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Opwinding
Terwijl we op ons kantoor op het Zoölogisch Museum in
Bestemd voor
Amsterdam nog volop aan de gang zijn met de gegevens
waarnemers en
van vorig jaar, komen er via de e-mail en de telefoon al
andere medewerkers
weer volop berichten binnen met de eerste amfibieënvan het Meetnet
waarnemingen van dit voorjaar. Opwinding maakt zich
Amfibieën
van ons meester. Aan één kant prettige opwinding omdat
Aan deze Mededelingen werkten mee: het veldseizoen weer voor de deur staat en we binnenkort
weer het land in gaan voor excursies en onderzoekjes.
Jan Boshamer
Aan de andere kant de stress om alles op tijd klaar te
Ben Brugge
hebben en de deur uit te doen voordat het voortplantingsBen Daemen
seizoen echt losbarst. Het is hier dus een continu gejakker
Axel Groenveld (redactie)
Ingo Janssen
met databases, grafieken, tabellen, enveloppen,
Jelle Hofstra
ontheffingen, telefoontjes van en naar het CBS en een hele
Eric van der Pluym
hoop papierwerk. In deze chaos, die ieder jaar weer
Gerard Smit
terugkeert, valt het niet mee een Mededelingen te schrijven.
Paul Veenvliet
Maar op één of ander manier lukt het toch telkens weer
Hans Wondergem
net wel of nèt niet op tijd. Ook dit jaar weer, hetzelfde
Annie Zuiderwijk
ritueel. En het is toch weer gelukt. We hopen naar jullie
tevredenheid. Op één of ander manier hoort het schrijven
Correspondentieadres:
van die Mededelingen, tegen de door het voortplantingsRAVON-Werkgroep Monitoring
seizoen gestelde deadline, ook weer om helemaal in de
Universiteit van Amsterdam
Postbus 94766
stemming te komen voor het veldwerk.
1090 GT Amsterdam
Vorige week fietste ik, in gedachten verzonken, in het
donker naar huis. Vanuit mijn ooghoek zag ik opeens een
Tel. 020 - 525 7332
bekend silhouet op het asfalt, in het schijnsel van een
Fax. 020 - 525 5402
lantaarnpaal. Vol automatisme schoot ik op de rem.
E-mail algemeen
Gelukkig niemand achter me. Op tijd geremd om mijn
Info@ravonwm.org
eerste amfibie van het seizoen van de weg af te rapen.
Website: www.ravonwm.org
Toen ik hem optilde keek het mannetje kleine
watersalamander al net zo verstoord als ik. Opwinding
E-mail medewerkers:
maakte zich van mij meester, opwinding die omsloeg in
groenveld@science.uva.nl
ijanssen@science.uva.nl
lichte paniek. De Mededelingen is nog niet af, de
gerard.smit@net.hcc.nl
ontheffingen zijn nog niet binnen.......... Snel gooide ik het
zuiderwijk@science.uva.nl
arme diertje in de waterkant. Het voorjaar komt altijd
weer vroeger dan gedacht.
AG

POST
Dankzij een aantal leuke en informatieve artikeltjes die we van
verschillende waarnemers hebben binnengekregen, hebben we ook
deze Mededelingen weer de moeite van het lezen waard kunnen
maken. Onze dank daarvoor! Nieuwe stukjes zijn altijd welkom en we
zouden iedereen dan ook willen vragen om leuke of minder leuke
ervaringen en waarnemingen op papier te zetten en naar ons toe te
sturen.
Daarnaast verwachten we ook nog wat post van waarnemers die in
2002 wel hun telgebiedjes hebben bezocht, maar de resultaten daarvan
nog niet hebben toegestuurd. Helaas ontbreken hun gegevens nu nog
in de indexen die in deze Mededelingen zijn weergegeven. Hierbij een
laatste oproep om alsnog jullie gegevens door te geven. We wachten
er met smart op.
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HET MEETNET AMFIBIEËN IN 2002: MEER, MAAR TOCH ‘MINDER’
waren de gegevens bruikbaar voor de
trendberekeningen. Deze telgebieden zijn goed voor
in totaal 870 onderzochte wateren. Wat dit aan
soorten opgeleverd heeft is te zien in onderstaande
tabel.

Na de MKZ-domper van 2001, is het Meetnet
Amfibieën deze klap in 2002 toch weer te boven
gekomen. Een record aantal van 128 telgebieden is
het afgelopen seizoen onderzocht op het voorkomen
van amfibieën. Van 123 van deze telgebieden

soorten S s Ta Tc Th T v
telgebieden (N = 123)
%
wateren (N = 870)
%

1 25 23
1 20 19
3 66 64
0 8 7

8 77
7 63
15 241
2 28

A o B v P f Bb
2
2
3
0

3
2
28
3

Bc Ha Ra R t

5 82 15
4 67 12
7 257 32
1 30 4

9 25 92
7 20 75
58 68 296
7 8 34

Rec Rr R e R l
92
75
334
38

5 19 15
4 15 12
7 55 34
1 6 4

telformulier wat wel verstuurd is, niet is
aangekomen (lang leve de TPG!). Laat dit een
waarschuwing zijn om altijd een (papieren)back-up
van je gegevens te bewaren.

van algemeen naar zeldzaam
Duidelijk zichtbaar is dat de ‘algemene soorten’
ook in het meetnet de meeste telgebieden en
wateren bezetten, met voorop de groene kikker,
gevolgd door resp. de bruine kikker, de gewone pad
en de kleine watersalamander. Pas daarna volgen de
soorten met een beperkte landelijke verspreiding
(zoals heikikker, alpenwatersalamander,
kamsalamander en rugstreeppad) die op afstand
gevolgd worden door de vinpootsalamander en de
echte zeldzame soorten. We hebben nog niet alle
gegevens van enkele vroedmeesterpadden en
vuursalamander-telgebieden binnen, wat in deze
tabel een beetje een vertekend beeld geeft.
Als we bovenstaande tabel combineren met het
kaartje met de telgebieden wat hiernaast is
afgebeeld is het duidelijk dat we met z’n allen goed
onderweg zijn om een landsdekkend meetnet te
realiseren. Maar dat we voor de zeldzame soorten
nog meer telgebieden nodig hebben om
betrouwbare trends te kunnen berekenen.

nieuw
Verdeeld over heel Nederland zijn er in 2002 dertig
nieuwe telgebiedjes bijgekomen. Zo hebben we in
Drenthe twee nieuwe telgebiedjes, beide met
heikikkers. Ook Overijssel levert twee nieuwe
heikikkertelgebieden en daarnaast nog een telgebied
met knoflookpad. Onder de vier nieuwe Gelderse
telgebieden bevindt zich ook een leefgebied van de
knoflookpad. Hier is hij in 2002 helaas nog niet
waargenomen. Ook in onze jongste provincie werd
in 2002 een nieuw telgebied gerealiseerd, het
tweede telgebied voor Flevoland. Van de vier
nieuwe telgebieden in Noord-Holland liggen er drie
in de duinen, die vanzelfsprekend goed zijn voor
rugstreeppad-waarnemingen. Onder de drie nieuwe
Zeeuwse telgebieden bevinden zich één
boomkikker-bolwerk en een kamsalamandertelgebied, beide in Zeeuws-Vlaanderen. NoordBrabant spant de kroon met zeven nieuwe
telgebieden, waaronder vijf heikikkergebieden en
één telgebied met kamsalamanders. In Limburg
werden in 2002 twee telgebieden voor het eerst
bezocht. Eén met rugstreeppadden en één met
vroedmeesterpadden.

