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Colofon 

 

Dit document kwam oorspronkelijk tot stand in het kader van het VLINA-project voor het 

inventariseren van amfibieën in Vlaanderen (2000).  Het document werd toen mee uitgewerkt 

door Sandra Colazzo (Instituut voor Natuurbehoud), Famcke Valck (Natuurpunt) en Peter 

Baert (Likona).   

Dit document werd later voor diverse cursussen ‘Poelen Inventariseren’ van de Provincie 

West-Vlaanderen herwerkt en geactualiseerd door Olivier Dochy. 

 

© 2013 Provincie West-Vlaanderen. 

 

 

 

Olivier Dochy Jasper Dugardeyn 

Provincie West-Vlaanderen Stad-land-schap ’t West-Vlaamse hart 
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1 Inleiding 

 

De Provincie West-Vlaanderen, het Stad-land-schap ’t West-Vlaamse hart en Hyla (de 

amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt) organiseren samen een cursus “amfibieën 

inventariseren”.  Via deze cursus krijgen de deelnemende vrijwilligers enerzijds kennis rond 

de verschillende amfibieënsoorten aangereikt en worden anderzijds de vaardigheden 

aangeleerd voor het vangen en inventariseren.  Na het volgen van deze cursus kunnen de 

vrijwilligers poelen en waterplassen inventariseren. De bekomen gegevens zijn erg nuttig voor 

het uitstippelen van een beleid voor de bescherming van de soorten en voor de aanleg of de 

verbetering van de biotopen waar ze voorkomen. 

Deze handleiding werd opgesteld om de doelstellingen van het veldwerk en vooral de te 

volgen methode te verduidelijken. Het is immers belangrijk dat iedereen zo veel mogelijk een 

zelfde werkwijze volgt.  Slechts dan worden de gegevens, die al in verschillende deelgebieden 

van West-Vlaanderen verzameld werden, echt vergelijkbaar.  Het is dus belangrijk dat 

vrijwilligers deze handleiding nauwgezet doornemen en in de praktijk oefenen vooraleer ze 

veldgegevens gaan verzamelen. Belangrijk hierbij is dus dat de beschreven richtlijnen bij het 

invullen van de standaardformulieren steeds worden gevolgd. 

Indien er na het raadplegen van deze handleiding nog vragen rijzen, dan kan je steeds 

contact opnemen met de organisatoren van dit project (zie verder).  Bijkomende exemplaren 

van deze handleiding kunnen gratis bekomen worden bij de uitvoerende organisaties. 
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2 Uitgangspunten en doelstellingen 

Uit de resultaten van allerlei studies blijkt dat het de meeste amfibieën niet voor de wind 

gaat, en al zeker niet de soorten die wat meer eisen stellen aan hun biotoop. De enige manier 

om voor West-Vlaanderen te weten hoe het zit, is om er op uit te trekken en dit op het terrein 

na te gaan. 

 

We beschikken over gegevens van meer dan 1000 poelen uit de jaren 1970. Dankzij lokale 

projecten in het noorden en zuiden van de provincie weten we intussen ook al heel wat over 

de huidige situatie na 2000. Van Midden-West-Vlaanderen ontbreken recente gegevens 

grotendeels. Het doel van dit project is om de situatie van zowel de amfibieën als 'hun' poelen 

in kaart te brengen. Hieraan gekoppeld kunnen dan gerichte beschermingsacties ondernomen 

worden in die gebieden waar de nood het hoogst is. 

 

De globale verspreiding in Vlaanderen van de inheemse amfibieën is vrij goed gekend, althans 

op niveau van 4 x 4 km karteringshokken (Bauwens & Claus 1996). Op de website 

www.hylawerkgroep.be is ruwe informatie per soort te vinden op niveau van 1 x 1 km 

karteringshokken. Meer details over West-Vlaanderen zijn opgenomen in het "poelenrapport" 

uit 2006 (Bauwens et al., 2006) waar de resultaten van de recente projecten in de regio's 

Brugse Ommeland en West-Vlaams Heuvelland zijn opgenomen. Deze gegevens lieten ook toe 

om schattingen te maken van de mate van voor- of achteruitgang van de individuele soorten, 

omdat we kunnen vergelijken met de waardevolle info uit de jaren 1970. Het is dan ook de 

bedoeling zeker ook die oude locaties opnieuw te bezoeken. 

Dankzij de nu veel grotere digitale mogelijkheden werken we tegenwoordig met 

puntgegevens en niet meer met kilometerhokken. Dit laat toe om veel meer detailinformatie 

over voor- of achteruitgang te verzamelen. Kilometerhokken bieden enkel info over aan- of 

afwezigheid, met puntgegevens heb je meer info over concrete aantallen. Onderstaande 

figuur illustreert dat vooraleer je een verdwijning binnen een kilometerhok vaststelt, er al heel 

wat populaties kunnen verdwenen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Schematische voorstelling van karteringshokken met erin voorkomende populaties. 

Eén bolletje geeft één populatie van een soort aan. A en B tonen de afzonderlijk 

waargenomen populaties, vroeger en nu; C en D tonen de ingekleurde karteringshokken (op 

basis van A en B) en geven het verspreidingsgebied van een soort weer. Hoewel het huidig 

 

C D 

 

A B 

Vroeger Nu 
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aantal populaties in de afzonderlijke hokken (B) duidelijk is achteruitgegaan t.o.v. vroeger 

(A), blijkt dit helemaal niet uit de verspreidingshokken zoals die zijn ingekleurd in C en D. 

Losse gegevens kunnen ingevoerd worden in www.waarnemingen.be. Er is daar echter (nog?) 

geen module voor de poeleninformatie. Daarom werken we voor dit project nog met de 

traditionele waarnemingsformulieren. De werkgroep Hyla zorgt voor de opname van alle 

informatie in hun databank. Van hieruit gebeurt door hen ook een export van de informatie 

naar de databank van www.waarnemingen.be. Het is dus niet nodig om de waarnemingen 

dubbel in te voeren. 

Uiteindelijk zal, door het onderzoek, een pak informatie beschikbaar worden waar (o.a.) het 

provinciebestuur gebruik kan van maken voor het uitstippelen van haar natuurbeleid in 

beheerplannen, soortbeschermingsplannen, subsidie voor aanleg van poelen en dergelijke. 

Het onderzoek en de inventarisatie richt zich op: 

- de algemene verandering in verspreiding van de amfibieën van de regio 

- een gedetailleerd beeld van de verspreiding van zeldzame soorten zoals 

vinpootsalamander, kamsalamander en rugstreeppad  

- de vestiging van amfibieën in recent (heruit)gegraven poelen, om te zien of de 

(her)kolonisatie lukt en dus de gemaakte kosten te rechtvaardigen zijn 

- de toestand van de poelen 

- de eventuele voorkeur van de individuele soorten voor bepaalde types poelen, al dan niet 

regionaal gebonden.  

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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3 Medewerking aan het project 

3.1 Wie kan er meewerken ? 

Het project richt zich tot geïnteresseerde natuurliefhebbers die zich voelen aangesproken om 

amfibieën en poelen te inventariseren. Medewerking kan gebeuren op individuele basis of in 

groepsverband, vb. door lokale afdelingen van verenigingen.  

Het spreekt voor zich dat de vrijwillige medewerkers zelf het studiegebied aanwijzen dat hun 

voorkeur geniet. 

