzame instandhouding van populaties. Het Wisselsche Veen,

boven Schaveren is in de oude staat hersteld en in verbinding gebracht
met de heide terreinen van Tongeren. Dit zijn heel rijke gebieden aan
slangen en hiermee zijn mogelijkheden vooruitwisseling tussen populaties gecreëerd.
Belangrijk isom het kleinschalig mozaïekpatroon van de verschillende
stadia vanheide te behouden en om
• Tevoorkomen dat het gebied dichtgroeit met bos, waarbij gewaakt wordt
vooreen tegrootschalig ingrijpen.
'Niets-doen-beheer' is niet altijd
gunstig. Hierdoor groeien brandgangen dicht en rukt het bos op,
hetgeen een voor reptielen minder
gunstige ontwikkeling is, maar ook
te intensief ingrijpen, door maaien
en begrazen is niet goed. Op de typische 'VW-heide', de Renderklippen
(gemeente Heerde), ontbreken
natuurlijke gradiënten en zijn de
overgangen van open heide naar
gesloten bospercelen te scherp
geworden. Deheide is mede daardoor ongeschikt als leefgebied voor
Figuur8.Gevarieerde,structuurrijke heide
bijvoorbeeld zandhagedis, adder en
ringslang. Geadviseerd wordt om de structuur in deze heide terug te brengen (figuur 8).
B

Boswachterij Kootwijk',Asselsche heide

Deze boswachterij bestaat uit oude heidevelden, zandverstuivingen, dennenplantages, eikenbossen en het grote ven Gerritsfles. Recent is ook het
terrein van Radio Kootwijk toegevoegd aan de boswachterij.
Het Kootwijkse Veld, ook wel Stroese Heide genoemd, herbergt aanzienlijke populaties van vijf soorten reptielen. Opvallend zijn de grote aantallen
gladde slangen die hier worden aangetroffen.
In het bijzonder bij bosranden komen zeer grote aantallen voor van de
zandhagedis. Binnen de Boswachterij Kootwijk liggen diverse kleinere
gebieden die voor de herpetofauna interessant zijn, zoals de Loofles, de
Gerritsfles en het Kootwijkerveen.

•HetKootwijkerveenligtofficieel inboswachterij Carderen.HoogBuurlovaltonder
boswachterij Uchelen-Hoenderloo.
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DeAsselsche heide valt onder de Kroondomeinen. Het geheel bestaat uit
een groot en afwisselend heideterrein dat slechts over enkele paden, aan
de randen, toegankelijk is. Het bestaat uit natte heide met velden pijpestro en vennen. In het gebied zijn alle zes Gelderse reptielensoorten aangetroffen.
Beheer en adviezen
Erzijn meerdere kleine, oude drinkpoelen aanwezig en ervindt natuurontwikkeling plaats: de Houtbeek isgedeeltelijk weeruitgegraven in een
voormalig weiland zodat ernieuwe kansen ontstaan vooramfibieën en
reptielen.
Het tegengaan vanvergrassing, successie en isolatievan (kleine) heideterreinen zijn belangrijke aandachtspunten.
• Ookwordt geadviseerd het dichtgroeien vanvennen en de eutrofiëring
ervan tegen te gaan.
• Voordegladde slang moeten opgaande structuren alsheuvelsvrij van te
dichtebegroeiing worden gehouden.
Brede overgangszones met veelstructuur vanbosnaar open terrein
vormen prima leefgebied voor reptielen

C

Nationaal Park de HogeVeluwe

Het Nationaal Park met een oppervlakte van 5.500hectare is centraal
gelegen op de Zuid-Veluwe en op de westelijke helling van de Veluwe. Het
Nationaal Parkvormt leefgebied voor alle Gelderse reptielen en vormt een
afwisselend open en gesloten landschap met bos, heidevelden, grasvlakten en stuifzand. Heide en heide vegetatie is de meest belangrijke habitat
voor reptielen in Nederland. Hier komen alle inheemse soorten in voor,
behalve de muurhagedis (o.a. Stumpel, 1985b; Strijbosch, 2002).
Beheer en adviezen
Versnippering iseenprobleem doordat deprovinciale wegen die het
gebied omsluiten vooronder andere reptielen en amfibieën barrières
vormen om naar het Deelerwoud in het oosten, het Harskampse zand in
het noorden en Planken Wambuis in het westen teverplaatsen. Alleen
aan dezuidoost kant vindt het park een aansluiting bij vliegveld Deelen.
Wegbermen opdeVeluweherbergen opveelplaatsen bijzondere herpetofauna populaties, in het bijzonder van reptielen. Bermen kunnen door
hun grote lengte eenbelangrijke functie vervullen alsmigratieroute voor
reptielen en kunnen tevens een leefgebied opzichzijn (figuur 9).
Het openhouden van debermen langs (snel)wegen iseen goede zaak.
VoordeA50en deAiwordt een rigoureus kapbeheer voorgesteld, dat gunstig isvoor reptielen. Voormeer informatie overreptielgunstig bermbeheerwordt verwezen naar van Delft (2005).
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Vooradders iseen toename in recreatie ongunstig, desoort is gevoelig
voor verstoring.
Voorhet behoud van degladde slang iseen specifiek heide-en bosbeheer
van grootbelang. Hierbij moet worden gedacht aan eenbeperking van de
recreatie, kleinschalige beheersmaatregelen en eenzolaag mogelijke
begrazingsdruk. Bergmans &Zuiderwijk (t986)geven aan dat de nog
bestaande populaties gladde slang mogelijk geïsoleerd zijn en niet meer
levensvatbaar. Het isderhalve van grootbelang corridors tussen deverschillende (deel)populaties teverzorgen. Marginale mogelijkheden hiervoorbieden dewildviaducten overdeAren deA50.

Figuur9.Voorreptielengeschiktewegberm
D

Doorwertsche en Wolfhezerheide

Deze beide, door de A50gescheiden natuurterreinen, hebben hun soortenrijkdom -alle Gelderse soorten reptielen komen hier voor- te danken
aan de grote variatie in het landschap. Deaanwezigheid van oude heide,
open zandige plekken en veel gradiënten maken het geschikt habitat.
Beheer en adviezen
Isolatie van deterreinen iseen probleem. Tenopzichte van deoverige zeer
belangrijke gebieden opdeVeluweliggenbeide zeer geïsoleerd.
Snelwegen als deA12en deA50vormen grotebarrières, maar ook kleinere
wegen kunnen fysieke barrières vormen tussen aquatisch- en terrestrisch
habitat vooramfibieën en voormigrerende reptielen. Hierdoor ishet uitgesloten dat de aanwezige zessoorten reptielen doormigratie van nieuw
bloedworden voorzien. Deenige uitzondering hieropvormt misschien de
ringslang, dievanuit deuiterwaarden onder Heelsum en Wageningen,
via deHeelsumsebeek deWolfhezer heide kan bereiken. Het voorgestelde
ecoduct ter hoogte van deDoorwertsche heide isdan ookeen goede maatregel.
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Intensieve begrazing is ongewenst.
Het isvanbelang om in ieder gevaleen deelvan depitrus-en pijpestrovegetatie waarin o.a. adders voorkomen met rust te laten.
E

Nationaal Park de Veluwezoom

Nationaal Park Veluwezoom is met circa 5.000 hectare één van de grootste
aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. In dit terrein ontbreekt
alleen de adder, omdat het te droog is. Op de heideterreinen zijn maar
twee oorspronkelijke vennen, de overige watertjes zijn voor het wild en de
grazers aangelegde poelen. Het zijn vooral de grotere heidevelden die van
belang zijn voor de zandhagedis en de gladde slang. Op de meer vochtige
landgoederen aan de randen leeft ook de ringslang. Dehazelworm en
levendbarende hagedis worden tot in de bossen gevonden. Uitwisseling
met populaties reptielen aan de westzijde van de A50kan alleen via de
wildwisselTerlet plaatsvinden. De zuidelijke Veluwezoom is samen met
het landgoederengebied Brummen-Voorst het belangrijkste kerngebied
voor de ringslang. Niet alleen grote aaneengesloten stukken heide zijn
belangrijk voor reptielen, ook kleinere stukken heide als het
Herikhuizerveld zijn voorbijvoorbeeld de gladde slang van belang. Hier
verplaatsen de reptielen zich voornamelijk langs de zandpaden.
Beheer en adviezen
Hetbeheer iserggevarieerd en bestaat uit nagenoeg niets doen in het
noorden, naar eenmeer intensiever beheer in het zuiden. Doorhet grootschalig plaggen (figuur 10&.11) en branden in delaatste decennia bestaan
degrotere heideterreinen uit heidevan éénjaarklasse. Het iszeer wenselijk om bij het beheer te streven naar een groter oppervlak oude struikheide. Indien toch heide geschoond 'moet' worden isbranden mogelijk
een beteralternatief voorplaggen, hierdoor blijft ermeer reliëf behouden
(Lenders &.Daamen, 2004).
OpdeTerletse Heien deImbosch isongeveer de helft van dekoeien in de
winter van2001/2002verwijderd. Deheide herstelt zich langzaam maar
zekerdoor deze afname in begrazingsdruk. Eenpunt van aandacht is de
populatie wilde zwijnen. Hetblijkt dat dereptielen populatie op sommige plaatsen afneemt, doordat zwijnen stelselmatig grote stukken goed
reptielen habitat omploegen opzoeknaar voedsel. Hetuitrasteren van
bepaalde gebieden zou een oplossing kunnen zijn.
Veldwaarnemingen, maar geen onderzoek, lijken te duiden opeen vooruitgang in het aantal zandhagedissen ophet NPdeVeluwezoom. Met
name in deranden van deTerletse heide gaat de soortvanaf 1990duidelijk vooruit. Vooreenmogelijke oorzaak kan gedacht worden aan het niet
meer open houden van debrandgangen, hierdoor groeien deze langzaam
dicht en ontstaat eengevarieerde vegetatie met (zekerin deeerste jaren)
voldoende open plekken.
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Figuuno. Grootschaligeplagwerk-

Figuurn.Kleinschalige plagwerkzaam-

zaamheden dieongunstig zijnvoor

heden. Gefaseerden kleinschaliguitvoeren

reptielen

vanbeheerswerkzaamheden ishet beste.

Belangrijke gebieden voor reptielen

In de Veluwe zelf, maar ook daarbuiten liggen gebieden die aan te merken
zijn als 'belangrijk' voor het voorkomen van reptielen in de provincie
(figuur 12).

