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Kaartje met de nog te onderzoeken hokken 
voor meerkikker (zie verder www.ravon.nl/
verspreidingsonderzoek).

Meerkikkers, bastaardkikkers 
en poelkikkers
Het op naam brengen van groene kikkers blijft een 
belangrijk aandachtspunt. De bastaardkikker is een 
kruising tussen de meerkikker en poelkikker. De soorten 
lijken daardoor erg op elkaar. Nog steeds worden 
veel groene kikkers doorgegeven als groene kikker-
onbepaald. Dat is zonde, de soorten zijn, met enige 
aandacht, namelijk goed van elkaar te onderscheiden. 
Voor het verspreidingsbeeld van de individuele soorten 
en veranderingen hierbinnen (bijvoorbeeld een toename 
van bastaardkikkers ten nadele van de meer kritische 
poelkikkers) is determinatie tot op soort van groot 
belang. Kijk op www.ravon.nl onder soorten voor meer 
informatie. Daar vind je aan de rechterkant een link naar 
de herkenningskaart groene kikkers en kun je de geluiden 
beluisteren.

Van boven naar onder: meerkikker (donkergrijze 
kwaakblazen), bastaardkikker (grijze kwaakblazen) 
en poelkikker (witte kwaakblazen).
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Commentaar
Pag 17 in legenda's onderste groene lijntje verwijderen
en in grafiek Bruine kikker (linksonder) de bovenste lijn groen maken ipv 
zwart

Pag 17 in de bovenste legenda (bij grafiek gewone pad) het onderste 
groene lijntje verwijderen.

De lijnen in alle drie de grafieken zijn nogal 'hoekig'. Zijn de lijnen 
vloeiender te maken?

Een heel groot deel van de paddenwerkgroepen geeft hun 
overzetresultaten aan ons door via Padden.nu. Het project loopt 
inmiddels 10 jaar. Daardoor is het voor de drie meest algemene 
soorten (gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander) 
mogelijk om trends te berekenen. Hier bespreken we kort de 
trends die zijn berekend over de laatste 10 jaar.

Gewone pad
In de afgelopen 10 jaar zijn er meer dan een miljoen gewone 
padden overgezet. Hoewel dit een enorm aantal is, is er wel een 
zorgelijke ontwikkeling zichtbaar. De trend over deze periode 
laat een matige afname zien voor de gewone pad. Hoewel 
de oorzaak niet éénduidig is, worden verlies van leefgebied, 
sterfte door verkeer, intensivering van de landbouw en 
klimaatopwarming gezien als mogelijke oorzaken. Ook in andere 
landen in Europa (onder andere Zwitserland en het Verenigd 
Koninkrijk) is een afname van de gewone pad geconstateerd 
over de laatste decennia. Hoewel het nog steeds 
een zeer algemene soort is, kan een verdere afname 
grote invloed hebben op het gehele ecosysteem. 
De gewone pad vormt namelijk voedsel voor veel 
andere dieren en eet zelf op haar beurt spinnen, 
muggen, slakken en andere ongewervelden.

Bruine kikker en kleine watersalamander
De trend van de bruine kikker is stabiel over de 
laatste 10 jaar. Met bijna 16.000 overgezette dieren is het na de 
gewone pad ook de meest overgezette soort. In tegenstelling tot 
de gewone pad laat de kleine watersalamander juist een matige 
toename in de overzetresultaten zien over de laatste 10 jaar. 
Het is niet duidelijk waarom deze soort toeneemt. Wel lijkt de 
temperatuur in de winter belangrijk voor de trefkans. 

Zorgelijke ontwikkeling gewone pad

In relatief warme winters komt de trek vroeg op gang waardoor 
ze mogelijk deels gemist worden bij de overzetacties die zich 
vaak primair richten op de trek van de gewone pad die iets later 

plaatsvindt. 

Geef de overzetresultaten door
De overzetresultaten geven ons een heel goed 
instrument om de ontwikkeling van algemene 
soorten te kunnen volgen. Zeker nu uit de eerste 
resultaten blijkt dat de gewone pad een afname 
vertoond, willen we dit goed in de gaten blijven 
houden. Daarom roepen we de paddenwerkgroepen 

op om zo veel mogelijk de overzetresultaten te blijven 
doorgeven. Mochten daarover vragen zijn, neem dan gerust 
contact op met r.vanleeningen@ravon.nl.

Rolf van Leeningen & Jelger Herder
RAVON/Padden.nu
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