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Veel eitjes van de heikikker

beschimmelen in venuurde

heidevennen. Ook andere

amfibieën hebben het moeiliik.

Er gebeuft van alles om het tii te

keren zoals het schoonmaken

van vennen en het aanleggen

DP zQtdzonle tugsteeppo.i slool noq
nél niel op de rcdQ hlsl naot vemin
ded longzoan tn aantat Rubbercn
malLn op het boerene4 bieden een
r u gst eÍp p a.l J o n1 i h e e e n o nn e r k a n en

van poelen.

22, Mênt & wètèn\.hàp tLnt 9a



De heide in Nedertond, het teeÍgebied von de heikikket. ttjdt oruler verzuing m vemesting.

,
t
,n á[ê prdincies behalve In nevorand
komt de heikikker voor. Hl leefl vooíar op
de helde en in de laagveengebleden ln hel
westen van Nedeíand, Maar 2oals ook voor
veêl ênderc aÍníblesoorlen geldt gaát h€t
nl€t zo best met de heiklkkerpopulatie. De
plassen en vennen waaí de helklkker zin
eltles Egr zijn vezuuÍd. Oe eltles bes.hh-
melen hierdoor en dll versloort de voort-
plantin& De heiklkker heeff ln vergerlkhg
met andere kikkersoorlen me€r last van ver
zunng oÍndat hlJ In verl unnglgevoelBe
natuurgebieden leeff. De bodem van de
hêldevennen is kalkarm en kan dáarom
onvoldoênde het vezuurde water nêuirall-

ook woden d€ leeÍgebleden van kikkels ên
andere amíibieën (padden en salamandeE)

door de loename van wegen ên verstedellj-
klng ste€ds kleiner en komen ze verds llll
elkaaÍ te li88en. Deze 'veÍsnlppedng' van
het landschap maakt de oveíevhgskansen
er niet grotef op. Het oveEt€ken van een
weg is voor klkkeE en padden vergellkbaár
m€t een kansspel. De kans dat een pad
heelhuids e€n weg oveEleekt waar één
auto per minuut vooó|lkomt ls twlntlg pr&
cenlt Een helklkker loopt (spdngt) lels snel-
leÍ, maar ook voor hem is het ovebteken
van een autoweg vergertkbáar met Russ!-

Rode LIit
Àlle amíbleën ln Nedeíland hêbb€n hel
moell|jk. Elnd vongJaar blachi het land-
bouwmlnisterie de Rode Ulst voor rêptlelen

en amÍibieèn uit. De Rode ujst, die ook voor
vlinders, vogels, zoogdiêren en padde5loe'
len ls samengesield, bevat soorten dje we in
Nederland sinds l9OO kenn€n en sindsdien
vedwenen oí bedreitd zijn. El ztn in lolaal
23 hheemse soonen reptelen en amÍibiën.
Reptielên die we in Ned€ and kennen zijn
hagedlssen en slangên, inhêems€ amÍ-
bl€ën ztjn ktkke6, padden en sataÍhanders.
\ran de 23 toortêí staan er vijftien op de
Rode UJst. De Rode Lijst is v€deeld in vUl
.ategorieën diê variëren naar de emsl van
de sltuatle, a.trterêenvoltens: verdwenen,
€ms{g bedrcitd, bedreiSd, kwetsbaaÍ en
gevoerrg h Nêde and zijn sinds 1900 teen
amiblén verdwenen ên ook in de categone
'gevoellg'zIn gêên amliblën or rcptielen
opgenomen. Maar van de acht soorlên



Inheemse reptlelen en
amÍbiën dle nog nlel
op d€ Rode ujst voorko.
men Saan twee soonen,
d€ rugslreeppad en dê
levendbarcnde hag€dit
snelachterult. Als dat in
het huidig€ tempo brijft
doorgaan komen 2€ bin-
nen enkeleJarcn ook op

DooÍ de provlncies woden
sinds korl soortbes.hêr
minS5plannen voor amli-
bieën en reptl€len opge-
sreld, afhankelilk vaÍ dê

lopende maatregelen uilgevoerd zoals hel
aanl€ggên van poêlen €n het uitdiepen en
opÍnonen van vennen. In de provinde
Noord-Bíabant knjB de heikikker spe.iale
aandacht maar ook voor de boomkikker,
de knoÍookpad en dê vinpoof en kamsala-
mander heeí dê provincie NooÍd'Brabanl
soorlb€schemingsplannen opgesteld

