
Meetnet Amfibieën Mededelingen Nr. 15 augustus 2004

5

Dit jaar gaan we onze databank grondig controleren
op hiaten, Mogelijk dat jullie hierover telefonisch
benaderd worden om een aanvullende toelichting.
Mocht je zelf niet zo goed meer weten welke
nummers je de voorgaande jaren aan de wateren
heb toegekend dan zouden we het heel prettig
vinden als jullie ons daar over opbellen. Dat moet

wel onder kantoortijd. Het telefoonnummer is 020-
5257332. Vraag naar Ingo of Edo. Ook e-mailen is
mogelijk:
ijanssen@science.uva.nl  of
gsmit@science.uva.nl

GULZIGE GROTE GROENE KIKKERS

Van Jelle Hofstra ontvingen we een melding van
iemand die bij een vijver te Leens (Groningen)
getuige was geweest van een grote groene kikker 
die met brood werd gevoerd. Flinke brokken in het
water gegooid brood werden door het dier
verslonden. Ook deed de kikker zich regelmatig te
goed aan de rond hem zwemmende Roodvoorns.
Via Rombout van Eekelen werd ons nog een
vreemder melding doorgespeeld van Niek
Koppelaar: een stenen apporterende groene kikker!!

Nadat er op de regenachtige avonden deze week al
koorvorming van rugstreeppadden plaats had bij
mij thuis in de vijver van 1 m2 werd het vanmiddag
nog bijzonderder. Er zat een groene kikker op de
vijverrand (opeens aanwezig trouwens, de vijver is
er pas sinds april) ik gooide en steentje op de
stenen vijverrand, maar de kikker sprong niet weg.
Hij sprong er vreemd genoeg naar toe. Ik gooide
nog een steentje en weer sprong de kikker naar het
steentje toe. Een derde steentje deed mij helemaal
verbazen, ik  gooide het steentje de kikker sprong er

op af en kwam uit de vegetatie terug met het
steentje in zijn bek. Na wat foto's te hebben
genomen sprong de kikker met steen en al in het
water. Heb ik een gedresseerde kikker?

Groene kikkers happen naar zo’n beetje alles dat
beweegt, dus ook een steentje of een stuk brood. Je
kunt ze op deze manier zelfs naar je toe lokken.
Probeer maar eens een groene kikker te vangen
door met een takje op het water te tippen boven je
schepnet dat je net onder het wateroppervlak houdt.

De meerkikker of grote groene kikker kent een
gevarieerd menu: natuurlijk staan insecten die in,
op of rond het water leven het hoogst genoteerd,
maar de meerkikker verschalkt ook spinnen, vissen,
muizen, jonge watervogels, andere kikkers (in alle
stadia van ontwikkeling, ook soortgenoten) en
jonge slangen. Op de Krim in de Oekraïne werd
zelfs een zandhagedis gevonden in de maag van een
meerkikker.

Heb je een
vuurtje?


