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Het aantal natuurfotografen met hele goede camera's 
neemt toe en hun prachtige foto's vergroten het 
natuurbeleven omdat we dankzij deze foto's ook meer 
details kunnen waarnemen. Heb je bijvoorbeeld wel eens 
goed naar het uiteinde van de tong van een bastaardkikker 
gekeken. Shirley Douwstra wel. Hieronder haar verhaal.

Ik heb al heel wat uurtjes doorgebracht op m'n bankje bij de 
vijver. Als verslaafd hobby natuurfotograaf had ik mezelf tot 
doel gesteld om een kikker te fotograferen die een insect vangt. 
Nooit geweten dat het kikkerwereldje zo interessant zou zijn. 
Er verblijven zo’n 20 groene kikkers in mijn vijver, van klein tot 
groot en allemaal net even anders. 

Ik raakte geïntrigeerd door hun gedrag, en ontdekte dat ze elk 
hun eigen jaagplekje hebben waar ze dus ook iedere dag weer 
opnieuw zitten. Ook hebben ze verschillende jaagtechnieken, de 
een zit vaak op de rand te wachten tot er een vlieg boven hem 
in een waterplant zit en neemt dan een sprong, soms wel 30 cm 
hoog om dan weer neer te komen in de vijver. De ander blijft 
in het water, blaast bellen om zich heen en besluipt z'n prooi 
om vervolgens het laatste stukje erop af te racen, het gaat zo 
ongelooflijk snel. Weer een ander wacht tot de vlieg vlakbij is en 
doet snel z'n tong naar buiten. Met het blote oog is het bijna niet 
te zien. Er is ook een hele dominant kikkertje..., die als hij een 
plekje wil waar al een ander zit zichzelf kwaad maakt, kwaakt, z'n 
wangen opblaast en op z'n rivaal gaat springen net zolang totdat 
die eieren voor z'n geld kiest. 

Na honderden mislukte fotopogingen, lukte me het eindelijk om 
mijn doel te bereiken. Toen zag ik dat de kikker een gespleten 

tong had, ik wist niet wat ik zag. 
Op Google kon ik er niets over 
vinden. Ik plaatste de foto op 
social media met de vraag of dit 
normaal was en kreeg eigenlijk 
meteen te horen dat dit aan m'n 
instellingen lag en dat een kikker 
geen gespleten tong heeft. En 
wikipedia meldde ook dat er 
geen gespleten tong was volgens 
iemand.  Oké ik ben een leek en 
liet het erbij, tot mijn volgende 
foto’s weer lukten en ik weer 
hetzelfde zag. Er was ook iemand 
bij die reageerde dat de groene 
kikkers wel degelijk een gespleten 
tong hebben. Uiteindelijk kreeg 
ik een berichtje van iemand 
over het cosmosmagazine waar 

een duidelijke foto in stond van een kikker met de sikkeltong 
(gespleten tong). En toen kwam ik RAVON tegen en vertelde 
m'n verhaal en dat het leuk zou zijn om hier wat aandacht aan te 
besteden, dus hier bij deze mijn verhaaltje en een foto.

Shirley Douwstra

Een gespleten kikkertong

Gespleten of sikkelvormig
Via de RAVON-helpdesk hebben wij al eens eerder foto's 
en meldingen ontvangen van de sikkelvormige tong 
van groene kikkers. Bijvoorbeeld van Peter de Visser uit 
Oostvoorne die in zijn tuinvijvers groene kikkers voert en 
daarvan foto's maakt. Van Peter ontvingen wij vorig jaar 
onderstaande foto.

Op deze foto is het eindeinde van een bastaardkikker 
meer sikkelvormig. (Foto: Peter de Visser)

Op deze foto is goed te zien dat het uiteinde van de tong van deze bastaardkikker 
gespleten is. (Foto: Shirley Douwstra)