Veepoelen en houtwallen
D€ boomklkks leeft, anders dan de h€lklk-
ker, voomr in atraische gebieden, waar h!
erg arhankerilk is van de aanweziSheld van
dínkwateÍpoelên en houtwallen, Dle waíen
vroeger ruh aanwezig maar zijn door het
st€€ds grcotschaliger worden van de land'
bouw gÍolêndeels verdw€'
nen. -Dank?ij het gÉven van
dínkwaterpoelen voor het
vee en hel bren Sroei€n van
houtwallen is de boomkikker
populatie we€r constanl en
gaal zelís hier en daar voor
ult', zegi Rob Lende6van de
stl.hling RAVON, een organl-
satie diê zich beziS houdt met
ondeaoêk en bescnerminS
van ámlibieèn, repti€len en
viss€n in Nedêrland en ook

bedreiSd ls. om amfibieên le
besctermen worden ulteên-

De vezuuftle boden von heÍ

belíokken ls gew€eí bij het op5lellen van
de Rode Lilst voor amlibieën en reptielen.
"De mate waann kikkers bedreigd worden
ls arhankelijk van hun leeÍ8ebi€d", zegt
Lendels. i'De soorren die in natuurSebie'
den l€ven hêbben vooral lasl van veftu-
Íing en vedrcgin& De bruine kikker is
hel miní bedreigd, di€ kan nogal wat
mlll€udruk hebben. Eehalve de heikik-
ker heêft @k de poelkikker het moei-
lijk. En de siluatie voor de boomkikker
rs nog niet ideaal, ho€wel de populatie
dankut de aanlegvan poelen in agrai'
sche en natuu€ebieden een íuk is
vetueteld. wiê de brulkikk€r in deze
opsomming mist weet mirscnien niet

lnheemse kikkersen Padden

Ílana K: e'(uleíÍa

. gemaíkeÉrde soorten staaí op de Rode !Ist(19)
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dat dil een exotische kikk€Ísoort is die voor
al in luinvijveB voorkomt. Het is vooÍ d€ze
kikkersooÍt in Nedeíand vaak te koud om
zió voort te planten "

Omdar d€ grcotsl€ bedrelging voor kikkers
d€ milieusjtuatie is (veEuing v€rdroging,
veÍmeían8 en veEnipp€rin9, worden amíi-
bieën ook wel als gEadmeters van de totale
milieusjtuatie in een bepaald gebied
beschouwd. Hun l€venscyclus sp€€lt zich
namelijk aíwisselend op land en in \Àater aí
Het lnsiituut vooÍ Bos- en NatuuÍondenoek
(lBN)en net centÍum voor Plantenvercde-
lingr en Reproduktleondea oek (cPRo),
beide Dlo-instltut€n uit wageÍinten, doen
ondeEoek naar de eíecten van dê milieu-
omstandigh€den op d€ hei- en boomkikker
populaties. om de invloed van versnippe
Íing ie meten op hel- en boomkikk€rpopula-
ties wordt bepaald in ho€veÍe de vêrschil- Een weg oveÊIeken It een iskmle on lenÈ
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lende kikkerpopulali€s mel elkaar in contacl
siaan oí geisole€rd leven.

DNAuit kikkewiljes
Éieruoor wordt gebruik g€maakr van geneti
sche rednieken, waarbij her DNA uit kikker
visj€s wordi onde?ocht. In kl€ine kikket
populaties is de vaialie in het g€netisch
maleriaal kleiner en kom€n er meeÍ homo

ry8oten voor B1j een homozygoot zÍn de
twee chromosom€n van een paar identieki
bij een heterorySool zrjn ze velschill€nd.
OnderzoekeÍ R€né smuldels van CPRO OLOI
''Uit onderzoek is bekend dal als er per
generatie één tot vijí kitkeÍs de oveEteek
maken naar een anderc populatie, en dus
ook bijdragen aan d€ voortplanting, je een
gezonde populatie houdt. Met extÍa maatr€-
gel€n als de aanlegvan po€len in een ver
snipp€rd landschap kun je de kikkels e€n
handje helpen €n er zo voor zory€n dat de
populatie niel gaat intelen. ooor inteeh
woden kikkers minder Íit. Een andeÍ
belangrljk ísico van versnippering is boven-
dlen dat ln een gebied, bijvoorbe€ld een
ondlep ven ln hei geval er €nkelejaren
a(hteÍ €lkaar een droog voo{aaÍ is geweesl
en een kikk€rpopulati€ is uitSestorven,
geen herbevolking plaalsvindl.' Het onder
zoek naar d€ eíecten van v€rsnlpperlnS is
uitgevoefd ondei d€ heiklkkerpopulatl€s in
Drcnthe. oe komend€jaren woÍden ook d€
Brabantse helkikkeÍs en d€ boomkikker-
popllaíes in de AchteÍho€k €n lwenr€
onder de loep genomen. !l
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