A

Het Kroondomein

Het Kroondomein 't Loois groot en omvat de deelkern terreinen 'De Bieze',
'Galgenberg', 'Paleispark 't Loo'en ook de Asselsche heide. Deze laatste is
besproken in de paragraaf 5.1. Het Kroondomein zelf omvat uitgestrekte
bos- en heidegebieden van ruim 10.400 ha.
De Bieze bevindt zich in het oostelijk deel van het Kroondomein even ten
zuiden van het dorp Uddel. In het terrein komen alle Gelderse reptielensoorten voor. DeBiezebestaat uit een grote open vlakte met nu eens droge
en dan weer natte heide vegetaties afgewisseld met grotere oppervlakte
pijpenstrootje en veenachtige vegetaties. In de Bieze is geplagd in stroken, wat een goede manier is.
De Calgenberg betreft een aantal kleinere heideterreinen aan de oostzijde
van het Kroondomein. Zezijn ecologisch gescheiden van de zeer belangrijke Eper heideterreinen. Het betreft overwegend droge heideterreinen
met enige structuur.
Het Paleispark Het Looomvat 650 hectare. Voor dit gebied isvooral de
ringslang van belang die leeft in en rondom de oude visvijvers en sprengencomplexen. Andere reptielen zoals de zandhagedis, levendbarende
hagedis, adder, gladde slang, ringslang en hazelworm komen voor op alle
grote heideterreinen van het Kroondomein. Crote delen van het
Kroondomein zijn echter bebost en nauwelijks interessant voor reptielenbehoudens de levendbarende hagedis, hazelworm en een zwervende
ringslang.
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Figuur12.Debelangrijkereptielengebieden inGelderland.A:Kroondomein, B: Warnsborn,
C:GinkelscheenEdescheheide,D:Elspeetscheheide,E:Ermeloscheheide,Speuiderveid0Hoütdorperveld,F:Vierhoutscheheidee.o.,C:WooldseVeen,H:Montferland, I:Rijk van
Nijmegen.

Beheer en adviezen
Dehuidige bossen kunnen aantrekkelijker voorreptielen (ookvoorde
zandhagedis) worden gemaakt door
een goed bosrandbeheer,
deaanleg van kapvlaktes enbredebospaden en
doorhetvergroten vandehoeveelheid dood hout.
de samenhang vanhetlandschap kanworden verbeterd doorde kleinere
heideterreinen metelkaarteverbinden, ditvoorkomt hetlokaal uitstervenvan (deel)populaties.
B

Warnsborn

Landgoed Warnsborn ligt opdenoordhelling vandestuwwalvan
Arnhem. Hetgebied isvooral bekend omde(grote) populatie ringslangen
die hier leeft. Opdekleine heideterreintjes meer naar hetnoorden vindt
ook dezandhagedis endelevendbarende hagedis hier goede habitat.
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Beheer en adviezen
Kleineversnipperde stukken heide zouden met elkaarin verbinding
moeten worden gebracht, waarbij ookgedacht moet worden aan een corridor doorhet bosnaar grotere heideterreinen met name ten noorden van
het landgoed (eengrote klus overdeA12en de Koningsweg).
Levendbarende hagedissen zijn gevoeligvoorverdrogingvan hun leefgebied, zandhagedissen zijn in veelmindere mate gevoeligvoor verdroging.
Het isderhalve noodzakelijk ook in kleine gebieden demozaïek van verschillende typen droge en natte heide te behouden.
Onderzoek zalmoeten uitwijzen oferookin detoekomst voldoende
geschikte afzetplekken voorde ringslang aanwezig zijn of blijven.
C

Cinkelscheen Edesche heide

Zowel de Cinkelsche als de Edesche heide zijn in gebruik als militair
oefenterrein. De 'droge' Cinkelsche heide ligt ten zuiden van de N224, die
in het zuiden afgesneden wordt door de A12en daardoor alleen via een
voor reptielen-passage onvriendelijke tunnel aansluiting vindt met de
spoorlijn Wolfheeze-Ede. Deten noorden van deze weg gesitueerde
Edesche heide is eveneens een redelijk droog heideterrein, waar in het
bosgebied in het oosten een paar vennetjes liggen. In het oosten vindt
deze heide aansluiting bij Planken Wambuis en het veel drogere Mosselse
Zand.
Beheer en adviezen
Geadviseerdwordt debarrièrewerkingvan de N224en deA12opte heffen.
DeN224tussen deheideterreinen in vormt eenbarrière voordehier noordelijk voorkomende gladde slangen en levendbarende hagedissen. De
adder ishier alminstens 10jaar niet meer waargenomen. Alleen in het
zuidelijkste puntje van deCinkelsche heide komt deringslang voor. De
zandhagedis en dehazelworm worden inbeide heideterreinen waargenomen, maar ookvoorhen zaldeN224tussen deterreinen een onneembare
barrière vormen.
D

Elspeetsche heide

De Elspeetsche heide vormt samen met de Noorderheide in het oosten en
de Westeindsche heide in het noorden een groot vrijwel aaneengesloten
heidegebied. Dedrukke provinciale weg Nunspeet -Elspeet snijdt het
gebied in tweeën en doet in visueel opzicht afbreuk aan de ecologische
eenheid. Het gebied bestaat uit overwegend droge heidecomplexen met
plaatselijk natuurlijke vennen of kunstmatig aangelegde vijvers
(Noorderheide). De laatste ro jaar zijn geen hazelwormen, ringslangen en
adders meer waargenomen. Wel zijn veel zandhagedissen en levendbarende hagedissen gemeld.

Beheer en adviezen
Geadviseerd wordt debarrière werking van deN310opteheffen om de
isolatie van dedeelgebieden weg te nemen.
Deheideterreinen worden begraasd dooreen schaapskudde. De huidige
begrazingsdruk wordt niet alsbedreigend beschouwd.
OpdeElspeetsche heidezou eenbeleid dat meer richting het 'niets doen'
welgunstig zijn. Dezeheide heeft teweinig structuur en wordt te veel
bijgehouden en isdaardoor minder geschikt voorreptielen. Welheeft de
Elspeetsche heide mooie vennen.
E

Ermelosche heide,Speulderveld &-Houtdorperveld

De Ermelosche heide en het Houtdorperveld bestaan uit overwegend droge
heide complexen met hier en daar een enkel ven. Beide heideterreinen
worden begraasd, de Ermelosche heide sinds kort door een schaapskudde
en het Houtdorperveld al langer door rundvee. Het Speulderveld grenst
aan de noordzijde van het Houtdorperveld en betreft een terrein met zeer
natte gedeelten. Dit gebied wordt niet begraasd.
Degemeente Ermelo is voornemens om binnen enkele jaren een verbindingszone aan te leggen van heidestroken van circa 50 -100 meter breed
langs de N302tussen het Houtdorper- en Speulderveld en de Ermelosche
heide, en de Ermelosche heide en het Cyriasische veld (ca. 2,5 km;
Anoniem, 2001). Depercelen hebben momenteel een agrarische functie.
Beheer en adviezen
Zowelhet intensieve gebruik van vooral deErmelosche heide en
debegrazing vormen een aandachtspunt en kunnen mogelijk een negatieveuitwerking hebben opdethans aanwezige herpetofauna.
Deverbossingvan veelheideterreinen isvoordeaddereen probleem. De
teruggang in verspreiding van desoort aan dezewestkant van deVeluwe
ishiervan een gevolg.
Vooralvoordegladde slang diehier enkelejaren terug is waargenomen
vormen een tehoge recreatie- en begrazingsdruk eenbedreiging, maar
ookdeadder reageert hier negatief op. Hetbeheer isgericht opbehoud en
ontwikkeling van natuurwaarden maar vooral deErmelosche heide
wordt multifunctioneel en intensief gebruikt. Geadviseerd wordt zowel
debegrazings-alsrecreatiedruk tebeperken en desamenhang tussen
heidegebieden te versterken.
F

Vierhoutscheheidee.o

Dit gebied omvat enige restanten van de grote heideterreinen die hier
voorheen hebben gelegen. Het grootste deel van dit gebied is in de loop
der jaren omgevormd tot productiebos. Defragmenten van heideterreintjes, stuifzanden en het botanisch zowaardevolle Mosterdveen hebben
nog altijd hoge natuurwaarden. Deheideterreinen zijn afwisselend nat
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en droog en in tussenliggende bosgebieden liggen meerdere natuurlijke of
aangelegde vennen en poelen. Nogaltijd leven hier de ringslang, de gladde slang, de adder, hazelworm en levendbarende hagedis. De geïsoleerde
ligging van de afzonderlijke terreintjes maakt zebijzonder kwetsbaar.
Plaatselijk is de recreatiedruk hoog (Mosterdveen) hoewel de situatie door
sanering van standplaatsen de laatste jaren is verbeterd.
Beheer en adviezen
Geadviseerd wordt derecreatiedruk tebeperken en
wordt aandacht gevraagd om dehoge diversiteit in landschappen en de
samenhang hierin tebehouden en te versterken
• Hetverbinden van kleine stukken heide kan gunstig zijn voorde duurzame instandhouding van populaties. HetWisselscheVeen, boven
Schaveren isin oude staat hersteld en inverbinding gebracht met de
heide terreinen vanTongeren. Dit zijn hele rijke gebieden aan slangen en
hiermee zijn mogelijkheden vooruitwisseling tussen populaties gecreëerd. Eenzelfde verbinding zou ookvoor het Mosterdveen en de Waschkolk
tot stand kunnen worden gebracht dooreenverbindingszone aan te
leggen doorhet productiebos wat dezekleineheideterreintjes scheidt. In
dezekleine terreinen komen ringslang, gladde slang en adder voor. Deze
terreinen zijn momenteel teklein voorhet instandhouden van duurzame
populaties. OokopdeWaschkolk nam het aantal levendbarende hagedissen af, waarschijnlijk doorhet dichtgroeien van het terrein. Dit isin 2003
hersteld en deresultaten van 2005lijken een herstel van depopulatie te
laten zien.
C WooldseVeen

Het Wooldse Veenbestaat uit verspreid gelegen stukken bos en hoogveen.
In de veenputten vormt zich opnieuw hoogveen met specifieke plantensoorten als zonnedauw en lavendelheide. Het hoogveengebied vormt één
geheel met het Duitse natuurgebied Burlo-Vardingholter Venn. De
levendbarende hagedis, zandhagedis en de hazelworm komen nog verspreid over het gebied voor. De gladde slang en de ringslang laten echter
een negatief beeld zien.
In het Wooldse Veen is de levendbarende hagedis in aantal en verspreiding achteruit gegaan, maar de oorzaak daarvan is niet geheel duidelijk.
Mogelijk komt dit door een algehele achteruitgang van het milieu aldaar,
want het oppervlak is nog hetzelfde gebleven en ook het type leefgebied
lijkt nog in orde. Deverdroging kan ook hier een rol spelen. De levendbarende hagedis breidt zich uit in het cultuurlandschap eromheen. Doordat
afscheidingssloten en greppels niet meer worden bemest, wordt deze
vegetatie steeds schraler. De dieren kunnen dan ook zonnend op afscheidingspaaltjes worden aangetroffen.

