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Het nagenoeg ontbreken van aandacht
voor het landbiotoop heeft verscheidene
oorzaken. Voor de voortplanting con
centreren amfibieën zich op hun voort
plantingsplaats. Dit is dus de plaats waar
alle individuen van een populatie ge
bruik van maken en beheersmaatregelen
die deze plek weer geschikt maken en/of
geschikt houden voor voortplanting zijn
effectief voor de hele populatie. Het is
heel wat lastiger om het landbiotoop ge
schikt te maken (houden) voor amfi
bieën, omdat daar het aantal per opper
vlakte laag is en de beheersmaatregelen
daarom een groot gebied dienen te om
vatten, willen ze effect hebben op het
merendeel van de individuen van een
populatie. Aangezien land economisch
gezien meer opbrengt dan water, komen
hierbij bovendien vaak financiële pro
blemen om de hoek kijken. Een ander
belangrijk punt is dat van het landbio
toop van amfibieën slechts in algemene
termen bekend is welke eisen eraan ge
steld worden, terwijl aan het waterbio
toop (c.q. de voortplantingsptaats) veel
meer in detail onderzoek verricht is.

Dit artikel geeft informatie over
het gebruik van kleine landschapsele
menten (zoals heggen, bosjes, graften en
knotbomen) door salamanders. Onder
zocht werd in hoeverre deze elementen
een rol spelen bij de overwintering en bij
de migratie van salamnders, de groep
van amfibieën waarvan wel het minst be
kend is van hun landfase. Het onderzoek
werd uitgevoerd in 1987 (Grooten,
1989).

Gebiedsbeschrijving
Het onderzoek concentreerde zich rond
een voortplantingspoel in het gehucht
Koulen te Klimmen (gemeente Voeren

‘ daal, ten westen van Heerlen, Zuid Lim
burg; 50° 52’ N.B., 5° 53’ O.L., fig. 1).
De poel ligt in een droogdal dat in zuid
oostelijke richting als een wig in een ge
bied ligt dat intensief agrarisch wordt
gebruikt. In een straal van meer dan 500
meter rondom deze poel is er voor amfi
bieën geen andere voortpiantingsmoge
lijkheid aanwezig.
F1g. 1. Plattegrond van het onderzoeksge
bied. De wei ten oosten van de poel wordt
sinds 1982 niet meer beweid of gehooid. In
dit ruigteterrein ligt tegen de verharde weg
een graft en tegen de tuinbonen-akker een
braambosje.
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Amfibieën brengen slechts een klein gedeelte van hun leven in het wa
ter doof. Ze ontwikkelen zich er van ei tot juveniel eniomen na een-
aantal jaren als volwassen dieren naaf het water terug om zich voort
te planten. Het grootste gedeelte van hun leven brengen ze dus op het
land door. Toch zijn de beschermingsmaatregelen voor amfibieën die
de laatste tien jaren zijn genomen voornamelijk gericht geweest op het
water. Vele voortplantingspoelen werden geschoond of hersteld en
soms zelfs nieuw aangelegd (Blezer & Lenders, 1986; Bossenbroek et

c al., 1982). Nog zelden wofdt er specifiek aandacht besteed aan het
‘- landbiotoop van deze diergroep (Strijbosch, 1980, 1991).
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Op de plattegrond (fig. 1) valt
duidelijk te zien dat de extensief be
graasde weilandjes met de poel en het
aangrenzend stukje ruigtetetfein omge
ven worden door gebouwen en intensief
gebruikt weiland of akkergrond. Het is
als het ware een eilandje in een verder
amfibie-onvriendelijk gebied. De (res
tanten van) kleine landschapselemen
ten, deel uitmakend van het onder
zoeksgebied, zijn heggen waarin enkele
knotbomen, een braambosje, een graft
en natuurlijk de poel.

De oppervlakte van de poel is
‘s zomers ongeveer 50 m2. Hij is dan
maximaal 0,5 m diep en bedekt met
Kroös (Lemna minor) en Mannagras

7ycerzaftuitans). De drie heggen (to
aaJ ongeveer 240 meter) bestaan nage
noeg geheel uit een combinatie van
Eenstijlige meidoorn (Crataegus mono
gyna) en Tweestijlige meidoorn (C. dioi
ca). Hier en daar staat er een Vliet (Sam
bucus nigra,), Sleedoorn (Prunus spino
sa), Boswilg (Sa/ix caprea) of Zuurbes
(Berbern vutgaris). In de meest westelij
ke heg staan enkele Zoete kersen (Pru
mis avium).

