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Het voortplantingsbiotoop van enkele 
amfibieën in sloten 

B. VAN DE H O E F 

In het verleden heeft het onderzoek naar het 
voortplantingsbiotoop van amfibieën voor
namelijk plaatsgevonden in vijvers, poelen 
of vennen (o.a. 1), maar van het voortplan
tingsbiotoop van amfibieën in sloten is maar 
weinig bekend. Dit is des te vreemder, daar 
mag worden aangenomen dat met name in de 
laaggelegen delen van Nederland kwantita
tief bezien de meeste amfibieën voorkomen 
in sloten. In het kader van een oriënterend 
onderzoek naar amfibieën en reptielen in de 
provincie Utrecht (4) is aandacht geschonken 

aan het voortplantingsbiotoop van amfi
bieën in sloten van het Kromme-Rijn-gebied. 
Hieruit kwam naar voren dat, hoewel er 
sprake is van een ruime biotoopoverlapping, 
er toch een nadere karakterisering te geven 
valt van het voortplantingsbiotoop van enke
le soorten amfibieën in sloten. 
Het bleek dat de Bruine kikker (Rana tempo
raria) in ondiep water voorkomt (gem. 29 
cm). De sloten kunnen zowel smal als breed 
zijn. In de jaarlijks geschoonde sloten wor
den de eieren als de sloten zeer ondiep zijn 
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(tot 20 cm) op de boden gelegd. Als de sloten 
wat dieper zijn worden de eieren in de oever
vegetatie verankerd. In de niet geschoonde 
sloten worden de eieren uitsluitend op de 
open plekken gelegd. De sloten kunnen dus 
zowel vegetatiearm als -rijk zijn. Op enkele 
eiklompen na zijn de eieren alle op niet-
beschaduwde plaatsen gevonden. Doorgaans 
liggen de eieren vast, doch een enkele maal is 
waargenomen, dat de eieren met de zwakke 
stroming meedreven. Slechts zelden zijn eie
ren gevonden in vervuild en hypertroof wa
ter. Uit ander onderzoek (2; 5) bleek dat de 
Bruine kikker in sloten bijzonder plaatsge
trouw is in zijn keuze van het voortplantings
biotoop. 

In tegenstelling tot de Bruine kikker plant de 
Heikikker (Rana arvalis) zich voornamelijk 
voort in relatief smalle (gem. 155 cm), ondie
pe sloten (gem. 33 cm) die meestal vegetatie
arm zijn. De schaars voorkomende vegetatie 
is voornamelijk te vinden in de drijvende 
laag en submers (ondergedoken). De afstand 
van het water tot het maaiveld is in verhou
ding groot. Het water is meestal niet ver
vuild, maar wel eutroof. De eieren zijn nim
mer in de schaduw gevonden. 
De Groene kikker (Rana esculenta-complex) 
komt voor in dieper water dan de Bruine kik
ker en de Heikikker (gem. 54 cm). Deze slo
ten zijn relatief smal (gem. 161 cm). De vege
tatie is schaars en komt voornamelijk sub
mers en drijvend voor, waartussen de eieren 
gelegd worden. De afstand van het water tot 
het maaiveld is groter dan bij de Bruine kik
ker en ongeveer gelijk aan die bij de Heikik
ker. De Groene kikker kan voorkomen in 
licht vervuild en eutroof water. 
De Gewone pad (Bufo bufo) plant zich voort 

in relatief brede sloten (gem. 185 cm). De ve
getatie is meestal arm en komt voornamelijk 
drijvend en submers voor, waaraan de ei-
snoeren worden vastgehecht. In vergelijking 
met de Bruine kikker is de afstand van het 
water tot het maaiveld groot, waardoor de 
sloten meestal steile oevers hadden. Van alle 
bestudeerde soorten bleek de Gewone pad 
voor te komen in het minst geëutrofieerde 
water. 
Naast bovengenoemde soorten werden ook 
de Grote watersalamander (Triturus crista-
lus) en de Kleine watersalamander (Triturus 
vulgaris) waargenomen. Wegens het geringe 
aantal waarnemingen worden deze soorten 
niet verder besproken. 
Het is van belang dat processen in het lande
lijke gebied, zoals ruilverkavelingen, in ver
band met bovenbeschreven voortplantings-
biotopen bezien worden. In het algemeen 
ontstaat bij een ruilverkaveling een mono
toon slotenpatroon. Bij een vergelijkend on
derzoek van twee gebieden, waarvan er één 
een ruilverkaveling had ondergaan, bleek de 
amfibieënstand in het ruilverkavelde deel 
sterk verminderd (3). Voor het voortbestaan 
van een goede amfibieënpopulatie is het dan 
ook van belang het beheer van sloten af te 
stemmen op een grote afwisseling in breedte, 
diepte en afstand van het water tot het maai
veld. Te brede (meer dan 3 m) en te diepe slo
ten (meer dan 1,5 m) worden slechts zelden 
gebruikt als voortplantingsbiotoop voor am
fibieën. Ten aanzien van het tijdstip en wijze 
van vegetatievrij maken van de sloten zijn 
helaas nog geen gegevens voorhanden. Na
der onderzoek hieromtrent is voor het voort
bestaan van de bij de wet beschermde amfi
bieën dringend gewenst. 

