
Natuur in de tuin: amflbleen en reptielen
 

Kikkers, padden en salamanders, hagedissen en slangen , het zijn allemaal dieren waar de meeste mensen niet 
zomaar aan voorbij lopen. Ze daen ons kennelijk wat. Hoewel padden, salamanders en hagedissen er eigenlijk 
nag buitenissiger en voorwereldser uitzien, zijn het vooral de kikkers en de slangen die zich belangrijke rollen 
hebben weten te verwerven in onze sprookjes, liedjes en andere verhalen. Generaties kinderen zullen in elke kik
ker die hen vanuit het water aanstaarde een potentiele betoverde prins hebben gezien, terwijl de slang weinig 
kans meer maakt op onze sympathie, aileen al door de rol die hij in het Paradijsverhaal speelt. 
Het zijn vooral de luidkwakende mannetjes 
van de Groene kikker, maar ook b.v. de 
salamanders die je per ongeluk tegelijk met de 
algen opvist of de padden die massaal met en 
op elkaar aan het trekken zijn naar de vijver van 
hun jeugd , die bij veeI volwassenen herinnerin
gen oproepen aan tijden dat de wereld schijn
baar nog in orde was; kikkers , padden en sala
manders in een boerensloot vol fraaie water
planten, met ooievaars aan de kant, op zoek 
naar een lekker hapje. Veel mensen zijn verrast 
als ze, b.v. in een heern- of natuurtuin (weer) 
oog in 009 staan met dieren die ze al bijna uitge
storven waanden of die ze als echte stadsmen
sen eigenlijk aileen uit verhalen en Iiedjes ken
den. 
Nu is het de treurigstemmende werkelijkheid 
dat de meeste soorten arntibieen en reptielen 
inderdaad tot de (zeer) bedreigde diersoorten 
moeten worden gerekend (zie onderstaande 
tabel). Het gaat daarbij in het algemeen om 
"fijnproevers", die nogal specifieke eisen stell en 
aan hun leefomgeving. Gelukkig is er steeds 
meer bekend over de biotopen die deze dieren 
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Overzicnt van de diergroepen, die behoren tot de herpetofauna 
nodig hebben. De laatste jaren zijn er in meer (Uit de folder van de Herpetologische Studiegroepen) 
dere provincies door de overheid en natuurbe

schermingsorganisaties zg. poelenplannen uitgevoerd . Hierdoor is de situatie voor b.v. de boomkikker en de
 
vroedmeesterpad enigszins verbeterd. Het is niet erg waarschijnlijk dat deze (zeer) bedreigde soorten in heem

of natuurtuinen voldoende aan hun trekken kunnen komen. In dit artikel willen we daarom vooral aandacht beste

den aan de amnbleen en reptielen die we wei in heem- en natuurtuinen kunnen verwachten. Door het scheppen
 
van de juiste biotopen en het geven van voorlichting kunnen we er een bijdrage aan leveren dat de nu nag niet
 
bedreigde soorten dat ook in de toekomst niet zullen worden .
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Tabel1 :
 
Amfibieen en reptie

len en hun beorei

ging in Nederland.
 
De situstie in Vlaan

deren is vergelijk

baar.
 
Gegevens ontleend
 
aan :
 
Bergmans en Zui

derwijk, 1986;
 
Atlas van de Neder

landse amfibieen en
 
rectieten. 
(uit de folder van de 
Stichting Herpetolo
gische Studiegroe
pen) 
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Vestigingshulp 

Wie zijn / haar particul iere of openbare heem- of natuurtuin (nog) aantrekkelijker wil maken voor een of meer 
soorten arnnbieen of reptlelen moet goed op de hoogte zijn van de voorwaarden die de gewenste dieren aan hun 
biotoop stellen. De twee belangrijkste aspecten daarbij zijn : wat is de ideale voortplantingsbiotoop en waar 
kunnen zij de winter doorbrengen. Een soorten- en structuurrijke vegetatie, waar de dieren voedsel en 
schu ilgelegenheid kunnen vinden is in de meeste heem- en natuurtuinen al bijna vanzelfsprekend aanwezig. 
Amflbleen hebben voor hun voortplanting stilstaand, niet al te diep water nodig. Hieronder staat een schets van 
een 'ldeale' poel. 