Telgegevens ‘zoek’
Sinds 1997 hebben er in totaal zo’n 198
verschillende telgebieden ooit gegevens opgeleverd.
Dat betekent dus dat we in het zesde jaar van
monitoring van 70 telgebieden (35% van het
bestand) geen gegevens hebben binnengekregen.
Dat is voor verbetering vatbaar. De
betrouwbaarheid van onze gegevens valt of staat
met mooie lange meetreeksen. Gelukkig behoeft dit
getal enige nuancering. We weten dat een flink
aantal telgebieden namelijk wel gelopen is. Maar
daar hebben wij nog steeds de gegevens niet van
binnen gekregen. Ondanks dat deze wel al
toegezegd zijn. Voor deze mensen geldt het verzoek
hun gegevens alsnog naar ons toe te sturen.
Daarnaast gebeurt het ieder jaar weer dat mensen
hun telgegevens kwijt zijn geraakt. Zo zijn ook dit
jaar de ‘computercrashes’ en de ‘verloren
veldboekjes’ bij een aantal waarnemers aan de orde
geweest. En ook is het weer gebeurd dat er een

In 2002 zijn de resultaten van de monitoring van
het soortbeschermingsplan vroedmeesterpad en
geelbuikvuurpad met terugwerkende kracht
opgenomen in het Meetnet Amfibieën. In totaal zijn
dit 14 soortspecifieke telgebieden. Een belangrijke
aanwinst voor het Meetnet (zie elders in deze
Mededelingen).
RIZA
Al met al mogen we tevreden zijn met de
ontwikkeling van het Meetnet Amfibieën. Hoe het
in 2003 zal vergaan is nog maar de vraag. Het
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constructie toch doorgang te laten vinden. Als dat
niet lukt zal dat een behoorlijke aderlating voor het
meetnet zijn. Nu worden jaarlijks twintig
telgebiedjes in de uiterwaarden in opdracht van het
RIZA gemonitoord.

RIZA heeft aangekondigd voor de
amfibieënmonitoring in de uiterwaarden geen geld
meer te hebben. Er zijn nog onderhandelingen aan
de gang met de verschillende Directies van
Rijkswaterstaat om deze monitoring via een ander

MEETNET AMFIBIEËN IN 2002
Op dit kaartje zijn de
telgebieden van het Meetnet
Amfibieën weergegeven. Het
gaat in totaal om 198
telgebieden.
 Telgebieden die in 2002 zijn
onderzocht (N = 128)
 Telgebieden die niet in 2002
zijn onderzocht (N = 70)
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RESULTATEN PER SOORT
Ook dit jaar hebben we van iedere soort weer de
beschikking over twee verschillende indexen:
• De presentie-index. Deze staat voor het aantal
onderzochte watertjes per telgebied waarin een
soort aan- dan wel afwezig is.
• De abundantie-index. Deze index is
representatief voor de aantalklassen (0, 1, 2, 3)
waarin de soort in de verschillende watertjes is
aangetroffen.
De index begint standaard in het eerste jaar van
monitoring op honderd en de toe- of afname wordt
dus relatief ten opzichte van het eerste jaar
weergegeven. De door het CBS berekende trend
wordt berekend over de laatste vijf jaar van
monitoring. De beoordeling van deze trend wordt
bij de soortbespreking in de tekst telkens tussen
“aanhalingstekens” aangegeven. Op de kaartjes op
bladzijde zeven is aangegeven waar de telgebieden
van de verschillende soorten liggen.
vuursalamander: We hebben nog niet van alle
vuursalamander-telgebieden de gegevens van 2002
binnen, waardoor we nog niet veel over de trend
kunnen zeggen. Wel zijn er in 2002
werkzaamheden geweest aan het spoor in het
Bunderbos. Het één en ander is in goed overleg
gebeurd met vuursalamanderexpert Rob Gubbels.
Wat het effect hiervan is op de populatie aldaar, zal
nog moeten blijken. De twee vuursalamandertelgebieden in het oosten van het land hebben
vooralsnog geen nieuwe waarnemingen opgeleverd,
maar Fons Geers en Albert Grote Beverborg
houden stug vol in hun queeste. Veel succes!
alpenwatersalamander: Met 43 telgebieden is de
alpenwatersalamander goed in het meetnet
vertegenwoordigd. Deze telgebieden omvatten het
gehele verspreidingsgebied in Nederland, inclusief
Drenthe en Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee hebben
we een goede indruk van de populatie-ontwikkeling
van deze soort. Hoewel de abundantie-index
aangeeft dat de soort “min of meer op een stabiel
niveau blijft”, laat de presentie-index zien dat er
sprake is van een “vermoedelijke afname”.
kamsalamander: Ook de kamsalamander is zowel
qua aantal als qua ligging van de telgebieden over
zijn verspreidingsgebied, met 48 telgebieden goed
in het Meetnet vertegenwoordigd. Zowel de
presentie als de abundantie-index laten een vrij
stabiele lijn zien.
vinpootsalamander: In het Meetnet hebben we pas
twaalf telgebieden met vinpootsalamanders zitten.
Dit is te weinig om harde conclusies te kunnen
trekken. De voorlopige trend wijst er echter op dat