Beheer en adviezen
Specifiek voorhet behoud van degladde slang ishet vanbelang dat een
specifiek opreptielen gericht beheer ingezet gaat worden in de drogere
delen van het gebied, met name de veendijken.
Daarnaast ishet zinvolcorridors naar andere potentiële leefgebieden in
deomgeving te creëren doorbermen, houtwallen, bosranden en verspreid liggende natuurterreintjes reptielvriendelijk te beheren.
Het Wooldse Veen dreigde door ontwatering van omringend landbouwgebied te verdrogen. Om het water langer vast te houden, werd in de bodem
een plastic scherm aangebracht. Omdat deze ingreep niet afdoende is,
worden nieuwe maatregelen genomen om water in het gebied vast te houden. Eén van devoorstellen is om het centrale deel van het Wooldse veen
open te kappen zodat reptielen meer overlevingskansen hebben. Zo blijft
het leefgebied van onder andere de gladde slang behouden.
Verstoring doorrecreatie dient teworden voorkomen voormet name de
gladde slang en
aanbevolen wordt maatregelen tenemen om het leefgebied van de ringslang te herstellen zodat de soort het Wooldse Veenkan herkoloniseren.
H

Montferland

Het Montferland isvan belang voor drie soorten reptielen: gladde slang,
hazelworm en zandhagedis. Levendbarende hagedis komt hier niet voor.
In dejaren negentig van devorige eeuw is deze soort wel aangetroffen op
de Elterberg in Duitsland. DeElterberg is het verlengstuk van
Montferland, doorsneden door de autosnelweg At2. Depopulaties van
gladde slang en zandhagedis zijn tussen het begin van dejaren negentig
van de vorige eeuw en 2006 in omvang afgenomen. Diverse heiderestanten zijn dichtgegroeid.
Deprovincie is bezig maatregelen te nemen om op korte termijn (komende 5à 10jaar) de reptielenpopulatie te versterken door het openhouden,
herstellen en plaatselijk vergroten en verbinden van de verspreid gelegen
heide en heischrale terreintjes en door het 'verzachten' van de overgangen
tussen bos en akkers.
Beheer en adviezen
Geadviseerd wordt om devergrassing en het verdere dichtgroeien van
heide terreinen tevoorkomen. DoorNatuurmonumenten en vrijwilligers
wordt getracht om een aantal heiderestanten open tehouden voor flora,
broedvogels en reptielen.
Dehazelworm isniet bedreigd in Montferland. Welworden jaarlijks
overreden hazelwormen aangetroffen opeenverhard fietspad, mogelijk
dat maatregelen in het bermbeheer ertoe kunnen leiden dat ditvoorkomen wordt.
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5-3

Belangrijke gebieden vooramfibieën

Voorde amfibieën zijn debelangrijke gebieden op te delen in vier hoofdgebieden; het Rijk van Nijmegen, de Achterhoek, de Veluwe en het
Rivierengebied. Alsbelangrijke gebieden zijn in figuur 13 12gebieden
omcirkeld.
Vooramfibieën is de Veluwe een belangrijk gebied, met hierin onder
andere de deelgebieden boswachterij Kootwijk, de Leemkuil, de
Tongerensche beek en het Mosterdveen. In het Rijk van Nijmegen vormen
de Overasseltse en Hatertse vennen voor amfibieën een zeer belangrijk
gebied.
In de Achterhoek ligt een groot aantal belangrijke gebieden voor amfibieën. Voorhet rivierengebied zijn het de uiterwaarden die belangrijk zijn
voor amfibieën in Gelderland, zoals onder andere de Deestsche waarden,
Heesseltsche Uiterwaarden en de uiterwaarden van de IJssel, maar ook de
kenmerkende grens met Zuid-Holland genaamd de Diefdijk is van groot
belang voor amfibieën.
A

Smitsveen e.o.

Het Smitsveen bestaat uit enkele fragmenten hoogveen dat nagenoeg
geheel isvergraven. Het gebied ligt op de grens van het landgoed
Tongeren en deTongerense heide. Van oorsprong is het gebied bekend van
onder andere het voorkomen van de heikikker, adder, ringslang, hazelworm en zandhagedis, maar ook rugstreeppad, poelkikker en kleine
watersalamander worden hier waargenomen.
Beheer en adviezen
Enigejaren terug ishet gebied grootschalig vrijgesteld van opslag van
vliegdennen en bosopstanden waarbij ookdeoude strooisellaag tot opde
zandbodem isverwijderd. Vennen en veenrestanten zijn uiteraard ontzien. Dit onderhoud isgrootschalig uitgevoerd, waardoor de eerste jaren
een kaalslag isontstaan. Geleidelijk aan groeit het gebied weerdicht met
een schrale vegetatie en kan geconcludeerd worden dat landschappelijk
winst isgeboekt. In hoeverre ookreptielen en amfibieën hiervan mee
profiteren isniet bekend. Geadviseerd wordt om in het vervolg dergelijke
maatregelen gefaseerd en opeen kleiner schaalniveau uit te voeren.
Deheikikker profiteert van maatregelen dieworden genomen voor herstelvan hoogvenen en vennen.
B

Speulderveld, Landgoed Staverden

Het gebied ligt op de overgang van de wat hogere zandgronden naar het
beekdal van de Staverdensebeek. Op het Speulderveld (eigendom gemeente Ermelo) stagneert hemelwater op een slecht doorlatende grondlaag
waardoor plaatselijk vrijwel continu water staat. De rugstreeppad is hier
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Figuunj. Debelangrijkegebiedenvooramfibieen inGelderland. A:Smitsveene.o,,
B:Speuldervelda-landgoed Staverden, C:Mosterdveen, Waschkolk e.o.,D:Nationaal Park
deHoge Veluwe,E:Achterhoek, F:Arnhem -Zuid,G:Uiterwaarden vandeLek,Lingee.o.en
deDiefdijk, H:Uiterwaarden vandeWaal, I;Uiterwaarden bijWageningen,}: Gelderse
Poort,K:IJsseldal,L:OverasseltscheenHatertsche vennen.

waargenomen. Ten oosten van het Speulderveld ligt 'De Leemputten'. In
het verleden is hier op kleine schaal leem gewonnen als grondstof voor
baksteen. In de uitgegraven laagten en kommen staat water, een ideaal
leefgebied voor onder andere de kamsalamander, de Alpenwatersalamander, de kleine watersalamander en andere amfibiesoorten (allen
in meerdere kilometerhokken). Direct grenzend aan 'De Leemputten'
grenzen het dal van de Staverdensebeek en het natuurontwikkelingsproject 'Het verbrande bos'. Verspreid in dit gebied liggen vennen, poelen
en retentiebekkens die al met al een fraai en afwisselend leefgebied voor
amfibieen vormen.
Beheer en adviezen
Geadviseerd wordt dedoorsnijding van het gebied door de provinciale
wegN302en deUddelermeerweg te mitigeren. Desteeds drukker wordende N302doet ernstige afbreuk aan defraaie overgang naar het beekdal. Degemeente Ermeloheeft alhet plan om een strook heidevan ongeveer2,5km lang langs deN302te leggen als corridor.
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DeGelderse Poort

DeCelderse Poort kan worden opgedeeld in 2 deelgebieden; de Ooijpolder
en de Rijnstrangen. Debuitendijkse uiterwaarden van de Ooijpolder zijn
in het verleden vaak fors vergraven ten behoeve van de zand- en kleiwinning. De grote zandgaten (Bisonbaai en Kaliwaal) die zijn overgebleven
zijn vrijwel uitsluitend interessant voor rugstreeppad; andere soorten
worden nauwelijks aangetroffen. In dit deelgebied komen grote populaties kamsalamander en rugstreeppad voor. Vooral de binnendijks gelegen
Groenlanden en Tiengeboden vormen het habitat voor zeer grote aantallen
kamsalamanders. In de Millingerwaard is een vrij grote populatie rugstreeppadden aanwezig. Deze populatie overwintert onder andere op het
hoogwatervrije terrein van een voormalige steenfabriek. Een ander kerngebied ligt in de gemeente Ubbergen rondom Ooij. Het zijn de hier gelegen uiterwaarden ten zuiden van de Waal, waaronder Groenlanden en de
Ooijpolder. Kamsalamander en rugstreeppadden komen hier veel voor.
Het beschermde natuurgebied 'De Rijnstrangen' vormt een langgerekt lint
van afgesloten rivierarmen, poeltjes en drassige laagten met een grote
diversiteit aan begroeiingstypen. Er komen grote populaties gewone padden en groene kikkers voor (meer-, en bastaardkikker). Veel gewone padden overwinteren overigens in het binnendijkse gebied. Tijdens de
voorjaarstrek vallen hier ondanks de inzet van een fanatieke groep vrijwilligers nog steeds verkeersslachtoffers. Vooral rondom Oud Zevenaar, maar
ook bij Herwen, Aerdt en Pannerden zijn waarnemingen bekend van
kamsalamander. Deze soort isvrijwel uitsluitend aangetroffen in laagdynamische, binnendijkse systemen.
In het meest noordwestelijk deel van de Pannerdense Waard (bij Kandia
en DeJezuïtenwaai) zijn diverse , soms grote (deel)populaties kamsalamander en rugstreeppadden aanwezig. Bij de aanleg van de tunnel onder
het Pannerdens Kanaal ten behoeve van deBetuwelijn zijn hier diverse
compenserende maatregelen getroffen in de vorm van nieuwe poelen en
divers landbiotoop. Eris getracht zoveel mogelijk individuen te vangen en
over te plaatsen naar de nieuw aangelegde biotopen. Welke invloed de uiteindelijke aanleg heeft gehad op de bestaande populaties is nog niet
geheel duidelijk.
Vooral voor rugstreeppadden is de Loowaard extreem belangrijk. Er komt
een zeer grote populatie voor die waarschijnlijk een uitwisseling kent met
de individuen bij Kandia/Jezuïtenwaai. Vooral de drassige laagten en bij
voorjaarshoogwater overstroomde graslanden worden gebruikt voor de
voortplanting. Alle algemene soorten zijn aangetroffen in het buitendijks
gebied. In de Roswaard en de Angerense Buitenpolder zijn kamsalamanders aanwezig. Van de Angerense Buitenpolder en de Huissense Waard
zijn waarnemingen bekend van rugstreeppadden en van de Huissense
Waard ook van kamsalamander.