Medewerkers engageren zich om binnen een bepaald gebied (bv. grondgebied van een 

gemeente, deel van een stafkaart) aanwezige poelen te bezoeken en te onderzoeken.  

 

3.2 Welke gebieden gaan we onderzoeken ? 

Om de doelstellingen van het project te realiseren ligt de nadruk op waterpartijen die zich 

bevinden in centraal West-Vlaanderen. We vragen dus om poelen en waterplassen in die regio 

te bezoeken en te bemonsteren. Aandacht gaat zowel naar oude en nieuw aangelegde poelen.  

In West-Vlaanderen vond van 2000 tot 2005 een gelijkaardig inventarisatieproject als dit 

plaats in het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, het Brugse Ommeland en de 

duinen. In die periode werden in totaal 1.313 poelen bemonsterd, hoofdzakelijk door 

vrijwilligers. De resultaten hiervan worden besproken in Bauwens et al. (2006)1. De 

onderzochte locaties zijn opgenomen in figuur 2b hieronder. Ook in Zuid-West-Vlaanderen 

werden in 2007-2008 heel wat poelen bekeken. In 2009-2011 kwam ook het Regionaal 

Landschap IJzer en Polder aan bod. Van beide laatste gebieden zijn de resultaten nog niet 

gepubliceerd. Figuur 2b geeft een overzicht van waar recent poelen zijn onderzocht.  

 

Figuur 2b. Locaties binnen West-Vlaanderen waar 

sinds 2000 inventarisaties van poelen verricht zijn, 

volgens ecoregio (duinen, polders, zandstreek, leem- 

& zandleemstreek). De gemeenten van Midden-West-

Vlaanderen zijn in dikke blauwe lijn omrand. De fijne 

zwarte lijntjes zijn de gemeentegrenzen. 

 

                                            

1 Bauwens D., Jooris R., Verbelen D. & Dochy O., 2006. Poelen en amfibieën in West-Vlaanderen. Resultaten 
van een grootschalig poelenonderzoek door vrijwilligers in 2000-2005. Provincie West-Vlaanderen, Brugge, 
i.s.m. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel, en Hyla, amfibieën- en reptielenwerkgroep van 
Natuurpunt, Mechelen. 
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4 Veldonderzoek 

4.1 Voorbereidingen 

Op de door ons aangeboden stafkaart staan de poelen, waarvan reeds gegevens vanuit het 

verleden bekend zijn, duidelijk aangegeven met een oranje stip (figuur 3). Het is in de 

eerste plaats belangrijk die poelen te bezoeken.  

 

Figuur 3. Een detailbeeld van een werkkaart met nummering en symbolen.Oranje cirkel: 

onderzocht in 1976-1980, rode driehoek: onderzocht in 1981-1999; blauwe driehoek: 

onderzocht in 2000-2011. Oranje cirkel met bv. blauwe driehoek (zie poel nr. 24): zowel in 

1976-1980 als na 2000 onderzocht. Het nummer van het kaartblad staat bovenaan de 

werkkaart, niet in het kaartbeeld zelf om het wat overzichtelijk te houden. Het systeem van 

de nummering is beschreven in bijlage 1. 

 

Vul voor elke poel die je bezoekt een waarnemingsformulier in. In bijlage 1 is een 

modelformulier opgenomen. In hoofdstuk 6 wordt uitgelegd hoe dat formulier moet ingevuld 

worden. Ook voor verdwenen of droogstaande poelen wordt een 

waarnemingsformulier ingevuld. Het volstaat dan om deze toestand aan te duiden, 

waarna de rest blanco kan worden gelaten. Deze informatie zal toelaten om na te gaan 

hoeveel paaiplaatsen in de loop der tijd zijn verdwenen of slechts tijdelijk water bevatten.  
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4.2 Wanneer gaan we op het veld ? 

De nog aanwezige poelen worden tijdens minstens twee, bij voorkeur tijdens drie periodes 

bezocht.  

Tabel 1. Overzicht van de soorten die in de verschillende observatieperioden kunnen worden 

waargenomen. 

Periode Groep Voorbeeld 

eind maart-

april 

“vroege soorten” Bruine kikker, Gewone pad,  

Kleine watersalamander 

mei “late soorten” Groene kikker, Kamsalamander, Rugstreeppad 

juni-juli larven  

 

Onderzoek tijdens de loop van zowel april als mei is noodzakelijk, omdat sommige soorten 

amfibieën zich vroeger voortplanten dan andere (vb. Bruine kikker, Gewone pad en Kleine 

watersalamander zijn relatief “vroeg”, Groene kikker, Kamsalamander en Rugstreeppad 

relatief “laat”). Een bijkomend bezoek tijdens de vroege zomer levert interessante gegevens 

over de aanwezigheid van larven (en dus onrechtstreeks over het voortplantingssucces) en 

over de permanentie van water in de poel. 

Meerdere bezoeken verhogen ook de kans dat daadwerkelijk alle aanwezige soorten worden 

gevonden. Dit is een belangrijk aspect voor de verwerking van de gegevens achteraf. 

 

4.3 Het veldwerk 

Tijdens elke periode wordt elke poel één maal bezocht (twee maal voor diegene die werken 

met fuiken).  

Tabel 2. Overzicht van mogelijke handelingen en hun volgorde bij een poelbezoek. Vermits 

fuiken de dag na het plaatsen moeten worden geledigd, kan dan meteen een extra 

rechtstreekse observatie van de aanwezige amfibieën verricht worden. 

 

Om eventuele conflicten met eigenaars van poelen en/of terreinen te vermijden, 

raden we iedereen ten stelligste aan vooraf toestemming te vragen om de beoogde 

poel te bezoeken. 

D
a
g

 1
 

1. Kijk en luister Zie je adulten, juvenielen, larven, eieren? Hoor je roepende adulten? 

2. Scheppen Met een schepnet zoeken naar eventueel aanwezige amfibieën.  

3. Fuiken Plaatsen van fuiken. 

4. Poelkenmerken Noteren van alle poelkenmerken. 

D
a
g

 2
 

1. Kijk en luister Zie je adulten, juvenielen, larven, eieren? Hoor je roepende adulten? 

2. Fuiken Fuiken worden geledigd én verwijderd (!!) 
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Bij elk bezoek bestaat het onderzoek uit: 

 het inventariseren van de aanwezige soorten.  

 het opmeten van een aantal eigenschappen van de poel. 

 het noteren van de gegevens op het standaardformulier. 

VUL VOOR ELK BEZOEK EEN NIEUW WAARNEMINGSFORMULIER IN ! 

 

 

4.4 Wat stellen wij ter beschikking ? 

Personen of groepen die zich engageren om een bepaald gebied te onderzoeken krijgen ter 

beschikking: 

 Een kopie van de stafkaart(en) (1/25.000) met de begrenzing van het studiegebied en 

de ligging en nummering van de te onderzoeken waterpartijen. 

 Een gedetailleerde handleiding voor het uit te voeren veldwerk. 

 Standaardformulieren voor het noteren van de gegevens. 