er in deze gebieden sprake is van een
“vermoedelijke afname”. Reden te meer om op
zoek te gaan naar meer waarnemers in leefgebied
van de vinpootsalamander om tot een betere
steekproef te komen. Uitbreiding van telgebieden is
gewenst in de natte heidegebieden van NoordBrabant en Limburg.
kleine watersalamander: Deze soort is met 143
telgebieden één van de meest algemene soorten in
het Meetnet en levert dus ook een betrouwbare
trendberekening op. Hoewel de abundantie een
“min of meer stabiele” toestand aangeeft, laat de
presentie-index een “significant geringe afname”
zien. De kleine watersalamander wordt de
afgelopen jaren dus telkens in iets minder watertjes
aangetroffen.
vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad: Helaas
zijn nog niet alle gegevens van het
soortbeschermingsplan (SBP) van de
vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad in onze
databank verwerkt. Hierdoor is het vooralsnog niet
zinvol om conclusies te trekken over eventuele toeof afname. De eerste tekenen zijn voor de
vroedmeesterpad echter niet optimistisch. De
geelbuikvuurpad gaat het wat beter voor de wind
sinds de inwerkingtreding van het SBP (zie elders
in deze Mededelingen).
knoflookpad: Voor de knoflookpad geldt dat er
nog maar weinig telgebieden van in het Meetnet
zitten. De acht telgebieden die nu al gegevens
opleveren liggen wel mooi verspreid over het
huidige verspreidingsgebied van de soort
(Vechtdal, IJsseldal en enkele op de hogere
zandgronden van Zuid-Nederland), maar leveren
voor zo’n moeilijk te inventariseren soort helaas
nog te weinig informatie op voor een degelijke
landelijke trend.
gewone pad: Met 154 telgebieden in het Meetnet is
de trendberekening van de gewone pad behoorlijk
betrouwbaar. Net als bij de kleine watersalamander
geeft de abundantie een “min of meer stabiele”
toestand aan, maar laat de presentie-index een
“significant geringe afname” zien. De gewone pad
is de afgelopen jaren dus telkens in iets minder
watertjes aangetroffen.
rugstreeppad: Hoewel de weersomstandigheden in
2002 gunstig waren voor de rugstreeppad, relatief
warm en met regelmatig hevige buien
(jaaroverzicht KNMI), is hij aanzienlijk minder
waargenomen dan in 2001. Dat jaar was dan ook
een topjaar, met grofweg dezelfde gunstige
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alpenwatersalamander (N = 43)

vinpootsalamander (N = 12)
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geen afzonderlijke trends worden gegeven. Veel
waarnemers gaan pas nadat ze één of een aantal jaar
‘groene kikker onbepaald’ hebben genoteerd,
opeens meer aandacht aan de groene kikkers
besteden en de verschillende soorten van het
complex apart noteren. Dit heeft tot gevolg dat de
indexen voor deze drie soorten ieder jaar weer tot
grote hoogte stijgen. Vandaar dat we besloten
hebben de indexen voor de meerkikker, poelkikker
en middelste groene kikker te vervangen door die
van het groene kikker complex, oftewel de ‘groene
kikker onbepaald’. De indexen van het groene
kikker complex laten een “significante geringe
toename” zien. Met 161 telgebieden kan gerust
gesteld worden dat deze trend zeer robuust is.
Kortom, het gaat goed met de groene kikkers in
Nederland. Over de oorzaak/zaken van deze
opleving hebben we verschillende ideeën. Mogelijk
dat de waterkwaliteit, het warmere klimaat en het
natuurvriendelijke oeverbeheer een belangrijke rol
spelen.

weersomstandigheden als in 2002. Het is dus niet
direct verklaarbaar wat hiervan de reden is.
Wellicht heeft de rugstreeppad een jaartje sabatical
genomen om zich te herstellen. We zullen het in de
gatenhouden het komende jaar. De indexen laten
hierdoor een nogal wisselend beeld zien, waaruit
nog geen duidelijke trend naar voren komt. De
rugstreeppad wordt inmiddels van 38 telgebieden
gemeld. Er zijn nog steeds weinig telgebieden op de
oostelijke zandgronden en nog geen één op de
waddeneilanden.
boomkikker: Hoewel we maar 18 telgebieden met
boomkikkers in het meetnet hebben tekent zich wel
al een duidelijke trend af voor deze soort, namelijk
een “significant sterke tot zeer sterke toename” in
zowel respectievelijk presentie en abundantie. De
eerlijkheid gebiedt hierbij te melden dat deze trend
zeker wel lijkt te kloppen voor de huidige selectie
telgebieden in het Meetnet, maar helaas geen
afspiegeling is van de landelijke situatie. Een aantal
van de telgebieden ligt namelijk in gebieden waar
gericht beheerd wordt op het voorkomen van de
boomkikker. En blijkbaar met succes. Het WitteVeen in Overijssel en de Kievitte-Polder in
Zeeuws-Vlaanderen zijn voorbeelden van
dergelijke (tel)gebieden waar dankzij gericht beheer
succes wordt geboekt. Voor een representatief
beeld van de Nederlandse situatie zouden er dus
wat meer kwijnende boomkikkerpopulaties geteld
moeten worden. En geloof me, die zijn er wel
degelijk te vinden in Twente en de Achterhoek.

conclusie
De indexen zoals die hier zijn afgebeeld, laten over
het algemeen een mooi stabiel beeld zien, zonder
gekke onverklaarbare uitschieters, wat voor ons een
bevestiging is dat het Meetnet methodisch goed in
elkaar zit. Ook het aantal significante trends neemt
toe ten opzichte van de voorgaande jaren, wat
aangeeft dat we de goede weg bewandelen. Helaas
zijn een aantal van de zeldzame soorten nog te
mager in het Meetnet vertegenwoordigd om
betrouwbare indexen van te kunnen berekenen. We
zullen er dus hard aan moeten trekken om de
landelijke dekking voor alle soorten representatief
te krijgen.
Wat de toestand van de Nederlandse amfibieën
betreft, valt qua positief nieuws in ieder geval te
melden dat een algemene soort als de groene kikker
het goed doet. En ook zeldzame soorten als de
boomkikker en de geelbuikvuurpad zijn blijkbaar
met gericht beheer goed te helpen. Wat wel enige
onrust baart is dat alpenwatersalamander, kleine
watersalamander en gewone pad, die alle drie goed
in het meetnet zitten, een lichte neerwaartse trend
laten zien. Deze drie soorten zijn niet bepaald
kieskeurig te noemen. Dus als het hun slecht gaat,
dan geeft dat geen goede hoop voor de wat meer
kwetsbare soorten. Het is dus goed dat we de vinger
aan de pols blijven houden.

heikikker: Met 42 telgebieden, voor het merendeel
gelegen in heidevennen op de hogere zandgronden,
is de heikikker behoorlijk goed in het Meetnet
vertegenwoordigd. De indexen zijn gedurende de
laatste jaren rond de honderd blijven hangen,
waardoor de trend dan ook “min of meer stabiel” te
noemen is. Er zijn nog maar weinig telgebieden van
deze soort in laagveen en in het rivierengebied, dit
zou de landelijke dekking voor deze soort zeker ten
goede komen.
bruine kikker: Ook voor de meest algemene soort
in het Meetnet geldt dat de trend representatief te
noemen is voor de landelijke situatie. Uit de
indexen valt af te leiden dat de trend een behoorlijk
“stabiel” beeld geeft.
groene kikker complex: Van de drie verschillende
‘soorten’ van het groene kikker complex kunnen
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RUGSTREEPPADDEN IN DE AFVOERGOOT
Eric van der Pluym
is een plas die in de zeventiger jaren is gevormd
door zandwinning.