Summary. 
Spawn site selection of Rana temporaria, Rana esculenta-complex, Rana arvalis and Bufo bufo in ditches is discus
sed. 
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Over de achteruitgang van de Zomertaling 
(Anas querquedula) 

G. L. O U W E N E E L 

Met de Zomertaling gaat het in Nederland 
niet best. In tegenstelling tot de bestandsuit
breiding die met name Krakeend en Kuifeend 
ons hier te lande te zien geven, signaleren 
veldwaarnemers ten aanzien van de Zomer
taling een uitdunning van het bestand. Deze 
ontwikkeling werd onlangs door Lebret ver
woord, waarbij deze voorstelde te komen tot 
de oprichting van een Werkgroep Zomerta
ling, en voorts bepleitte de jacht op talingen 
tot 21 september gesloten te houden. Dit ten
einde te voorkomen dat de in de nazomer 
moeilijk van de Wintertaling te onderschei
den Zomertaling, door afschot in een nog be
roerdere positie belandt. Die werkgroep is er 
inmiddels gekomen, en de jacht op de Zo
mertaling werd gesloten. 
Ons oordeel of een broedbestand toe-dan wel 
afneemt zal meestal naijlen bij de werkelijk
heid. Tenzij de situatie jaarlijks op de voet 
wordt gevolgd — hetgeen in Nederland bij 
enkele vooral (kolonie)broedvogels het geval 
kan zijn — zal het een aantal jaren aanlopen 
voor opmerkelijke trends in een broed
bestand bekend, en erkend, worden. Zo ook 
bij de Zomertaling. Op zoek naar wat on
dersteunende cijfers ter bevestiging van de 
achteruitgang, stuitte ik op moeilijkheden. 
In de eerste plaats bleek er slecht één (zomer-
taling)terrein voorhanden, waaruit een lang
lopende cijferreeks kon worden geput, nl. de 
boezem van de Overwaard bij Kinderdijk, en 
daar was voorts het verschil tussen broedge

bieden en concentratieplaatsen. In de tabel
len 1 en 2 zijn de excursieg eg evens samenge
bracht. 

De terreinen 
Van de drie terreinen van tabel I is de boe
zem van de Overwaard allereerst een concen-
tratieplaats in voorjaar en nazomer; daar
naast broedden er enkele paren aan de rand 
van het gebied. Het gaat hier om een piassen-
gebied met boezemfunctie aan de rand van 
de Alblasserwaard. De uitgestrekte spuitter-
reinen zoals die in het begin van de vijftiger 
jaren in verschillende stadia van ontwikke
ling lagen tussen Rotterdam-Zuid en Pernis, 
waren eveneens in de eerste plaats concentra
tieplaatsen. In het voorjaar waren er nog veel 
meer exemplaren dan in de nazomer, zodat 
deze gebieden wellicht een pleisterfunctie be
zaten voor doortrekkende Zomertalingen. 
Ook kwamen er paartjes tot broeden. Vanaf 
ca. 1955 vond óp deze terreinen industrie-
vestiging plaats. Het derde gebied is uit
sluitend broedterrein in de vorm van langs 
het Haringvliet gelegen buitendijkse graslan
den met belendend een thans verruigend riet
en biezenareaal, doorsneden door kreken. 
Tabel 2 voert een drietal terreinen op waarin 
de Zomertaling eerst de laatste jaren kon 
worden gevolgd. Van deze terreinen vormt 
de Ventjagersplaat in het Haringvliet een 
concentratieplaats, is het Oude Land van 
Strijen — een overwegend uit grasland 
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