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Oecologische observaties van populaties van de 
Zuideuropese boornkikker ( Hyla meridionalis), 
en de lberische meerkikker ( Rana perezi) , in de 
Camargue, Frankrijk. (I) 

JNLEIDING 
p/a Beethovenlaan 40 ' De Camargue Iigt in het gebied waar de 
2264 YG Rhone in de Middellandse Zee uitmondt. 
Lcidschendam 

het middengedeelte tot tamelijk dicht aan 
de zeezijde is doorgedrongen, laat hij 
Iangzaam het cultuurland achter zich en 
ontdekt een moza'iek van meren en riet
velden, zilte plassen en zoutsteppen met 
een schaarse begroeiing van tamarisk
struiken en bereikt, na het passeren van 
een duinlandschap, een fraai, fijnzandig 
zeestrand van 50 km Iengte. Oat is de 
wilde Camargue ... ' (Uit: 'De Camargue, 
een natuurreservaat ' van KARL WEBER en 
LUKAS HOFFMANN). 

Aile illustraties 
van de auteur. 
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Begrensd door de beide armen van de 
Rhone, die zich boven Aries splitsen, en 
de zeekust ziet zij eruit als een driehoekig 
e iland. De bezoeker die het ongeveer 800 
km2 grate, geheel vlakke gebied betreedt , 
komt eerst in een rijk cultuurlandschap, 
waar wijngaarden, rijst- en korenvelden, 
boomgaarden en weiden op grate be
drij ven met de modemste methoden wor
den onderhouden en bewerkt. Pas als hij in De eerste keer dat ik met dit unieke gebied 



Alb 10. 
Rocpcnd Hyla 
mannctjc. 

Aduhc Rana 
perez.i; in het water 
Gambusia affinis. 

kennismaa.kte, was in 1977 tijdens een (te) 
korte kampeerva.kantie. Yanaf die tijd heb 
ik altijd hel plan gehad er nog eens terug te 
komen. Aldus geschiedde en in 1980 heb 
ik van 12 mei tot 30 juni en van I 0 septem
ber tot I 0 oktober gewoond en gewerkl op 
het terrein van het 'Station Biologique de 
Ia Tourdu Yalat ' (directeur L. Hoffmann). 
Dit artikel bevat een verkorte weergave 
van de resultaten van mijn onderzoek. 

Ik krijg de opdracht zoveel mogelijk gege
vens te verzamelen over Hy/a meridional is 
(de Zuideuropese boomkikker) en Rana 
perezi (de Iberische meerkikker), hiema 
respectievelijk Hy/a en Rana genoemd. 
De reden daarvoor is dat er in verhouding 
tot het aantaJ publicaties over vogels, vis
sen, ongewervelde dieren en planten van 
de Camargue slechts weinig informatie be
schikbaar is over de amphibieen (vAN DEN 



Het onderzoeksgebied. ELZEN, 1976 en GUILLAUME, 1975). Uit 
TdV = gebouwen inventarisaties is gebleken dat de volgende 

van het soorten zeker in dit gebied voorkomen: 
Biologisch ..,. . h I . 
Station Tour - 1. nturus e vetlcus 
du Valat en (vinpoot- of draadstaart salamander) 
tevens be- - Pelobates cultripes 
ginpunt (I) (Spaanse knoflookpad) 
van de waar- - Pelodytes punLtatus 
nemings-
tochten (met (groengestipte pad) 
pijlen aange- - Bufo calamita 
geven). (rugstreeppad) 

H =de haag - Hyla meridionalis 
Sm =de Scirp~ 

maritim~- (Zuideuropese boomkikker) 
proefvelden 

P =depoel 
CNRS =Centre 

National des 
Recherches 
Scientifi
ques Centre 
d'Ecologie 
deCamargue 

S =de sloot en 
tevens eind
punt (2) van 
de waarne
mingstoch
ten 

ME = Marais de 

Q water; kanalen; sloten; moeras 

verharde en onverharde wegen 

irrigatiekanalen 

- Rana perezi 
(lberische meerkikker) 
Twijfelachtig is de mate van verspreiding 
van Rana esculenta en/of Rana ridibunda. 
V oor mijn onderzoek zijn een viertal ver
schillende biotopen uitgezocht waar Hyla 
en/of Rana zich ophouden, te weten: 
- een haag, met aileen Hyla 
- een drietal Scirpus maritimus (zeebies) 
proefvelden, met Hyla en Rana 
- een ondiepe, permanent aanwezige 
poel, met Hyla en Rana 
- een irrigatiesloot, met aileen Rana 
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Juveniele Hyla 
(2 em) in de haag . 
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De haag en de sloot worden bestudeerd als 
zijnde niet-voortplantingsbiotopen van 
respectievelijk Hyla en Rana, dit ter ver
gelijking met de proefvelden en de poel 
waar beide soorten voorkomen en repro
ductieve activiteiten ontplooien. 
Deze biotopen zijn elk gemiddeld vier keer 
per dag bezocht, vanaf 9.00 uur tot onge
veer 22.00 uur, waarbij tellingen zijn ver
richt en gekeken is naar waar de kikkers 
zich ophouden, hoe groot ze zijn, wat voor 
activiteiten ze op dat moment vertonen 
e.d. Af en toe zijn er ook individuen met 
de hand gevangen en meegenomen naar 
het biologisch station om ze te kunnen 
wegen, waama ze per individu op exact 
dezelfde plek weer zijn Iosgelaten. Naast 
deze dagelijkse tochten zijn er ook in de 
avond en's nachts waamemingen gedaan. 
Vooruitlopend op het hiema volgende mag 
ik de Iezer vast een idee geven van de 
aantallen Hyla en/of Rana die ik per bio
toop heb waargenomen: 
de haag: 1047 Hyla in 50 bezoeken, 
gemiddeld 20,9 per bezoek; 
de proefvelden: 1894 Hyla in 53 bezoe
ken, gemiddeld 35,7 perbezoek; 
90 Rana in 28 bezoeken, gemiddeld 3,2 
per bezoek; aileen die bezoeken waarbij ik 
Rana gezien heb. 
de poet: 188 Hyla in 58 bezoeken, ge
middeld 3,2 per bezoek; aileen in mei-juni 
in de poet zelf. 
I 030 Rana in 58 bezoeken, gemiddeld 
17,7 perbezoek; 

de sloot: 2 Hyla in 50 bezoeken, (alleen in 
september); 
451 Rana in 50 bezoeken, gemiddeld 9,0 
per bezoek; aileen gezien, niet kunnen 
van gen. 