Van februari 1982 tot juni 1991 heb ik gewerkt bij
een onderhoudsbedrijf van de Marine, namelijk het
Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) te
Oegstgeest. Ik werkte daar in een
oppervlaktebehandelingswerkplaats, waar kort
gezegd diverse materialen (met name metalen)
werden bewerkt d.m.v. galvaniseren, verfspuiten,
staalstralen en conserveren.

mutagene afwijkingen
Het is me opgevallen dat opvallend veel padjes rare
afwijkingen vertoonden. Veel dieren hadden dunne
sprinkhaanachtige pootjes. Dit fenomeen wordt bij
kwekers van pijlgifkikkers ook wel aangeduid als
‘luciferpootjes’. Ook heb ik aardig wat dieren
gezien waarbij één oog niet goed ontwikkeld was.
In dat geval was de oogbol kleiner dan het goede
oog en was er slechts een zwart bolletje zichtbaar,
alsof er alleen een pupil aanwezig was. Gedurende
een jaar of zes nam ik wel eens wat van die kleine
dieren mee om thuis in een terrarium op te kweken.
Rugstreeppadden blijken snel groeiende dieren te
zijn, die veel voedsel aankunnen.

Vanuit de galvaniseerafdeling en een
werkplaatsonderdeel waar op chemische wijze
onderdelen werden ontlakt, werd afvalwater
geloosd dat direct uitkwam op een zijtak van een
poldersloot welke rondom het bedrijfsterrein
aanwezig was.
Al in het eerste jaar dat ik daar werkte viel het me
op dat in de loop van de zomer met enige regelmaat
(bijna dagelijks gedurende een periode van 4-5
weken) pas gemetamorfoseerde rugstreeppadjes in
de afvoergoot van het spoelwater van de
galvaniseerafdeling te vinden waren. Deze goot was
afwaterend gelegen naar de zijsloot en monde in
deze sloot uit op het niveau van de waterspiegel.

De dieren met de aangetaste ogen bleken wel
degelijk blind te zijn aan één kant. Je moest
voedseldieren met een pincet aanbieden aan de kant
waar het goede oog zat. Dan nog hadden de dieren
moeite om in één keer goed met hun tong te
mikken. In de vrije natuur zouden deze dieren het
waarschijnlijk niet redden. De dieren liet ik in het
volgend voorjaar weer los in de polder achter het
MEOB.

beschrijving van de biotoop
De populatie rugstreeppadden was aanwezig in een
polder die thans geheel bebouwd is met woningen.
De polder heet gedeeltelijk Haaswijk en
gedeeltelijk Morsebelpolder. De polder grensde aan
het voornoemde defensieterrein.
Deze polders liggen op de strandwallen welke een
overgang vormen tussen duingebied en lager
gelegen veengebied. In deze polders waren sloten,
greppels en kleine ondiepe plasjes aanwezig. Begin
tachtiger jaren ging ik wel eens vissen in de
avonduren in de Leidsevaart. Vanaf het ertegenover
gelegen poldergebied kon je in de maanden mei en
juni luid gekwaak van de mannetjes
rugstreeppadden horen.
Mogelijk zijn er nog dieren aanwezig in het
nabijgelegen recreatiegebied Klinkenbergerplas. Dit

Van de dieren met sprinkhaanpootjes heb ik ooit
twee dieren thuis in een terrarium verzorgd. Het
bleken matige eters te zijn, die in groei
achterbleven bij zowel padjes die er normaal
uitzagen, als bij padjes met een oogafwijking. Ik
had in beginsel de hoop dat de dieren wel opgepept
konden worden door ze flink bij te voederen. Dit
bleek achteraf valse hoop te zijn; het bleven magere
scharminkels met dunne knokige pootjes.
mogelijke oorzaken van de afwijkingen
Wat de dieren met de zogenaamde
sprinkhaanpootjes betreft: gifkikkerkwekers hebben
vrij vaak met dit verschijnsel te maken. Er wordt
nog steeds gezocht naar mogelijke oorzaken
hiervan. Meestal wordt aangenomen dat de
afwijkingen een gevolg zijn van een bepaald
vitaminen- of mineralentekort.
Een andere mogelijkheid kan m.i. worden gezocht
in de aanwezigheid van bepaalde stoffen die in
kleine hoeveelheden in leidingwater voorkomen
zoals fluoride en koper. Vaak wordt door
kikkerkwekers ontharding en filtering van het
leidingwater toegepast. Het is echter de vraag of dit
altijd gebeurt, en zo ja, in hoeverre koper en
fluoride worden verwijderd.
Het is des te meer opvallend dat in het afvalwater,
dat door het MEOB werd geloosd, vaak hoge
concentraties fluoride en koper werden gemeten
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geweest. Vlak daarna zijn de afvalwaterlozingen op
het oppervlaktewater gestopt vanwege aansluiting
op de riolering. De lozingspijp die op het
oppervlaktewater uitkwam was onklaar gemaakt,
zodat er in ieder geval geen pas gemetamorfoseerde
padjes meer via die pijp het gebouw in konden
komen. Pas in 1994 is de werkplaats voorzien van
allerlei high-tech filtersystemen en
waterzuiveringinstaltaties en dergelijke. Inmiddels
is het bedrijf geheel verhuisd naar Den Helder. De
diverse gebouwen staan er nog, maar wachten op
een nieuwe bestemming. Als het aan de gemeente
Oegstgeest ligt krijgt het perceel de bestemming
bedrijventerrein.

door de waterkwaliteitsbeheerder
(Hoogheemraadschap van Rijnland). De fluoride
was afkomstig van een proces waarmee een
conserverende chromaatlaag op aluminium werd
aangebracht. Het hoge kopergehalte was te wijten
aan het veelvuldig beitsen (= oxidatie verwijderen)
van de oppervlakte van koperen en messing
voorwerpen met behulp van geconcentreerd
salpeterzuur. Na lozing op het oppervlaktewater
vond snel verdunning plaats. Daardoor zullen de
concentraties koper en fluoride in het
oppervlaktewater waarschijnlijk snel afnemen.
De pH van het afvalwater schommelde altijd rond
de 7 en was dus zo goed als neutraal. Dit kwam
doordat naast zuren ook veel alkalische vloeistoffen
werden geloosd.
Er werden ook andere stoffen in behoorlijke
concentraties geloosd, zoals cadmium, zink, nikkel,
zilver, cyaniden en chromaten. Deze stoffen zullen
echter in drinkwater slechts in geringe
hoeveelheden terug te vinden zijn. Koper en
fluoride komen waarschijnlijk in relatief hogere
concentraties voor in het leidingwater, al heb ik
daar geen gegevens van beschikbaar.
Mogelijk is er dus een verband tussen de vorming
van luciferpootjes en mogelijk andere afwijkingen
en de aanwezigheid van koper en/of fluoride in
zowel het oppervlaktewater, als in het leidingwater.