De houtsoorten op de graft zijn Es
(Fraxinus excetsior), Tamme kastanj e
(Castanea sativa) en Vtier; de kruidiaag
bestaat daar uit soorten van voedselrijke
en instabiele milieus zoals Grote brand
netel (Urtica dioica), Gewone hennep
netel (Gateopsis tetrahit), Kruipende
boterbloem (Ranuncutus repens en
Kleefkwid (Gatium aparine). In het

amstruweel op het minder steile
oostelijke deel van de graft staat een ker
seboom.

Het ruigteterrein wordt sinds 1982
niet meer beweid of gehooid; er staan
nog enkele hoogstam fruitbomen. De
andere weitjes (tussen poel en bebou
wing) worden extensief beweid door
koeien of schapen. Ook in deze weiden
zijn enkele fruitbomen aanwezig.

Het intensief beheerde weiland
ten noorden van de poel wordt gehooid
en beweid en er wordt drijfmest uitgere
den en kunstmest gestrooid. Alle akkers
in de directe omgeving wotden zwaar
bemest en gebruikt voor de teelt van
mais, tuinbonen of bieten.

Methode van onderzoek
Op drie verschillende manieren werden
salamanders gevangen: met vallen in en
closures, met vallen langs barrières, en
met (in totaal drie) fuiken. Het gebruik
te type fuik werd ontwikkeld op de afde

ling Dieroecologie (KUN) en is beschre
ven door Lenders (1982). Om na te gaan
of salamanders bepaalde landschapsele
menten gebruiken als overwinterings
plaats werden de landschapselementen
vroeg in het voorjaar rondom afgesloten
door middel van stroken plastic van 40
cm die 10 cm in de grond werden inge
graven en 30 cm hoog langs diverse pa
len strak werden aangespannen. Aan de
binnenkant van dit plastic werden vang
emmers ingegraven. Een vangemmer is
een plastic emmer met een deksel waarin
een gat is gemaakt; het gat is zo groot
dat er een rand van 2 cm over blijft, die
dient om het uit de emmer klimmen van
de salamanders te verhinderen. De en
closures staan in figuur 2 aangegeven.
Het betreft encfosures om twee stukken
heg (El en E2), om een steenhoop (E3),
een graft (E4), een braamstruweel (E5)
en om een knotboom (E6).

0 10 20 30 40m.

El, E2 = heg
F3 = steenhoop
E4 graft
F5 = braamstruweel
F6 = knotboom

Om iets meer te weten te komen
over de voortplantingsmigratie werden,
op dezelfde manier als bij de enciosures,
barrières gemaakt. Deze hadden aan
twéé kanten vangemmers om de richting
van de zich verplaatsende dieren (naar of
van de poel) te kunnen bepalen. Vlak
rondom de poel lagen vijf barrières; vier
van 5 meter (Bi, B3, B4 en B5) en één
van 1 meter dwars door een heg (B2). De
barrières B6 en B7 (respectievelijk 4 en
15 meter) lagen wat verder van het
voortpiantingswater weg. De poelwaards
gerichte buiten kanten van vijf enctosures
vormden de barrières 38 tot en met 312
(fig. 2).

\
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Fig. 2. Overzicht van de vanginstaliaties;
B = barrière, E = encosure.
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Het vangsysteem werd vanaf
maart tot en met augustus één keer per
twee dagen gecontroleerd, waarbij van
iedere vangst de soort en het geslacht be

( paald werd en de lengte (kop-anus) werd
“— gemeten. De in de fuiken gevangen die

ren kregen een merkje, zodat ze herkend
konden worden bij terugvangst. Vanaf
september tot november waren alleen
nog de barrières 36 tot en met 312 in
gebruik.