 

Het materiaal voor het veldwerk is door de vrijwilligers zelf te voorzien:   

 schepnet 

 fuiken 

 laarzen 

 een loepje (10X) om dikkopjes te determineren 

 zaklantaarn 

 schrijfplank en schrijfgerief 

 witte of doorzichtige plastic bak of emmer om 'oogst' in te bekijken 

 

Een beperkt aantal fuiken wordt door de organisatie in bruikleen 

gegeven aan de vrijwilligers.
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5 Inventarisatietechnieken  

 

Er zijn meerdere technieken om amfibieën te inventariseren: 

 rechtstreekse waarnemingen (zicht of gehoor) ‘s avonds of ’s nachts.  

 vangen met fuiken (’s nachts). 

 rechtstreekse waarnemingen (zicht of gehoor) overdag. 

 vangen met een schepnet (overdag). 

Hoewel het succes van deze technieken verschilt tussen soorten, leveren nachtelijke 

inspanningen doorgaans sneller en betere resultaten op dan bezoeken overdag.  

We vragen daarom minstens één van de “nachtelijke” technieken te gebruiken 

(rechtstreekse waarnemingen of vangen met fuiken). Indien voldoende tijd en middelen 

beschikbaar zijn, kan je meer dan één methode gebruiken. Het is wel noodzakelijk de 

gebruikte methoden duidelijk aan te geven op het formulier.  

 

5.1 Rechtstreekse waarnemingen ‘s avonds of ’s nachts 

De meeste soorten amfibieën zijn vooral ’s avonds en ’s nachts actief en dan het best te 

observeren. “Zwoele” avonden zijn ideaal met zacht (>10°C) en vochtig weer (dauw of 

regen), zeker als het water overdag wat door de zon werd opgewarmd. 

Met wat behoedzaamheid zijn volwassen padden en kikkers tijdens de voortplantingsperiode 

vrij gemakkelijk te benaderen. Met behulp van een goede zaklamp kan men de dieren goed 

waarnemen van op de oever van een plas. Dieren die onder water duiken komen na enkele 

minuten terug boven. Enig geduld loont zeker de moeite. 

Bij kikkers en padden produceren de mannetjes een paarroep die specifiek is voor elke soort 

en dus een betrouwbaar determinatiekenmerk vormt. Het volume van de roep verschilt sterk 

tussen soorten, zodat sommige soorten gemakkelijk opgemerkt kunnen worden door hun 

roep (bv. Boomkikker, Groene kikker, Rugstreeppad), terwijl dat voor andere veel minder het 

geval is (bv. Gewone pad, Bruine kikker). Op www.hylawerkgroep.be kun je de geluiden van 

elke soort beluisteren. 

Van enkele soorten kikkers en padden kunnen de eiklompen en –snoeren gemakkelijk 

opgemerkt en gedetermineerd worden. De eiklompen van de Bruine kikker vallen op omdat ze 

meestal aan de oppervlakte liggen, die van de Groene kikkers liggen volledig onder water en 

zijn daardoor moeilijk te vinden. De snoeren van de Gewone pad zijn rond waterplanten en 

takken gewikkeld.  

Volwassen salamanders houden zich ’s avonds vooral op in de ondiepe oeverzones – waar de 

watertemperatuur het hoogst is – van plassen. Door met een sterke zaklantaarn deze 

oeverzones nauwkeurig te bekijken, kunnen salamanders gemakkelijk worden opgemerkt. Het 

op zicht onderscheiden van de soorten vereist wel enige kennis en ervaring. Bij twijfel, kan je 

met een (klein) net gericht scheppen om enkele dieren te vangen en beter te kunnen 

determineren. 
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De eitjes van salamanders worden één voor één afgezet tegen de blaadjes van waterplanten, 

die om de eitjes geplooid worden. Door hun geringe grootte en verborgen positie zijn ze niet 

gemakkelijk op te merken, maar de gevouwen blaadjes soms wel. 

 

5.2 Fuiken  

Dit is de meest efficiënte en “poelvriendelijke” methode om amfibieën te vangen. Vooral 

salamanders laten zich vrij gewillig vangen in fuiken. Drie soorten fuiken worden meest 

gebruikt: de piramidevormige amfibieënfuik - doorgaans vervaardigd door vakmensen 

wegens het gebruik van duurzame materialen, de drijvende fuik en de meer “ambachtelijk” 

vervaardigde PET-fles fuiken.  

Fuiken worden best in de (late) namiddag geplaatst en de daaropvolgende dag gecontroleerd. 

Men kan ze eventueel ter plaatse laten om ze gedurende meer dan één nacht in werking te 

houden. Belangrijk is wel dat ze dagelijks gecontroleerd worden! Bij dreigende extreme of 

plots wijzigende weersomstandigheden (vb. verhoging van waterpeil in de poel door hevige 

regenval; uitzonderlijke warmte en/of droogte) dient men de fuiken weg te nemen. 

Fuiken kunnen de aandacht trekken van voorbijgangers en men durft ze ook wel eens te 

ontvreemden. Vraag dus steeds toestemming van de eigenaar en tracht de fuiken te 

verbergen tussen oevervegetatie, of bedek de uitstekende punt met waterplanten. 

Om de opgeschepte waterplanten en organisch materiaal goed te kunnen doorzoeken, is het 

aan te bevelen deze in een ondiepe plastic bak (fotobak, teil) te leggen. Een witte bak is best 

om de vangst met een goed contrast te kunnen bekijken. Een doorzichtige kom is leuk om 

dieren ook langs de onderkant te bekijken zonder ze te moeten vastnemen. Bij 

salamandermannetjes kun je zo ook veel beter de rugkam zien. Gebruik alleen het water van 

de onderzochte poel, om (thermo)shock bij de dieren te vermijden.  

Na het controleren van de vangst wordt de inhoud opnieuw in de plas gebracht. Zo vermijd je 

dat allerlei waterorganismen naast de poel terechtkomen. Gooi geen amfibieën van meters 

ver in het water, maar laat ze er zelf in kruipen of wegzwemmen vanop je handpalm of de 

oever! Belangrijk: maak altijd eerst je handen nat vooraleer je amfibieën vastneemt! Hun 

gevoelige huid wordt anders geïrriteerd wat tot ontstekingen kan leiden. 

 

‘Professionele’ piramidefuik 

Deze typische amfibieënfuik (figuur 4a) bestaat uit 2 piramidevormige delen – het “inzwem-

deel” en de “opvangkamer” -  die in elkaar passen. Het inzwemdeel – als het ware de “mond” 

van de fuik -  rust met een brede basis op de bodem, heeft een brede, open voorzijde en 

loopt uit in een smalle opening die in de “opvangkamer” wordt geschoven. De opvangkamer is 

rechtopstaand en volledig gesloten, uitgezonderd de opening waarin de mond geschoven 

wordt.  

De mond van de fuik wordt in de oeverzone geplaatst, met de opening naar het midden van 

de poel gericht zodat salamanders, die vanuit het centrum naar de rand van de poel 

zwemmen, er in terecht komen. Let er steeds goed op dat minstens de top van de 

opvangkamer boven het wateroppervlak steekt, zodat gevangen dieren lucht kunnen 

happen!! 
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Figuur 4a: Amfibieënfuik met inzwemdeel (rechts) en 

opvangkamer (links) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Professionele’ drijvende fuik 

Deze fuik wordt met een touw ergens aan de oever vastgemaakt. Twee vlotters zorgen er 

voor dat ze drijft en dat er lucht is bovenaan. Via het 'deksel' bovenaan kun je makkelijk bij 

de vangst. De fuik is te verkrijgen als zelfbouwpakket (ca 25 euro per stuk). Er is per fuik een 

3-tal uren naaiwerk aan. Je kunt de fuik ook klaar bestellen, maar die is dan natuurlijk een 

stuk duurder. Deze fuik is veel lichter en makkelijker te manipuleren dan een metalen 

piramidefuik. Heel geschikt voor onderzoek naar salamanders.  