waarom nu pas deze informatie?
Bovenstaand verslag is zo nauwkeurig en
gedetailleerd mogelijk opgesteld aan de hand van
herinneringen. Ten tijde van mijn dienstverband bij
het Ministerie van Defensie was het voor mij
onmogelijk om dit soort informatie naar buiten te
brengen. Met name in de periode van de koude
oorlog (tot 1989) was zoiets ondenkbaar en voor
defensiepersoneel zelfs strafbaar (ambtseed!).
Ik hoop dat deze informatie wordt benut in het
kader van toxicologische onderzoeken o.i.d.
Eric van der Pluym
Zijloordkade 24
2352 AE Leiderdorp
071-5898731
e.vanderpluym@hetnet.nl

inmiddels
De laatste keer dat ik padjes met afwijkingen heb
waargenomen is ergens in de zomer van 1989

AANGEPASTE RUGSTREEPPAD-MONITORING
leefgebied te monitoren. Zo denken we
bijvoorbeeld aan uiterwaarden, die fietsend vanaf
de winterdijk te inventariseren zijn. Dit voorjaar
gaan we zelf de methode uitproberen in de duinen.
Zo willen we in Meijendel (Tom van der Meij), de
AWD (Axel Groenveld), Zuid-Kennemerland
(Annie Zuiderwijk) en Schoorl (Gerard Smit)
rugstreeppadden gaan monitoren. We houden jullie
op de hoogte van onze bevindingen.

In 2003 willen we een andere benadering van
rugstreeppad-monitoring uitproberen. De
rugstreeppad is een soort die vaak moeilijk in de
huidige opzet van telgebiedjes te vangen is, doordat
hij nogal eens van koorplaats verandert en daarbij
grote afstanden af kan leggen. Daarnaast is hij een
vervent liefhebber van pionierswateren, die ieder
jaar op een andere locatie kunnen liggen. Dit had
tot gevolg dat de soort sommige jaren in het
telgebiedje gemist werd, terwijl hij wel (in de
buurt) aanwezig was. We willen dit probleem
ondervangen door het monitoren van de
rugstreeppad op een andere manier te benaderen.
Daarbij denken we aan het monitoren van gebieden
van vrij grote omvang, tot enkele vierkante
kilometers door één persoon. Hierbij wordt alleen
naar rugstreeppadden geluisterd. In het gebied
zullen nachtelijke fietstochtjes gehouden worden
langs een vaste route, waarbij onderweg om de paar
honderd meter telkens gestopt wordt om te luisteren
naar roepende rugstreeppadden. Vanzelfsprekend
dient dit te gebeuren in de piek van de koortijd, van
eind april tot begin juni. Twee of drie bezoeken
onder optimale omstandigheden lijkt ons nodig. We
hopen met deze methode vrij grote oppervlakken
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BUNKERS VAAK DODELIJKE VAL VOOR AMFIBIEËN
Jan Boshamer
Vaak gaat het ook goed; in de ijskelder van
Middenduin werd ik bij het inspecteren van een
diepe scheur in het metselwerk aangekeken door
een kleine watersalamander die zich hier
comfortabel geïnstalleerd had. Gezien de hoge
temperatuur van circa acht graden Celsius was het
niet verwonderlijk dat het beestje niet in lethargie
verkeerde. Vaak vinden we gewone padden die
onder wat hout of ander los materiaal een plek
gevonden hebben. Meestal zijn deze dieren goed
doorvoed. Waarschijnlijk blijven ze lang actief en
voeden ze zich met slakken, pissebedden en ander
ongewerveld spul.

Jaarlijks worden er over heel Nederland bunkers,
ijskelders en andere ondergrondse ruimten bekeken
op de aanwezigheid van overwinterende
vleermuizen. Dit gebeurt in het kader van het
meetnet Zoogdiermonitoring van de Vereniging
voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
(VZZ)
vleermuizen en ander grut
Vleermuizen zijn niet de enige dieren die een
vorstvrij plekje voor de winter zoeken; ook
muggen, vlinders, bijen, slakken en amfibieën doen
dit. Voorwaarde is dat de temperatuur niet onder het
vriespunt mag komen, en dat de luchtvochtigheid
vrij hoog is. Juist voor vleermuizen is dit
belangrijk, omdat ze tijdens de lange winterperiode
gemakkelijk zouden kunnen uitdrogen.

benarde situatie
Wanneer we situaties tegenkomen waarin veel
amfibieën in de val blijken te zitten worden deze
dieren vaak meegenomen naar buiten. Meestal zal
dit weinig bijdragen aan de verbetering van de
benarde situatie waarin deze dieren verkeren, omdat
het tijdens onze controlerondes regelmatig vriest.
Veel dieren hebben absoluut geen reserves om een
koudere periode te doorstaan of om te gaan zoeken
naar een veiliger overwinteringplaats.

De aangetroffen omstandigheden hebben vaak een
grote aantrekkingskracht op amfibieën. Toch blijkt
zo’n aantrekkelijke ruimte een dodelijke val te
kunnen worden. Veel bunkers zijn alleen
toegankelijk via een gat in de grond; de wanden
lopen aan de binnenzijde vaak meer dan een meter
steil naar beneden. Voor vleermuizen geen
probleem, maar voor kikkers, padden, salamanders
en niet vliegende zoogdieren blijkt het vorstvrije
onderkomen een dodelijke val.

Waarschijnlijk zijn er honderden voorbeelden te
vinden van plaatsen die onbedoeld een dodelijke val
vormen voor amfibieën en niet vliegende
zoogdieren, zoals kruipruimtes en rioolputten. Voor
mensen die vaak in het veld zijn is het misschien
een goede zaak oog te hebben voor deze situaties,
wellicht dat er in overleg met de eigenaar /
beheerder maatregelen te nemen zijn die kunnen
voorkomen dat er meer slachtoffers vallen.

gevangen in latrine bunkers
In de Midden Heerenduinen en Duin en Kruidberg
zijn voormalige ‘latrinebunkertjes’ waarin in de
beerput de resten van tientallen gewone padden,
bruine kikkers en kleine watersalamanders worden
gevonden. Vaak rommelen er nog levende
exemplaren rond. Letterlijk tot op het bot
vermagerde gewone padden en bruine kikkers
vormen de hoofdmoot. Rugstreeppadden hebben we
nog niet gevonden.

Jan Boshamer
Vogelzand 4250
1788 MP Den Helder
tel : 0223 645648
e-mail : janboshamer@wanadoo.nl
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KIKKERVISJES: DETERMINATIE VALT NIET MEE!
AFLEVERING 2: DE ECHTE KIKKERS (RANIDAE)
Onderscheid tussen larven van groene- en bruine
kikkers is wél goed mogelijk. In vergelijking met
bruine kikkers hebben larven van groene kikkers
grotere uitpuilende ogen. Hun grondkleur is groenig
met daarop vaak donkere vlekken. Een belangrijk
verschil met bruine kikkers is de periode waarin je
de larven in het water kunt aantreffen. Zo zal je
kikkervissen van groene kikkers zelden voor juni in
het water zien, terwijl de larfjes van bruine kikkers
dan al bijna volgroeid zijn.