Beheer en adviezen
Geadviseerd wordt goed desamenhang tussen debinnendijkse gebieden
en deuiterwaard tebehouden. Zoweldeuiterwaard als binnendijkse
gebieden zijn vanbelang en vormen voordemeeste soorten amfibieënpopulaties één leefgebied.
Wanneer een uiterwaard hoogwatervrije terreinen bezit en geschikte
voortplantingswateren aanwezig zijn, kunnen alle soorten hun gehele
levenscyclus in deuiterwaard voltooien. Ditbenadert de oorspronkelijke
situatie in rivierdalen, met eenvolledigintacte en geleidelijke gradiënt
vanaf dehoog dynamische rivierbedding tot niet ofnauwelijks overstromende terreindelen alshardhoutooibossen. Combinaties van hoogwatervrije delen en laagdynamische voortplantingswateren zijn echter relatief
zeldzaam geworden. Indezegevallen zijn binnendijkse gebieden van
levensbelang voorhet voortbestaan van populaties in deuiterwaard. Deze
binnendijkse gebieden dienen daarom niet verwaarloosd teworden. De
ontwikkeling van rivierduinen en ooibossen met ruigtes betekent een
duidelijke verbetering in het eenzijdige aanbod vanterrestrische biotopen, maar voordevoortplanting ishet van grootbelang dat voldoende
laagdynamische voortplantingswateren aanwezigblijven (Dorenboschet
al, 1999a).
Opdijken worden tijdens deamfibieëntrek grote aantallen padden, kikkersen salamanders doodgereden en ookna devoortplanting, alsdejuvenieledieren verspreid (salamanders) ofgeconcentreerd (padden) het land
optrekken, kan (gemotoriseerd) verkeer grote aantallen dode dieren opleveren. Meermaatregelen hiertegen, zoalseen tijdelijk verbod op verkeer
overdijken, zijn gewenst.
K

Ijsseldal

In dit grote aaneengesloten gebied, met name gelegen aan westzijde van
de IJsselliggen meerdere kleine deelkerngebieden. In totaal zijn er tien
amfibiesoorten bekend uit deze regio, waarvan kamsalamander, rugstreeppad, heikikker, knoflookpad en poelkikker de bijzondere soorten
zijn.
In het deelgebied Landgoed De Poll/Bomendijk is, naast het voorkomen
van meer algemenere soorten, de aanwezigheid van kamsalamander,
poelkikker en met name knoflookpad bijzonder te noemen. De knoflookpadden in dit deelkerngebied vormen waarschijnlijk één van de meest
levensvatbare populaties in het gehele Ijsseldal (Creemers &.Crombaghs,
1999)Clobaal in de driehoek Brummen, Zutphen en Eerbeek ligt een aantal
gebieden (o.a. Wilhelminahoeve, Sterrebos en Voorstonden) die ondermeer waardevol zijn vanwege de aanwezigheid van kamsalamander en
knoflookpad. Degracht rond Huis Voorstonden isjarengeleden geschoond

113

en gekoloniseerd door vis. Nadien zijn geen knoflookpadden meer waargenomen. In 2005 is in een tuinvijver 500 meter van bovengenoemde poel
een roepend mannetje waargenomen.
Aan de randen van de grote zandwinlocaties zijn op diverse plekken afgelopen jaren rugstreeppadden waargenomen. Deze opportunistische pioniersoort weet sterk te profiteren van de antropogene dynamiek.
In de laagdynamische voormalige kleiputcomplexen zijn vrijwel alle
algemeen voorkomende soorten amfibieën aangetroffen, met op een aantal plekken tevens kamsalamander.
Binnendijks aan de zuidoostflank van Nationaal Park Veluwezoom is vooral de landgoederenzone van belang voor amfibieën (en ringslang).
Landgoed Middachten, Avegoor en Hof te Dieren vormen de kernen hierin. Deze langgerekte, relatief smalle zone kenmerkt zich ondermeer door
het parkachtig landschap met veel halfnatuurlijke elementen, ruige graslandjes, natte (kwel)broekbossen, landgoedwateren, poelen en drassige
laagten. Naast relatief veel algemene soorten, is tevens op diverse plekken
kamsalamander aangetroffen. Debeheerders van de landgoederen spannen zich fors in voor het behoud en verdere ontwikkeling van amfibie- en
ringslangpopulaties.
Beheer en adviezen
Eenaantal knoflookpad- en kamsalamanderwateren in het deelgebied
Landgoed DePoll/Bomendijk isnodig toeaan opschoning en terugbrengenvanbeschaduwing. Ookleent het gebied zich zeergoedvoorde
aanleg van nieuwe poelen. Afgelopen jaren isreedseen start gemaakt
met het aanleggen van poelen en het wegwerken van achterstallig onderhoud vanbestaande wateren, maar devoortgang hiermee lijkt nu enigszins gestokt.
Langs deSoerensche beek heeft waterschap Veluwejaren geleden op
diverse plekken kleine poelen aangelegd. Dezezijn inmiddels vrijwel
helemaal dichtgegroeid. Nieuwe poelen dieeen viertaljaren geleden zijn
aangelegd tussen deSoerensche Beeken de Broekdijkin het kader van
een herinrichtingsproject voldoen wat grootte betreft beter aan decriteria.
Naast meer algemene soorten amfibieën, komen tevens kamsalamander
enheikikkervoor. Regelmatigworden overigensookringslangen gesignaleerd. Hetvennetje in deinmiddels volledigvergraste de
Leuvenheimsche heide isaan het verlanden. Inwelke mate dit invloed
heeft ophet voortplantingssucces van heikikker isonduidelijk. Nader
onderzoek ishiervoor noodzakelijk.
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Overasseltscheen Hatertsche vennen

Dit belangrijke kerngebied voor amfibieën is gelegen in de nabijheid van
Nijmegen. In totaal komen hier n soorten amfibieën voor. Vooralvoor de
kamsalamander en de knoflookpad is dit een belangrijk gebied, maar ook
de heikikker, rugstreeppad, poelkikker en Alpenwatersalamander worden
regelmatig aangetroffen. Kenmerkend zijn de vele aanwezige gradiënten,
zoals de overgangen van loofbos naar heide, van heide naar ven, van ven
naar loofbos en alle daarop denkbare varianten. Gradiënten waarin de
vaak benodigde habitats voor amfibieën in zijn te vinden.
Beheer en adviezen
Het noordelijk deelvan het Roelofsven isalop2plaatsen uitgediept. Het
Roelofsven iseenbelangrijk water voor o.a. deknoflookpad. Het zuidelijk
deelvan het venisechter ookergverland en het verdient dan ookde aanbeveling ookdit deelteschonen. Deveenplaat in het midden moet weer
een echte veenplaat worden.
Tevenswordt aanbevolen door tezetten met het kappen van sparren.
Ditcreëert ongekende mogelijkheden voordebelangrijke soorten in het
gebied
Tenslotte wordt aanbevolen om 'het Stort' teschonen. Ditven istever
aan het verlanden en dient teworden uitgediept en schoon te worden
gemaakt.

SAMENVATTING
Opbasis van het huidige verspreidingsbeeld kunnen de verschillende
kerngebieden voor reptielen en amfibieën worden aangewezen. Een zeer
belangrijk gebied voor reptielen is de gehele Veluwe, waarin enkele gebieden specifiek zijn aan te wijzen als ofwel 'zeer belangrijk', ofwel als
'belangrijk' gebied. Met name de randen van de Veluwe zijn van belang.
Het verplaatsen van alle recreatie naar de randen is dan ook geen goede
maatregel. Ook in de Liemers, in de Achterhoek en in het Rijk van
Nijmegen liggen belangrijke gebieden voor reptielen. Delaatste drie zijn
ook belangrijk voor amfibieën. Tevens is voor amfibieën ook het rivierengebied, met hierin debinnen- en buitendijkse terreinen belangrijk leefgebied binnen Gelderland.
Over het algemeen kan gesteld worden dat binnen Gelderland enkele
maatregelen (niet in volgorde van belangrijkheid) voorgesteld worden:
Desamenhang tussen binnen- en buitendijkse gebieden voor onder
andere de kamsalamander en ringslang kan versterkt worden,
maatregelen zijn gewenst om het aantal verkeersslachtoffers van kamsalamander, kleinewatersalamander en padden opdijken, maar ookop
'gewone' wegen zoalsdeUddelermeerweg terug te dringen.
Tevensworden maatregelen voorgesteld om in verschillende delen van
Gelderland deisolatievan kleine heideterreinen tegen tegaan door deze
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met elkaar teverbinden. Dat kan enerzijds doorgrootschalig aanleggen
van ecoducten over(snel)wegen (A50, A12,N224e.a.) ,ofdoorhet aanleggenvan verbindingszones in tussengelegenbossen (o.a. Montferland).
Eenander regelmatig terugkerend probleem ishet tegrootschalig beheer
van kwetsbare heideterreinen en het dichtgroeien (vergrassen, verbossen)van heideterreinen.
Ondanks dat deboomkikker een herstel laat zien, dienen maatregelen
genomen teworden om leefgebieden verder teversterken en met elkaar
te verbinden.
Hetpoelenbeheer kan opsommige locaties verderworden aangescherpt.
Dooreutrofiëring, verzuring ofdoor deaanwezigheid vanvis(bijv. gracht
rond huis Voorstonden) neemt de kwaliteit van het water als voortplantingshabitatvooramfibieën snel af.
Ookhet dichtgroeien vanpoelen (bijv. Meinerswijk) heeft negatieve
gevolgen voordevoortplanting van amfibieën.
Tenslotte isderecreatiedruk in bepaalde gebieden (o.a. Mosterdveen) dermate hoogdat dezeverstorend werkt opgladde slang en adders.

