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Goudgele kikkers in Rotterdam

The gay cannibal?

Ieder jaar hebben wij voor educatieve doeleinden kikkerdril in 
huis dat wij “grootbrengen” tot kikkertjes. Dit jaar hadden we 
een paar bijzondere kikkervisjes waar je zo door heen kon kijken. 
Als zij een hapje sla of iets dergelijks namen, zag je dat helemaal 
door het lijfje gaan. Deze kikkervisjes zijn inmiddels uitgegroeid 
tot goudgele kikkers (zie foto's). Zodra de voorpootjes kwamen 
zijn de kleine kikkertjes in de vijver van onze buurvrouw in 
Rotterdam Kralingen vrijgelaten. 

Loura Kröner

Kikkers in de klas
Op 29 april jl. heeft RAVON een natuurbericht (Link:
www.natuurbericht.nl/?id=13729) uitgegeven over het 
opkweken van kikkers & padden. In dit natuurbericht wordt 
uitgebreid beschreven hoe je dit verantwoord kunt doen. 

Voor educatieve doeleinden heeft RAVON ook een lespakket 
ontwikkeld waarin alle belangrijke informatie is opgenomen. 
Voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs is ook een lesbrief 
ontwikkeld. Het lespakket en de lesbrief zijn te downloaden 
op www.ravon.nl (Infotheek > RAVON publicaties > 
Lespaketten) Metamorfose van ei tot kikker. (Foto’s: Ben Geutskens)

Naschrift redactie
Het betreft een interessante waarneming van een bruine kikker (Rana temporaria). De afwijkende kleur lijkt in eerste instantie op 
amelanisme of flavisme, maar de oogkleur kunnen wij in dit geval niet plaatsen. Deze zou rood (albinisme) of normaal moeten zijn, 
maar is in dit geval vrijwel transparant. Dit jaar kregen wij een soortgelijk geval binnen van een gewone pad. 
Heeft u ook afwijkend gekleurde amfibieën waargenomen en gefotografeerd, stuur deze dan naar redactie@ravon.nl

Durk Jelle Venema stuurde ons deze bijzondere foto, gemaakt 
op 24 mei jl.  Na uitgebreide bestudering van de foto luidt het 
bijschrift: "Man bastaardkikker eet groene kikker terwijl hij 
door ander mannetje bastaardkikker in de paargreep wordt 
gehouden". De onderste bastaardkikker lijkt eerder een man dan 
een vrouw omdat de voorpoten erg dik en gespierd zijn.
Probeerde de bovenste bastaardkikker met de 'Heimlich greep' 
zijn vriendje te redden?