Groene- en bruine kikkers komen vrijwel overal in
Nederland voor, vaak ook nog meerdere soorten
naast elkaar. Het is dus handig om de verschillende
dikkopjes te herkennen. Het verschil tussen beide
"typen" kikker (bruin en groen) is duidelijk
herkenbaar, maar binnen beide typen is het
onderscheid tussen de verschillende soorten
moeilijker of zelfs onmogelijk vast te stellen.
de bruine kikker-groep
In Nederland vertegenwoordigd door de bruine
kikker en de heikikker, zijn dit de eerste amfibieën
die bij de voortplantingswateren verschijnen. De
kikkervisjes van deze twee soorten zijn meestal
bruin met gouden stipjes. Ze hebben vrij kleine
ogen en worden zo’n 45 mm lang. Je kunt ze van
begin april tot in juni in het water tegenkomen.
De kikkervissen van beide soorten lijken sterk op
elkaar en zijn eigenlijk alleen via het bekijken van
de liptandjes van elkaar te onderscheiden. Zoals in
de vorige Mededelingen reeds aangegeven is,
kleven er aan het bekijken van deze liptandjes nogal
wat praktische bezwaren, wij raden dan ook aan om
daar waar hei- en bruine kikker samen voorkomen
het onderscheid tussen beide soorten aan de hand
van adulten en/of juvenieltjes te maken (zie ook
Mededelingen nr. 10).

reuzenlarven
Larven van groene kikkers kunnen als kikkervis
overwinteren en bereiken dan indrukwekkende
lengtes tot zo’n 18 cm!! Deze reuzenlarven worden
ten onrechte vaak aangezien voor kikkervissen van
brulkikkers. De larven van deze exoot zijn echter
wel als zodanig herkenbaar door de aanwezigheid
van enkele plooien die dwars over rug van de
kikkervis lopen. Bovendien duurt het twee á drie
jaar voordat deze metamorfoseren.
conclusie
Het onderscheid tussen de larven van bruine- en
groene kikkers is duidelijk: naast uiterlijke
kenmerken onderscheiden zij zich door de periode
waarin men ze in het water aantreft.
Verschillen tussen de diverse soorten groene
kikkers en tussen de twee bruine kikkersoorten is
veelal lastig. Het is dan ook aan te bevelen dit
onderscheid in een ander levensstadium te maken.
Zo zijn de volwassen dieren van de verschillende
soorten goed op uiterlijk en op hun roep te
onderscheiden.

de groene kikkers
Van alle drie de inheemse soorten groene kikkers,
lijken de kikkervisjes sterk op elkaar. Zonder
serum- en enzym onderzoek is er eigenlijk geen
mogelijkheid om de kikkervissen met enige
zekerheid van elkaar te onderscheiden. Voor het
Meetnet is dit ook niet nodig.

Kikkervisjes van enkele Rana’s:
Linksboven: Heikikker
rechtsboven: Bruine kikker
links midden: Meerkikker
Onder: Brulkikker
(Ra, Rt & Rr: ©Paul Veenvliet, Rc: ©Denys Ovenden)
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SOORTBESCHERMING GEELBUIKVUURPAD
EEN UPDATE
beschermingsmiddel voor de lange termijn nog
bewijzen.
Opvallend zijn de successen die geboekt worden
met kleine, ad hoc ingrepen. Zo konden we met
eigen ogen zien dat het uitsteken en omwoelen van
een stukje basishabitat al na enkele dagen beloond
werd met diverse eiklompjes.

In het uiterste zuiden van ons land lijkt er succes te
worden geboekt bij de bescherming van de
geelbuikvuurpad. De laatste jaren was er sprake van
een goede voortplanting en dat is een hoopvol teken
want jarenlang was juist die nieuwe aanwas zeer
gering. Men lijkt dus op de goede weg om deze
soort voor ons land te behouden.
Vanaf 1997 onderzoeken Wilbert Bosman en Ben
Crombaghs de laatste bolwerken van de
geelbuikvuurpad. Hun resultaten zijn nu
opgenomen in ons Meetnet. Een zeer welkome
uitbreiding, waarvoor uiteraard veel dank aan
Wilbert en Ben.

populatieopbouw in groeve ‘t Rooth
Hoopgevend is de verschuiving die hier te zien is in
de populatiesamenstelling; door enkele jaren met
succesvolle reproductie is het aandeel jonge dieren
in de populatie flink gestegen. De oudste dieren
verdwijnen en maken plaats voor een nieuwe groep
"ouderen" die langzaam maar zeker groter wordt.
Jarenlang waren het enkele heel oude dieren die de
hoofdmoot vormden maar dankzij de goede
reproductie laat de populatie nu een wat natuurlijker
leeftijdsopbouw zien waarin meerdere jaargangen
zijn vertegenwoordigd.

initiatief direct beloond
Jarenlang is gepoogd om de geelbuikvuurpad te
behouden met het aanleggen van poelen. Hiervan
profiteerden veel andere soorten amfibieën, maar
niet de geelbuikvuurpad! Alleen het eerste jaar na
aanleg van zo’n poel werd hij door de geelbuiken
gebruikt. De geelbuikvuurpad stelt namelijk
bijzondere eisen aan zijn voortplantingsbiotoop. Hij
is een pionier bij uitstek, die zich vrijwel uitsluitend
voortplant in recent verstoorde, ondiepe en
vegetatiearme plassen, die snel in de zon kunnen
opwarmen.
Inspelend op deze eisen kwamen de
soortbeschermers tot het zogenoemde
‘basishabitat’. Dit is een grote betonnen bak, gevuld
met löss en water, waarin met minimale ingrepen
een pioniersituatie kan worden gecreëerd en worden
behouden. Sinds 2000 zijn er verschillende van
dergelijke basishabitats aangelegd. Hiervan worden
nu de eerste vruchten geplukt. Maar ook deze
basishabitats moeten hun waarde als

nog veel werk te verzetten
Toch blijft er genoeg werk te doen. Op drie van de
vijf plekken waar de geelbuikvuurpad nog
voorkomt is er sprake van een echte vooruitgang.
Een gebied waar de soort was uitgestorven, is
recent weer gekoloniseerd. Op andere plekken gaat
het slechts om enkele dieren die weten te overleven.
Het is de vraag of de geelbuikvuurpad het hier gaat
redden. Maar omdat de meest levensvatbare
populatie nu een onmiskenbare groei vertoont lijkt
de toekomst van de geelbuikvuurpad nu
rooskleuriger dan men jarenlang voor mogelijk
hield.