n6

'Witte'gebieden

Tussen verschillende regio's is een verschillende inventarisatie intensiteit
meetbaar. Goed geïnventariseerd zijn terreinen als het Nationaal Park
Veluwezoom en de stuwwal onder Nijmegen. Voordeze terreinen bestaat
dan ook een beter beeld van de verspreiding van soorten dan van andere
gebieden. Andere terreinen zijn minder geïnventariseerd omdat ze ofwel
niet vrij toegankelijk zijn, of omdat zeop het eerste oog minder aantrekkelijk lijken, zoals bijvoorbeeld de Betuwe. Toch kunnen deze gebieden
interessant zijn voor zeldzame soorten als de kamsalamander en rugstreeppad. Voor deze atlas heeft geen extra onderzoeksinspanning plaatsgevonden.
In tabel 4 is per soort aangegeven van hoeveel kilometerhokken de verspreiding van de soorten bekend was in de periode 1985-1994 en in de
periode 1995-2005. In de laatste kolom wordt aangegeven hoeveel van
deze hokken herbevestigingen zijn. In 1985 -1994waren bijvoorbeeld uit
16kilometerhokken meerkikkers bekend. In 1995-2005waren dit 63kilometerhokken. Van de 16kilometerhokken uit de eerste periode zijn hiervan echter maar 3 kilometerhokken herbevestigd. Deze tabel geeft aan dat
wanneer aangegeven is dat ondanks de toename in inventarisatie intensiteit (zie hfd. 2), in Gelderland nog gebieden zijn die met weinig regelmaat
worden bezocht, waardoor deze 'wit' blijven en dat men alert moet blijven
op de betekenis van de aantallen kilometerhokken waarin een soort in
een periode is aangetroffen. Derugstreeppad is slechts in 39%van de kilometerhokken in een periode van 20jaar in hetzelfde kilometerhok aangetroffen. Betekent dit dat de soort niet meer voorkomt in de 156 andere
kilometerhokken, of dat er r78nieuwe kilometerhokken bij zijn gekomen? In een periode van 10jaar wordt gemiddeld slechts 45,8%van de
vindplaatsen (over alle soorten) opnieuw bevestigd.
In figuur 18is het aantal waarnemingen per kilometerhok van de laatste
20jaar aangegeven. Duidelijk te zien is dat een aantal gebieden 'populair'
is om te onderzoeken, maar dat andere gebieden zoals bijvoorbeeld de
uiterwaarden van deWaal niet of nauwelijks worden geïnventariseerd.
'Witte' gebieden betreffen gebieden waarvan niet duidelijk is welke soorten in deze terreinen voorkomen, doordat hiervan geen recente verspreidingsgegevens bekend zijn. Het betreft hier terreinen die niet
publiekelijk toegankelijk zijn, zoals militaire oefenterreinen of de kroondomeinen, maar ook gebieden die 'minder' interessant zijn (of lijken) om
te bezoeken, zoals de gebieden langs de randmeren. In totaal zijn er zeven
van dergelijke witte gebieden te onderscheiden. In figuur 18 zijn deze
omcirkeld aangegeven.
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Tabel4.Het aantal kilometerhokken indeperiodes1985-1994en1995-2005waarvan
waarnemingen vandeverschillendereptielenenamfibieën bekendzijn.Indelaatstekolomis
hetaantal küometerhokkengegevenwaarin inbeideperiodendesoortisbevestigd.Tevens
hetpercentagevanditaantal kilometerhokken inverhoudingtot het aanta!
kilometerhokken uitdeeersteperiode.
Aantal k m

Aantal k m

zowel i n 85-94

1985 - 1 9 9 4

1995 - 2005

e n 95-2005

amfibieën
meerkikker

16

poelkikker

94
120

63
194

3 (19 %)
24 (26 %)
38 (32 %)

216

474
168

76 (35 %)

gewone pad

255
1386

277
1366

99 (39 %)
606 (44%)

b r u i n e kikker

1563

1405

22

701 (45 %)
10 (45 %)

bastaardkikker
heikikker
rugstreeppad

knoflookpad
keine watersalamander

931

24
1097

kamsalamander

253

299

Alpenwatersalamander

24

boomkikker

77

43
160

431 (46 %)
128 (51%)
14 (58%)
57 (74%)

reptielen
adder

204

105

63 (31 %)

ringslang

154
456

180

55 (35 %)
207 (45 %)

hazelworm
gladde s l a n g

118

490

74
605

105

34 (46%)

levendbarende hagedis

552

zandhagedis

406

434

329 (54%)
264 (65%)

aantalwaarnemingen per kilometerhok
1 -3
• 4-9
10- 19
20-49
• 50of meer
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Figuur78.WeergaveVonhetaantal waarnemingen van reptielenenamfibieen inde
afgelopen20jaar.Tevenseenillustratie vande'witte' gebiedenvanGelderland.A:NoordVeluwe,B;OostelijkerandvandeVeluwe,C:Graafschap,D:Achterhoek, E:Hemers,F:
RivierengebiedLlnge,Waal,Maas, Rijn,G;GelderseVallei.
A

Noordkant Veluwe

Denoordkant van deVeluwe vormt samen met de polders tussen Kampen,
Zwolle en Elburg een relatief 'wit' gebied. Demeeste inventarisaties vinden plaats aan de zuidkant van de Veluwe, waardoor de verspreiding van
soorten aan de noordkant duidelijk onderbelicht blijft. Het militaire
oefenterrein op de Oldenbroeksche Heide vormt het grootste aaneengesloten 'witte' gebied. Ook het Harskampsche Zand en de Doornspijksche
Heide kunnen niet worden geïnventariseerd op het voorkomen van reptielen en amfibieen. Met name voor de adder, zandhagedis en de gladde
slang zijn dit belangrijke 'witte' gebieden. Deze terreinen lijken zeker wel
zeer geschikt voor het voorkomen van met name reptielen. Ondanks de
aanwezigheid van deze militaire terreinen is een groot deel wel vrij te
bezoeken. In het kader van de Inhaalslag zijn al vier excursies hier naartoe georganiseerd (in 2006), maar meer gegevens zijn zeker noodzakelijk.
Depoldergebieden ten noorden van de Veluwe worden slechts mondjesmaat geïnventariseerd, waardoor van dit gebied vrij weinig gegevens
bekend zijn.
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Tevens vormen de vliegvelden van Terlet en Deelen 'witte' gebieden voor
de gladde slang en zijn meer gebieden aan te wijzen in het centrale deel
van de Veluwe, zoals de Harskamp, waarvan voor zowel reptielen als
amfibieën het verspreidingsbeeld gaten vertoont.
B

Oostelijke rand Veluwe

Aan de oostkant van de Veluwe is een duidelijk wit gedeelte te zien. Hier
vormen binnen de Veluwe de kroondomeinen bij Apeldoorn een grote
witte vlek. Tussen de Veluwe en de IJsselaan de oostkant en in het westen
tussen de Veluwe en de randmeren liggen ook twee gebieden waarvan
weinig gegevens beschikbaar zijn. Dit komt door een lage inventarisatie
inspanning in deze gebieden.
C

Graafschap

De Graafschap vormt een wit gebied voor de kamsalamander, poelkikker,
levendbarende hagedis, hazelworm en ringslang. Gezien de samenstelling van het landschap is het aannemelijk dat deze en andere soorten,
hier meer voorkomen dan momenteel uit de kaarten blijkt.
D

Achterhoek

In de gehele Achterhoek is de verspreiding van de boomkikker goed in
kaart gebracht, maar het verspreidingsbeeld van soorten als de kamsalamander, kleine watersalamander, levendbarende hagedis en ringslang
blijft achter. Het is aannemelijk dat soorten meeprofiteren van de maatregelen die ten gunste van de boomkikker worden genomen en dat de soortenrijkdom in het wat meer kleinschalige cultuurlandschap groter is dan
momenteel wordt gesuggereerd.
E

Liemers

Onder de Oude IJssel, tussen Doetinchem, Westervoort en Beek is ook een
duidelijk 'wit' gebied zichtbaar. Hier ontbreken zelfs waarnemingen van
algemene soorten als de gewone pad en de bruine kikker en ookvan de
kamsalamander en de rugstreeppad zijn veelal oude waarnemingen
bekend. Deze soorten worden hier wel verwacht voor te komen.
F

Rivierengebied Linge,Waal, Maas, Rijn

Rond de grote rivieren Rijn, Waal, Linge, Maas en Lekin het land van
Maas en Waal en de (Neder)Betuwe is het verspreidingsbeeld van amfibieën verre van volledig. Deuiterwaarden van de grote rivieren en de binnendijkse polders vormen voorbijvoorbeeld de rugstreeppad en de
meerkikker 'witte' gebieden, maar ook voor de kamsalamander. De
Bommelerwaard is een heel duidelijk 'wit' gebied. Hiervan is geen enkele
waarneming bekend. Het is mogelijk hier de algemene amfibie soorten
aan te treffen, maar ook de kamsalamander is hier te verwachten.

C

Gelderse Vallei

Goed toegankelijke terreinen als de kleine splinters heide boven
Barneveld, Putten en Voorthuizen kunnen ook beter worden onderzocht.
Waar komen nog adders voor en waar niet? Maar ook het verspreidingsbeeld van de kamsalamander en de ringslang in de Gelderse Vallei kan een
extra impuls gebruiken.

Prioriteiten

Aanbevolen wordt om een verhoogde prioriteit te geven aan het inventariseren van de volgende twee gebieden:
DeCelderseVallei, met name gericht opdeachteruitgang van de adder
en het onvolledigeverspreidingsbeeld van dekamsalamander en de
ringslang.
Het rivierengebied, deuiterwaarden van degrote rivieren en de
Bommelerwaard. Met name gericht opderugstreeppad, knoflookpad,
heikikker, kamsalamander en poelkikker.
Verder wordt geadviseerd om een verhoogde onderzoeksintensiteit te stimuleren in de overige witte gebieden, waarbij met name de Achterhoek,
Liemers en de Graafschap interessant zijn in het kader van het huidige
soortenbeleid.