HYLA MERIDIONALJS EN RANA 
PEREZ! ALS EIGEN SOORT 
Werden Hyla meridionalis en Rana perezi 
vroeger als ondersoorten beschouwd van 
respectievelijk Hyla arborca en Rana 
ridibunda , sinds enige tijd zijn ze ver
heven tot eigen soort. 
Hyla meridionalis: In 1967 doet PAILLET
TE reeds een voorstel tot het verheffen van 
Hyla arborea arborea en Hyla arborea 
meridionalis tot elk een eigen soort op 
grond van uiterlijke, akoestische, gene
tische, biogeografische en ethologische 
feiten. 
FLINDT, HEMMER en JAEGER voegen daar 
in 1968 nog verschillen in lichaamseiwit
ten aan toe en verheffen op grond daarvan 
Hyla meridionalis tot soort in 1975. 
Rana perezi: In 1973 kent HEMMER op 
grond van een analyse van de 1ichaams
eiwitten van de vormen perezi. lessonae 
en ridibunda, elk van de vormen een semi
species karakter toe en benadrukt de spe
ciale positie van Rana perezi ten opzichte 
van de be ide anderen. In 197 4 vraagt HOTZ 
zich af wanneer de soort of ondersoort 
perezi van ridibunda zal worden afge
scheiden. Hetzelfde doen eveneens 
FLINDTen HEMMER in 1975. 
GRAF, KARCH en MOREILLON concluderen 
in 1977, wederom op grond van lichaams
eiwitten, dat Rana r. ridibunda en Rana 
r. perezi als twee verschillende soorten 
beschouwd moeten worden. 
In 1979 wordt daar al vanuit gegaan en 
mee gewerkt door KAwAMURA en 
NISHIOKA. In 1980 tenslotte voegen 
KONRAD. BACHMAN en HEMMER hieraan 
toe dat op grond van genetisch onderzoek 
Rana perezi zich als soort onderscheidt 
van aile andere Palaearctische groene kik
kers. 



Afb2. 
Ovcrzicht van de 
oostz ijdc van de 
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DE HAAG 
Vanaf mijn behuizing op het biologisch 
station loop ik elke dag mijn vaste route 
langs de vier biotopen, een tocht van ruim 
twee uur. Na vijf minuten bereik ik het 
eerste biotoop, de haag, uitgekozen omdat 
Hyla hier in redelijke hoeveelheden voor
komt en hier geen voortplantingsactivitei
ten vertoont. Dit in tegenstelling tot en ter 
vergelijking met de biotopen die we later 
zullen bezien. 
De haag is in lengterichting NNW-ZZO 
gelegen, het bestudeerde dee! is ongeveer 
86 meter lang en 12,5 meter breed. Van 
oost naar west is de vegetatie van de haag 
enigszins trapsgewijs opgebouwd en be
staat van laag naar hoog uit:Rubus (braam 
van 0-2 meter), Comus (rode komoelje, 
tot 4 meter), daartussen Ulmus (iep, tot 5 
meter) en een tweetal Ficus (vijg, tot 5 
meter). 
Midden in de haag bevinden zich hoge 
Salix (wilg) die vooral aan de westzijde 
met Crataegus (meidoom), Populus 
(populier) en Ulmus de ondergroei over
schaduwen. 
In het algemeen is de vegetatie open waar
door het zonlicht tot in de haag kan door
dringen. De haag wordt aan de oost- en 
westkant begrensd door respectievelijk 
grasland en voormalig bouwland met wat 
!age plantengroei als Dipsacus (kaarde-

bol), Porenrilla (ganzerikachtigen) en 
Trifolium (klaver). 
Aan de noordkant sluit de haag aan op een 
door weelderige bomen en struiken om
geven 5 meter breed irrigatiekanaal. Aan 
de overzijde daarvan ligt een moeras, het 
Marais de I'Esquineau dat door Hyla als 
voortplantingsplaats wordt gebruikt. 

BEWONERS VAN DE HAAG 
Behalve Hyla meridionalis bewonen 
konijnen, muurhagedissen (Podarcis 
muralis) en enkele smaragdhagedissen 
(Lacerta viridis) de haag. Van de laatste 
zijn vooral de mannetjes in het voorjaar 
schitterend groen met een donkerblauwe 
keel en gele poten. Meermalen heb ik ze 
achter vrouwtjes aan zien rennen, waarbij 
ze zelfs over mijn voeten liepen . In sep
tember ben ik enkele malen een ringslang 
(Natrix natrix) tegengekomen van ± 50 
em Iengte, door de bramen kruipend (op 
zoek naar Hyla?) of zonnend op de takken. 
De haag is verder 'verzadigd' met insek
ten: vee! grote libellen, wantsen, kevers, 
vliegen, wespen, hommels en de zeer tal
rijke, opdringerige en stekende muggen 
niet te vergeten. 

HYLA IN DE HAAG 
Langzaam voortschuifelend fangs de oost
zijde van de haag noteer ik aantal en 
grootte van de boomkikkers, de soort plant 
waarop ze zitten en hoe hoog ten opzichte 
van de bodem. De grootte van Hyla wordt 
geschat of met een schuifmaat gemeten 
nadat ze met de hand gevangen zijn. Dit 
laatste blijkt goed te lukken als het weer
type niet tegen zit: vooral 's morgens als de 
zon de haag nog niet lang beschenen heeft, 
bij sterke wind, bij bewolking of bij be
nauwd vochtig weer blijkt Hyla snel ge
neigd weg te springen of zich gewoon te 
Iaten vallen met een bolle rug en aile poten 
ingetrokken. Maar in het algemeen zijn ze, 
eenmaal opgewarmd (ze voelen dan aan 
als een met warm water gevulde ballon) 
niet zo alert en/of vertrouwen op hun 
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A 

schutkleur om tegen het eind van de 
middag wanneer de zon haar kracht ver
liest weer meer springerig te worden. 
Overigens zoekt Hyla actief een door de 
zon beschenen plek op: als er schaduw op 
hun zitplaats valt en even verder is nog wei 
zon, dan springen ze daar heen en nemen 
de karakteristieke zonhouding aan. Deze 
houding houden ze overdag tijdens zonnig 
weer urenlang vol en het is verbazing
wekkend dat een amphibie een dergelijke 
behoefte aan directe bestraling door de zon 
vertoont, zonder daarbij de mogelijkheid 
te hebben vocht op te kunnen nemen. Be
halve dat vaak dezelfde individuen ge
durende een (zonnige) dag op een plaats 
zijn aangetroffen, waarbij er dan kennelijk 
geen andere activiteit plaatsvindt dan het 
zonnen (VAN GELDER. 1978). blijken som
mige individuen zelfs dag na dag op de
zelfde plaats, ja op dezelfde tak of het
zelfde blad, terug te keren. 
Tegen de avond of ook al ·s middags als de 
zon verdwijnt aan de oostkant van de haag 
'verdwijnen • steeds meer boomkikkers uit 
de periferie van de haag. 

B 

Waamemingen in de haag en aan de west
kant ervan tonen aan dat ze niet mee ver
huizen met de zon maar aan de oostzijde 
dieper in de vegetatie blijven zitten. 
Vermoedelijk gaan ze vanaf nu op jacht 
(VANGELDER, 1978). 

