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Boomkikkers in bebouwd gebied

Ik mag me gelukkig prijzen met het feit dat populatie 
boomkikkers in de Midden-Limburgse gemeente Echt-Susteren 
zich in de afgelopen decennia rondom mijn buurtschap 
Susteren-Heide een areaal heeft toegeëigend binnen een gebied 
van enkele tientallen vierkante kilometer. Het gaat daarbij vooral 
om verspreid liggende natuurgebieden, zoals het oorspronkelijke 
kerngebied De Doort en de later ontstane leefgebieden 
Slekkerhout, Vulensbeekdal, Haeselaarsboek, IJzerenbosch en de 
golfbaan Echt-Susteren. In het daartussen liggende agrarische 
cultuurlandschap worden slechts incidenteel boomkikkers 
aangetroff en, omdat dit veelal intensief wordt gebruikt. 
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Buiten de hierboven vermelde (natuur)gebieden komen er ook 
regelmatig meldingen van boomkikkers uit het aangrenzende 
bebouwd gebied. Wellicht door de alsmaar groeiende populatie 
van het nabijgelegen IJzerenbosch en de golfbaan worden sinds 
enkele jaren uit de tuinen aan de rand van Susteren-Heide 
boomkikkers gemeld. In de zomerperiode roepen hier mannetjes 
vanuit hagen, struwelen en solitaire bomen. In mijn eigen tuin 
trof ik bijvoorbeeld vorig jaar een dier aan in een druivenstruik 
en een rododendron. 

Ook werden enkele opmerkelijke waarnemingen gedaan. In 
de hete en droge zomerperiode trof ik op 8 augustus een dier 
aan tegen de binnenkant van een kunststof regenton, die naast 
een doornloze braamstruik staat. Een andere boomkikker vond 
ik op 30 september na een van de eerste nachten met lichte 
nachtvorst in mijn fruitweitje. Het dier zat op 2,5 m hoogte in 
een verstarde houding in het gebladerte van een kweepeer. 
Het dier van de regenton zat in de ochtend van 10 oktober 

op de bodem van de onderste bloempot van een stapeltje 
lege bloempotten. Bij de verstoring sprong het dier naar de 
aangrenzende braam. De volgende ochtend zat het dier echter 
weer onderin de bloempotten. 

Een recente tuinwaarneming deed ik op 2 maart 2019, tijdens het 
handmatig onkruidvrij maken van een klimop. Deze plant groeit 
onder het aanwezige struikgewas ter plaatse als bodembedekker. 
Hier kwam een vrouwtje tevoorschijn dat mogelijk daar of in 
de buurt daarvan heeft overwinterd. Een week later werd in 
ons niet vorstvrije tuinhuisje ook een dood, gemummifi ceerd 
boomkikkertje gevonden. 

Deze waarnemingen illustreren nogmaals het gegeven dat 
boomkikkers zich ook in structuurrijke, rand-stedelijke tuinen 
thuis voelen en de bebouwde omgeving kunnen gebruiken als 
overwinteringsbiotoop.

Tekst & foto’s: Harry van Buggenum

Postzegels uit 
de oude doos
Soms ontvangt de redactie een verrassing per post. Zoals deze drie mooie postzegels die Thierry Pötgens tijdens het 
opruimen had gevonden. Hij schreef ons: "Leuk voor jullie archief toch, en misschien fotootje in Schubben & Slijm?". 
Bij deze! 

Commentaar

Het lukt me niet om wijzigingen door te voeren op pagina 30 en 31, dus:
in kopregel Verspreidingsonderzoek Reptielen en Amfi bieen zwart maken 
Headline in Onder kapitalen zetten op de eerste letter na
Bijschrift onder foto's pag 30 verplaatsen naar pagina 31 onder tekst artikel 
rechterkolom Op pagina 31 rechter kolom boven tweede alinea staat een witregel te 
veel, dus 1 witregel weghalen