Reptielenenamfibieënindeecologische
hoofdstructuur
In 1999vielen de belangrijkste leefgebieden voor reptielen vrijwel allemaal binnen de EHS, maar bleek een groot deel van de leefgebieden van
amfibieën (40%)buiten de EHSte vallen. Met de huidige analyse valt
16,4 % van de belangrijke leefgebieden van reptielen en 39,r % van de
belangrijke leefgebieden van amfibieën buiten de EHS (tabel 5). Het percentage beschermd leefgebied van reptielen en amfibieën is sinds die tijd
niet toegenomen.
In figuur 19wordt een vergelijking gemaakt tussen de aanwezigheid van
belangrijke amfibie- en reptielgebieden en de ligging in de EHS (19852005). Zoals te zien is, ook in figuur 20a en 20b en 21aen 21b, vallen de
meeste kerngebieden voor zowel reptielen als amfibieën binnen deEHS.
Tube!5.Devergelijking met hetpercentage leefgebieddat in1999nogbuiten deEcologische
Hoofdstructuur (EHS)vielvoorreptielenenamfibieën met het huidige percentage.

% leefgebied reptielen % leefgebied amfibieën
buiten EHS
buiten EHS
1999(Creemers, '99)
2005

10 - 20 %

40%

16,4%

39,1%

I % hokkenvan amfibieën
binnenEHS
%hokkenvan reptielen
binnenEHS

Figuurig.Het percentagekilometerhokken gerangschikt naarpuntenwaardering vande
kilometerhokken (hoofdstuks) vooramfibieën (donkergroen) enreptielen(lichtgroen) dat
indeEcologischeHoofdstructuur ligt
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Figuur20a,Hetaantal kilometerhokkenperpuntencategorie(hfd 5)voorreptielendat
binnen(donkergroen)ofbuiten (lichtgroen)deEcologischeHoofdstructuur valt.
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Figuur2ob.Hetaantalkïlometerhokken perpuntencategorie(hfd5) vooramfibieën dat
binnen(donkergroen)ofbuiten (lichtgroen)deEcologischeHoofdstructuur valt.
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7.1

Reptielen

Deleefgebieden van de reptielen worden door de EHSgoed bedekt. De
ringslang heeft het meeste leefgebied (14%) buiten de EHS, de adder heeft
zijn leefgebied voor 98,8 % binnen de EHS (figuur 23), slechts 0,2% procent
meer dan degladde slang die zijn leefgebied voor 98,6%binnen deEHS
vindt. Dat reptielen bijna alleen in EHSgebieden voorkomen, betekent ook
dat de gebieden die hierbuiten vallen niet meer geschikt zijn voor reptielen.
Kleinschalig, extensief agrarisch landschap kan soorten als hazelworm,
ringslang en levendbarende hagedis leefgebied bieden. Doorhet verdwijnen
van dergelijke landschappen doorweven met houtwallen verdwijnen ook
deze soorten uit gebieden die niet specifiek beschermd worden.
7.1.1

Kwetsbare reptielen

Deadder, ringslang, zandhagedis en de hazelworm zijn kwetsbare soorten. Binnen de verspreidingskernen van de adder is sprake van sterke versnippering, onder andere door verbossing, van de leefgebieden
(Zuiderwijk &Smit, 1990), ook binnen Celderland. Het leefgebied van de
adder in Gelderland ligt voor, afgerond, 99%binnen de grenzen van de
Ecologische Hoofdstructuur, maar tegelijkertijd zien we dat in 1985-1994
nog van 204kilometerhokken waarnemingen van adders bekend waren
en dat dit aantal kilometerhokken in de periode 1995-2005bijna is gehalveerd (105kilometerhokken). We zien ook dat het areaal inkrimpt en registreren hiermee een achteruitgang van de soort.
De ringslang heeft een ruimere keuze aan leefgebied dan de andere reptielen (Stumpel, 1987), hetgeen zich uit in het percentage leefgebied dat buiten de EHSligt. Dit percentage van 14%is hoger dan dat voor de andere
reptielsoorten. Het aantal kilometerhokken waarin de ringslang het laatste decennium is waargenomen is, in vergelijking met de periode 19851994, toegenomen. Dit neemt echter niet weg dat de soort nog steeds
onder druk staat en dat het behoud en het herstel van natuurlijke beeklopen, broeihopen en kleinschalig agrarisch landschap van groot belang is
voor de ringslang.
Van het leefgebied van de zandhagedis in Gelderland valt 7% buiten de
EHS, hetgeen voornamelijk verklaard wordt door zijn habitat keuze.
Onder andere door vergrassing en een te hoge begrazingsdruk staat de
soort onder druk in natuurgebieden, ook in Celderland. Aan de andere
kant lijkt de zandhagedis, in tegenstelling tot de levendbarende hagedis,
te profiteren van het veranderende klimaat in Nederland. Meer dan de
helft van de kilometerhokken waarin de zandhagedis in de periode 19851994was waargenomen zijn in de laatste 10jaar niet herbevestigd. Het is
nu van belang te onderzoeken of de soort in die onbevestigde hokken
daadwerkelijk verdwenen is, ofdat het een waarnemings-artefact is.
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7.2.1

Kwetsbare amfibieën

Dekamsalamander, poelkikker en heikikker zijn kwetsbare Rode Lijst
soorten. De kamsalamander is, net als de zandhagedis voor heide terreinen, een goede indicator soort voor de kwaliteit van het leefgebied van
amfibieën (Creemers, 1996). Binnen Nederland is Celderland zeer belangrijk voor de kamsalamander en 38% van de waarnemingen van deze soort
liggen buiten EHSgebieden. Met name langs de Waal, de Rijn, de IJssel
en in de Achterhoek komt de soort buiten de beschermde gebieden voor.
In het cultuurlandschap staat de kamsalamander echter onder druk door
verdroging, overbemesting en intensivering van het landschap. Ook op
dijken worden tijdens de voortplantingstrek veel dieren doodgereden.
Voorde kamsalamander zijn wel veel terreinen aangewezen onder de
Habitatrichtlijn en zelfs in een aantal Vogelrichtlijngebieden krijgt de
soort extra bescherming (Zollinger, 2006).
Van de bekende leefgebieden van de poelkikker ligt 46 % buiten deEHS,
maar waarschijnlijk is de poelkikker in Celderland algemener dan zijn
verspreidingsbeeld doet vermoeden. Het is een soort die niet door alle
waarnemers correct gedetermineerd wordt. Hieraan dient aandacht te
worden besteed, want pas bij een goed bekend verspreidingsbeeld kunnen
de veranderingen in voorkomen en de bedreigingen voldoende goed in
kaart worden gebracht.
Dewaarnemingen van de heikikker (figuur 26)buiten de EHSgebieden (19
% van de waarnemingen) betreffen allemaal oude (uit de periode t98s1994)waarnemingen die niet herbevestigd zijn. Het verdwijnen van meer
heikikker populaties uit Celderland dient te worden voorkomen. De verbetering van de milieukwaliteit in het algemeen is ook voor een soort als de
heikikker van groot belang. Veelvan deze waarnemingen, met name in
het westelijk rivierengebied en tussen Nijkerk en Voorthuizen in, zijn
ouder dan 10jaar en in een recenter tijdsbestek niet herbevestigd. Op veel
plaatsen in Celderland is de heikikker een bedreigde soort geworden. Ook
binnen gebieden die als EHSzijn aangewezen, dient voldoende aandacht
te worden besteed aan het habitatbehoud en -herstel van de heikikker.
7.2.2

Bedreigde amfibieën

De knoflookpad en de boomkikker staan op de Rode Lijst in de categorie
'bedreigd'. Het leefgebied van de knoflookpad valt voor meer dan 42% buiten de beschermde randen van de EHS. In 1985-1994 kwam de soort voor
in 22kilometerhokken, in de laatste 10jaar is de knoflookpad in 24kilometerhokken aangetroffen. Hiervan zijn 14kilometerhokken nieuwe
waarnemingen en konden 12hokken niet herbevestigd worden. Deprovincie Celderland is zeer belangrijk voor de knoflookpad in Nederland.
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Deboomkikker komt in Celderland voor in het centrale en noordoostelijke
deel van de Achterhoek. De EHSvertoont hier een vrij versnipperd beeld.
Door habitatherstel is het aantal boomkikkers toegenomen en door een
versterking van de EHSin de Achterhoek kan een bredere basis worden
gelegd waardoor de duurzaamheid van de populatie meer kan worden
gewaarborgd.
Samenvattend kunnen we concluderen dat ondanks dat veel soorten een
groot deel van h u n leefgebied binnen de EHSvinden, dit niet betekent dat
een negatieve trend in h u n voorkomen vermeden wordt en dat ondanks
dat tussen 1995en 2005 meer EHS-gebieden zijn aangwezen, dit niet heeft
geleid tot een betere dekking van amfibie- en reptielenpopulaties binnen
de EHS.

80%

Figuur22.Aangegeven hpersoortwelkpercentageleefgebiedbuiten deEHSvalt
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IndeAchterhoek isdeverspreiding van deboomkikker bijvoorbeeld
nauwkeurig in kaart gebracht, maar ontbreekt eenvolledig verspreidingsbeeld van de kamsalamander.
Het rivierengebied, deBetuwe en deBommelerwaard zijn gebieden die
beter onderzocht moeten worden. Hier ontbreken opruime schaal ook
historische gegevens, zelfs van algemene soorten.
Ten slotte isookeen groot aantal waarnemingen in deGelderseVallei verouderd.
Aanbevelingen
Opstellen van kansenkaarten die, juist in minder goed geïnventariseerde
gebieden, aangeven wat dekans vanvoorkomen isvanbepaalde soorten.
Dit alshulpmiddel bij het landschappelijk beleid.
Inventariseren van dewitte gebieden doorprofessionals en door vrijwilligers (figuur 27).Waarbij eenverhoogde prioriteit wordt gegeven aan de
GelderseVallei (adder, kamsalamander, ringslang) en aan het rivierengebied (rugstreeppad, knoflookpad, heikikker, kamsalamander en poelkikker).
Verderwordt geadviseerd om eenverhoogde onderzoeksintensiteit testimuleren in deoverigewitte gebieden, waarbij met name de Achterhoek,
Liemersen de Graafschap interessant zijn in het kadervan het huidige
soortenbeleid.