AANTAL EN GROOTIE VAN HYLA 
AI doende ben ik in de onderzoeksperiode 
de volgende aantallen boomkikkers in de 
haag tegengekomen: 

mei 
juni 
september 
oktober 

aantal 
bezoeken 

26 
15 
7 
2 

aantal gemiddeld 
Hyla aantal per 

bezoek 

193. 
172 
526 
156 

7.4 
11.4 
75,1 
78 

Hierbij dient men te bedenken dat deze 
tabel slechts een zeer algemeen beeld geeft 
en dat er ten tijde van een bezoek geen of 
zeer veel boomkikkers gezien kunnen 
worden, athankelijk van o.a. het weertype 
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en het tijdstip van waamemen. veelheden zit.· 
Zo worden er in mei gemiddeld meer Hetzelfde heb ik kunnen waamemen in 
boomkikkers ·gezien dan in juni wanneer september 1980: in de haag vind ik op 23 
de (net gemetamorfoseerde) juveniele september bij mooi weer 198 exemplaren 
Hyla, die vanaf 16 juni in de haag worden en op 26 september zelfs 230, let wei 
aangetroffen, niet worden meegeteld: tijdens een bezoek. Ook dan zijn de weers
respectievelijk 7,4 exemplaren en 2,9 invloeden evident: op 16 september vind 
exemplaren per bezoek. Dit is mede het ik 'slechts' 52 individuen en op I en 6 
gevolg van minder gunstige weersomstan- oktober respectievelijk 75 en 81 indivi
digheden ten tijde van de bezoeken in juni duen, steeds bij een bezoek en met on
vergeleken met die van mei. Het grotere gunstig(er) weertype. Het is in die tijd 
gemiddelde aantal per bezoek in juni zelfs zo dat wanneer ik de deur van mijn 
( I I ,4) vergeleken met dat van mei (7 ,4) verblijf een beetje laat openstaan, ik bij het 
wordt veroorzaakt door de grote aantallen sluiten ervan moet oppassen dat er geen· 
juvenielen die zich tussen II en 16 juni boomkikkers in het schamier worden 
door de hele haag verspreid hebben. Het geplet. Tot zelfs in mijn kamer vind ik 
aantal boomkikkers dat dan per dag wordt boomkikkers, maar ook muurhagedissen 
gezien is 2 tot 3 maal zo groot en bestaat en jonge smaragdhagedissen, waarvan er 
vrijwel uitsluitend uit juvenielen met een een als verstekeling is meegekomen en 
grootte van 16 tot 20 nun. Het vreemde is nog steeds floreert in het terrarium. 
dat de tot dan toe in redelijke aantallen De net gemetamorfoseerde Hyla bij de 
gevonden Hyla groter dan 20 mm ineens voortplantingsplaatsen hebben een grootte 
nauwelijks meer gezien worden, de ver- van ongeveer 15 tot 16 mm, maar in de 
houding Hyla kleiner dan 20 mm: Hyla haag zijn ze al wat ouder en groter: 16 tot 
groter dan 20 mm, verandert als volgt: · 20 mm, ze zijn immers van de voort-

plantingsplaatsen naar hier gemigreerd. 
Hyla kleiner Hyla groter Tot eind juni groeien de juvenielen tot 
dan 20 mm dan 20 mm nauwelijks meer dan 21 mm. In september 

tim 9 juni 
op 16 juni 
op 20juni 
op 23 juni 
op 25 juni 

0 % 
100 % 
91,4% 

100 % 
95,6lk 

100 % 
0 % 
8,6% 
0 % 
4,4% 

Waamemingen bij de haag zelf of in de 
buurt daarvan leveren niets op betreffende 
deze 'verdwijning' van de grotere Hyla. 
De enorme toename van de gemiddelde 
(en totaal) aantallen per bezoek in sep
tember en oktober hangt samen met het feit 
dat de voortplanting is afgelopen en dat de 
adulten en juvenielen 'aan land' zijn ge
komen en zich verspreid hebben over de 
voor hen geschikte biotoop. GUILLAUME 
( 1975) zegt hie rover: • ... als de juvenielen 
zijn u itgekomen, is er bijna geen plek waar 
dit kleine dier (= Hyla) niet in grote hoe-

en oktober bereiken de meeste een grootte 
van 21 tot 25 mm, sommige zelfs 26 tot 30 
mm. Er zijn altijd veel insekten in de haag 
aanwezig en Hyla ziet er altijd bol en rood 
uit. In de maand mei vind ik nog veel Hyla 
van 21 tot 25 mm en enkele van 16 tot 20 
mm, deze zijn waarschijnlijk in 1979 ge
metamorfoseerd. 

ZITPLAATSKEUZE VAN HYLA: 
HOOGTE IN DE VEGET A TIE 
Tijdens de waamemingen ontstaat de 
indruk dat grote boomkikkers hoger zitten 
dan de kleine. Daarmee samenhangend 
zou Hyla een voorkeur kunnen hebben 
voor een bepaalde plant. lmmers in de 
literatuur worden Hyla arborea en/of Hyla 
meridionalis vrijwel altijd zittend op een 
braamblad (Rubus) afgebeeld, waarbij in 
de tekst de braam of de framboos a1s voor-
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keurplant wordt genoemd. 
Ik heb de desbetreffende gegevens uitge
werkt, samengevat geeft dat het volgeride 
resultaat (zie ook volgend hoofdstuk): 

gemiddelde zithoogte in 
de vegetatie 

mei + juni september + 
oktober · 

grootte van Hyla 

16-20mm 
21-25 mm 
26-30mm 
31-40 mm 

totaal 
gemiddelde 

99,1 em 
101 em 
133,9cm 
127,3 em 

115,3cm 

122 em 
168,2 em 
191 ,8cm 
178,8 em 

165,2cm 

In elk van de perioden neemt de gemid
delde zithoogte toe met de grootteklasse 
van Hyla van 16 tot 31 mm. Opvallend zijn 
de verschillen in gemiddelde zithoogte 
tussen de perioden: Hyla blijkt, ongeacht 
de grootte in september gemiddeld hoger 
in de vegetatie waargenomen te worden. 

Het voorkomen op grotere hoogte met het 
toenemen van de lichaamsgrootte zou als 
volgt kunnen samenhangen: 
- de relatief korte springafstand van de 
kleine(re) boomkikkers kan een belemme
ring zijn bij het zich verplaatsen in de vaak 
minder 'compacte ' hoge(re) struiken en 
bomen. Daarbij zouden kleine Hyla zich 
misschien ook minder goed vast kunnen 
houden op meer onder invloed van de wind 
staande hoge(re) bomen en struiken, zodat 
zij in dat geval noodgedwongen lager 
voorkomen. 
- in bovenstaand geval speelt de samen
stelling en de opbouw van de vegetatie dus 
een rol. 
- het voorkomen van bepaalde prooi
dieren van een bepaalde grootte zou van 
belang kunnen zijn. De enonne aantallen 
muggen in de Camargue bevinden zich 
hoofdzakelijk dicht bij de grond. Zij 
vonnen een goed en, naar gebleken is, 
gewild voedsel van Uuveniele) boom
kikkers. 
- ook een zekere hierarchic binnen een 
Hy/a-populatie, waarbij grotere dieren de 
kleine verjagen, zou een dergelijke ver
deling kunnen veroorzaken. Yaak echter 
zitten er meer boomkikkers van ongelijke 
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grootte op eenzelfde tak of blad. 
Soms tegen of zelfs op elkaar. Ook bet feit 
dat de grote(re) Hyla verdwijnen als de 
juvenielen de haag gaan bevolken zou een 
aanwijzing kunnen zijn dat de hierarchie 
niet of misschien wei andersom werkt. 
Het blijft vooralsnog een interessante 
vraag en meer gericht onderzoek zou wel
licht een oplossing kunnen geven. 
De verschillen tussen beide perioden kun
nen bet gevolg zijn van: 

Hyla ovetwintert in of bij de bodem, 
onder boomstronken, onder planten
afval of mos e.d. In de loop van bet 
voorjaar zullen ze steeds boger in de 
zich ontwikkelende vegetatie kunnen 
gaan zitten. 
tevens zullen de dieren die (nog) aan de 
voortplanting mee willen doen zich 
dicht bij de bodem verplaatsen op zoek 
naarwater. 

- in september zijn de adulte Hyla 
teruggekeerd van de broedplaatsen en 
ook de juvenielen hebben zich ver
spreid, zowel in horizontale als ook in 
verticale richting. 

