Een groentje liep een blauwtje
In een donkere nacht (25 april) trok luid geroep de aandacht.
Al zoekende viel het licht van de schijnwerper op een wel
heel zeldzaam duo: een mannelijke gewone pad met op zijn
rug een mannelijke boomkikker. Eerst in, even later buiten
het voortplantingswater. Getuige de wijze van vocalisatie
(afweerroep) en het gebruik van de achterpoten (schoppend),
leek de gewone pad overtuigend van zijn groene 'rugzakje' af te
willen. Die hield diens huid echter stevig in zijn knuistjes.
Na raadplegen van vele onderzoeken waren de gerezen
vraagtekens niet verdwenen. Was het vertoond gedrag seksueel
gerelateerd of een uiting van overheersing? Voor dat laatste,
dominantie genoemd, is een relatie tussen individuen, elkaar
langer kennen, nodig. Was dat nu het geval? Ging het over sterke
en minder sterke persoonlijkheden? Of juist over frustratie door
gebrek aan een/de juiste partner? Of erger, een geval #metoo?
Of was voor de Boomkikker de keuze voor plaatsnemen op
de rug van de pad vanuit een vorm van transport? Omgeving
dicteert gedrag. Kon in het geval van bewuste partnerkeuze de
hoeveelheid aanwezige mannen van invloed zijn? Is het gedrag
genetisch bepaald, misschien zelfs alleen geografisch bepaald,
vele miljoenen jaren geleden? Had de Boomkikker zich wellicht
vergist? Of de Gewone pad en viel die bij nader inzien toch niet
voor de charmes van zijn 'opzitter'? In de genen... homofilie?

Als dierfotograaf met gedragsbiologische inslag betekent het talloze
uren observeren, verwondering, genieten. Dit unieke amfibieënpaar
in de voortplantingstijd droeg daar absoluut aan bij. Hoe interessant
was dit! (Foto: Ingrid den Boer)
Echte liefde, speelde de pad 'hard to get'? Liep een bruintje
doelbewust een groentje. Waarom niet?
Ingrid den Boer

Late voortplanting gewone pad

Dit paartje gewone pad was op 19 mei nog met de voortplanting
bezig in een tuin in het Bakhuisbos bij Heerde. Fenologisch
gezien aan de late kant.
(Foto: Jenneke Kamphuis)
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Op 1 mei waren 3 paddenstelletjes in het Gortelse Bos nog bezig met de eiafzet
in een minuscule zoelplek. In het Gortelse Bos (onderdeel van de Koninklijke
Houtvesterij Het Loo) zijn veel van dit soort zoelplekken en ook enkele grotere
en diepere (leem)kuilen. Het water blijft er vaak lang in staan, maar of de
paddenlarven het zullen redden is de vraag.
(Foto: Harry van Diepen)