Resultaten
Er werden in totaal 1462 amfibieën ge
vangen, als volgt verdeeld over vijf soor
ten: 6 Gewone padden (Bufo bufo), 19
Bruine kikkers (Rana temporana), 26
Kamsalamanders (Inturus cnstattts),
515 Kleine watersalamanders (Tnturus
vutgarzs) en 896 Atpenwatersalamanders
(Tnturus atpestns). Voor de salamanders
staat in tabel 1 aangegeven of de vang
sten op het land of in het water werden
gedaan en of het mannetjes, vrouwtjes,
subadulten of juvenielen betrof. In de
tabel valt op dat er bij alle soorten meer
vrouwtjes werden gevangen dan manne
tjes. Van de Kamsalamander werden
geen pas gemetamotfoseerde dieren ge
vonden, hoewel deze soort wel in de fui
ken in de poel werd gevangen. Van de
Gewone pad werden ook geen juvenie
len of subadulten gevangen; deze soort
werd helemaal niet in de poel gevangen.
Van de Bruine kikker werden in het
voorjaar een paar eiklompen gevonden,
en er werden enkele juvenielen (bij de
poel) en subadulten (in de rest van het
systeem) gevangen.

Kleine landschapselementen als over
winteringsplaats
De salamanders die binnen de enclosu
res E1-E6 werden gevangen moeten die
ren zijn geweest die in deze omheinde
kleine landschapsekmenten (hcg, graft,
braamstruweel en knotboom) overwin
terd hebben. Het aantal salamanders dat

per enciosure werd gevangen en de op
pervlakte van de enclosures worden ge
geven in tabel 2. Opvallend is weer dat
er veel meet vrouwtjes dan mannetjes
werden gevangen; zowel voor T. al
pestns als voor T. vutgaris is de
verhouding ruwweg 7:1. Kijken we naar
het aantal salamandets per m2 omsloten
gebied, dan leveren de steenhoop en de
knot-es de meeste salamanders op, na
melijk 4 per m2. Het minste scoort heg
El met minder dan 0,5. Zekér als we te
kening houden met de oppervlakte, le
vert de knot-es (E6) erg veel overwinter
de juvenielen van de Kleine watersala
manders.

Salamanders in het water
Meteen na het verdwijnen van het ijs van
de poel in de week van 10 maart werden
er salamanders in de fuiken gevangen.
Het grootste aantal salamanders werd
eind april en begin mei gevangen. Begin
juli werden er nauwelijks nog salaman
ders in de fuiken gevangen. Deze wer
den toen buiten bedrijf gesteld. Het
aantal verschillende (door het merk her
kenbare) mannetjes dat in de fuiken ge
vangen werd was veel groter dan het aan
tal vrouwtjes; voor T. atpestns 110:78 en
voor T. vutgans 53:25. Het aantal (ge-
merkte) dieren dat werd teruggevangen
was respectievelijk 21:4 en 10:1. Ge-

merkte en teruggevangen dieren bij el
kaar opgeteld leveren de aantallen ver
meld in tabel 1.

Op grond van de teruggevangen
dieren kan met behulp van de vangst
terugvangstmethode een schatting ge
maakt worden van het aantal mannen en
vrouwen dat aanwezig was in de poel.
Voor T. atpestns was dit respectievelijk
360 en 420 en voor T. vu/gans 220 en
50. Door het lage aantal terugvangsten is
met name voor de vrouwtjes van T. vu/
gans de schatting onbetrouwbaar. Toch
mag gezegd worden dat in deze poel van
50 m2 in 1987 zo’n duizend salamanders
aan de voortplanting hebben deelge
nomen.

Voortpiantingsmigratie
Naar de poel trekkende dieren werden
gevangen in de barrières B1-B7. Van de
poel wegtrekkende salamanders werden
daar ook gevangen, maar bovendien aan
de buitenkanten van de enclosures 38-
B12. De barrières waren niet allemaal
even lang; daarom is in tabel 3 ook het
aantal gevangen salamanders per meter
barrière gegeven.

In tabel 3 valt onmiddellijk op dat
37 (tussen het intensief gebruikte wei
land en de akker) geen enkele salaman
der heeft opgeleverd hoewel de barrière
relatief lang was. Intensief gebruikt wei
land en akkerland vormen blijkbaar
geen geschikt biotoop voor de salaman
ders.