   

Figuur 4b: Type ‘drijvende’ amfibieënfuik (www.buerofueroekologie.de) 

Vergeet niet goed te kijken in alle hoeken en kanten of er geen amfibieën achterblijven, dus 

ook in en tussen de vlotters ! 
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PET-flesfuik 

Deze fuiken worden op eenvoudige wijze thuis vervaardigd van lege plastic water- en 

frisdrankflessen, waarvan het trechtervormige bovendeel (de hals van de fles) wordt 

afgesneden en ondersteboven terug op de fles wordt gemonteerd  - met de flessenhals naar 

binnen toe gekeerd (zie ook figuur 4c). Met een plantstokje van 50-75 cm lang kun je de fles 

vast zetten. 

De fles wordt schuin in het water geplaatst op zodanige wijze dat het bodemgedeelte (gevuld 

met lucht!) boven water uitsteekt. Prik er ook enkele gaten in voor de luchtverversing. Net 

zoals bij de piramidevormige fuik, moeten de gevangen dieren boven water kunnen komen 

om lucht te happen. Bovendien moet de fuikmond dicht bij de bodem van de poel zitten en 

gericht naar het centrum van de poel zoals voor de piramidefuiken. Dit betekent in de praktijk 

dat deze PET-flesfuiken door hun geringe omvang alleen in de ondiepe oeverzone van de poel 

kunnen geplaatst worden. Met een bamboestokje  

Zorg er voor dat scherpe randen afgevijld worden zodat de dieren zich niet kwetsen. 

Figuur 4c : Schematische voorstelling van een PET-fles fuik, met een (bamboe)stok in de 

bodem bevestigd. Het bodemgedeelte van de fles steekt boven water uit. 

Door het grote verschil in omvang met de piramidefuiken, zal het nodig zijn meerdere PET-

flesfuiken per poel te plaatsen. Op zich is dit, wegens de geringe kost van deze fuiken geen 

probleem. Het gevaar bestaat er echter in dat de waarnemer op de dag van het ledigen van 

de fuiken er één of enkele over het hoofd ziet.  

Het is daarom van het grootste belang dat per poel precies genoteerd wordt hoeveel fuiken 

werden geplaatst, eventueel vergezeld van een beschrijving of een schets van hun positie in 

de poel. Alleen deze manier van werken kan verhinderen dat een fuik wordt vergeten en 

bijgevolg de gevangen amfibieën erbarmelijk aan hun einde komen. 

 

 

fuikmond 

waterniveau t.o.v. fles 
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5.3 Rechtstreekse waarnemingen overdag 

De meeste soorten amfibieën zijn overdag minder gemakkelijk waar te nemen dan ’s avonds 

of ’s nachts.  De meeste soorten kikkers en padden zijn slechts tijdens een korte periode in de 

voortplantingstijd overdag actief en kunnen dan gemakkelijk worden gezien of gehoord. 

Buiten deze korte periode, waarvan het tijdstip en de duur verschilt van soort tot soort en 

bovendien afhankelijk is van het weer, zijn de meeste soorten zelden overdag actief. 

Uitzondering hierop zijn de Groene kikkers die zowel overdag als ’s nachts actief zijn in of 

nabij de waterplas. 

Ook volwassen watersalamanders kan je overdag waarnemen. Het zijn dan meestal vrouwtjes 

die eieren afzetten tussen blaadjes van waterplanten.  

De eiklompen en -snoeren van kikkers en padden, en de individuele eitjes van 

watersalamanders, zijn bij daglicht gemakkelijker op te sporen dan in het duister.  

 

5.4 Vangen met schepnetten 

De volwassen amfibieën en hun larven verschuilen zich overdag vaak tussen waterplanten, in 

de diepere delen van een plas of in holtes langs de oever. Ze kunnen dan wel gevangen 

worden door met een net tussen de vegetatie en langs de oevers te scheppen. De beste 

techniek is om, terwijl je je op de rand van de poel bevindt, van middenin de plas naar de 

rand toe te scheppen, tot onder de vegetatie. Amfibieën hebben immers de neiging om bij 

onraad snel naar het midden te zwemmen en ontsnappen op die manier minder gemakkelijk. 

Deze methode is de meest geschikte om overdag watersalamanders te inventariseren. Hou er 

echter wel rekening mee dat de aanwezigheid van de Kamsalamander met deze techniek 

veelal onderschat wordt. Het gebruik van een schepnet is de beste methode om larven van 

amfibieën te vangen en te determineren.   

Het vangen met schepnetten heeft als belangrijk nadeel dat er schade 

kan toegebracht worden aan de watervegetatie, wat uiteraard niet de 

bedoeling is. Omzichtigheid is dan ook geboden, en we raden het ten 

stelligste af om de ganse oppervlakte van de waterpartij te doorzoeken! 

Beperk je tot ongeveer 1/3de deel van de oppervlakte en oeverlengte 

van de plas, en laat steeds plekken ongemoeid tussen de plaatsen waar 

je reeds schepte. Zo blijven tussen de eventueel verstoorde plekken 

steeds intacte delen in de poel.  

De verbinding tussen de steel en het net moet zeer sterk zijn, dit is het 

zwakste punt. Vermijd om grote hoeveelheden waterplanten ineens op te 

scheppen. Probeer niet in het zwarte organische slib te scheppen. Dit 

zware slib kan de steel van je schepnet doen afbreken en veroorzaakt erg 

veel vertroebeling. Bovendien zitten in dit zuurstofloze slib geen amfibieën.  

Tijdens het inventariseren gebruikt men het best netten met een maaswijdte van 4 

millimeter. Het is tevens belangrijk erop te letten dat de bovenkant van het net plat is. Dit 

zorgt ervoor dat de vegetatie in en rond de poel niet al te veel beschadiging oploopt. 
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6 Invullen van het waarnemingsformulier 

In bijlage 2 is een model van het waarnemingsformulier opgenomen. 

Tijdens elk bezoek wordt een standaard waarnemingsformulier ingevuld. Ook als de 

poel verdwenen is of er geen amfibieën zijn gevonden, wordt dit aangeduid op een 

formulier.  

stafkaartnummer  : wordt overgenomen op het waarnemingsformulier. Vb 29/3 

   

Figuur 5: Stafkaartnummers in Midden-West-Vlaanderen (oranje begrenzing). 

poelnummer : Een uniek volgnummer voor iedere ooit onderzochte poel op een gegeven 

stafkaartblad staat al op kaart. Daarnaast zul je heel wat poelen op de kaart zien staan 

die nog geen nummer hebben. Enkel indien “te velde” een nog niet onderzochte plas 

wordt bemonsterd, benoemt de waarnemer deze met een nieuw uniek nummer dat 

uiteraard niet overlapt met de reeds toegekende nummers. Op de stafkaart wordt de 

ligging van deze nieuwe poel zo precies mogelijk aangeduid. Het nummer bestaat uit 

twee delen: het stafkaartnummer met 2 of 3 cijfers (bv. 215 voor stafkaart 21-5 of 24 

voor stafkaart 2-4) en het volgnummer van de poel, altijd met 3 cijfers (bv. 007 voor 

poel nr. 7 binnen dat stafkaartblad). De hele code telt dus 5 à 6 cijfers. Met deze 

codering kunnen er binnen één stafkaartblad tot 999 poelen benoemd worden. Daar 

komen we al een eind mee toe… 

gemeente, deelgemeente en plaatsnaam : de locatie van de poel. Onder plaatsnaam 

verstaan we specifieke benamingen zoals “Verloren Hoek” of “Blauwe Torenhof”, zoals 

aangeduid op de stafkaart. 

waarnemer : Uw persoonlijke gegevens. Naam, familienaam en adres. Indien voorhanden, 

ook uw telefoonnummer en/of e-mail adres. Het spreekt voor zich dat wij deze 

gegevens enkel voor eigen gebruik houden en ze slechts aanwenden om eventuele 

onduidelijkheden omtrent waarnemingen uit de wereld te helpen. 

