
Meetnet Amfibieën Mededelingen Nr. 24 maart 2009

13

Kamsalamander I
In een bak water  had ik op 10 mei 2008 10 
bruine kikkerlarven en 10 gewone paddenlarven 
met daarbij 2 mannetjes kamsalamander gedaan.
Na 1 nacht waren er nog 7 gewone paddenlarven 
en 5 bruine kikkerlarven over.
Na de 2de nacht waren er alleen nog 2 gewone 
paddenlarven over. De bruine kikkerlarven 
waren allemaal opgegeten
Na de 3de dag waren ook deze laatste 2 gewone 
paddenlarven opgegeten

Kamsalamander II
In een bak met water had ik op 13 mei 2008 10 
bruine kikkerlarven en 10 gewone paddenlarven 
en 2 mannetjes kamsalamander gezet (2 andere 
exemplaren als op 10 mei).
Na 1 nacht waren er nog alleen 3 gewone 
paddenlarven over. Na de 2de nacht waren ook 
deze gewone paddenlarven opgegeten.

Heikikker en bruine kikker dikkoppen
In een bak water had ik op 11 mei 2008 10 
larven van bruine kikker en 10 larven van 
heikikker geplaatst en daarbij 2 mannetjes en 2 
vrouwtjes Alpenwatersalamanders toegevoegd. 
Deze larven werden binnen 3 uur allemaal 
opgegeten.

Samenvatting
Bij Alpenwatersalamander en bij 
vinpootsalamander werden de larven van 
gewone pad niet opgegeten. Ze kunnen dus 
precies het verschil tussen gewone pad en bruine 
kikkerlarven onderscheiden. Ook na een wat 
langere tijd laten ze de gewone paddenlarven 
ongemoeid.
Bij kamsalamander is er zeker een voorkeur voor 
larven van bruine kikker. Maar uiteindelijk 
worden de larven van de gewone pad gewoon 
gegeten. Heikikker- en bruine kikkerlarven 
lijken geen verschil te maken voor de 
Alpenwatersalamanders en worden dus beide 
gegeten.

Algemene opmerkingen
Het feit dat kamsalamanders ook gewone padden 
larven eten zou een verklaring kunnen zijn dat 
het mij niet lukt om een paddenpopulatie te 
houden in mijn vijvers. Terwijl er afgelopen 
jaren meerdere keren eisnoeren zijn afgezet door 
gewone padden. Er zitten tientallen 
kamsalamanders in onze vijvers en ik heb nu 
gezien hoe snel deze in staat zijn om larven op te 
eten.

Slotopmerking
Mijn bedoeling was niet om hier uitgebreid te 
experimenteren en alle toevalligheden uit te 
sluiten. Maar mijn nieuwsgierigheid werd bij 
toeval gewekt en van het een kwam het ander. 
En het leek mij toch wel waardevol om deze 
waarnemingen met anderen te delen.

Verwende kikkers

Bijgaande foto’s werden door Riet Keuning 
toegestuurd. Het zijn de vrijpostige kikkers in 
haar tuinvijver te Hooghalen. Het zijn er bij 
elkaar wel honderd stuks! Op deze foto zijn al 
twintig groene kikkers te tellen.
Regelmatig krijgen deze groene kikkers maden 
gevoerd waardoor ze handtam zijn geworden. Er 

zit ook een favoriete kikker bij, Margo genaamd.
Dat is de kikker gefotografeerd van dichtbij.
Riet schrijft verder dat als zij op vakantie is een 
vriendin af en toe langskomt om de kikkers bij 
te voeren.
We horen wel vaker dat men groene kikkers uit 
de hand kunnen laten eten. Het blijft wel een 
wonderlijk schouwspel!