De barrières dicht bij de poel (Bi
B6) leverden ongeveer evenveel salaman
ders op die naar het water trokken (69)
als er vanaf (65). Wel valt daarbij op dat
de opbrengst per meter barrière erg ver
schilt. De hoogste opbrengst bij de mi
gratie naar de poel hebben BI, B2 en
36. Deze liggen allemaal aan de kant
van het ruigteterrein, de graft en het
braamstruweel. De trek van het water

Kleine water- Alpenwater- Kam
salamander salamander salamander

Triturus Triturus Triturus
vulgaris alpestris cristatus

man 23(63) 89(131) 3(2)
vrouw 173(26) 331(82) 9(8)
subadult 93(0) 39(0) 4(0)
juveniel 98(39) 224(0) 0(0)

Tabel 1. Overzicht van de salamanders gevangen op het land met tussen haakjes de aan
tallen gevangen in het water.

Encio- bndschp8- Opp. T alpestris T. vulgaris Totaal
sure elemeht (m2) man vrouw ]uv. man vrouw Juv.

El heg 8 0 1 0 0 1 1 3
E2 heg 6 0 2 1 0 2 1 6
E3 steenhoop 6 1 . 11 3 1 7 1 24
E4 gaft 80; 5 30 3 1 9 8 56
E5 braamstruw$ 46 1 1 3 0 1 16 28
E6 knot es 6 0 0 2 1 0 21 24

Totaâl 61 12 3 20 48 141. i:

Tabel 2. Aantallen Alpenwatersalamanders tTriturus alpestris) en Kleine watersalaman
ders (Triturus vulgaris) die in de enclosures werden gevangen en dus in het betreffende
kleine landschapselement overwinterd hebben.
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weg is veel meer over de zes barrières ver
deeld. Hieruit trekken we de conclusie
dat de salamanders die uit een bepaalde
richting naar de poel zijn getrokken niet
per se in dezelfde richting ook weer weg
trekken.

De vangsten in B8-B12 duiden er
op dat er veel dieren naar dit terrein
trekken na de voortplanting. Kennelijk
is het migteterrein met de graft, het
braamstruweel en de omringende heg
een goed salamanderbiotoop. Wat hier
bij verder opvalt, zijn de hoge op
brengsten per meter van B9 en Bi 2, bei
de barrières van slechts één meter, maar
wel dwars door een heg opgesteld. Met
deze resultaten wordt de functie van

Ç heggen als geleidingsbanen tijdens mi
gratie (corridor-functie) duidelijk aan
getoond.

Discussie
De salamanders werden in het water ge-
vangen met fuiken en op het land met
vangemmers langs barrières. De conclu
sies die uit fuikopbrengsten getrokken
kunnen worden zijn beperkt. Wanneer
fuiken lang genoeg in een poel staan,
kan men op grond van de opbrengsten
vaststellen welke salamandersoorten in
de betreffende poel aanwezig zijn. Het
aantal exemplaren, dat van een bepaalde
soort in de poel aanwezig is, kan echter
niet nauwkeurig worden berekend uit de
vangsten, omdat de opbrengst afhangt
van het aantal fuiken en bovendien in
hoge mate wordt beïnvloed door de ver
plaatsingsactiviteit van de dieren. Deze
activiteit hangt weer af van de soort, het
geslacht en de structuur van de vegetatie

in de poel. Met behulp van merken
(vangst-terugvangstmethode)’ kunnen
deze problemen ondervangen worden,
maar voör deze methode waren de aan
tallen terugvangsten van T. vutgarn te
laag.

Van barrières wordt aangenomen
dat zij de dieren naar de vangemmers
leiden. We kunnen niet bewijzen dat er
geen enkele salamander over de door ons
gespannen stroken plastic folie is ge
klommen of eronderdoor is gekropen.
We denken dat dat er in ieder geval niet
erg veel zullen zijn. Mocht dit een incor
recte aanname zijn, dan zijn de gevan
gen aantallen relatief te laag, maar de
conclusies over de onderlinge verschillen
in opbrengsten blijven geldig. Deze re
denering zou incorrect zijn wanneer sala
manders bij bepaalde barrières wel en bij

andere niet in de vangemmers zouden
vallen. Dit lijkt ons echter zeer onwaar
schijnlijk.