Eigenaar : Vul hier de naam in van de eigenaar, als je dit weet. Er is plaats op de ommezijde 

van het formulier om adres en telefoon te noteren.  

Interesse poelonderhoud ? Als je weet of de eigenaar geïnteresseerd is om een 

onderhoudsbeurt aan de poel te (laten) geven, vul dit dan in. Op die manier kan de de 

eigenaar makkelijk opgespoord worden voor verdere acties zoals poelenonderhoud. 
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datum : dag/maand/jaar (1 formulier per bezoek, datum altijd noteren!). Voor het plaatsen  

en controleren van fuiken kom je twee keer langs met één nacht tussen. Dit geldt als 

één bezoek, op de datum dat je de fuiken kwam legen. 

aanwezigheid poel  : de aanwezigheid of het terugvinden van een aangeduide poel is de 

eerste vereiste om verdere waarnemingen te verrichten.  

 1 : verdwenen = de poel is niet terug te vinden, om welke reden dan ook. Als je weet 

wanneer (in welk jaar) de poel verdwenen is, kan je dit noteren. Het is geenszins 

de bedoeling dat je hieromtrent diepgaand detectivewerk gaat verrichten. De 

reden van verdwijnen, indien gekend, kan je opgeven in het blanco vakje 

(terreinverkaveling, dempen van poel, bebouwd,...).  

 2 : aanwezig = de poel wordt teruggevonden op de plaats zoals deze werd aangeduid 

op de kaart. Ook recent opgeschoonde poelen die er misschien "nieuw" uitzien 

maar hier al lang liggen, horen bij deze categorie. 

 3 : nieuw = een nieuw aangelegde poel. Net zoals voor verdwenen poelen vernemen 

we graag in welk jaar deze poel werd gegraven, indien geweten. Vb: In het kader 

van poelenprojecten in je regio is het mogelijk dat je op de hoogte bent van het 

jaar van aanleg, de nieuwe poel van uw buurman heeft vermoedelijk geen 

geheimen voor jou, ....enz... Poelen die dateren van vóór 2005 beschouwen we 

niet als “nieuw” en worden eenvoudigweg genoteerd als “aanwezig”.  

 

De reeds bestaande of nieuwe waterpartij wordt verder omschreven aan de hand van 

volgende kenmerken:  

Algemeen uitzicht : deze algemene beoordeling is vrij subjectief, maar zal verder toegelicht 

worden met behulp van meer gedetailleerde kenmerken. 

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

of geen verlanding en geen zichtbare vervuiling. 

 2 : middelmatig = tussen 1 en 3. 

 3 : slecht = verwaarloosde poel met geëutrofieerd water (algen!), andere vormen van 

vervuiling en/of verregaande verlanding. 

Bovenstaande beoordeling wordt hierna verder in detail beschreven.  
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Voorbeelden van een "mooie poel" 

(helder, waterplanten, landbiotoop) 

Voorbeelden van een "middelmatige poel" 

(al grotendeels verland of veel algen) 

Voorbeelden van een "slechte poel" 

(verland en/of vervuild) 
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Beheer/ Gebruik van de poel : de mate waarin een poel door vee bezocht en/of 

onderhouden wordt. 

 begraasd/ betreden = poel waar het vee rechtstreeks bij het water kan. Hier wordt 

verder onderscheid gemaakt tussen graad van betreding : 

o geen : er kan geen vee bij (afgerasterd of b.v. poel in bos) 

o deels : enkel een deel van de oever kan betreden worden 

o volledig : de oever ligt volledig vrij en wordt langs alle zijden betreden. 

 opgeschoond = een poel waarvan de vegetatie recent werd verwijderd om verlanding 

tegen te gaan (sporen van werken vaak nog te zien).  

 geruimd/uitgediept = een poel waarvan sediment (zand, klei,...) recent geruimd 

werd. Dit is doorgaans merkbaar aan de aanwezigheid van baggerspecie op de 

oever. Indien geweten, gelieve ook hier het jaar van de ruiming te vernoemen. 

Poeltype : type van het waterhabitat. De meest voorkomende waterpartijen worden 

hieronder beschreven.  

 bron / bronpoel = plas, ontstaan door opwelling van bronwater. Dit type poel wordt 

enkel als dusdanig genoteerd indien opwelling zichtbaar is. Zoniet wordt de 

omschrijving beperkt tot “poel” (zie hieronder).  

 

 poel = kleine waterpartij in een weide, moeras, broek of bos, al dan niet op natuurlijke 

manier ontstaan. Ook veedrinkpoelen, herkenbaar door de betreding en 

begrazing, worden voor onze waarnemingen als “poel” beschouwd.  

 



Handleiding amfibieëninventarisatie 19 

 bomkrater = laagte, ontstaan door invallende bom of door mijn.  

 

 ven = oorspronkelijk voedselarme, meestal ondiepe zoetwaterplas gelegen op 

voedselarme hogere zandgronden. Een ven komt meestal voor op een plaats waar 

zand is uitgestoven tot onder het grondwaterniveau, of in laagten waar water is 

blijven staan omdat er een ondoordringbare laag (vb leemlaag) in de bodem zit. 

Ook plassen, ontstaan door turf- of ijzerwinning zijn eveneens tot dit type 

gerekend in zoverre ze geen kunstmatige vorm of structuur hebben, noch een 

door de mens bedoelde nutsvoorziening (vb. vijver of visvijver).  

 

 vijver = een aangelegd waterbekken (uitgegraven of aangepast), al dan niet gebruikt 

voor viskweek of hengelsport. Hiertoe behoren ook siervijvers, park- en 

tuinvijvers, molenvijvers, zwem- en recreatievijvers, waterbekkens voor 

tuinbouwirrigatie enz.... Kleine plastic vijvers worden in een aparte categorie 

onderverdeeld (kunstmatige waterkom: zie verder) 
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 groeveplas =  een plas, ontstaan door afgraving of ontginning, gevoed door grond- 

en/of regenwater (zelden door oppervlaktewater van naburige stromen). Het kan 

hier gaan om zand-, kiezel- of kleiwinningsputten, e.d. 

 

 ondergelopen terrein = een tijdelijke plas, veelal ontstaan na hevige of langdurige 

regenval of door overstroming van een nabij liggende rivier. 

