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De Kikker

Voor de volwassen (ervaren) 
herpetoloog is er veel leesvoer 
beschikbaar, van 
(wetenschappelijke) artikelen 
tot boeken en atlassen. Voor de 
jeugdige lezer en voor de 
volwassen maar niet ingewijde 
liefhebber, is het aanbod 
beperkter. Het boek “De Kikker” 
van Willem Quist (uitgeverij 
Actua) behandelt op een 
speelse manier de Nederlandse 
kikkers met onze 
boerennachtegalen (groene 
kikkers) in het bijzonder. Het 
boek start met een algemeen 
verhaal over amfibieën, kikkers, 
hun evolutie, verspreiding en 
verscheidenheid. Al onze 
inheemse kikkers passeren de 
revue met een uitgebreide 
beschrijving van hun anatomie, 
fysiologie, ecologie, jaarritmiek 
en natuurlijk hoe de soort te 
herkennen. De groene kikkers 
hebben een zeer prominente rol 
in dit boek en hebben duidelijk 
een speciaal plekje in het hart 
van de auteur. De eerder 
beschreven onderdelen komen 
ook voor de groene kikkers 
uitgebreid aan bod. In het boek 
wordt op een heldere manier de 
zeer ingewikkelde genetica van 
de groene kikkers uiteengezet. 
Dit onderdeel krijgt zelfs een 

recent 
verschenen

Het waarnemingenoverzicht 
verschijnt vanaf 2013 niet  
meer in het tijdschrift RAVON 
maar digitaal als PDF op            
www.ravon.nl/tijdschrift. 
(rechterkolom onder bijlagen)

Waarnemingenoverzicht 
2017-2018

Er zijn weer heel veel 
waarnemingen aan het 
databestand toegevoegd. De 
resultaten zijn net als voor-
gaande jaren weergegeven in de 
vorm van kaarten per soort. Per 
soortgroep wordt een korte 
toelichting op deze kaarten 
gegeven. Het gaat bij de 
toegevoegde waarnemingen om 
zowel projectgebonden 
waarnemingen (meet- 
programma’s, verspreidings-
onderzoek etcetera) als losse 
waarnemingen. Dit laatste type 
waarneming is voor amfibieën, 
reptielen en vissen ook heel 
relevant. De meeste soorten 
migreren namelijk niet ver. Ook 
de landelijke inventarisatie-
weekenden waren, zoals altijd, 
weer goed voor veel 
waarnemingen. Alle waar-
nemers heel hartelijk bedankt 

voor het doorgeven van jullie 
waardevolle gegevens! 
De kaarten geven een beeld van 
de verzamelde gegevens in 
2017-2018. Per soort zijn met 
een rode stip de uurhokken (5 x 
5 km) weergegeven waar de 
desbetreffende soort in 2017-
2018 is waargenomen. De grijze 
vierkantjes geven aan waar de 
soort in de acht voorafgaande 
jaren is waargenomen (2009-
2016). Nog niet alle gegevens 
zijn gecontroleerd op 
betrouwbaarheid. 

Kris Joosten

kleine disclaimer; 
“waarschuwing, even een 
moeilijk stuk!”. Als bedreigingen 
van onder andere groene 
kikkers worden de diverse 
amfibieziektes zoals 
chytridiomycose en Ranavirus 
genoemd. Zeer positief is dat 
het hygiëneprotocol als middel 
om de verspreiding van deze 
ziektes tegen te gaan diverse 
keren aangehaald wordt. Jong 
geleerd is oud gedaan! Beheer 
van (groene) kikkerwateren, het 
belang van tuinvijvers en het 
belang van monitoring en 
inventarisatie is een belangrijk 
onderdeel van dit werk. 
Het boek eindigt luchtig met 
hoofdstukken gevuld met 
kikkersprookjes, -symboliek, 
-weetjes, -grapjes enzovoort.

Dit boek is rijkelijk en vooral 
speels geïllustreerd. De tekst is 
toegankelijk en staat boordevol 
feitjes over deze speciale groep 
dieren. Op een paar kleine 
foutjes na is dit een leuk, 
compleet boek voor iedereen 
die meer wil weten over 
(groene) kikkers. Aanrader!
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