Een basishabitat vlak
na de aanleg.
Foto Ben Crombaghs
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AMFIBIEËN OP BRAK WATER
dat terwijl het dichtstbijzijnde water op circa één
kilometer afstand te vinden was. Na de aanleg nam
het aantal vangsten snel toe.
Vlak na de aanleg liep de Kerf regelmatig vol met
zeewater. In de loop der jaren werd de
overstromingsfrequentie minder, maar spoelde het
zoute water toch wel een aantal keer per jaar de
Parnassiavallei in. Zo ook in december 2000. In het
voorjaar van 2001 stond er nog steeds veel water in
de duinvallei, met als gevolg massale voortplanting
van de rugstreeppad en de gewone pad. Al vroeg in
mei werden de eerste juveniele watersalamanders
en padden gevangen, gevolgd door de jonge
rugstreeppadjes in juni.

Het was letterlijk en figuurlijk een doorbraak in het
Nederlandse natuurbeheer. In november 1997 werd
in de duinen bij Schoorl een inkeping gemaakt in de
zeereep, waardoor de zee bij springtij vrij spel zou
hebben in de achterliggende Parnassia-vallei.
Gecombineerd met plagwerkzaamheden in de
duinvallei hoopte Staatsbosbeheer hiermee weer
een oude brakwatervegetatie in ere te kunnen
herstellen. In eerste instantie lijkt het binnenlaten
van zout water in een toch al zo droog duingebied
niet echt gunstig voor het voorkomen van
amfibieën. Bij nader onderzoek blijken ze echter
toleranter dan gedacht.
De Kerf in
de duinen
bij Schoorl,
met de
Noordzee
op de
achtergrond
Foto Ben
Brugge

brakwater
Hoe is het mogelijk dat
de dieren zich in dit
(zee)water voort kunnen
planten? Natuurlijk
bestaat het water in de
Kerf niet alleen uit
zeewater. Door
aanvulling met
regenwater en zoete
kwel uit de duinen
wordt het water in de
loop van het voorjaar
steeds zoeter. Chloride
metingen wijzen uit dat
het van zoutgehalte in
2001 varieerde van 580
mg Cl-/l in de winter,
tot 210-415 mg/l in het
voorjaar. Die laatste waarden zijn slechts licht brak
te noemen, maar liggen wel tegen de maximale
grens aan die voortplanting van de rugstreeppad en
kleine watersalamander mogelijk maken. Voor
gewone pad is de grens dan eigenlijk al
overschreden, want die kan voor de voortplanting
maximaal 250 mg Cl-/l verdragen. Blijkbaar weet
hij in het water toch zoetere plekjes te vinden.
Bijvoorbeeld daar waar zoete kwel aan de
oppervlakte komt. Of hij is toch toleranter dan we
wisten!
Behalve het zeezout vormt ook de dynamiek in het
gebied een grote bedreiging voor de zich
voortplantende amfibieën. Door het snel opdrogen
van de ondiepe wateren komt het regelmatig voor
dat eisnoeren en larfjes op de oever achterblijven
als het water zich terugtrekt. Maar ook dat hoort er
bij.

vangsten
Vanaf 1997 werd door Ben Brugge van de afdeling
Entomologie van het Zoölogisch Museum
Amsterdam, onderzoek gedaan naar het voorkomen
van loopkevers in de Parnassiavallei, nu omgedoopt
tot ‘de Kerf’. Hiertoe werden her en der in het
terrein raaien van pitfalls uitgezet. Dit zijn
ingegraven vangbekertjes, gevuld met een klein
laagje formaline-oplossing. Behalve loopkevers
werden hierin ook af en toe muizen,
zandhagedissen en amfibieën gevangen. Doordat er
regelmatig amfibieën werden gevangen, geven deze
vangsten een aardig beeld van het voorkomen van
amfibieën zo dicht bij zee. Zo werden er vrij veel
rugstreeppadden en gewone padden gevangen, maar
ook kleine watersalamanders en een enkele bruine
kikker. Behalve een verdwaalde groene kikker in de
binnenduinrand komen er in het gebied geen andere
amfibieën voor.

Ondanks de amfibie-onvriendelijke
omstandigheden van zout, zand en droogte, weten
deze dieren blijkbaar goed te overleven en zich
voort te planten in de Schoorlse duinen, op zo’n
200 meter afstand van zee!

massale voortplanting
Al in 1997, toen de Kerf zelf nog niet was
aangelegd, werd er in de Parnassia-vallei al kleine
watersalamander aangetroffen in de vangpotjes. En
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’SOFTENONKIKKERS’ IN GORREDIJK
Jelle Hofstra
Ook kunnen ogen ontbreken of op verkeerde
plaatsen zitten. Wat de juiste oorzaak van deze
afwijkingen is, is vooralsnog niet erg duidelijk. In
vele landen wordt nog steeds onderzoek gedaan.

In augustus 2002 deed ik een onderzoek naar het
voorkomen van de poelkikker en van
modderkruipers bij het Friese Gorredijk. Dit naar
aanleiding van de geplande aanleg van een
rondweg. Bij het onderzoek werden op twee
locaties poelkikkers gevonden. Van de eveneens
beschermde grote modderkruiper werden in een
onooglijk modderslootje nabij Kortezwaag in een
half uur tijd maar liefst 35 larven van diverse
lengten gevonden.

Na mijn bevindingen op de RAVON-site te hebben
geplaatst, kreeg ik hierop enkele leuke reacties. O.a.
van Robbert Snep (werkzaam bij ALTERRA). Het
verschijnsel kwam hem zeer bekend voor. Vooral
de misvormde achterpoten die op een vreemde
manier naar buiten gebogen stonden, alsmede het
geval dat de handjes niet veel meer waren dan
’klompvoetjes.’ De misvormde diertjes werden
door hem zowel in Kampen als in NoordoostOverijssel aangetroffen. Raymon Creemers meldde
dat door een medewerker van waterschap Reest en
Wieden een groot aantal misvormde kikkervisjes
waren aangetroffen in Hollandscheveld.

Tijdens het scheppen kwamen behalve grote
hoeveelheden tiendoornige stekelbaarsjes, zowel
jonge als volwassen kleine watersalamanders,
geelgerande- en spinnende waterkevers, ook talloze
pas gemetamorfoseerde groene kikkertjes naar
boven. Vier van deze diertjes vertoonden vreemde
‘softenonachtige’ verschijnselen. De achterpoten
waren vergroeid en de stand van de voetjes week
erg af. De handjes waren soms niet volgroeid en
vertoonden dan slechts stompjes van enkele
millimeters. Vermoedelijk waren ze door deze
afwijkingen dan ook achtergebleven in hun
ontwikkeling.