ZITPLAA TSKEUZE VAN HYLA: 
VOORKEURVOOREENBEPAALDE 
PLANT? 
Voor wat betreft bet voorkomen van Hyla 
op bepaalde plantensoorten, blijkt bet 
volgende: In mei-juni wordt Rubus het 
meest als zitplaats gebruikt (71% van bet 
totaal waargenomen aantal Hyla), daarna 
Cornus (II%) en tenslotte Ficus (8%). 
Hierbij is bet opvallend dat als er een 
Rubus-tak omringd wordt door Comus of 
een andere plant, Hyla zonder uitzonde
ring juist op die ene Rubus-tak te vinden is 
en niet op C ornus. 
Ook de nu groene, nog niet geheel uitge
groeide Dipsacus wordt.als zitplaats ge
bruikt (6% ). Dipsacus groeit voomamelijk 
bij bet meest noordelijke deel van de haag 
en heeft evenals Rubus scherpe stekels 
waarvan Hyla geen last Iijkt te hebben, 
integendeel, misschien wei voordeel. 

In september is de volgorde van voorkeur 
voor een bepaalde plant omgedraaid ten 
opzichte van die van mei-juni: 52% op 
Ficus, dan Cornus met 22% en daama 
Rubus met 16% van bet totaal aantal waar
genomen Hyla. 
Deze veranderde voorkeur van Hyla zou 
de in september toegenomen gemiddelde 
zithoogte kunnen verklaren. Ficus biedt 
met zijn grote, stevige bladeren een uitste
kende 'zonnebank' voor vaak meer indivi
duen tegelijk, maar neemt een aparte 
plaats in de haag in. Er zijn er slechts twee 
van 5 meter hoog, die iets uit de haag naar 
voren steken. Ze dragen in september veel 
rijpe (heerlijke) vruchten, die voorzover 
waargenomen voomamelijk wespen aan
lokken. 
Dipsacus is inmiddels dor en droog, de 
stekels zijn hard en scherp, de bladeren 
verfrommeld en blijkt ook niet meer zo 
gewild als in mei-juni (0,7%). 
In deze periode blijkt ineens Salix in trek 
en vooral op een bepaalde neerhangende 
forse tak, in hoogte varierend van 2 tot 5 
meter, worden vaak grote aantallen, voor
namelijk grote Hyla in rijtjes achter elkaar 
zittend waargenomen. 
Tenslotte blijkt over de hele periode (van 
mei tot oktober) dat Hyla in deze haag bet 
meest wordt gevonden op Ficus (38%) en 
dan vooral in september, als tweede op 
Rubus (33%), die de ondergroei van de 
haag vonnt en dan ook in mei-juni, als 
Hyla gemiddeld lager (I I 5 em) voorkomt, 
bet meest in trek is. Als derde op Cornus 
(I 8%), eveneens veel in de haag aanwezig 
en Rubus in hoogte opvolgend. 

REPRODUCfiE VAN HYLA 
In de haag zijn nooit adulte mannetjes aan
getroffen met een oranje keel, die zo ka
rakteristiek is voor de voortplantingstijd. 
De individuen in de haag doen niet mee 
aan de voortplanting, misschien omdat ze 
te oud of te jong zijn of daarvoor niet in de 
'stemming' zijn (hormoonbalans, ziekte 
e.d.). 
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Het geslachtsonderscheid is dan een las
tige zaak: vanaf welk moment is het mo
gelijk ze op uitwendige eigenschappen te 
onderscheiden? 
Voor de geslachtsbepaling wordt gelet op 
de keelhuid die bij adulte mannetjes 
donker (bruin, grijs, gelig) van kleur is en 
daarbij overlangse plooien vertoont. Bij de 
vrouwtjes is de keelhuid wit of heel zacht 
geel. Ook is de keelhuid bij de mannetjes 
glad, bij de vrouwtjes bobbelig, echter 
deze eigenschappen zijn aileen bij adulten 
duidelijk. Misschien zou bestudering van 
grote series alcoholmateriaal kunnen uit
maken dat bepaalde uitwendige mateo en/ 
of hun verhoudingen karakteristiek zijn 
voor het geslacht. Als dit het geval zou zijn 
dan zou een simpele meting aan een le
vende Hyla voor de bepaling van de sekse 
voldoende zijn. Vooralsnog is het onder
scheiden van de geslachten aileen bij 
adulten mogelijk, maar dan blijft de vraag 
wanneer zijn ze adult, dus sexueel vol
wassen? Hierop kom ik later terug. 

OPMERKELIJKE W AARNEMINGEN 
l. Zowel in juni als in september heb ik 
zeer veel jonge Hyla gezien die sterk opge
zwollen, met vocht gevulde achtervoeten 
hadden. Het lijken ontstekingen die mis
schien veroorzaakt kunnen zijn door de 
dooms van Rubus of door haren en/of stof
fen die bepaalde planten kunnen afgeven. 
De oorzaak te zoeken bij insektenbeten 

lijkt me onwaarschijnlijk daar aileen de 
achtervoeten gezwollen zijn en deze niet 
meer of minder toegankelijk zijn dan an
dere lichaamsdelen.Ook heb ik dit nergens 
anders dan in de haag waargenomen. Sug
gesties zijn welkom. 
2. In mei en juni worden aileen groene 
boomklkkers gevonden, waarbij het groen 
als de zon fel schijnt zeer lichtgroen tot 
goudgeel kan worden. In september daar
entegen vind ik ook bruine, gedeeltelijk 
zwarte of bruin-groene individuen, onder 
zowel juvenielen als oudere Hyla. Het gaat 
hier niet om een speciale kleurvarieteit 
want ze kunnen ook weer van kleur veran
deren. Ook camouflage als verklaring, 
hoewel het er wei iets mee te maken zou 
kunnen hebben, (want in september vind 
ik op een zilver geverfd rubber van een 
imperial van een oude Citroen een zilveren 
boomkikker met wat groene vlekken) gaat 
niet altijd op, want waarom vind ik in 
mei-juni dan geen andere dan groene 
exemplaren? 