Met behulp van de enciosures
werd aangetoond dat salamanders in een
aantal landschapselementen daadwerke
lijk overwinteren. De enclosures ‘rond
om’ de graft en het braamstmweel (E4
en E5) waren aan de achterkant (het
verst van de poel verwijderd) open. Wij
denken dat deze enciosures toch als vol
ledig gesloten beschouwd mogen wor
den, omdat het terrein erachter bestaat
uit verharde weg, bedrijfsgebouwen en
een akker. De eerste twee zijn natuurlijk
uitermate ongeschikt voor salamanders,
maar ook de akker zal het hoge aantal
dat in de betreffende enciosures gevan
gen werd niet veroorzaakt hebben, mede

gelet op het feit dat de barrière tussen
akker en intensief weiland (B7) geen en
kele salamander opleverde. We hebben
geen enctosures gemaakt in het ruigte
terrein zelf of in de (al dan niet intensief
gebruikte) weilanden of landbouw
grond. Het blijft dus mogelijk dat sala
manders daar ook overwinteren.

Op het land werden meer vrouw
tjes gevangen dan mannetjes, in het wa
ter was dat net andersom. Voor T. vu/ga
yr kan dit veroorzaakt zijn door het feit
dat mannetjes langer in het water zitten
en dus langer gevangen kunnen worden.
De mannetjes werden namelijk bij de
eerste controles meteen aL in redelijke
aantallen in de fuiken aangetroffen.
Waarschijnlijk hebben deze mannetjes
in het water overwinterd, maar een aan
tal zou ook vroeg in het voorjaar, voor
dat het vangsysteem werd geïnstalleerd
en de poel weer dichtvroor, naar het wa
ter getrokken kunnen zijn.

BehaLve door de langere verblijf-
tijd in het water van de mannetjes, kun
nen de hogere vangsten ook verklaard
worden, doordat mannetjes in het water
actiever zijn dan vrouwtjes en daardoor
meer worden gevangen. De vangst
terugvangstmethode, die het aantal aan
wezige dieren schat, zou zowel op een
langere verblijftijd als een hogere ver
plaatsingsactiviteit kunnen corrigeren,
maar dan moeten er wel voldoende die
ren gevangen worden, omdat anders de
methode erg onnauwkeurig wordt. De
schatting van 50 vrouwtjes voor T. vutga
rn is in ieder geval incorrect, omdat we
aan de barrières 140 verschillende
vrouwtjes vingen. Een andere mogelijk
heid om het verschil tussen landvangsten
en watervangsten te verklaren zou zijn
dat vangemmers beter vrouwtjes vangen
dan mannetjes. We hebben echter geen
reden om dit aan te nemen.

Ook bij T. atpestris worden op het
land meer vrouwtjes en in het water
meer mannetjes gevangen. Voor deze
soort geldt hetzelfde als voor T. vutganr,
hoewel we op grond van de barrière
vangsten aannemen dat een groot aantal
mannetjes op het land heeft overwin
terd. Wanneer we bij deze Soort de
vangst-terugvangstmethode toepassen
(er werden 25 gemerkten temggevan
gen) dan blijkt het geschatte aantal aan
wezige vrouwen nog steeds hoger te lig
gen dan het aantal mannetjes (420:360),
maar beduidend lager dan op het land
(33 1:89). Dit zou de theorie van een ho
gere (verplaatsings)activiteit van de

Barrière Lengte Migratie naar de poeid: Migratie vanaf de poel
nr (ml N N/m N N/rn

Bi 5 31 6,25 21 4,2
52 1 15 15 - 5 5
B3 5 6 1,2 16 3,2
B4 5 6 1,2 13 2,6
55 5 3 0,6 6 1,2
B6 4 8 2,0 4 7,0
B7 15 0 0 0 0
B8 1 - - 6 6
59 1 - - 50 50
BiO 30 - 215 7,2
511 10 - - 43 4,3
512 1 * - 19 19

Tabel 3. Overzicht van het aantal (N) salamanders (beide soorten (T. alpestris en T. vulga

( ns) gesommeerd) en het aantal per meter barrière (N/rn), gevangen tijdens de migratie
van en naar het water aan de verschillende barrières (B1-B12l. De binnenkanten van de
barrières (58-5 121 leverden natuurlijk geen gegevens over aantallen salamanders die naar
de poel trokken.



mannetjes tijdens de voortpiantingsperi
ode in het watef bevestigen.