 

 greppel (smaller dan 1 m) : zie sloot. 
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 sloot (breder dan 1 m). Sloten zijn kunstmatige, smalle afwateringskanalen, die niet of 

slechts tijdelijk uitdrogen. In enkele gevallen kunnen zij echter ook ontstaan zijn 

uit kreken of andere natuurlijke waters. Greppels zijn smaller en ondieper. 

 

 wal = ringvormige plas, doorgaans rond oude hoeve of kasteel, met vrijwel stilstaand 

water, die hoogstens in verbinding staat met sloten of greppels voor de 

afwatering. 

 

 beek = een lijnvormig landschapselement, met stromend water. Geef - indien gekend - 

de naam van de beek bij "plaatsnaam". 
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 kunstmatige waterkom = bak of geul in beton of kunststof, bv. opstaande of 

gelijkgrondse betonnen veedrinkbak in een weide, plastic tuinvijvertje, enz. 

 

 “andere”. Indien het watertype niet voorkomt op de lijst, kan je dit hier noteren en 

nader preciseren om welk type plas het gaat. Hieronder worden enkele mogelijke 

watertypes nader gedefinieerd. 

 kreek = klein, smal, veelal stilstaand, niet gegraven water, dikwijls 

ontstaan als “inham” van de zee maar daar vaak niet meer mee 

verbonden. Kan ook een overblijfsel zijn van een overstroming of van een 

vroegere rivierloop. Bevat brak tot zoet water. 

 

 duinpan = komvormige laagte tussen duinen, waarvan de bodem uit 

duingrond bestaat en die doorgaans slechts tijdelijk water bevat.  
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 ondergelopen wagen/karrenspoor = waterstagnatie op wagensporen 

van tractoren, vrachtwagens, legermaterieel enz., vaak als gevolg van 

langdurige neerslag. 

 

Stroming : stroomsnelheid van het water, enkel als ruwe klassen: 

 stilstaand 

 stromend 

Beschaduwing : schatting van procentuele beschaduwing van het wateroppervlak, op het 

middaguur (zon in zuiden). Slechts twee ruwe klassen (vermits we vaak zullen moeten 

schatten bij betrokken weer): 

 <33% : minder dan 1/3 van het wateroppervlak is beschaduwd. 

 >33% : meer dan 1/3 van het wateroppervlak is beschaduwd. 

Hou er rekening mee dat bomen en struiken die aan de noordzijde van de poel liggen, 

nooit schaduw op het water zullen werpen! 

Vegetatie : schatting van  de % bedekking van het wateroppervlak. Categorieën als volgt: 

 ondergedoken :  alle levende bladachtige structuren die zich onder het wateroppervlak 

bevinden (Canadese waterpest, vederkruid, waterrannonkel, hoornblad, 

kranswier, puntkroos...). 

 drijvende : alle waterplanten waarvan de bladeren op het water drijven (vnl. sommige 

fonteinkruiden, kikkerbeet, watervorkje, gele plomp, eendekroos, waterlelie,...). 

 verticale : stengelachtige structuren waarvan de bladeren meestal boven water staan, 

vb. riet, liesgras, lisdodde, grote waterweegbree, watermunt... 
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 algen : algen die op of in het water drijven, al dan niet vastgehecht. Een zeer 

rudimentair onderscheid kan gemaakt worden tussen enkele grote groepen (de 

hiernavolgende benamingen zijn een referentie naar populair gebruikte termen en 

groeperen vaak zeer uiteenlopende wiersoorten) 

o algenbloei : de welbekende “erwtensoep”. Veroorzaakt door de groei en 

bloei van plankton. De kleur kan variëren van bruin tot groen, naargelang de 

algensoort. Het water is in meer of mindere mate ondoorzichtig. 

 

o “flap” of “slijmmatten”: allerlei soorten groene algen, draadwieren, enz 

komen in min of meer aaneengegroeide vormen voor (vast tussen 

waterplanten of vrij drijvend).  

 

Verticaal 

Ondergedoken Drijvend 
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Vis en tamme vogels: veel vissen zijn predatoren van amfibieëneieren en –larven. Tamme 

(water)vogels eten vooral de waterplanten op. Er wordt gevraagd om hun aanwezigheid 

aan te geven. 

Helderheid: Vul in of het zicht onder water meer of minder is dan 50 cm. Indien de poel 

minder dan 50 cm diep is, luidt de vraag of de bodem zichtbaar is of niet. 

Omtrek poel : schat de totale omtrek in meter. Het volstaat de poel af te stappen, zo dicht 

mogelijk rond de oever. We gaan uit van de veronderstelling dat 1 stap 1 meter 

bedraagt. 

Oppervlakte poel :  totale oppervlakte in m². Om deze maten te bekomen, deel je de poel – 

indien onregelmatig van vorm – denkbeeldig op in 1 of meerdere rechthoeken, 

driehoeken of cirkels. Vervolgens stap je deze vlakken af (1 stap = 1m), waarna enkele 

eenvoudige formules worden gebruikt voor de oppervlakteberekening. De totale 

oppervlakte is de som van de deelvlakken.  

Gebruikte formules oppervlakte: 

 

Maximale diepte : in cm. Deze wordt gemeten met een stok. Indien de poel dieper is dan 1 

m (meestal onmeetbaar wegens moeilijk te betreden), noteer je >1m.  

 

Verstoring: de poel is in eerder slechte toestand door verstoringen: 

 droog : indien geen water aanwezig is (dit kan elk bezoek anders zijn!) 

 afval: puin, plastic, huisvuil, e.d. aanwezig 

 verland: dichtgegroeid met planten, (bijna) dichtgeslibd met zwarte "pap"; minder dan 

50 cm vrije waterkolom 

 

z 

vierkant :  

z2 (z = zijde)  

rechthoek :  

l x b (l= lengte; b = breedte) 

 

b 

l 
driehoek :  

opp = (b x h) / 2  

(b = basis; h = hoogte) b 

h 

cirkel :  

opp = Π x d2/4  

(d = diameter; Π = constante = 3,14) 

d 
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Gebruikte waarnemingstechnieken : Noteer hoe je de amfibieën gezocht hebt. We maken 

een onderscheid tussen: 

 scheppen met het net 

 het plaatsen van fuiken 

 rechtstreekse waarneming (geluid en/of zicht) overdag 

 rechtstreekse waarneming (geluid en/of zicht) met zaklamp ’s avonds 

 

 

Amfibieënsoorten 

Voor de herkenning van de soorten verwijzen we naar de andere info bij deze cursus. Voor 

tips i.v.m. interessante lectuur: zie hoofdstuk 7 verderop. 

Algemeen noteren we (een schatting van) de aantallen legsels (eisnoeren en -klompen), 

larven, juvenielen en adulten. Indien een redelijke schatting van het aantal afzonderlijk 

afgezette salamandereitjes of van massaal aanwezige larven vrijwel onmogelijk blijkt, 

volstaat het hun aanwezigheid aan te geven met een kruisje in het aantallenvakje.  

Bij de volwassen dieren noteren we de afzonderlijke aantallen mannetjes (m) en vrouwtjes 

(vr) enkel indien geslachtsherkenning ondubbelzinnig kan gebeuren. Blijkt dit niet mogelijk, 

dan worden de adulten gezamenlijk gegroepeerd onder ‘adulten x’.  

