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De afgelopen winter is het nauwelijks koud 
geweest en waarnemers meldden al vroeg hun 
bevindingen van actieve amfibieën. Zo schreef 
Rien van Himbergen uit Den Bosch ons in 
januari al het volgende: “Het moet niet gekker 
meer worden, monitoring is geen eenvoudige 
zaak vandaag de dag. Met onze rare zomers en 
nog gekkere winters en temperaturen waar geen 
touw aan vast valt te knopen zoals bijv. zaterdag
19 januari jl. werd het 12 graden! Terwijl vorig 
jaar er in mijn vijver enkele kamsalamanders 
niet tot volle ontwikkeling kwamen vanwege de 
koude en als ontwikkelde salamanders met 
kieuwen de winter in zijn gegaan. 
Groot was mijn verbazing toen ik op 14 
december 2007 voor de gein eens met de lamp in
mijn vijver ging kijken. Resultaat: 5 
kamsalamanders die volop bezig waren met de 
paarrituelen (ook de gezwollen geslachtsdelen 
spraken boekdelen). Omdat kort daarna de vorst
even zijn intrede deed heb ik pas op 16 januari 
weer eens met de lamp gekeken. Resultaat 8 
kamsalamanders, 1 vrouwtje kleine 
watersalamander en 1 gewone pad. Eitjes heb ik
nog niet ontdekt maar als de temperaturen zo 
hoog blijven sta ik er niet van te kijken als we 
weer een record vestigen. We zullen dus deze 
week maar eens voorzichtig in het telgebied 
gaan kijken of de bruine kikker en de heikikker 
al actief zijn; je weet maar nooit.”

Observatie uit het veld

Onderzijde kamsalamander. Het gaat hier om een 
vrouwelijk exemplaar, te herkennen aan de oranjegele 
staartonderzijde. Bij volwassen mannetjes is de onderzijde
namelijk egaal zwart. Dia: Rien van Himbergen

Zonnende boomkikker in 
de Achterhoek. Tijdens

een kleine excursie voor 
leden van IVN-Zelhem. 

Het rare aan deze kikker 
is dat het maar 1 oog 
heeft! Blijkbaar heeft 

deze boomkikker er niet 
veel last van want hij zag

er goed doorvoed uit.