Ontwerpschets voor een "ldeale" paddepoel 

Noord 

1:3 - 1 :5 
1\ 

"of , 

steil talud 

1 :2 

(zodat het water snel kan opwarmen in het voorjaar) (aileen lage begroeiing) 

- De paddepoel kan het best in de winter worden ge

graven. Dan stoar je het minst.
 
- Leg de poet aan op een plek die voldoende instraling
 
door de zon kent (minimaal 50 % van de dag).
 
- Houdt er rekening mee cat de dieren buiten de paar

tijd op een atstand van maximaal enkele honderden
 
meters behoefte hebben aan terreingedeeltes met
 
soorten- en structuurrijke vegetatie (dus b.v. soor

tenrijk hooiland, heide, ruigtkruidenvegetatie, hagen ,
 
loofbos of struikgewas. Zorg ervoor dat er geen drukke
 
weg lig! tussen de poeI en dergelijke vegetaties.
 
- Poelen worden bij voorkeur aangelegd op voldoende
 
afstand (minimaal 10 - 20 m) van hoogopgaande be

groeiing . Invallend blad kan een zeer snelle verlan

ding veroorzaken, wat noodzaakt tot veelvuldig op

schonen. Elke opschoning is een verstoring van net le

yen in de poel.
 
- De grootte van de poel is niet zo belangrijk . Te kleine
 
poelen (minder dan 10m2 wateroppervlak) verlanden
 
echter te snel.
 
- De gunstigste diepte is 0,5 tot 1 m beneden de
 
laagste grondwaterstand.
 
Wanneer uit wordt gegaan van een bodem van leem of
 
plastic zal een diepte van 1 - 1,5 m voldoende zljn om
 
in de zomer niet droog te vallen.
 
- De poe I mag redelijk voedselrijk zijn (i.v.m. de aan

wezigheid van algen en plankton, voedsel voor de lar

Yen) .
 
- Het water mag niet al te zuur zijn (pH> 4)
 

- Voorkom de aanwezigheid van vissen! Zelfs stekel

baarsjes kunnen al een enorme slachting aanr ichten
 
onder de arnnbleen. Ook eenden, ganzen en zwanen
 
vormen een probleem . Zij woe len de poel om en ver

vuilen hem met hun mest.
 
- Beheer van de poel (opschonen) dient uitsluitend in
 
de perlode van 15 sept. tot 15 okt. plaats te vinden.
 

Voor de overwintering zoeken de dieren plekken waar
 
ze in de modder of tussen de bladeren kunnen kruipen.
 
Zorg er dus voor dat de bodem bedekt blijft en laat de

ze 'rommelige' plekken in de winter ook met rust.
 

Hazelwormen en ringslangen hebben voor hun voort

planting zg. broedhopen nodig; hopen organisch mate 

riaal die door de zon en door rotting constant warm bll]

Yen. Compost- of mesthoopjes zijn voor hen ideaal.
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Welke amfibieen en reptielen kun je in 
heem- en natuurtuinen verwachten? 

Kikkers 

"Een van de grootste attracties van de natuurtuin wordt 
gevormd door de Groene kikker. Met het stijgen van de 
temperatuur kruipen de kikkers begin april , bij tientallen 
ult de madder." schrijft Johan Vos in het boekje "10 jaar 
natuurtuin Zoetermeer". 
In Zoetermeer zijn de Groene kikkers (Poelkikker , 
Middelste groene kikker en Meerkikker) in de meerder
heid , terwijl in veel andere tuinen de Bruine kikker in 
grotere aantallen aanwezig is . Op 31 maart 1990 za
gen wij honderden Sruine kikkers op weg naar de grote 
vijver in Thijsse's Hof in Sioemendaai. Twee Siauwe 
reigers zweefden over het water, en leken maar niet te 
kunnen kiezen ... 

