
tltVON2 1(211998 

Historische verspreiding 
van de boomkikker 
In Noord-Brabant 

Kees Marijnissen 

(n de eerste helft van de jaren tachtig 
bereikten mij. als bestuurslid van 
RAVON Noord·8rabant regelmatig aan
wijzingen over pl3êlt5en waar (tot voor 
kort) nog boomkikkers voorkwamen. 
"Daar moet je maar eens g3êln kijken. 
daar hebben 2e altijd gezeten." Omdat 
het aantal meldingen ruim was werd 
besloten ze systematisch te ver2amelen. 

Een extra stimulans tot het ver2ame-
len van de gegevens vormde een uit
spraak als: "Die waren vroeger zo 
ge-woon. dat het niet eens de moeite 
was om 2e te noteren". Een andere 
opmerkel~ke melding betreft een 
"plaag" van ijuveniele) boomkikkers aan 
de noordrand van de stad Tilburg. De 
dieren kwamen 2elfs de huizen in en 
klommen in de gord~nen. Een eens 
2eer algemene diersoort was dus in 
minder dan dertig jaar bijna geheel 
weggevaagd. 

In de tweede helft van de tachtiger 
jaren is aanvullende informatie ver2a
meld om in 1987 een conceptrapport 
te schrijven. Daar is het toen bij geble
ven. 

\~ng en ."' .... 
0. f.oomkd,k.r kom' VO<J< in bi"", gelood Eurn~ mrt 
wttOo<kring .. n "", noord ...... d,*" von h« tIlidm. In 
On' tand is de boomlcikk<r bd:rnd v>n hef 'u;doos .. l~k 
dccl. In NoonI·Bt:.lwII kom, d. soort ""8 op <in. pIu~ 
..", Voot. In hot gehd< W>f'rcidin~od i. 'p:>.k. .. o 
ten ... ok. achl<tUl1png en op ve.f plu ..... woN, de 
soon m., W'''''''ffI bed~. Door «n ... rIte ach .. ",;<-
gong in de la",,, ck<enoll IS de huiJ'B< v"",md,"g nog 
lr\W" = fro<"" van "'Ol hot " 8<"'<flI. 0. boomkikker .w, op de rode !ij.. .."""kl o.lo bcdrrigd< ooort 
(~mers. 1996). 

Dotl van het oncknodc 
0. ~8.tdh"8 .... dri.kdjg. H"" ..... hot VO"prMt"S'· 
hedd v.n de boornkilW:r h.I ...... </;< dne mr ... ? 11"" 
heeft di. w gedurende de tw<ede 1Idf, lOIn dne ..., ... 
",,, .. ·ikkdd ? \l.-..,.,m i, de boom k,kker", .erhood"'8 ,.,. 
d. m ..... ""'= .m6b;"""".n.o ,nel von de but ver
d .. -rocn' 
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Verloop "2<1 hOI <><>d=oek 
Nu: Wl1eidinS n" ..,n ~b 'P""tlln ven~kte sege. 
YetI. én 1983 .. (<};W, "'er<! én de I"'node I98S-I996 octi.f 
mfonn"c.- v<m.m.ld door hOI rudpkg ... v,. i<, ... tuu, 
<ti o*'llulWeI<tIsdupp<lijl:.~. Mur t.o..1UI ~ 
..,n groot U/lul 1"'''''''''' Fn~'ocrd-

Omd.o, ol .ocl dLlid,lijl: ..... dOl groen< killin op ..,., 
bn>mbbd door kkrn " orden ~ 'DOr boom."'· 
km, urd .,.«1. om een ",fut"'l< ~~. o.a hel 
.lgem<Ctl ... ren de oud ... .. o1m<rn .... ..:b...,.:tett pd 
beleend met de boomkikm, 'l1Ilpd ... 'S omd .. het ,n hun 
jonge i""" cc. >lg<m<fI< 0000 ...... 0.: meldinse • .....,.. 
bij ge .. o.bsoIutc I •• ort.m !wo .. ord<o ~ UI" 
",el ops<nom<n. 
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