Een opvallend resultaat is dat de
salamanders die naar het water trokken
geconcentreerd uit één bepaalde richting
kwamen (vanaf het ruigteterrein, de
graft en het braamstruweel) en dat de
trek uit de poel meer gespreid was. Het
is moeilijk te zeggen wat er gebeurt met
de salamanders die aan de ‘verkeerde’
kant de poel uittrekken. Voor de sala
manders die aan de noordzijde van de
poel eruit getrokken zijn kan in ieder ge
val gezegd worden dat ze in die richting
niet ver zijn gekomen (er werd er geen
erkele bij barrière B7 gevangen). Deze
kunnen gesneuveld zijn of met een boog
uiteindeLijk toch een voor hen geschikter
habitat hebben gevonden.

Het belang van kleine landschaps
elementen wordt o.a. door Mader (1985)
en Mabelis (1990) onderschreven. Pohle
(197$) geeft het belang aan van houtsin
gels en houtwallen zonder overigens spe
cifiek in te gaan op een mogelijke
corridor-functie. Baudry (1987) doet dit
wel, maar heeft geen waarnemingen aan
amfibieën. De enigen die een duidelijke
relatie hebben gelegd tussen bepaalde
landschapselementen en het voorkomen
van salamanders zijn Laan & Verboom
(1990) die een verband constateren tus
sen de afstand van een nieuw aangelegde
poel tot het dichtstbijzijnde bos en de
snelheid waarmee zo’n poel bevolkt
wordt door salamanders.

Conclusie --

Dit onderzoek toont duidelijk aan dat
heggen een geleidende functie hebben
bij de migratie van salamanders. Wan
neer men dit combineert met het gege
ven dat de salamanders een intensief ge
bruikt stuk grond (weiland of bouwland)
niet overtrekken, wordt het belang van
de heg als structuurelement in het land
schap duidelijk. Ook het ruigteterrein
speelt een belangrijke rol Hiermee zijn
belangrijke argumenten gegeven om
kleine landschapselementen in de plan
nen op te nemen (Riecken, 1991), wan
neer de mens een landschap gaat
(her)inrichten, dan wel deze te bescher
men en te onderhouden wanneer hij be
sluit bepaalde landschappen te con
serveren.
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Vrouwtje van de Kleine watersalamander
(T. vulgaris) (toto: W. Bosman).

Mannetje van de Kleine watersalamander
(T. vulgaris) (foto: W. Bosman).
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Vrouwtje van de Alpenwatersalamander
(T. alpestris) (foto: W. Bosman).
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Summary
The use of small landscape elements by newts
By means of bownets, drift-fences and
enclosures, newts were studied in an area of
about 80 x 100 m, surrounded by habitats
unsuitable for newts. Based on bownet
(re)capture rates the spawning population
was estimated at 750 Alpine newts (Triturus
atpestris) and 300 Smooth newts (T.
vu/gans). The surface of the spawning pond
was about 50 m2, the depth 50 cm at the
deepest point.
Small landscape elements were totally en
circled by drift fences (enclosures) at the early
beginning of the breeding season. Captures
in these enciosures demonstrated that adult
and juvenile newts hibernate in landscape
elements like a pollard tree, a brambie bush,
an escarpment, a pile of stones and a hedge.
Males of T i’utgans hibernated for the
greater part in the pond. Newts entering the

pond, clearly migrated to the pond from ex
tensively used pastures and a pasture out of
use. They left the pond at random in all
directions, but did not cross the adjoining in
tensively used pasture. Hedgerows appeared
to guide newts, indicating a possible
corridor-function for these species.
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Mannetje van de Alpenwatersalamander
(T. a!pestris) (foto: W. Bosman).

Dankwoord
De families â Campo, franssen, Haecken,
Vacssen en Waelen gaven toestemming op
hun terreinen onderzoek te doen.Jan Leunis
sen vervaardigde de tekeningen. Henk Strij
bosch gaf nuttige aanwijzingen bij het schrij
ven van het manuscript. Het onderzoek werd
mede mogelijk gemaakt door de stichting In
standhouding Kleine I.andschapselcmenten
(IKL, Roermond). Wij danken allen daarvoor
hartelijk.