DE ZEEBIES PROEFVELDEN 
Van de haag vervolg ik mijn weg door de 
voormalige akker. Ook bier vind ik Hyla 
op Dipsacus, Rubus en in Tamarix 
(Tamarisk). Op een half verbrande boom
stam zit steeds weer een Podarcis muralis 
(muurhagedis), konijnen en fazanten lo
pen in de struiken en even verder in de 
bosrand staat een jonge hagedisslang 
(M alpolon monspessulanus) voor een 
moment in cobra-houding, om vervolgens 
als een pijl uit de boog weg te schieten. 
Onder een flinke plank die ik altijd even 
omdraai als ik er langs kom, zitten soms 
smaragdhagedissen, dan weer muizen en 
een keer een 120 em lange trapslang 
(Elaphe scalaris). Deze wordt pas echt 
agressief bij de derde foto die ik van hem 
maak. Over de enige verharde weg naar 
het biologisch station loop ik tussen moe
rassen door. Altijd tref ik in de dicht 
begroeide berm zonnende smaragdhage
dissen aan, soms een jonge ringslang 
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(Natrix natrix). De enorme aantallen fel 
gekleurde libellen en de vele vlinders eom
pleteren deze praehtige natuur. In een van 
de irrigatiesloten die ik daama passeer 
blijken enkele moerassehildpadden voorte 
komen (Emys orbicularis), het zijn 
sehuwe dieren die je alleen te zien krijgt 
door heel stil en gebukt de sloot te bena
deren. Tenslotte bereik ik na ongeveer 10 
minuten de volgende biotoop: de zeebies 
(Scirpus maritimus) proefvelden. 
De velden liggen in lengterichting oost
west. Van zuid naar noord liggen er vier 
vel den naast elkaar, elk meet 25x I 00 
meter en is omgeven door een lage wal 
begroeid met kruiden. Ze zijn te ver
gelijken met de sawa's of rijstvelden van 
de tropisehe gebieden. Elk veld wordt van 
water voorzien aan de oostzijde en watert 
via smalle overloopjes (40 em) af aan de 
westzijde op een 2,5 meter brede, N-Z 
gelegen irrigatiesloot. De waterdiepte in 
de velden varieert van 0 tot 40 em. Tussen 
de brede sloot en de velden bevindt zieh 
een 5 meter brede wal of berm, welke 
begroeid is met enkele, tot 70 em hoge 
bramen (Rubus), maar vooral met 
Phragmites communis (riet) waartussen 
allerlei kruiden groeien. 
Het riet, maximaal 200 tot 250 em hoog, 
beperkt zieh niet alleen tot de berm maar 
groeit ook tot in de sloot en in de Scirpus
velden, eehter de hoogte en de diehtheid 
neemt af naarmate het riet meer in de 
Scirpus vegetatie staat. 
De proefvelden zelf zijn gevuld met een 

monoeultuur van Scirpus maritimus, dieht 
op elkaar groeiende grasaehtige planten 
van 50 tot 60 em hoog. Sleehts in de 
hoeken van de velden aan de kant van de 
berm bevinden zieh stukken open water, 
waarin Chara (kranswier) en Vallisneria 
voorkomt. 
Langs de sloot staan enkele grote wilgen. 
De noordgrens van de velden wordt ge
vormd door een I ,5 meter hoge wal waarin 
een irrigatiekanaal loopt met een bodem 
van beton. Hierlangs staan aan de zuid 
(dus veld-)kant populieren (Populus) net
jes op een rij. De velden worden tegen 
vraat van beverranen (Myocastor coypus) 
besehermd door een hek van gaas rondom , 
het helpt echter niet zo best. 
In deze biotoop heb ik de brede berm langs 
de westzijde van drie van de vier velden, 
uitgezonderd het meest zuidelijke veld, 
bestudeerd. Helaas werd mij niet toege
staan om in de velden zelf te gaan. De 
bestudeerde velden noem ik van zuid naar 
noord respectievelijk veld I , 2 en 3. Bij 
wijze van proef Iaat men veld I uitdrogen 
en probeert men in de velden 2 en 3 een 
vast waterpeil te handhaven. 

BEWONERS VAN DE 
Z££8/ES-VELD EN 
Behalve Hyla wordt spaarzaam ook Rana 
in de velden aangetroffen, de laatste dan 
aileen in de eerder genoemde open hoek en 
soms in de sloot. Andere dieren in of bij de 
velden waargenomen zijn: 
Gambusia affinis (Texas tandkarper): een 
klein guppy-aehtig visje in seholen in de 
velden en de sloot aanwezig. 
Anguilla anguilla (paling): sleehts een 
keer gezien. 
Natrix natrix (ringslang): een jong exem
plaar van 25 em. 
Natrix maura (adderringslang): 's naehts 
vissend aangetroffen. 
Cyprinus carpio (karper): in de sloot. 
Myocastor coypus (beverrat of Coypu): 
meestal aileen de sporen maar ook een 
dood individu in een val. 
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Verder vaak purperreigers (Ardea purpu- dan 3 em, enkele hebben een grootte tot 
rea) en kwakken (Nycticorax nycticorax), 4,5 em. Gezien het bovenstaande zal ik 
een kleine reigersoort. bier verder niet op Rana ingaan. 

AANTALENGROOTTEVAN 
HYLAENRANA 
Evenals bij de haag noteer ik behalve de 
tijd en de weersgesteldheid ook aantal, 
grootte en plaats van Hyla en Rana en 
tevens de soort plant waarop Hyla zit en 
hoe hoog t.o. v. de bodem of het water. 
Grappig is te bemerken dat veel boomkik
kers bij mooi weer van een blad gepakt, na 
snel opgemeten te zijn bij het in de zon 
terugzetten direct de typische zonhouding 
aannemen alsof er niets gebeurd is. 
Voor wat betreft de aantallen Hvla en 
Rana die ik tijdens de onderzoeksPeriode 
ben tegengekomen in de Scilpus-velden, 
verwijs ik naar de onderstaande schema's. 

mei 
juni 
september 
oktober 

mei 
juni 

aantal 
bezoeken 

27 
15 
9 
2 

18 
10 

aantal gemiddeld 
Hyla aantal per 

bezoek 

256 
642 
775 
221 

aantal 
Rana 

59 
31 

9,5 
42,8 
86,1 

110,5 

3,3 
3,1 

Hicr zijn aileen die bczockcn vcrmcld waarbij Rona 
gcvondcn is. 

In september zijn geen notities gemaakt 
van de dan zeer sporadisch waargenomen 
Rana in de bijna uitgedroogde velden. Het 
aantal Rana dat de westzijde van de 
Scirpus-velden bewoont is dus niet groot. 
Maximaal zijn er per waameming in mei 9 
geteld en 7 in juni. De meeste zijn kleiner 

AANT ALLEN HYLA 
In vergelijking met de haag worden er per 
bezoek in de Scirpus-velden meer Hyla 
waargenomen. Het blijkt dat bij matige tot 
sterke wind weinig of geen Hyla worden 
gezien. De I age vegetatie van riet en zee
bies zowel in de velden als op de berm en 
de wallen is ook vrijwel niet tegen weers
invloeden beschut. Aileen enkele hoge 
Salix die vooral in het noorden zijn ge
concentreerd, bieden zeer plaatselijk enige 
beschutting. 
Ook bij warm en droog weer of als het koel 
en bewolkt is, is Hyla niet makkelijk te 
vinden. Daarentegen zijn ze bij warm, 
vochtig, 'drukkend' weer wei in grote(re) 
aantallen te zien, maar zijn dan zeer 
schrikachtig en springen snel weg. Op een 
achttal van dergelijke dagen is gemiddeld 
33% van de waargenomen boomkikkers 
ontsnapt. Bij gunstig weer echter blijkt 
ook bier net als in de haag een zekere mate 
van plaatstrouwheid. Hyla blijft de hele 
dag op dezelfde plaats zitten, bepaalde 
individuen worden bijvoorbeeld van 9.00 
tot 21.00 uur op hetzelfde blad aangetrof
fen ( zie VAN GELDER, 1978). 
Soms is de geringe hoogte van de vegetatie 
vergeleken met die van de waamemer ( 193 
em) juist een extra handicap in het aantal 
mogelijk waar te nemen en/of te vangen 
Hyla. Zij zien je eerder en zijn sneller 
gealarmeerd. Daarentegen loop ik bier 
door hun biotoop been terwijl ik bij de 
haag er voorlangs Iiep. Maar hoe dan ook, 
ik probeer er altijd zoveel mogelijk te 
vinden. 
Vanaf I I juni worden de eerste net geme
tamorfoseerde Hyla gevonden, de komst 
van hen gaat evenals in de haag gepaard 
met bet 'verdwijnen' van de grotere indi
viduen, ter illustratie: 