Het verschil tussen Sruine en Groene kikkers is vaak 
niet zo duidelijk als hun namen zouden doen vermoe
den . De kleur is namelijk nogal variabel. 
Een opvallender verschil is het geluid dat ze in de lente 
produceren . De mannetjes van de Groene kikkers zijn 
uitgerust met grote uitstulpbare kwaakblazen (zie teke
ning). Sruine kikkers niet. 
De vrouwtjes van de Groene kikkers leggen hun eieren 
in klompjes at, deze zwellen op (kikkerdril) en zakken 
naar de bodem. Dit gebeurt in de tweede helft van mei 
en de eerste helft van juni. 
De Sruine kikkers zijn er veel vroeger bij (vanat eind 
maart) . Hun eitjes vormen een grote bal kikkerdril , die 
aan de oppervlakte van het water blijft drijven . 

Padden 

Padden zijn gemakkelijk te onderscheiden van kikkers . 
Hun huid is vee I ruwer en wratachtiger. De Gewone 
pad kornt het meest voor. Wat zijn leefgebied betreft is 
hij niet zo hee l erg kieskeurig en hij is dan ook al in 
vee I heem- en natuurtuinen gesignaleerd. Maar ook de 

aanwezigheid van de Rugstreeppad 
is niet uitgesloten. In Heemtuin Leider
dorp en in "De Zanderij" achter het be
zoekerscentrum in Schoorl zijn Rug
streeppadden waargenomen. Ze wor
den gekenmerkt door een zwavelgele 
rugstreep. Ze zijn kleiner dan de Ge
wone pad. De mannetjes van de Rug
streeppad hebben een grote keelzak, 
waarmee ze een oorverdovend rate
lend geluid kunnen produceren. De 
vrouwtjes leggen hun eieren in 
lange slierten die in april in het water 
zweven. De mannetjes van de 
Gewone pad zijn vee l minder 
luidruchtig. Hun vrouwtjes leggen 
eieren in lange snoeren 
(zie tekening) die ze aan wa
terplanten verankeren. 
De paddentrek is een jaarlijks 
terugkerende gebeurtenis 
die heel wat padden 
het leven kost . De vrouw
tjes , zwaar van de ele
ren en in hun bewegingen 
nog eens extra beperkt door een of meer mannetjes op 
hun rug hebben kennelijk maar een ding in hun hoofd 
en dat is: terug naar de plek waar ze zelf hun jeugd 
hebben doorgebracht. In dit water willen ze hun eitjes 
afleggen. Ais zij daarbij verkeerswegen moeten kru isen 
wordt dat velen van hen noodlottig. 

Salamanders 

Sa lamanders leiden een veeI teruggetrokkener leven 
dan padden en kikkers. Met salamanders worden we in 
heem- en natuurtuinen vaak bij toeval geconfronteerd. 
B.v. als we de vijver schoonmaken en er dan tot onze 
verbazing salamanders tussen de algen blijken te zit
ten . De Kleine watersalamander wordt nog het meest 
genoemd, maar ook de Alpenwatersalamander kornt 
hier en daar in tu inen voor , b.v. in de Ecologische tuin 
in Arnhem en in de heemtuin in het Damenpark in Ge
leen . In de proeftuin in Leersum bevindt zich een poel
tje dat de paaiplaats is 
van de Kamsalamander. 
Salamanders leggen 
hun eitjes in de sa
mengevouwde blaadjes 
van waterplanten . 

