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Op 11 mei 2020 zag Peter Koblens deze groene kikkers 
in de Polder Arkemheen. Wat hem op viel was dat de 
bovenste kikker een staart had en daarom stuurde de 
foto naar de RAVON helpdesk met de vraag of dit een 
afwijking of iets bijzonders is?

Raymond Creemers van RAVON kon het volgende melden: 
"Het lijkt op een derde achterpoot in plaats van een staart. 
Kikkers ondergaan een complete metamorfose van kikkervis 
tot kikker en daarbij kan wel eens wat misgaan (missend oog, 
extra voor- of achterpoot). Een deel van de misvormingen aan 
poten kan ook worden veroorzaakt door parasieten die tijdens 
de metamorfose toeslaan. Over de invloed van de parasieten 
zijn wel wat publicaties verschenen. Kennelijk heeft deze extra 
achterpoot geen negatieve invloed op de overlevingskansen 
voor dit dier, hij is immers wel volwassen geworden."

Peter kon daar nog het volgende aan toevoegen: “Hij is niet 
alleen volwassen geworden, maar had ook geen enkele moeite 
om over een afstand van 50 cm in één keer op die onderste 
kikker te springen!”. 

Je ontvangt onze gratis 
nieuwsbrief Schubben & Slijm; 
een nieuwsbrief voor en door 
vrijwilligers. Maar wist je dat 
wij ook het tijdschrift RAVON 
uitgeven?

Download een nummer op 
www.ravon.nl/tijdschrift en
blader eens een nummer door!

Voor € 26,- per jaar ben je al 
donateur van RAVON. Jouw 
bijdrage komt ten goede aan 
de noodzakelijke bescherming 
van onze soorten. Als dank 
ontvang je viermaal per 
jaar het tijdschrift RAVON, 
de RAVON-balans en een 
uitnodiging voor de jaarlijkse 
RAVON-dag. 

www.ravon.nl/Word-donateur
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Een bijzondere waarneming van een volwassen groene kikker met een derde achterpoot. (Foto: Peter Koblens)
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