9 juni: 43 Hyla groter dan 20 mm. van 
totaal 44 exemplaren (98%) 
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II juni: 29 Hyla grater dan 20 mm , van 
totaal 32 exemplaren (91 %) 

16 juni: 16 Hyla grater dan 20 mm, van 
totaa145 exemplaren (35,5 %) 

20 juni : 5 Hyla grater dan 20 mm , van 
totaal27 exemplaren (18 ,5%) 

23 juni: 5 Hyla grater dan 20 mrn, van 
totaal 185 exemplaren (3%) 

25 juni: 9 Hy/a grater dan 20 mrn , van 
totaal261 exemplaren (3 ,5%) 

In juni zijn vooral de enorme aantallen 
juvenielen de oorzaak van het veel grotere 
gemiddelde aantal dat er per bezoek wordt 
gezien, vergeleken met mei . Maar ook de 
in het algemeen verbeterde weersomstan
digheden ten tijde van de waamemingen 
zorgen voor een toename: als de net 
gemetamorfoseerden niet worden meege
teld stijgt he t totaal gemiddeld aantal per 
maand van 9,5 (mei) naar 10,4 (juni). In 
de haag is hier echter een daling gevonden: 
het verschil komt in hoofdzaak voort uit de 
verbeterde weersomstandigheden op de 
tijden dat er in de velden is waargenomen 
(later dan in de haag) , het zoeken naar 
boomkik.kers in de vegetatie in plaats van 
er op een afstand doorheen proberen te 

kijken (braamstruiken zijn praktisch on
doordringbaar) en de verschillen in vege
tatie(hoogte) ten gunste van de Scilpus
velden. Met andere woorden bij eenzelfde 
ongunstig weertype zal in de haag een 
boomkikker niet en in de Sci1pus-velden 
nag wei (of met een grotere kans) gezien 
worden. 
In september en begin oktober stijgt het 
gemiddeld aantal per bezoek zelfs tot 
90,5 , zowel de juvenielen als de grotere 
Hyla hebben de voortplantingsplaatsen 
verlaten en zoeken de drogere en hoge 
plekken op. Op veel dagen is dan slechts 
eenmaal waargenomen , zodat vooral het 
weertype bepalend is voor het aantal 
mogelijk waar te nemen Hyla. Tevens 
dragen de grote aantallen Hyla behorend 
tot de grootteklassen 16-20 mm en 21-25 
mm en afkomstig uit de voortplantingstijd 
van dit jaar, in september bij tot he t hoge 
totaal gemiddeld aantal. Van de overige 
grootteklassen worden er in totaal I 07 
individuen gevonden in II bezoeken, een 
gem iddelde van 9,7 per bezoek en dus iets 
minder dan in juni (I 0.4) en iets meer dan 
in mei (9 ,5). 
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GROOTIE VAN HYLA 
In mei bestaat 75% uit individuen van de 
grootteklassen 26-30 en 31-35 mm, het 
blijkt dat dit vooral dieren zijn die mee
doen aan de voortplantingsactiviteiten in 
de Scirpus-velden. Een eerste aanwijzing 
dus voor de grootte waarop Hyla sexueel 
actief wordt en dus voor wanneer de seksen 
te onderscheiden zouden zijn. Zowel Hyla 
groter dan 35 mm of kleiner dan 21 mm 
worden weinig gevonden, respectievelijk 
2,6% en 7 ,5%. Het 'restanf behoort tot de 
grootteklasse 21-25 mm. 
In juni worden er meer van de grootte
klasse 31-35 mm gevonden ten opzichte 
van de overige grootteklassen dan in mei. 
Dit zou kunnen duiden op een ten einde 
)open van de voortplantingstijd, waarbij 
de adulten zich verspreiden. Het in enorme 
aantallen verschijnen van de net gemeta
morfoseerde Hyla aan de rand van de 
Scirpus-velden vanaf II juni wordt duide
lijk geillustreerd doordat in juni 77% van 
het totaal aantal waargenomen kikkers van 

. 
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de grootte 16-20 mm is (in mei 7,5% ). 
In september bestaat het overgrote dee1 
van de waargenomen Hy/a-populatie uit 
dieren van 21-25 mm (65%). Veel juve
nielen uit juni zijn inmiddels al zover 
gegroeid dat ze een grootteklasse zijn op
geschoven. Tot de klasse 16-20 mm be
hoort nog 19% van het totaal aantal waar
genomen exemplaren. De grotere (groter 
dan 25 mm) worden in september niet vee I 
gevonden (15,5%), uit waamemingen in 
de omgeving blijkt dat ze vooral hoog in 
bomen en struiken zitten. 
Opvallend is dat in tegenstelling tot de 
juvenielen in de haag, die uit de Scirpus
velden: 
I) meer variabe1 in grootte zijn. In de 

Scirpus-vegetatie vind ik vooral de net 
gemetamorfoseerde van 15-16 mm en 
in het riet deal wat oudere individuen. 

2) in het algemeen kleiner zijn. De juve
nielen in de haag zullen nog weer ouder 
en daarmee groter zijn, ze hebben 
immers al een relatief grote afstand 
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vanaf hun metamorfoseplaatsen afge
legd. 

3) minder doorvoed zijn. In de Scirpus
velden zijn vrijwel nooit muggen waar
genomen (te winderig?), de insekten
fauna is bier minder gevarieerd en 
minder overvloedig dan in de haag. 

ZITPLAA TSKEUZE VAN HYLA: 
HOOGTE IN DE VEGETATIE 
Zoals hiervoor reeds vermeld heb ik ook in 
de Scirpus-velden de zithoogte en de 
plantkeuze van Hyla genoteerd. Voor wat 
betreft de hoogte zijn de gegevens samen
gevat in onderstaand schema: 

grootte van 
Hylainmm 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 

totaal 

gemiddelde hoogte in de 
vegetatie in em 

mei enjuni september en 
begin oktober 

48 95,8 
67,3 109,5 
78,2 124,9 
86,7 140 
88 140 

73,9 110 

In beide perioden neemt de gemiddelde 
zithoogte toe bij een toenemende li
chaamsgrootte en tevens zitten de ver
schillende grootteklassen van Hyla in 
september gemiddeld I ,6 tot 2 maal hoger 
dan in mei-juni. 
Hetzelfde is gevonden in de haag waar de 
gemiddelde hoogte per grootteklasse 1 ,2 
tot 1,6 maal zo hoog is in september. In de 
Scirpus-velden wordt door de sterke groei 
van de vegetatie, vooral van Phragmites, 
inderdaad de mogelijkheid geboden om 
het hogerop te zoeken. Dit in tegenstelling 
tot de haag waar al in mei-juni een grote 
variatie in zithoogten aanwezig is, maar 
desondanks Hyla toch ook in september 
boger wordt aangetroffen dan in mei-juni. 

In de Scirpus-vel den echter is de maximale 
hoogte van de vegetatie niet bepalend 
maar wei beperkend voor de keuze van een 
zithoogte van Hyla, hetgeen resulteert in 
lagere waarden voor de gemiddelde zit
hoogte dan in de haag. 

