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In het voorjaar, zodra de vorst uit de grond is, het gaat regenen 
en de temperaturen omhoog kruipen, verlaten de eerste 
amfi bieën hun winterverblijf om op weg te gaan naar het 
voortplantingswater. Dit jaar waren de amfi bieën al vroeg uit de 
startblokken. Dat kwam door de hoge temperaturen. Niet eerder 
waren er zoveel lentedagen (boven de 15 °C) gemeten in februari 
als in 2019. Daarnaast werd op 27 februari ook de warmste 
winterdag ooit gemeten in De Bilt met 18.3 °C. 

Dankzij de hoge temperaturen ontwaakten de eerste amfi bieën 
al vroeg uit hun winterslaap. In Noord-Brabant telden 
vrijwilligers tussen 8 en 10 februari al honderden dieren die 
gestart waren met hun voorjaarsmigratie. Eind februari en begin 
maart zijn er reeds grote aantallen amfi bieën overgezet door 
paddenwerkgroepen aangesloten bij Padden.nu. Ter vergelijking: 
in 2018 werd er volop geschaatst in deze periode en kwam de 
paddentrek pas een maand later op gang. 

Ook werden er lokaal al zeer vroeg eieren afgezet. Op 27 februari 
werd door Janny Bosman het eerste paddensnoer gevonden en 
gefotografeerd in de duinen van Zuid-Holland. We zijn in de 
archieven gedoken en het betreft net geen record. In 2011 werd 
namelijk een paddensnoer gemeld op 26 februari en in 2017 
eveneens op 27 februari. Samen zijn het de enige drie bekende 
waarnemingen van eisnoeren uit februari, dus bijzonder is het 

Op 23 februari was Chris Vantveer in Coo (België) getuige van 
een misparing tussen een bruine kikker en een vuursalamander. 
Chris heeft de kikker van de vuursalamander afgehaald na het 
maken van de foto.

Het gebeurt wel vaker dat tijdens de paartijd van amfi bieën een 
mannetje van de ene soort zich via een paargreep vasthoudt aan 
een vrouwtje (soms mannetje) van een andere soort. Meestal 
gaat het om 'vreemgaande' padden en kikkers. Maar deze 
combinatie hadden wij nog niet eerder ontvangen en mogen wij 
delen met de lezers.

Misparing bruine kikker met vuursalamander. 
(Foto: Chris Vantveer)
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Amfi bieën al vroeg 
uit de startblokken

zeker. De eerste bruine kikker eiklomp werd gemeld op 28 
februari in Maastricht. Ook dit is vroeg maar bij de bruine kikker 
komt het vaker voor dat de eerste eiklomp eind februari wordt 
gemeld. 

Jelger Herder

Het eerste paddensnoer van 2019, gevonden op 27 februari 
in de duinen van Zuid-Holland. (Foto: Janny Bosman)


