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Dit jaar opvallend veel meldingen van amfi bieen met maar 
één oog. Boomkikker, rugstreeppad, groene kikker en 
geelbuikvuurpad, we zagen ze allemaal langskomen. Soms 
betreft het een afwijking die genetisch van oorsprong is, soms 
door een beschadiging als jong dier. Hieronder een greep uit de 
meldingen.
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Cyclopen onder de amfi bieën

Martijn van de Loo en Tariq Stark vonden 19 augustus 2018 in 
Wallonië een juveniele geelbuikvuurpad. Een specialist van de 
Waalse natuurorganisatie Natagora melde dat er met enige 
regelmaat jonge geelbuikvuurpadden met één oog of missende 
ledematen gevonden worden op deze locatie. De dieren ogen 
doorgaans wel gezond en lijken prima met één oog te kunnen 
functioneren. (Foto: Martijn van de Loo)

Deze boomkikker met één oog werd aangetroff en op 
landgoed De Eese. (Foto: Jan van Arkel)

Jonge groene kikker met één oog, gevonden op De Meinweg. 
(Foto: Tariq Stark)

Groen krentje met één oog
Op 19 juli jl. waren ondergetekenden een dagje vrij. We 
bezochten de Amsterdamse Waterleidingduinen, ter 
ontspanning en natuurlijk om beestjes te zoeken. Ondanks 
het hete weer ruim dertig zandhagedissen gezien. Bij 
beschaduwde verlande wateren golfde het oppervlak en 
oevers van de juveniele bruine kikkers die vocht en koelte 
opzochten. Af en toe een gewoon padje gezien en bij één plas 
duizenden kleine rugstreeppadjes. 

Natuurlijk ook even gekeken of de illegaal uitgezette 
boomkikkers thuis waren. Bij de bekende poel waren twee 
volwassen dieren snel gevonden. Langs de oever in het 
pitrus en varens zaten tientallen juveniele boomkikkertjes. 
Opmerkelijk klein vergeleken met de juveniele dieren uit de 
Achterhoek. Mogelijk dat de voortplanting van boomkikker 
wat later is door het koelere zeeklimaat in het voorjaar. 

Het zoekbeeld om de jonge boomkikkertjes te vinden was het 
uitkijken naar groene krentjes. Een niet verkeerde vergelijking 
als een tiental jonkies bij elkaar zitten op varenbladeren. 
Één exemplaar viel op. Deze miste een oog! Bij volwassen 
exemplaren eerder gezien (zie Schubben & Slijm nr 28, juli 
2016), dus ze lijken toch een overlevingskans te hebben.
 
Edo Goverse & Tariq Stark
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Rariteiten ontdekken achter de computer

Tijdens een monitoringsronde voor het NEM 
Meetprogramma Amfibieën op 19 april in het Azewijnse 
Broek kwam ik een opmerkelijke waarneming tegen. Het 
was een prachtige zwoele avond en ik struinde de waterkant 

af (met zaklamp) om de roepende rugstreeppadden te 
tellen. Één rugstreeppad viel op omdat hij minder schuw 
was en niet weg liep toen ik aan kwam lopen. Deze pad ging 
gewoon door met kwaken, al zittend op een hoger ‘terras’ 
naast het water. Daardoor kon ik ‘m goed fotograferen. Bij 
thuiskomst, toen ik de foto’s op de computer had gezet, zag 
ik pas dat deze rugstreeppad een oog miste!

Enkele dagen later, tijdens een ledenexcursie van onze 
Vogelwerkgroep IVN De Oude IJsselstreek op 21 april in het 
Haaksbergerveen, kwam ik een groene kikker tegen. Ook 
nu weer een amfibie die van geen wijken wilde weten. Hij 
bleef midden op het graspad zitten toen wij passeerden. 
We maakten ons zorgen dat deze kikker misschien door 
andere wandelaars over het hoofd zou worden gezien en 
per ongeluk vertrapt zou kunnen worden. We hebben ‘m 
daarom voorzichtig in de berm gezet. En wederom viel me 
na het bekijken van de foto’s thuis op de computer eigenlijk 
pas op dat de groene rugstreep bij deze kikker niet helemaal 
‘klopte’… 

Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om je camera bij je 
te hebben om dit soort aparte waarnemingen alsnog mee 
te pikken!

Jeltje Berendsen
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Commentaar

Pag 18 linksonder foto vervangen door nieuwe foto.

Rugstreeppad met één oog. (Foto: Jeltje Berendsen)

Groene kikker met afwijkende rugstreep. 
(Foto: Jeltje Berendsen)

Groen krentje met één oog
Op 19 juli jl. waren ondergetekenden een dagje vrij. We 
bezochten de Amsterdamse Waterleidingduinen, ter 
ontspanning en natuurlijk om beestjes te zoeken. Ondanks 
het hete weer ruim dertig zandhagedissen gezien. Bij 
beschaduwde verlande wateren golfde het oppervlak en 
oevers van de juveniele bruine kikkers die vocht en koelte 
opzochten. Af en toe een gewoon padje gezien en bij één plas 
duizenden kleine rugstreeppadjes. 

Natuurlijk ook even gekeken of de illegaal uitgezette 
boomkikkers thuis waren. Bij de bekende poel waren twee 
volwassen dieren snel gevonden. Langs de oever in het 
pitrus en varens zaten tientallen juveniele boomkikkertjes. 
Opmerkelijk klein vergeleken met de juveniele dieren uit de 
Achterhoek. Mogelijk dat de voortplanting van boomkikker 
wat later is door het koelere zeeklimaat in het voorjaar. 

Het zoekbeeld om de jonge boomkikkertjes te vinden was het 
uitkijken naar groene krentjes. Een niet verkeerde vergelijking 
als een tiental jonkies bij elkaar zitten op varenbladeren. 
Één exemplaar viel op. Deze miste een oog! Bij volwassen 
exemplaren eerder gezien (zie Schubben & Slijm nr 28, juli 
2016), dus ze lijken toch een overlevingskans te hebben.
 
Edo Goverse & Tariq Stark

Juveniele boomkikker met één oog, gevonden in de Amsterdamse 
Waterleidingsduinen. (Foto's: Tariq Stark)
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