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Kikkerdril op het
garagedak
Op 13 maart jl. ontdekte Harry van Diepen dat de bruine
kikkers niet alleen kikkerdril in zijn vijver hadden afgezet
maar ook op zijn garagedak.
Zijn kleine tuinvijver van 1 m2 groot is al ruim 35 jaar zeer in
trek bij de bruine kikkers in de buurt. Wat in een ver verleden
startte met 1 eiklomp is nu opgelopen tot meer dan 20 eiklonten
per jaar. Dit jaar waren op 13 maart al 6 eiklompen in de vijver
aangetroffen en vanuit zijn werkkamer ontdekte Harry dat er
ook een eiklomp was afgezet op zijn garagedak waar een flinke
laag water op stond. De bruine kikkers hebben dit water via
de begroeiing tegen de schuur aan kunnen bereiken. Goede
klimmers dus!
Harry meldt dat dit niet de eerste keer is dat er eiklonten op een
garagedak gelegd zijn. Een jaar of 10 geleden was het garagedak
van zijn buurman ook als voortplantingswater gebruikt. Daar
zijn ooit meer dan 20 eiklonten gelegd circa 4 jaar nadat Harry
er overtollige kikkervisjes had uitgezet. Kan het zijn dat de
nakomelingen van deze kikkers nu steeds het dak op gaan?
Via de klimop bereiken de bruine kikkers het garagedak waar zij
eiklompen afzetten. (Foto's: Harry van Diepen)

Gekleurde dril
Op 14 maart zag Harm Werners in het water van de
Geelmolense beek bij de buurtschap Niersen dit merkwaardig
gekleurde klompje drijven. Dril van de bruine kikker had door
de neerslag van het ijzerhoudende water een oranje aanzien
gekregen.
(Foto: Harm Werners)

Witte eitjes of albino larven van amfibieën worden af en toe gemeld, vooral
bij geïsoleerde kleine populaties, en meestal betreft dit eiklompen of larven
van bruine kikkers. We maken daar soms melding van in onze nieuwsbrief
Schubben & Slijm, zie de nummers 17 (2013), 36 en 37 (2018) op www.ravon.nl/
nieuwsbrief.
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Carina van der Ende uit Delft trof dit voorjaar echter witte eitjes van de
gewone pad aan in haar kleine tuinvijver. Bij nadere bestudering van de foto
blijken het beschimmelde eitjes te zijn. Mogelijk is de bevruchting niet goed
gegaan.
(Foto: Carina van der Ende)

