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Groene kikker eet dodaarspul
Op 24 mei jl. vond er een overleg plaats in Tilligte bij een 
bekende boomkikkerpoel. De particuliere eigenaar constateert 
een afname aan roepende boomkikkers en wilde in overleg 
treden met Landschap Overijssel, RAVON en de plaatselijke 
(nieuwe) monitoorders van het Meetnet Amfibieën, om te kijken 
wat er voor de soort gedaan moet worden. 
Aan het begin van de avond met elkaar op locatie over het 
heden en verleden gesproken, en besproken welke kansen 
er gecreëerd moeten worden. Tijdens het gesprek riepen wat 
groene kikkers (poel- en bastaardkikker) op de achtergrond en 
soms een dodaars. Met z’n allen deels om de ijsbaan gelopen om 
boomkikkers te zoeken. Aan de overzijde spongen wat groene 
kikkers weg, en verscholen tussen de lisdodde ontdekten we een 
pul van een dodaars. Om het kuiken niet te laten stressen trokken 
we ons terug van de plek. Carlijn Laurijssens maakte met haar 
telefoon nog even een foto, want tenslotte zie je niet vaak zo’n 
jong. Eer Carlijn zich kon terugtrekken kwam er een groene kikker 
aangezwommen die met een grote hap de dodaarspul te pakken 
had! Het vogeltje had geen schijn van kans en de kikker verdween 
uit zicht onder water. 

Groene kikkers worden met enige regelmaat betrapt op het 
opslokken van vogels. Maar zover we weten is predatie op 
dodaars nog niet eerder gemeld, wel van een meerkikker die 
pulli van zwarte stern at (Limosa 68(4), p. 163-168, 1995). Navraag 
bij onze zusterorganisatie Sovon Vogelonderzoek bevestigde dit. 
Een bijzondere waarneming dus.

En hoe verder met de boomkikker? De komende tijd zal gekeken 
worden of enkele eiken kunnen worden verwijderd zodat er 
minder blad en meer licht in de plas komt. Bramen profiteren 
natuurlijk ook van meer licht op de oever. Maar het belangrijkste 
is wellicht het jaarlijks laten leeglopen van de plas en zorgen 
dat er in het voorjaar weer water in staat. Twintig jaar geleden 
was het een hooilandje waar water op werd gezet voor als het 
ging vriezen zodat in Tilligte geschaatst kon worden. Strenge 
winters zullen vast niet terugkomen, maar hopelijk wel veel 
boomkikkers!
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Laatste teken van leven van dodaarspul. Na deze foto werd 
de pul opgeslokt door een groene kikker. 
(Foto: Carlijn Laurijssens)

De plas bij Tilligte, boomkikkerhabitat. Vroeger een 
hooiland, soms met vee erop. Nu een permanente plas water 
met een ietwat zurig karakter. (Foto: Carlijn Laurijssens)


