
6 nieuwsbrief  RAVON | NR 35 | APRIL 2018

Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Meetprogramma's Zoetwatervissen | Reptielen | Amfibieën

Op een winterse maandag eind februari werd de rust in onze 
straat in Arnhem-Zuid verstoord door een heel gezelschap dat 
zich opmaakte om een woning te ontruimen. Voor de woning 
werd een grote container geplaatst waarin de huisraad die 
achtergelaten was werd gedumpt. Nieuwsgierig (als altijd) ging 
ik na een paar uurtjes eens bij de container kijken en zag daarbij 
dat een volwassen en een halfwas bruine kikker een poging 
deden om zich te verplaatsen, wat bij een temperatuur van -2 °C 
niet gemakkelijk was. 

Een van de werkers riep dat in tuin aan de andere kant van het 
huis nog wel 50 kikkers rondliepen. Ik ben even gaan kijken, met 
de voornoemde twee exemplaren in de hand en inderdaad waren 
daar ook een paar kikkers te zien die verstoord waren door het 
ontruimen van de tuin, wat dus ook bij een ontruiming blijkt te 
horen. Op mijn vraag wat men met de beschermde dieren deed, 
werd door een opzichter gezegd dat ervoor gezorgd werd dat 
een laag blad in de tuin werd gelaten waar de dieren weer onder 
konden kruipen.

De twee bruine kikkers die ik al vast had, heb ik bij gebrek aan 
beter (lees een andere goede schuilplek) - alles was bevroren - 
onder in één van mijn compostvaten in de tuin gezet, in de hoop 
dat ze daar hun winterrust konden voortzetten.
In de dagen daarna bleef het vriezen tot -8 0C en werd de laag ijs 
op mijn kleine tuinvijver steeds dikker.
Toen ik op donderdagmorgen uit het raam keek, zag ik een 
bevroren bruine kikker op het ijs liggen en ook bleek de halfwas 
kikker een poging te hebben gewaagd om de vijver op te zoeken.
Na twee dagen in het compostvat hebben beide kikkers een 
meter of drie overbrugd en zijn richting het water getrokken, met 
helaas een fatale afloop. Dat moet bij een gevoelstemperatuur 
van meer dan tien graden onder nul zijn gebeurd.

Hoe is het verder afgelopen met de kikkers in de betreffende 
tuin? Ik heb eerst nog overwogen om deze dieren ook op te 
halen, maar heb daar vanaf gezien omdat ik geen idee had waar 
ik al die beestjes moest laten. Wel is een kijkje in de betreffende 
tuin genomen; het leek erop dat, nadat ik iets geroepen had 
over beschermde dieren, niet verder was gegaan met de 
ontmanteling. Kikkers werden niet gezien. Of zijn de verstoorde 
dieren alsnog in de container gegooid?

Het komt natuurlijk regelmatig voor dat huurwoningen (inclusief 
de tuinen) ontruimd worden en ook bij wisseling van huurders 
moet de tuin 'kaal' opgeleverd worden. Ook bij verkoop van 
woningen wordt de tuin vaak niet ontzien. Dit zonder dat 
rekening wordt gehouden met de diertjes die daar voorkomen.

Ronald de Boer

Late larven geelbuikvuurpad

Verstoorde winterrust
Fatale afloop 'redding' bruine kikkers na ontruiming

Op 29 november jl. werden deze twee geelbuikvuurpadlarven 
in een klein betonnen putje gevonden in de velden van 
Cottessen. De putjes zijn aangelegd voor de introductie van 
geelbuikvuurpadden alhier. In de literatuur is het bekend dat 
sporadisch larven worden waargenomen tot in oktober. Ook 
staat vermeld dat ze dan niet verder tot ontwikkeling komen en 
sterven. Waarschijnlijk is de temperatuur te laag voor verdere 
metamorfose. Deze twee larven lagen lethargisch op de bodem…
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