Hagedissen 

De hazelworm is een gladschubbige pootloze hagedis 
die een vochtige goedbegroeide biotoop nod ig heeft. 
Enkele Srabantse natuurtuinen (in Etten-Leur en in Ma
de) blijken die te kunnen bieden . Overdag verbergt de 
hazelworm zich vaak onder stenen. Bij gevaar kunnen 
ze net als andere hagedissen hun staart afwerpen. 
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Onderstaande tekening is van de hand van M.Thiery, 
de bekende Belgische natuurkenner en onderwijzer. Hij 

zette in de winter van 1917 enkele haze/wormen die hij 
gekre~~n h.~d van een vader van een van zijn leerlin
gen Ult In zqn drukbegroe ide en kennelijk nogal vochti
ge sCh.~olnatuurtuintje . Hij vergat de dieren al gauw , 
want hlJ zag ze nooit meer terug. Tot in de zomer die 
daarop volgde een lichte paniek zich over het school
plein verspreidde : de kleuters werden bij hun spel ge
co~fronteerd m~t enge beesten die ook in de ogen van 
de JUffrouwe~ ruets anders konden zijn dan slangen! Zij 
zullen vast met de eerste en zeker niet de laatste men
sen zijn geweest die deze vergissing maakten.... 

Siangen 

De Ringslang is wei een echte slang maar net als de 
Hazelworm is dit dier absoluut niet giftig . De Ringslang 
I~~ft o.a. van kikkers , salamanders en padden. Hij kan
 
zijn bek extreem wijd opensperren, waardoor het mo

gelijk is zulke relatief grote prooidieren in een keer le

vend en wei naar binnen te werken.
 
Bij ge~~ar steekt de Ringslang zijn tong uit en slst .
 
Zelfs blJ de mens heeft dit gedrag meestal het gewen

ste effect.
 
In verschillende natuurtuinen blijken ringslangen voor
 
te komen . O.a. in de Proeftuin in Leersum en in de na

tuurtuin rondom het Provinciehuis in Utrecht, waar een
 
g!azen~asser de schrik van zijn leven kreeg van een
 
flinke nngslang die onderaan zijn ladder was gaan Iig

gen.
 

ringslang 

Extra aandacht 

In een aantal Nederlandse en Bel
gische heem- en natuurtuinen 
wordt extra aandacht besteed aan 
arnflbleen en reptielen. 
Een goed voorbeeld daarvan is 
'D'r Kwakkerpool' in Wijlre (Zuid
Limburg) . Niet aileen heeft deze 
natuurtuin het hele terrein zo inge
richt dat het voor de herpetofauna 
als een klein paradijsje moet over
komen, de medewerkers besteden 
daarnaast ook veel tijd en aan
dacht aan publieksvoorlichting 
vooral in de tijd dat de padden trek
ken. 

De aanwezigheid van poelen e.d. 
zorgt weliswaar voor een reele 
kans dat bezoekers van de tuin 
amfib leen en/of reptielen 'live' te 
zien krijgen maar door het inrichten 
van een aquarium of een terrari
um sluit je het toeval helemaal uit 
en geef je de mensen bovendien 
de gelegenheid ontwikkel ingen te 
volgen die anders voor iedereen 

kervisjes naar jonge kikkers. 

In Heemtuin Munstergeleen zijn 
twee buitenaquaria van ongeveer 
600 liter ingericht, een voor de kik
kervisjes en een voor de rovers zo
als libellelarven e.d. (apart houden, 
anders blijft er van de kikkervisjes 
weinig over!). 
In de vegetatietuin van Landgoed 
Schothorst in Amersfoort zijn vier 
grote terraria ingericht (een voor 
arnfibleen en drie voor de verschil 
lende soorten reptielen die in de 
omgeving van Amersfoort nog 
voorkomen). 
Een Belgisch project met extra 
aandacht voor amfibleen en rep
tielen is gelegen in de buurt van 
Gent: Ecologisch Natuurcentrum 
De Bosrand. 

In het volgende nummer van Oase 
kunt u aanwijzingen en suggesties 
verwachten over de inrichting van 
terraria en aquaria. 
Als u hier niet op wilt wachten kunt 
u nadere lnforrnatle krijgen bij 

onderstaande adressen of bij het 
redactiesecretariaat. 

verborgen blijven, zoals b.v. de Met dank aan: Rim Beckers, Marc Houben, Victor van Laar, Paul Stryckers 
verander ing van kikkerdril via kik Henk- Jan v.d. Veen en RAVON Nijmegen. Marianne van Lier' 
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