Met betrekking tot de groep der groene kikkers, waarvan met enige inspanning en ervaring 

drie ‘soorten’ kunnen worden onderscheiden, geldt volgende regel. Wie met zekerheid de 

soorten (Poel- (= Kleine), Meer- (= Grote) of Bastaardkikker (= Middelste Groene Kikker) 

herkent - op zicht of geluid - mag dit apart noteren. Indien twijfel bestaat, verkiezen we een 

algemene notering onder “Groene Kikker synklepton”.  

Bij waarneming van paarkoren van Groene kikkers in de voortplantingsperiode kan je 

bovendien Robert Jooris van de werkgroep Hyla contacteren, die zich in de mate van het 

mogelijke naar de waarnemingsplaats zal begeven voor nadere bepaling van de soort. Zijn 

coördinaten worden hieronder weergegeven. 

Robert Jooris: 

 

Als alternatief kun je een filmpje maken (mét geluidsopname) en dat filmpje doorspelen aan 

Robert. Voor grote bestanden is www.wetransfer.com een zeer elegante manier. 

Twijfel je over de determinatie van een gevonden amfibie, maak er dan een foto van, zowel 

van onder- als bovenzijde, en stuur die door aan jasper.dugardeyn@west-vlaanderen.be. Wij 

zorgen er voor dat je snel antwoord krijgt. 

Onderaan de tabel is een witruimte gelaten voor exoten. Dit heeft uiteraard betrekking op 

amfibieënsoorten die duidelijk niet tot onze inheemse herpetofauna behoren. Een voorbeeld 

hiervan is de Noord-Amerikaanse Brulkikker (Rana catasbeiana), naast de Meerkikker die wel 

een aparte eigen rij heeft in de tabel. De exoot wordt enkel in geval van zekerheid genoteerd, 

indien mogelijk met vermelding van de soortnaam. 

Voor alle waarnemingen geldt:  

Als je niet zeker bent van de soort waartoe ei, larve, juveniel of zelfs adult behoort, 

noteer dit er dan bij. Op de achterzijde van het waarnemingsformulier kun je extra 

commentaar kwijt, bv. een korte omschrijving van de waarneming en/of goede 

foto’s. 

Tel. thuis :  09/ 369 42 28 

Tel. bij Natuurpunt :  015/ 29 72 20 

e-mail : robert.jooris@telenet.be 

 

http://www.wetransfer.com/
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7 Overzicht determinatiewerken 

Een eenvoudig, goedkoop en tegelijk degelijk determinatiegidsje is Determinatietabel voor 

amfibieën en reptielen van de JNM (1998; €4,5). Hiermee kunnen ook ingevoerde soorten 

op naam gebracht worden en er is een aparte determinatietabel opgenomen voor eieren en 

larven (afbeelding hieronder links). Eenvoudiger maar in kleur: Amfibieën en reptielen in 

beeld (Bos, 2003; €4,5) (afbeelding hieronder midden).  

Wie meer informatie zoekt over ecologie en levenswijze kan gebruik maken van de Veldgids 

amfibieën en reptielen (KNNV, 2006; ca €30) (afbeelding hieronder rechts). Deze werken 

zijn te bestellen via de winkels van www.jnm.be of www.winkel.natuurpunt.be.  Daar vind je 

ook meer gespecialiseerde literatuur. 

 

         

 

Een verspreidingsatlas die tevens bruikbaar is als determinatiewerk is Verspreiding van 

amfibieën en reptielen in Vlaanderen van Dirk Bauwens en Katja Claus (De Wielewaal, 

Natuurvereniging v.z.w., 1996). Dit boek is uitverkocht maar misschien nog te vinden in de 

lokale bib. De (wat verouderde) verspreidingskaartjes van de Vlaamse soorten kunnen 

geraadpleegd worden op www.inbo.be/content/page.asp?pid=FAU_AMF_Verspreiding (klik 

rechts in het venster op de gewenste soort).  

Ook de website van Hyla bevat heel wat informatie, o.a. de geluiden van onze inheemse 

soorten en meer up-to-date kaartjes: www.hylawerkgroep.be.  

Verspreidingskaartjes kun je ook opvragen via www.waarnemingen.be. Maar omdat veel 

gegevens “verborgen” worden omwille van de kwetsbaarheid van de locaties voor ongewenst 

wegvangen, is ook dit verspreidingsbeeld eerder onvolledig. 

Rond overzetacties van amfibieën vind je alles op www.paddenoverzet.be.  

De zoekkaart, van de provinciale dienst Natuur- en Milieueducatie West-Vlaanderen, is voor 

het op het terrein determineren van amfibieën een praktisch hulpmiddel.  

Voor smartphones bestaat een gratis app van Eti Bioinformatics waarmee je zowel foto’s, 

determinatiestappen als de geluiden op je telefoon krijgt. Is zowel voor iPhone als Android 

beschikbaar: http://www.eti.uva.nl/products/apps.php  

http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=FAU_AMF_Verspreiding
http://www.hylawerkgroep.be/
http://www.waarnemingen.be/
http://www.paddenoverzet.be/
http://www.eti.uva.nl/products/apps.php
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8 Contactadressen 

STAD-LAND-SCHAP ’T WEST-VLAAMSE HART 

Streekhuis Roeselare 

Peter Benoitstraat 13 

8800 Roeselare 

Tel: (051)27 55 50 

jasper.dugardeyn@west-vlaanderen.be 

www.westvlaamsehart.be  

 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

Provinciehuis Boeverbos 

Koning Leopold III-laan 41 

8200 Brugge 

Tel.: (050)403 298 

olivier.dochy@west-vlaanderen.be 

www.west-vlaanderen.be/natuur 

 

HYLA (VLAANDEREN) 

Robert Jooris 

Gemoedsveld 3 

9230 Wetteren 

Tel.: (09)369 42 28 

robert.jooris@telenet.be 

 

HYLA WEST-VLAANDEREN 

Stefaan Parreyn 

Kruisekestraat 346 

8940 Wervik 

Tel. (0477)33 58 64 

stefaan.parreyn@telenet.be 

 

 

 

 

BIJLAGEN 

1. Aanwijzingen bij het raadplegen van de poelenkaarten 

2. Model van het waarnemingsformulier 

http://www.westvlaamsehart.be/
mailto:olivier.dochy@west-vlaanderen.be
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Bijlage 1: 
Aanwijzingen bij het raadplegen van de poelenkaarten 

Ligging van de poelen 

Uitsluitend de vroeger bestudeerde poelen zijn op de werkkaarten aangeduid. Dat is 

meestal slechts een deel van de aanwezige poelen. Dit betekent met andere woorden dat 

zeker niet alle bestaande poelen zijn aangeduid !! 

Symbolen: 

Volle oranje bol: Poel waarvan oude waarnemingen (1976-1980) beschikbaar zijn uit een 

doctoraatsonderzoek door één persoon (Philippe De Fonseca). 

Rode driehoek: Poel met oude waarneming uit 1980-1999.  

Blauwe driehoek: Poel die recent werd onderzocht, in 2000-2008. 

Combinaties kunnen ook voorkomen. Dan zie je een driehoek boven op een bol. De recentste 

melding ligt steeds 'bovenaan'. In het voorbeeld links: deze poel werd zowel in 1976-1980 als 

na 2000 onderzocht. 

De voorkeur van het project gaat naar het opnieuw onderzoeken van poelen met oude 

informatie. Dat levert een beter beeld van de evolutie in de tijd. 