ZITPLAATSKEUZE VAN HYLA: 
VOORKEUR VOOR EEN BEPAALDE 
PLANT? 
In mei wordt Hyla in de eerste plaats ge
vonden op rietbladeren (54% van bet totaal 
aantal waargenomen boomkikkers), 
meestal dicht bij de stengel zittend met de 
kop ervan afgekeerd of verder op bet blad 
met de kop naar de stengel. 
In de tweede plaats op Rubus (29%), 
spaarzaam langs de slootzijde groeiend. 
Injuni vind ik 63% van de boomkikkers op 
rietbladeren en nog maar 17% op Rubus, 
die nu wordt overschaduwd door de snel 
groeiende en zich uitbreidende Phrag
mites. 
In september zit nog slechts 5% van Hyla 
op Rubus en dan is Hyla nog steeds vooral 
op rietbladeren te vinden (50%), maarook 
op Cornus (20%). Cornus is in mei-juni 
nog weinig in trek (4,3%) maar is in sep
tember flink gegroeid. Opmerkelijk is wei 
dat Cornus aileen langs de sloot bij veld 3 
voorkomt als ondergroei van Salix. Over 
de hele waamemingsperiode in de Scir
pus-velden wordt 56% van het totaal aan
tal Hyla gevonden op rietbladeren en 24% 
op Rubus en Cornus samen (resp. II ,8% 
en ll , 9%). Phragmites is veruit de meest 
voorkomende plant aan de westkant van de 
velden, dus een dergelijk resultaat is niet 
verrassend. Daarbij is het riet door zijn 
bouw zeer geschikt als zitplaats voor een 
boomkikker, met name bet blad. Een 
dichte rietvegetatie blijft doordringbaar 
voor Hyla door de relatief dunne, ronde 
stengels en de per stengel op enige afstand 
van elkaar staande bladeren. Ze bieden een 
goede verstopplaats en bescherming. 
Op Scirpus maritimus worden geen andere 
boomkikkers aangetroffen dan de net 
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gemetamorfoseerde, die van 15-16 mm in 
juni en, inmiddels gegroeid, die van 16-25 
mm in september. 
Andere planten , zoals Aster, komen in de 
tweede helft van juni pas open worden dan 
aileen door de kleinste Hyla als zitplaats 
gebruikt. In september worden echter ook 
grotere exemplaren naast de kleine op deze 
planten aangetroffen, zij het in kleine aan
tallen. 

REPRODUKTIE VAN HYLA 
In mei en juni worden de sexueel actieve 
mannetjes aan hun oranje keel herkend. 
Dieren van dezelfde grootte zonder dit 
kenmerk zijn of vrouwtjes of sex.ueel in
actieve mannetjes. 
Uit waamemingen blijkt dat van Hyla 

grater dan 26 mm het geslacht slechts in 
enkele gevallen niet met zekerheid kan 
worden vastgesteld. Van de boomkikkers 
van 27 tot 40 mm blijken de vrouwtjes in 
mei en juni gemiddeld altijd een weinig 
grater te zijn dan de mannetjes, in sep
tember valt daarover niets te zeggen omdat 
er toen maar enkele mannetjes gevangen 
werden. 
De gemiddelde grootte van de vrouwtjes 
ligt in zowel mei als juni en september 
tussen 31, I en 31 ,2 mm . Bij de mannetjes 
is dit in mei-juni 30,5 mm en in september 
31,7 mm, mannetjes grater dan 37 mm 
zijn nooit gevonden , vrouwtjes daaren
tegen wei: tot en met40 mm. 

SEXRATIO 
De volgende aantallen, gebaseerd op dag
waamemingen, zijn gevonden: 

mannetjes vrouwtjes Totaal 

peri ode a ant. '7r aant. '7c aant. 
% 

mci 99 60.7 64 39.3 163 
juni 71 62.3 43 37 .7 114 
september II 29.7 26 70.2 37 

Omdat mij niet toegestaan is door de 
velden te !open, kon ik 's nachts geen 
tellingen verrichten op die plaatsen waar 
de boomkikkermannetjes zitren te roepen. 
Waarom de geslachtsverhouding in sep
tember 'omdraait' ten opzichte van die van 
mei-juni is onduidelijk. Deze label dient 
dan ook uitsluitend als voorlopige kennis
geving beschouwd te worden. 

HET ROEPEN VAN HYLA IN DE 
SCIRPUS-VELD EN 
Worden in mei overdag nog vaak veel 
roepende mannetjes gehoord, in juni is dit 
beduidend minder. Het roepen overdag 
kan even plotseling beginnen als op
houden en duurt meestal niet Ianger dan 
een tot enkele minuten. Yaak is een 
plotselinge windvlaag of een overkomend 
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vliegtuig aanleiding om te gaan roepen. 
Overdag roept er soms een tweede in de 
buurt van een reeds roepend mannetje 
mee. 
Tegen het eind van de middag (± 17.00 
uur) wordt Hyla actiever en tegen het 
intreden van de schemering (rond 20.30 
uur) vallen meerdere mannetjes een eerste 
bij. Wanneer het donker is (21.00-21.30 
uur) houdt het roepen steeds Ianger aan, 
om tenslotte niet meer op te houden tot in 
de vroege ochtend. 
De boomkikkers blijken elke dag naar en 
van het water te migreren, zoals uitvoc
riger beschreven zal worden bij de poe!. 
Als dagverblijfworden de bermen met hun 
hoge(re) vegetatie gebruikt. Deze om
ringen ieder veld en aangezien elk veld 
zeer homogeen is wat zijn waterpeil en 
vegetatie betreft, zou het niet veel uit
maken waar in zo'n veld boomkikker 
mannetjes zullen gaan roepen. Ik heb dan 
ook waargenomen dat zowel de plaats van 
dag tot dag kan verschillen als het aantal 
mannetjes per plaats. Hyla arborea 

mannetjes vertonen volgens VAN GELDER 

( 1978) interactie tijdens het roepen: ze 
roepen om beurten en reageren op elkaar. 
De mannetjes van Hyla meridiana/is 
blijken dat ook te doen, het is we1licht 
daarom dat ze elkaar opzoeken in een veld 
om zo een groep, een koor, te vormen. 
Met andere woorden: de eerste die begint 
lokt andere in de buurt aan en zijn plaats 
bepaalt de vorming van een groep aldaar. 
Het aantal mannetjes in zijn buurt bepaalt 
dan de uiteindelijke grootte van die groep, 
in hoeverre hier concurrentie op kan treden 
met een ander mannetje wat verder uit de 
buurt zou onderzocht moeten worden. 
Zo'n groep kan 10 tot 20 individuen be
vatten. Ze zitten daarbij op algenkussens, 
drogere kluiten klei , drijven tussen de 
waterplanten of zitten in de Scirpus-vege
tatie boven het water, minimaal 50 em uit 
elkaar. In een moeras elders heb ik 
's nachts boomkikkers geobserveerd. Het 
geluid dat ze produceren is van verafhoor
baar en zo oorverdovend als je er tussen 
staat, dat je niets anders meer hoort. 
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W anneer ik een roe pend mannetje met een 
zaklantaam beschijn stopt deze even om 
vervolgens zijn uitwendige keel-kwaak
blaas vol te pompen en weer te beginnen. 
Zo kan ik ze dus makkelijk fotograferen. 
In september nemen miljarden muggen de 
plaats in van Hyla en produceren eveneens 
een machtig gegons. Ik weiger om ze te 
fotograferen! Vanaf 2 juni worden naast 
mannetjes met een oranje keel ook indivi
duen gevonden met een lichtgele keel, 
hetgeen duidt op een afnemende sexuele 
activiteit en zeer waarschijnlijk op bet 
einde van de voortplantingstijd in de 
Scirpus-velden. 