Pieter de Wijer, werkzaam aan de Universiteit van
Amsterdam schreef dat een paar jaar terug artikelen
waren verschenen waarin werd aangetoond dat
infectie met trematodes tijdens de ontwikkeling van
de pootjes afwijkingen veroorzaken. Raymond
Tilmans, schreef dat de overheid zich steeds meer
zorgen maakt over het toenemende aantal
hormoonachtige stoffen die in het milieu terecht
komen. Als voorbeeld noemde hij de pil die
vrouwen slikken. Misschien waren dit de eerste
voortekenen.
Paul Veenvliet wist te melden dat ’misvormde
kikkertjes’ een bekend verschijnsel was, waar niet
snel een oorzaak voor kan worden aangewezen. In
Noord-Amerika houden verschillende
onderzoeksgroepen zich al jaren met dit probleem
bezig zonder een eenduidig antwoord te vinden
voor alle gemelde gevallen. Een actueel overzicht
van de stand van zaken in Amerika is te vinden op
de website: http://www.npwrc.usgs.gov/narcam

‘Franeker brulkikkers’
Dit was niet de eerste keer dat ik dergelijke bijna
volgroeide, softenonachtige kikkertjes zag. Met de
vermeende brulkikkervondst in Franeker in 1990
maakte ik er reeds kennis mee. Om zeker van mijn
zaak te zijn nam ik toen een flinke pot dikkopjes
mee naar huis om hieruit kikkers op te kweken.
Zoals ik al vermoedde bleek van het voorkomen
van de brulkikker geen sprake te zijn en ging het
inderdaad om onze eigen groene kikker. Vaak
wordt vergeten dat ook de hier voorkomende
meerkikker een kopromplengte van maar liefst 14
cm kan krijgen en dan – wat omvang en lengte
betreft – nauwelijks voor de meeste brulkikkers
onderdoet. Wat echter opviel was dat tussen de
voorspoedig opgroeiende larven ook een aantal
misbaksels zaten. Diertjes met dezelfde afwijkingen
als die nu in Kortezwaag waren gevonden. De
diertjes hebben de volledige metamorfose dan ook
niet gehaald. Ik bewaar zelfs Franeker kikkertjes in
een flesje met formaline met aan elke achterpoot
twee voetjes.

osteochondrodystrofie
Professor dr. Zwart, patholoog in rustte, maar
vroeger verbonden aan de faculteit
Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te
Utrecht, had grote belangstelling voor deze
Kortezwaagster afwijkingen en bood aan de diertjes
te willen onderzoeken. De sterk verdikte dijen en de
korte pootjes van de kikkertjes riepen bij de heer
Zwart bij de eerste aanblik het beeld op van
osteochondrodystrofie, een kwaal die vergelijkbaar
is met dwerggroei bij mensen.
Na het skelet te hebben ontkalkt zijn de in schijfjes
gesneden botjes microscopisch onderzocht. Het
bleek inderdaad om osteochondrodystrofie te gaan.
Bij de mens is bekend dat dit een dominante
erfelijke afwijking is. Bij honden is van deze

ervaringen elders
Er komen de laatste jaren vele verontrustende
berichten over afwijkingen bij kikkers binnen o.a.
uit landen als Japan, Amerika en Canada, maar ook
dichter bij huis zoals Engeland. De afwijkingen
treden vooral op in het achterlijf van de kikker waar
dan teveel of te weinig poten aanwezig zijn,
mismaakte poten of poten op verkeerde plaatsen.
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voortplanting komen. Bij de heer Zwart zijn nu vier
plekken bekend waar osteochondrodystrofie is
gesignaleerd met in totaal 14 dieren. Mochten er
opnieuw afwijkende kikkertjes worden gevonden
dan houdt hij zich aanbevolen.

afwijking gebruik gemaakt om bijvoorbeeld
buldoggen te kweken. Hoewel het bij kikkers wel
vaker voorkomt, is over de erfelijkheid niets te
zeggen. De heer Zwart denkt dat het niet van
betekenis is voor de kikkerstand. In de natuur
zullen deze diertjes sterven, nog voor ze tot

Twee volgroeide larven van de groene
kikker met misvormde ledematen, gevonden
nabij Kortezwaag (Fr.). Foto Jelle Hofstra
Naschrift van de redactie
Zoals Jelle reeds beschreef, zijn de ‘softenon’achtige vergroeiingen van de ledematen van kikkers
een bekend fenomeen, waar al veel onderzoek aan
gedaan is. Het meest recente onderzoek toont aan
dat een groot deel van deze gevallen te verklaren is
doordat de kikkervisjes geïnfecteerd zijn met een
trematode platworm, Ribeiroia ondatrae (Blaustein
& Johnson, 2003). De larven van deze platworm
dringen de kikkervisjes binnen in de omgeving van
de bekkengordel. Daar vormen ze cysten die de

normale ontwikkeling van de achterpoten verstoort.
Doordat deze kikkertjes zich slecht kunnen
voortbewegen, zullen ze snel ten prooi vallen aan
vogels, zoals bijvoorbeeld reigers. In de vogel kan
de platworm volwassen worden en zich
voortplanten. De larven van de platworm worden
via de uitwerpselen van de vogel verspreid en
zullen via een waterslak als tussengastheer nieuwe
kikkervisjes kunnen infecteren.
Z.O.Z.
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gedrochtige kikkers uit Brabant
Ook de ‘gedrochtige’ groene kikkerlarven uit
Noord-Brabant, die in de vorige Mededelingen zijn
beschreven, zijn uitgebreid onderzocht door prof.
Zwart. Dit onderzoek heeft aangetoond dat het een
afwijking aan de bloedvaten en het hart betreft, die
overvulling van de lymfezakken heeft veroorzaakt.
De oorzaak van deze afwijking is helaas niet vast
komen te staan.

oorzaak toename
Waarom een infectie met Ribeiroia tegenwoordig
vaker voorkomt dan vroeger blijft nu nog gissen en
is voer voor verder onderzoek. Mogelijk dat
vermesting van het oppervlaktesqwater een rol
speelt, waardoor algenbloei toeneemt evenals de
slakkenpopulatie, de andere tussengastheer. Maar
het kan ook zijn dat de kikkervisjes reeds door
andere oorzaken verzwakt zijn, bijvoorbeeld
toxische stoffen in het milieu, waardoor ze
makkelijker door de platworm geïnfecteerd kunnen
worden.
Of een infectie van Ribeiroia ook de
botvergroeiingen van de kikkertjes uit Kortezwaag
kan verklaren staat niet vast. Waarschijnlijk zijn er
meer oorzaken aan te wijzen voor mismaakte
ledematen.

Blaustein, A.R. & P.T.J. Johnson, 2003. Explaining
frog deformities. Scientific American, vol. 288(2):
48-53.
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BEDANKT!
Hoewel het veldseizoen 2003 al weer voor de deur staat willen we toch nog even van de gelegenheid gebruik
maken om de volgende veldwerkers van het Meetnet Amfibieën te bedanken voor het toesturen van hun
gegevens uit 2002. We hopen dat jullie ook komend seizoen weer van de partij zijn en wensen jullie veel
plezierige uurtjes langs de waterkant.
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