 

Nummering van de poelen 

Alle poelen hebben een uniek nummer gekregen, dat bestaat uit 6 cijfers. Deze nummering is 

echter niet als dusdanig op de kaart terug te vinden . Hoe de notering van de poel op het 

waarnemingsformulier overeenstemt met de nummering op de kaart wordt uitgelegd aan de 

hand van onderstaand voorbeeld. 

Op kaart 20/5 worden poelen 3 en 67 bestudeerd. Op het waarnemingsformulier moeten 

we ervoor zorgen dat deze poelen niet kunnen verward worden met 3 en 67 van een andere 

kaart. Dit kunnen we eenvoudig oplossen door het kaartnummer mee te noteren.  

Wij kozen voor de noteringwijze waarbij de eerste drie cijfers worden gevormd door het 

kaartbladnummer en de laatste drie cijfers door het poelnummer (van 001 tot 999). In 

bovenstaand voorbeeld wordt dat dus poelnummer 205003 en poelnummer 205067 (zie ook 

onderstaande figuur). 

 

 

 

 

Om een bestudeerde poel te identificeren, zijn dus zowel het op de kaart afgedrukte nummer 

als het nummer van de stafkaart vereist. Vergeet dus niet het nummer van de poel én van 

de kaart te vermelden op de waarnemingsformulieren!! 

 De nummering van de poelen op een zelfde kaart is niet noodzakelijk doorlopend. Het is 

dus best mogelijk dat je poelen vindt met nummers 1, 2, 3, 5, 7 en 8, en dat de nummers 

   205    067 

Kaartbladnummer 20/5 poel 67 
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4 en 6 ontbreken. Een zelfde nummer kan/mag echter nooit meer dan één maal op een 

zelfde kaartblad aanwezig zijn.  

 Kijk op een bepaalde kaart uitsluitend naar de poelen die liggen binnen het kader van dat 

stafkaartblad. Kijk hiervoor naar de plaatsing van het symbool, niet naar het nummer dat 

eventueel net buiten het kader van het stafkaartblad kan geprint zijn. 

 

Poelen die net buiten het stafkaartblad liggen (dus op een aangrenzende kaart) zullen ook 

aangeduid zijn (symbool en nummer). Pas je nummering aan als je zo'n poel bezoekt 

(juiste stafkaartnummer !). 

 

Nummering van voordien niet onderzochte poelen 

Indien je één of meerdere poelen bemonstert die niet op de kaart zijn aangeduid, teken dan 

de ligging ervan zo nauwkeurig mogelijk in. Geef deze poelen een nummer dat 

verschilt van alle andere poelen op de kaart. Om overlappingen te vermijden, gebruik je 

best nummers die duidelijk hoger zijn dan de ingetekende nummers. Voorbeeld: indien 

nummers 1 tot 32 op de kaart staan, geef de “nieuwe” poelen dan nummers zoals 101, 102, 

enz. 

Om de nieuwe poelen correct in het algemene gegevensbestand in te kunnen voeren, is het 

nodig dat je de stafkaart waarop je de poel hebt ingetekend (met eigen nummer!) samen 

met de ingevulde waarnemingsformulieren terug aan ons bezorgt. 

 

Foto's van poelen 

Foto's van de poelen zijn handig referentiemateriaal, maar kunnen het invullen van de 

poelkenmerken op de formulieren niet vervangen ! 

Vul je formulier altijd ter plaatse in, dat is veruit het makkelijkste en voorkomt fouten. 

Foto's kunnen ook bezorgd worden aan Jasper Dugardeyn. Benoem je foto met het unieke 

nummer van de poel, de datum, de fotograaf en eventueel een volgnummer, zoals in 

onderstaand voorbeeld: 

bv. 215101_09052013_Rana Depuydt_2.jpg 

 

De formulieren, foto's én kaarten met daarop de bezochte poelen én hun 
eventuele nieuwe nummer  

worden elk jaar verwacht bij Jasper Dugardeyn (zie adreslijst) 
tegen 15 september. 

 

 

Veel inventariseerplezier !! 

 



 

 

Bijlage 2 

 

vegetatie 
klasse 

% bedekking 
(algemeen) 

soorten 

onder-
gedoken 

  

drijvende 

  

verticale 

  

algen 

  

 

Stroming  
 stilstaand 

 stromend 

Schaduw 
   < 33 %    

   > 33 % 

 

(# = aantal) # 
legsels 

# 
larven 

# 
juvenielen 

# 
adulten 

x 

# 
adulten 

m  

# 
adulten 

vr 

Alpenwatersalamander       

Vinpootsalamander       

Kleine Watersalamander       

Kamsalamander       

Gewone pad       

Rugstreeppad       

Boomkikker       

Bruine kikker       

Groene kikker synklepton       

 Poelkikker       

 Bastaardkikker       

 Meerkikker       

exoot : .................................       

exoot : .................................       

LANDBIOTOOP (bij wnm. op land) 
(korte omschrijving, bv. loofbos, grasland, heide, …) 

 

Poeltype : 

 bronpoel  poel  bomkrater 

 ven  vijver  groeveplas 

 ondergelopen   greppel  sloot 

 wal  beek  kunstmatige     
waterkom 

 andere :  

  
 

 
 

bronpoel poel bomkrater 

 ven  vijver  groeveplas 

 ondergelopen   greppel  sloot  

 wal  beek   kunstmatige 
waterkom 

 andere : 
  

 
  

vijver groeveplas 

ondergelopen   greppel  sloot  

wal beek  kunstmatige 
waterkom 

andere : 
 

 
 

bronpoel poel bomkrater 

 ven  vijver  groeveplas 

 ondergelopen   greppel  sloot  

omtrek (m) 
 

oppervlakte (m
2
) 

 

max. diepte (cm) 
 

 

Aanwezigheid : 

 verdwenen reden / jaar verdwijnen: ……………. 

………………………………………… 
 aanwezig 

 nieuw jaar aanleg: ………………………… 

 
 

Verstoring : 

 droog  verland met planten 

 afval (puin, plastic, …)  verland met slib 

 
 

Algemeen uitzicht : 

 goed  middelmatig  slecht 

 
 

POEL Stafkaartnr : ..................................... Poelnr : ............................................................................................... 

(Deel)gemeente : ................................................................................... Eigenaar (indien gekend) : naam, adres, tel. (noteer op ommezijde)  

Plaatsnaam : ......................................................................................... Interesse poelonderhoud ? (+, -, ±, ?): ………. 

WAARNEMER Naam : ................................................................................................................................................................................... 

Adres : ............................................................................................................................................................................................................................ 

Telefoonnr : ........................................................................ E-mail : ......................................................................................................................... 

DATUM bezoek poel:  ............................................................................................................................ Foto beschikbaar ?      

 

Waarnemings- 
techniek 

 net 

 fuik 

 rechtstreeks 
overdag 

 rechtstreeks 
‘s nachts 

 

Vis en tamme watervogels : Helderheid 

 vis aanwezig  zicht < 0,50 m (= troebel) 

 tamme watervogels aanwezig  zicht ≥ 0,50 m of tot op bodem 

 
 

Beheer / Gebruik : 

 opgeschoond 
graad betreding: 

 geen 

 deels 

 volledig 
 geruimd / gediept 

jaar laatste ruiming: …………….  ruimen dringend nodig 

 
 

WAARNEMINGSFORMULIER 
Poelenonderzoek Midden-West-Vl. 

 