AMPLEXUS, EIEREN, LARVENEN 
MET AMORFOSE 
Ik heb nooit Hyla in amplexus aange
troffen. Op 19 mei vind ik vier vrouwtjes 
met, aan de buitenkant duidelijk zichtbaar, 
eieren in de buikholte. Op 27 mei vind ik 
nog een vrouwtje (30 mm) met eieren·en 
een zeer mager adult vrouwtje, dat mis
schien net eieren heeft afgezet. Op 5 juni 
tref ik er een aan (van 27 mm!) met eieren, 
waarvan er een in de cloaca te zien is. Op 
I I juni zetten er twee nog eieren af in een 
transport-potje. Beide legsels tellen 87 
eieren met een doorsnede van I mm. Deze 
vrouwtjes meten 29,6 en 30 mm. 
Larven van Hyla met een lengte van 25 
mm tref ik aan op 2 en 3 juni. Elders 
worden op 2 juni al Hy/a-larven met 
beginnende voorpoten gevonden. De 
eerste jonge boomkikkers vind ik op I I 
juni in de proefvelden, het zijn er dan drie 
met een lengte van 15-16 mm. Op 23 juni 
vind ik 180 juvenielen en op 25 juni 252. 
Zij vormen respectievelijk 97,3% en 
96,5% van bet totaal aantal waargenomen 
boomkikkers op die dagen in de Scirpus
velden. 

moment dat de voortplanting reeds begon
nen is en ik ze beeindig op een tijdstip (in 
juni) dater nog in groepjes roepende man
netjes aanwezig zijn. De roepactiviteit in 
de zin van aantal roepende mannetjes per 
groep en bet aantal groepen, neemt begin 
juni al af en eind juni zijn de grote 
nachtelijke concerten voorgoed voorbij. 
Dit valt samen met bet verdwijnen van de 
oran je keelhuid bij de mannetjes en met 
bet verschijnen van de eerste gemeta
morfoseerde Hyla. Maar op II juni blijken 
er nog vrouwtjes met eieren te zijn. 
GUILLAUME ( 1975) vindt in 1973 a) boom
kikkers op II januari en nog steeds gedu
rende de maand november in 1974. Val
gens hem is de winterslaap van Hyla niet 
diep en ontwaken ze al vroeg in de lente. 
Omstreeks half maart hoorde hij al manne
tjes roepen en vond de eerste legsels in 
1973 op 22 maart en in 1974 al op II 
maart. De eerste larven komen na onge
veer 15 dagen uit ( dus begin april) en 
metamorfoseren drie maanden daama ( dus 
begin juni). 

OPMERKELIJKE W AARNEMINGEN 
In september en begin oktober, en aileen 
dan, vind ik verschillende boomkikkers 
waarvan de vierde (langste) teen van de 
rechterachtervoet even lang is als de 
vijfde! Deze vierde teen is verder wei 
normaal ontwikkeld. Het zou kunnen dat 
de dieren afkomstig zijn van een ouderpaar 
en dat het gaat om een erfelijk foutje. 
Zowel in juni, maar vooral in september en 
begin oktober, zie ik vaak boomkikkers 
met beschadigde achterpoten. Ze missen 
een of meer tenen of (bijna) de hele achter
voet, zowel links als rechts. Ook vind ik 
vergroeiingen van een achtervoct of een 
van de twee is verschrompeld. Het zou 
kunnen dat de relatief scherpe randen van 
de riet- of zeebies-bladeren deze verwon

DUUR VAN DE VOORTPLANTINGS- dingen veroorzaken. 
TIJD Opgezwollen achtervoeten. zoals bij Hyla 
Uit bet voorafgaande blijkt dat ik mijn in de haag, is deze boomkikkers echter 
waamemingen begonnen ben op een ·bespaard· gebleven. (wordt vervolgd) 
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BEESTJES KIJKEN IN HET DONKER 
Voor diegene onder u die, net als ik, amfibieen en reptielen graag in hun natuurlijke 
omgeving waameemt, is het volgende misschien een idee. 
Ga eens ' s nachts op reptielen- en amfibieenjacht en doe dat met een hoofdlamp. 
Waarom een hoofdlamp? Veel dieren hebben een reflecterende laag achter het netvlies in 
hun ogen, zodat het 's nachts spaarzaam binnenvallende Iicht een tweede maallangs het 
netvlies komt, en dubbel geregistreerd wordt. Katteogen zijn hiervan een goed 
voorbeeld. Schijnen we zo'n dier in de ogen en houden we de lamp bij ons eigen hoofd, 
dan zien we die reflecties. Zo is het mogelijk dieren middels hun eigen oogjes op te 
sporen. 
De hoofdlamp heeft nog een paar voordelen: 

Je hebt beide handen vrij. 
Padden en salamanders zijn 's nachts actief en daardoor makkelijker te vinden. 
Amfibieen en reptielen zijn 's nachts kouder, worden verb lind door het lampje en zijn 
dan makkelijker te benaderen. 

Nabij Amsterdam zag ik bijvoorbeeld op een nacht in nog geen 30 min. vele tientallen 
watersalamanders op een plaats waar ik dezelfde middag slechts met moeite enkele 
exemplaren vond. Tijdens een mals, na~htelijk motregenbuitje in Zuid-Frankrijk vond 
ik, rondzoekend naaroogjes (paranoia?), mijn eerste wilde knoflookpadden. 
Aan de ogen is het binnen zekere grenzen mogelijk aan de kleur van de reflecties, de 
onderlinge afstand en die tot de grand, en de manier waarop ze bewegen, te zien met wat 
voor dier u te maken heeft. Spinneoogjes flonkeren briljant groen, nachtvlinder-oogjes 
geel-rood, haze- en koeieogen rood (de afstand tot de grand biedt hier mogelijk 
uitsluitsel), schapeogen zombieachtig blauw-geel-groen, vosseogen Iicht blauw-groen, 
katteogen geel-groen, groene kikker-, gewone padde-, vroedmeesterpadde- en 
knoflookpaddeogen rood. Van somrnige dieren zijn de reflecties zwak, b. v. bij de 
gewonepad. 
Hoofdlampen zijn er in verschillende uitvoeringen. Met batterijhouder op de heup, 
achter op het hoofd, of direkt achter de lamp op het voorhoofd. Dit laatste is af te raden 
daar het geheel topzwaar wordt.Ze zijn te koop bij zaken voor kampeer-, bergsport-, en 
hengelsportartikelen en kosten afhankelijk van de uitvoering f 10,- tot 
f60,-. 
Om goed resultaat te hebben, is een vermogen van ongeveer 3W nodi g. Haalt het lampje 
dit niet, dan is opvoeren mogelijk via een losse batterijhouder (4x I ,5V ) of een l2V 
accu, welke in een munitietasje aan de riem past. 
Uitgerust met zo'n lamp heeft u het meeste succes tussen zonsondergang en een uur 's 
nachts langs, open in muurtjes, wegkanten, oevers en watertjes. Een regenbuitje tijdens 
de tocht is voor amfibieen ideaal. 
Tot slot zijn enkele waarschuwingen ook op hun plaats: 

Kijk goed waar u loopt, voor uw eigen veiligheid en die van de dieren. 
Neem niemand op sleeptouw die zonder hoofdlamp is en zodoende dieren kan ver
trappen . 
Denk na voor u een gebiedje in gaat. Is het wei verantwoord? 
Waakhonden houden niet van hoofdlampjes. 
Laat de dieren waar ze zijn. 