Figuur27.Vrijwilligersaanhetwerk!
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8.4

Bescherming

In de soortteksten is per soort aangegeven welke kansen en bedreigingen
voor deverschillende soorten binnen Celderland liggen. Gebleken is dat
de kennis van vrijwilligers die jarenlange praktijk ervaring hebben binnen de provincie een grote bron van informatie is, die vrijwel onuitputtelijk is. Niet al deze kennis is in de atlas opgenomen. Als suggestie wordt
meegegeven om deze praktische en gedetailleerde kennis over de Gelderse
herpetofauna te combineren met de wetenschappelijke publicatie 'reptiles
and amphibians as targets for nature management' (Stumpel, 2005) en
met het recent verschenen boek 'praktisch natuurbeheer: amfibieën en
reptielen (van Uchelen, 2006) waardoor een beheersdocument op kleine
schaal voor heel Gelderland kan worden opgesteld.
Het landhabitat van de kamsalamander kent een aantal bedreigingen (zie
paragraaf 3.3) in het rivierengebied. Duurzame oplossingen voor het vernietigen van het landhabitat (buitendijkse voortplantingsplaatsen zijn
tegenwoordig erg schaars) en het doodrijden van dieren tijdens de trek
zijn het niet afgraven van buitendijkse terreinen en hoogwatervrije plaatsen buitendijks behouden. Door de verbetering van de samenhang van
binnen- en buitendijkse gebieden, door dijken af te sluiten voor verkeer
en de binnendijkse landbouw te extensiveren, kan de kamsalamander in
het rivierengebied effectief worden beschermd.
Bovengenoemde maatregelen zijn ook uitermate gunstig voor de rugstreeppad, met dat verschil dat de rugstreeppad een soort is die juist
gebaat isbij een sterke rivierdynamiek, terwijl de kamsalamander gevoelig is voor teveel dynamiek.
Verkeerd uitgevoerd beheer, in ruimte, materieel of in tijd, kan voor reptielen en amfibieën desastreuze gevolgen hebben. Meer aandacht naar de
relatie van de geplande werkzaamheden en de aanwezige soorten is noodzakelijk. Zois het voor onder andere de kamsalamander, heikikker en de
kleine watersalamander noodzakelijk om pas na half september de watergangen te schonen en worden veel hazelwormen het slachtoffer van maaibeheer in bosranden.
Deachteruitgang van de levendbarende hagedis is in Gelderland sterker
dan op nationaal niveau. Hiervan zijn versnippering, verdroging en het
dichtgroeien van leefgebied oorzaken, maar aangegeven wordt dat dit
alleen niet de oorzaak is. Het is noodzakelijk deze ontbrekende factoren te
bestuderen en om de achteruitgang te stoppen.
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Met name amfibieën vertonen een grote dynamiek in hun landschapsgebruik. Zij kunnen, ook na jaren van schijnbare afwezigheid in een gebied,
bij geschikte condities weer een gezonde populatie opbouwen. De effecten
van genomen maatregelen dienen daarom voor een langere tijd gevolgd te
worden. Alleen gegevens die over een langere periode zijn verzameld zijn
voldoende om beheersmaatregelen op te kunnen baseren en efficiënt te
kunnen toepassen.
Aanbevelingen
Meer aandacht besteden aan deconnectiviteit vooramfibieën en reptielen (ringslang) tussen debinnen- en buitendijkse gebieden en dezeteversterken. Voorsoorten alskamsalamander en rugstreeppad die buitendijks goedvoortplantingshabitat vinden, maar in een binnendijks
grootschalig agrarisch landschap geen geschikt landhabitat kunnen
vinden, isversterking vandezeverbinding van groot belang.
Het combineren van despecifieke kennis van vrijwilligers met literatuur,
om zooppoel-enbermniveau beheersmaatregelen tekunnen uitvoeren.
Ditiseen unieke kans om het grote nationale belangvan de provincie
voor eenbelangrijk deelvandeNederlandse herpetofauna te behouden
ente versterken.
Meer rekening houden met dein het gebied voorkomende soorten bij de
uitvoering van (beheers)werkzaamheden.
Het monitoren van genomen maatregelen terbevordering van de herpetofauna isbijzonder relevant. Aanbevolen wordt dit monitoren over een
langere periode uit te voeren.
Tegengaan isolatie van kleine heideterreinen doordezemet elkaar teverbinden, alsmede het tegengaan van verbossing van heideterreinen.
Het poelenbeheer kan opsommige locaties verderworden aangescherpt.
Dooreutrofiëring, verzuring ofdoordeaanwezigheid van visneemt de
kwaliteit vanhet water alsvoortplantingshabitat vooramfibieën snel af.
Versterking van het leefgebied van amfibieën diebuiten deEHSvoorkomen.
Ingrijpen in deopgemerkte achteruitgang van deadder opdeVeluwe en
in deCelderseVallei.
Meer inzicht verkrijgen in destatus van degladde slang in gebieden
buiten deVeluween hiervoor debenodigde maatregelen te nemen.
Zoishet uitvoeren van een inventarisatie van dehuidige situatie voorde
gladde slang opdeNijmeegse stuwwal en het WooldseVeen noodzakelijk.
Deoorzaken van deachteruitgang van delevendbarende hagedis dienen
teworden onderzocht en deachteruitgang teworden gekenterd.
Aandacht besteden aan het behoud van deheikikker in Gelderland.
Opveelplaatsen isdeheikikker eenbedreigde soort geworden.
Verdereversterking en verbinding van het huidige leefgebied van de
boomkikker.
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Algemeen kangesteldworden datvooreen aantal soorten als bijvoorbeeld
deheikikker endeadder specifieke maatregelen gewenstzijn endat, voor
bijvoorbeeld deboomkikker, natuurontwikkeling ookbuiten deEHS gestimuleerd dient teworden. Voormetname amfibieën enderingslang dient
desamenhang tussen binnen-enbuitendijkse gebieden aandacht te krijgen .Deisolatie enverbossingvanheideterreinen dient tewordenvoorkomen. Doordeze(enmeer)maatregelen kan dehoge herpetologische
natuurwaarde van Celderland verdergestimuleerd enversterkt worden en
kanzodeduurzame staatvaninstandhouding vanalle soorten binnen
Gelderlandworden gegarandeerd.
Tenslottewillenwij nogmaalsbenadrukken hoewaardevol deinzetvan
develevrijwilligers isgeweest enmoet blijven.
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BIJLACEi RAVON Gelderland

DeStichting RAVONis een natuurbeschermingsorganisatie die zich sterk
maakt voor het behoud en herstel van amfibieën, reptielen en vissen in
Nederland. De medewerkers van de landelijke kantoren in Nijmegen en
Amsterdam worden daarbij geholpen door een groot aantal vrijwilligers
die vaak zijn verenigd in provinciale werkgroepen. Eén van deze provinciale werkgroepen is RAVON Gelderland.
Door gericht onderzoek en het geven van adviezen zet RAVONzich in voor
slangen en hagedissen (reptielen), salamanders, kikkers en padden
(amfibieën) en vissen. We proberen antwoord te geven op alle mogelijke
vragen overbijvoorbeeld verspreiding ('Welke soorten komen voor in deze
omgeving?' tot 'Ik heb een vieze pad onder een bloempot in mijn tuin zitten; wat moet ik doen?'), voor- en achteruitgang ('Gaat het nu goed of
juist slecht met de kamsalamander in de Achterhoek?') en inrichtings- en
beheersaspecten ('Ik wil een poel aanleggen. Hoe moet ik dat doen?').
Ook zetten vrijwilligers van RAVONGelderland zich fanatiek in wanneer
door bijvoorbeeld gemeentelijke uitbreidingsplannen of voorgenomen
wegenaanleg leefgebieden van amfibieën, reptielen of vissen dreigen
aangetast te worden. Samen met gemeenten, provincies of projectontwikkelaars wordt dan op een pragmatische wijze gekeken hoe negatieve
effecten aan dieren en h u n leefgebied zoklein mogelijk gehouden kunnen worden.

c

RAVONGelderland is een grote, levendige provinciale werkgroep en
bestaat uit zo'n 225geregistreerde leden. Naast de hierboven genoemde
activiteiten organiseert RAVONGelderland regelmatig dagexcursies in het
veld en avondlezingen over een scala aan onderwerpen. Tijdens deze
dagen en avonden kunnen leden onder andere gegevens uitwisselen over
waarnemingen van bijzondere soorten en worden zedoor het bestuur bijgepraat over wat er allemaal speelt binnen de provincie. Een aantal malen
perjaar wordt het ledenblad 'Hagepuit" uitgegeven met hierin allerlei
wetenswaardigheden over amfibieën, reptielen en vissen in Gelderland
en uiteraard de programmering van de geplande activiteiten.
Regelmatig worden ook inventarisatie excursies georganiseerd om gebieden te onderzoeken waar nog weinig of alweer verouderde waarnemingen van bekend zijn. Daarnaast zijn erg veel leden individueel of in
kleiner groepsverband actief in het inventariseren en monitoren van
gebieden.
Deze laatst genoemde activiteiten hebben uiteindelijk ook de basis gelegd
van deze atlas. Zonder het vele werk van devrijwilligers van RAVON
Gelderland had deze atlas niet tot stand kunnen komen.
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Bent u nog geen lid en wilt u meedoen en/of helpen? Wordt dan lid van
RAVONen geef daarbij aan dat u wilt worden ingedeeld bij RAVON
Gelderland. Uontvangt dan een aantal malen perjaar het landelijke
RAVON-blad en het provinciale ledenblaadje 'De Hagepuit'. Lid worden
kan via het RAVONkantoor in Nijmegen (tel. 024-3653270 of per email
kantoor@ravon.nl), of kom een keer geheel vrijblijvend op één van onze
excursies of lezingen. Ook een kijkje op onze website is de moeite waard:
www.ravon.nl.
Namens het bestuur,
Geert Willink
Voorzitter RAVON Gelderland
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BIJLAGE2:Overzicht beschermingsstatus
amfibieënenreptielenmettoelichting
Nederlandse naam Rode Lijst Flora en
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(*) = vermeld ishet bijlage nummer
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Rode Lijst

Van de 23in Nederland voorkomende reptielen (7)en amfibieën (16)
komen er 15voor op de Rode Lijst (Creemers, 1996; zie ook tabel 1). In
Gelderland komen 6soorten reptielen voor, waarvan 5op de Rode Lijst
staan. Delevendbarende hagedis wordt genoemd in de categorie 'thans
niet bedreigd', maar de huidige achteruitgang van de soort doet vermoeden dat deze soort momenteel in de categorie 'kwetsbaar' zal worden
geplaatst. In Celderland komen 13 amfibiesoorten voor. Hiervan worden 6
soorten genoemd op de Rode Lijst. Van de rugstreeppad is, gezien zijn
huidige achteruitgang, echter te verwachten dat deze soort momenteel in
de categorie 'kwetsbaar' opgenomen zal worden.
Debetekenis van de afkortingen:
TNB: Thans Niet Bedreigd
GE:
Gevoelig
KW:
BE:
EB:

Kwetsbaar
Bedreigd
Ernstig Bedreigd

Flora- en faunawet

DeFlora- en faunawet is op1 april 2002in werking getreden. Deze wet
regelt debescherming van soorten. In de Flora- en faunawet is het soortenbeschermingsdeel van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn geïmplementeerd evenals het CITES-verdrag. Onder de Flora- en faunawet zijn
alle van nature in Nederland voorkomende amfibieën- en reptielensoorten
als beschermde soort aangewezen.
Uitlegvan deverschillende bijlagen:

1 •Alsiemand activiteiten onderneemt diezijn tekwalificeren als bestendigbeheer en onderhoud ofbestendig gebruik ofruimtelijke ontwikkelingen, geldt eenvrijstelling voordesoorten in tabel1voorartikel 8 t / m
12van deFfwet. Aan dezevrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld.
Voordezeactiviteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden.
•Voorandere activiteiten dan hierboven genoemd isvoordeze soorten
een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voordezesoorten wordt
getoetst aan het criterium 'doetgeen afbreuk aan gunstige staat van
instandhouding van desoort' (zgn. lichte toets).
2 •Alsiemand activiteiten onderneemt diezijn tekwalificeren als bestendigbeheer en onderhoud ofbestendig gebruik ofruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voordezesoorten voorartikel 8t / m 12van de
Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd opbasis van een door de
minister vanLNVgoedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle
vogelsoorten. Een gedragscode moet dooreen sector ofondernemer zelf
opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring.
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•Voorandere activiteiten dan hierboven genoemd isvoordeze soorten
een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voordezesoorten wordt
getoetst aan het criterium 'doetgeen afbreuk aan gunstige staat van
instandhouding van de soort'.
3 •Alsiemand activiteiten onderneemt diezijn tekwalificeren als bestendigbeheer en onderhoud ofbestendig gebruik, geldt eenvrijstelling voor
dezesoorten voorartikel 8t / m 12van deFfwet, mits activiteiten worden
uitgevoerd opbasisvan een door deminister van LNVgoedgekeurde
gedragscode. Dezevrijstelling isenigszins beperkt; vooractiviteiten die
zijn tekwalificeren alsbestendigbeheer en onderhoud in de landbouw
en bosbouw enbestendig gebruik geldt geen vrijstelling voorartikel10
van deFfwet. Ookniet opbasis van een gedragscode. Een gedragscode
moet door een sector ofondernemer zelf opgesteld worden en ingediend
voor goedkeuring.
•Alsiemand activiteiten onderneemt diezijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt voordeze soorten geen vrijstelling. Ookniet op
basisvan een gedragscode. Hiervoor iseen ontheffing nodig.
•Vooractiviteiten in het kader vanbestendig beheer en onderhoud in de
landbouw en bosbouw enbestendig gebruik en vooractiviteiten in het
kader van ruimtelijke ontwikkeling ishet niet mogelijk voorartikel10
voordeze soorten eenontheffing te krijgen.
•Voorandere activiteiten dan hierboven genoemd isvoordeze soorten
een ontheffing nodig.
•Eenontheffingaanvraag voordeze soorten wordt getoetst aan drie
criteria:
r)
erissprake vaneen in ofbij dewet genoemd belang,
2) erisgeen alternatief,
3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de
soort. Dezedriecriteriavormen dezgn. uitgebreide toets. Dedrie
criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet
voldaan zijn).
Conventie van Bern

DeBern-conventie is een verdrag van de Raad van Europa dat in 1979 in
Bern werd gesloten met als doel het behoud van (met name bedreigde)
wilde dier- en plantensoorten. Het verdrag is verwerkt in de Europese
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en in de Flora- en Faunawet. In totaal
wordt onderscheid gemaakt in 3categorieën: In appendix Istaan strikt te
beschermen plantensoorten. In appendix IIstaan de strikt te beschermen
diersoorten en in derde appendix worden alle te beschermen diersoorten
genoemd. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in
Nederland zijn waargenomen.
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Uitleg van de verschillende bijlagen:
2= bijlage II-Strikt beschermde diersoorten
3= bijlage III-Beschermde diersoorten
Habitatrichtlijn

DeHabitatrichtlijn is in 1992in werking getreden. De Habitatrichtlijn
heeft als doel de biologische diversiteit in de Europese Unie in stand te
houden.
DeHabitatrichtlijn heeft twee beschermingsstrategieën:
debescherming van natuurlijke habitats en habitats van een aantal specifieke soorten (gebiedsbescherming);
destriktebescherming van soorten diebelang zijn voordeEuropese Unie
(soortenbescherming).
Uitlegvan deverschillende bijlagen:

2 = bijlage II-dier-en plantensoorten van communautair belang waarvan de
aanwijzing en bescherming van leefgebieden vereist is.
4=bijlage IV-dier-en plantensoorten van communautair belang die strenge
bescherming behoeven
5= bijlage V-dier-en plantensoorten van communautair belang waarvan de
exploitatie en het onttrekken aan de natuur onderworpen kunnen zijn
aan beheersmaatregelen.
Doelsoort

Doelsoorten moeten aan minimaal twee van de drie criteria voldoen, of in
sterke mate aan één criterium. In welke mate een doelsoort aan de criteria
voldoet, komt tot uiting in het gebruik van een hoofdletter (sterke mate)
of een kleine letter (mindere mate).
i-criterium:
t-criterium:
z-criterium:
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internationaal gezien heeft Nederland een relatief grote
betekenis voor het behoud van de soort
de soort vertoond in Nederland een dalende trend
de soort is in Nederland zeldzaam

BIJLAGE3Algemene beheersmaatregelen
voorreptielenenamfibieën
Reptielen

Ondanks soortspecifieke verschillen in leefwijze vertonen reptielen ook
sterke overeenkomsten in de eisen die ze stellen aan hun leefgebied.
Reptielen zijn koudbloedige dieren die voor het reguleren van hun
lichaamstemperatuur afhankelijk zijn van zonnige, maar ook koele locaties. Hun leefgebied moet daarom zonbeschenen plekken en schaduwplekken omvatten. Dehabitat moet voldoende schuilplekken bevatten
waar ze in weg kunnen vluchten in geval van dreiging. Dat zijn tevens
redenen waarom reptielen niet worden aangetroffen op bijvoorbeeld
zandverstuivingen of op zeer korte heide. Structuurrijkdom is van bijzonder groot belang voor een reptielenhabitat.
Reptielen komen vaak voor op overgangen tussen verschillende landschapselementen en in goed ontwikkelde gradientmilieu's zoals bosranden, heggen, houtwallen, zoomvegetaties en oeverzones. Een eenvormige
heide herbergt nauwelijks reptielen. Een heide met daarin heideplanten
van verschillende leeftijd, met vergraste stukken, wat opslag, dood hout
en stukken kaal zand is ideaal. Naar het zuiden geëxponeerde hellingen
hebben de voorkeur. Aangezien de meeste reptielsoorten maximaal een
tot twee kilometer per jaar afleggen, waarbij de meeste individuen slechts
enkele tientallen tot honderden meters afleggen, moet aan alle habitateisen op een beperkt oppervlak worden voldaan. Degenoemde structuurrijkdom maakt dat mogelijk. Zomoeten zon- en schaduwplekken,
geschikte overwinteringsplekken en ei-afzetplekken aanwezig zijn. In het
leefgebied, of op niet al te grote afstand hiervan, moeten elementen zoals
holen aanwezig zijn, die als overwinteringsplek kunnen dienen.
Het leefgebied moet voldoende groot zijn om een gezonde populatie te
kunnen herbergen. In de omgeving moeten andere bereikbare populaties
aanwezig zijn. Een populatie als onderdeel van een metapopulatie verkleint immers de kans op uitsterven. Verbindingszones tussen verschillende leefgebieden kunnen bestaan uit open terreinen, brede
structuurrijke bermen van paden en wegen en mantelvegetaties in open
bosranden. In alle gevallen geldt dat er voldoende zonlichtinval en
beschutting moet zijn. Een schrale, heide- of heideachtige vegetatie biedt
qua begroeiing de beste mogelijkheden. Tedichte terreinen en te kale terreinen vormen voor de meeste reptielensoorten niet te passeren barrières
(Strijbosch, 1988; 2001;van Delft &.Creemers, 2000; Stumpel, 2004; van
Delft, 2005).
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Amfibieën

Het amfibieën leefgebied bestaat uit drie deelgebieden. Elke soort heeft
behoefte aan een 'voortplantingshabitat' (water waarin de larven kunnen
opgroeien), een 'zomerhabitat' (de plek waar dejonge en volwassen dieren
de zomer doorbrengen, waar zevoedsel verzamelen en beschutting vinden) en een 'winterhabitat' (een plek waar de dieren een winterslaap houden).Devoorkeur voor elk van deze habitats varieert per soort (van Delft,
2003). Voorde lange termijn overleving van amfibie populaties is een netwerk van leefgebieden noodzakelijk. Tussen de drie deel-leefgebieden dienen geen barrières te zijn, de dieren moeten kunnen bewegen tussen h u n
zomer- en winterleefgebied en de plek waar zeh u n eieren afzetten
(Stumpel, 2005).
Amfibieën hebben de mogelijkheid om na jaren zonder voortplanting, bij
geschikte condities, weer een sterke populatie op te bouwen. Dit betekent
dat management maatregelen wel zinvol zijn, ook bij jaren van schijnbare afwezigheid van de doelsoort in het gebied en ook dat de inschatting
van het aantal dieren in een jaar van geen enkele betekenis is. Alleen een
gegevens reeks over meerdere jaren is bruikbaar in de natuurbescherming
(Stumpel, 2005).
Niet alleen de aanwezigheid van vis is nadelig voor het voorkomen van
amfibieën, ook de aanwezigheid van watervogels dient te worden voorkomen. Watervogels, afhankelijk van de soort en het aantal individuen,
hebben een negatieve invloed op het voorkomen van amfibieën. Veel van
hen prederen op eieren, larven en juvenielen. Tevens overbemesten ze het
water, verwijderen de vegetatie en maken het modderig (Stumpel, 1983).
Ook kunnen katten (predatie) en honden (verstoring) de voortplanting en
overlevingskansen van amfibieën negatief beïnvloeden (Stumpel, 2005).
In de omgeving van het voortplantingswater dienen voldoende kleine
landschapselementen ofrommelhoekjes aanwezig te zijn waar de dieren
h u n terrestrisch leefgebied kunnen vinden.
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