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In nummer 39 van Holland's Duinen (november 2001) werd in het artikel "Geheimzinnig
gekwek" verteld hoe enkele medewerkers aan het vogelonderzoek in mei 2001 dachten
een Klein Waterhoen te horen, maar tot de conclusie moesten komen dat het het geluid
van een amfibie afkomstig was. Het geluid werd op 3 verschillende plaatsen gehoord.
Na enig gezoek in literatuur werd duidelijk dat het waarschijnlijk om Boomkikkers ging,
maar een goed bewijs ontbrak nog. Introductie van de soort werd vermoed.
In het najaar van 2001 werd het steeds zekerder dat we met deze kikkersoort te maken
hadden, omdat we uit enkele bibliotheken geluidsopnamen op cd's van allerlei kikkersoorten konden beluisteren. Meestal waren het Duitse opnamen. Het geluid van de
boomkikker werd direct herkend. Hierbij kwam ook vast te staan dat het om de
Boomkikker ging en niet om de Zuid-Europese (H.meridionalis). Deze laatste soort die
o.a. nogal eens op campings in Zuid-Frankrijk aan te treffen is, heeft een iets ander
geluid in een langzamer ritme (1 keer per seconde). De (Europese) Boomkikker kwekt
4-6 maal per seconde (Nöllert & Nöllert 1992).
In het voorjaar 2002 werd verwachtingsvol opl 5 mei een eerste late avondronde
gemaakt in de kavels 16, 17 en 17B. Het weer was gunstig; weinig wind en redelijke
temperatuur. We hoopten weer iets van de Boomkikkers te horen. Omstreeks 22.30 uur
hoorden we het eerste exemplaar in kavel 16 op bijna dezelfde plaats als vorig jaar!
Tegen elven begonnen exemplaren in kavel 17B te roepen. Het was moeilijk uit te
maken hoeveel exemplaren daar kwaakten. Het was net als bij het tellen van krassende
Kleine Karekieten in een rietveld; het wordt dan al gauw een, twee, drie ...veel! Alleen
met geduld en steeds van standplaats veranderend, valt er een redelijke telling te doen.
Ook bij het tellen van kwakende Groene Kikkers in een vijver kun je je deerlijk vergissen
als je alleen op het gehoor moet afgaan. Boomkikkers houden op met kwaken als je
dichtbij komt en in het nachtelijk duister zijn ze niet te zien. Vanuit een standplaats telden we 5 roepende exemplaren met een welhaast oorverdovend geluid. Even later nog
één wat verder. Dus nu 6 stuks in deze omgeving. Met het exemplaar in kavel 16 dus 7.
Een dag later deelde Wim Hooijmans mee dat hij 's morgens vroeg een roepend exemplaar in de kwelplas op de grens van de kavels 16 en 17 gehoord had. Nu waren er dus
8 gelokaliseerd. Vorig jaar kwamen we niet verder dan 3, maar de ontdekking vond
toen wat later namelijk op 29 mei plaats.
De verrassende en definitieve vaststelling van de aanwezigheid van Boomkikkers in
Meijendel kwam van de kant van René Wanders, bioloog en audio-specialist. Hij heeft
onder meer geluidsopnamen gemaakt voor diverse cd's met vogelgeluiden. Hieronder
volgt een gedeelte van zijn verslag van 18 mei:
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Vestiging van de boomkikker (Hyla arborea) In Meijendel

"Na je artikel in Holland's Duinen over de Boomkikkers zijn we dit jaar al vroeg in het
seizoen gaan letten op tekenen van leven van deze kikkertjes. We vonden al gauw
eierklompjes waarvan we er een paar hebben uitgekweekt en daarna de larven hebben
gedetermineerd. Volgens de determineertabel van Nöllert voor amfibieënlarven hadden
we toch te maken met larven van de Boomkikker. Op de avond en nacht van 17 mei
hebben we het geluid kunnen opnemen en dat kwam overeen met het geluid van de
Europese Boomkikker. Voorlopig lijkt het er dus op dat er op de één of andere manier
Boomkikkers in het duin zijn gekomen. Opvallend waren de enorme hoeveelheden
roepende mannetjes die in de loop van de avond en nacht actief werden. Met
kruismetingen met twee microfoons telden we op een plaats 14 roepende mannetjes en
bij een ander poeltje nog eens 3, zodat we op een avond met toch nog veel wind en vrij
vroeg in het seizoen al tot 22 mannetjes kwamen. We kunnen dan ook rustig aannemen
dat de kikkertjes zich definitief in Meijendel hebben gevestigd." Aldus René. Bij zijn
conclusie sluiten wij ons aan al is het woord definitief mogelijk nogal gewaagd. René
zond ons een kopie van de geluidsopname die hij in de nacht van 17 mei maakte; een
schitterende opname van een machtig rugstreeppaddenkoor dat plotseling overstemd
wordt door het crescendo van de boomkikkers! Hartelijk dank René!
Wij stellen ons voor deze opname op een van de vrijwilligersavonden te laten beluisteren zodat meer onderzoekers attent zullen zijn op het boomkikkergeluid. Dit kan leiden
tot meer gegevens over de eventuele verspreiding van de Boomkikkers in het terrein.
Wat moet het Natuurbedrijf van DZH nu aan met deze waarschijnlijk te vondeling
gelegde soort? Wel, zoals het betaamt met vondelingen; ervoor zorgen of laten zorgen.
En dat hoett in dit geval weinig moeite te kosten. Als leidraad kan daarvoor het boekje
"Beschermingsplan Boomkikkers 2001-2005" dienen van het Ministerie voor Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. Dit boekje was te koop op de Sovondag in de winter van
2001.
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Opvallend is dat veel voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de soort
te laten gedijen al in delen van het duingebied aanwezig zijn. Er moet voor gezorgd
worden dat poeltjes goed voor zonlicht toegankelijk zijn, zoomvegetatie moet op een
bepaalde afstand aanwezig zijn. Dichtgroeien voorkomen! Kortom, dit boekje staat vol
met aanwijzingen voor een boomkikkervriendelijk beheer en het wordt dan ook zeer
aanbevolen. Het is op zichzelf niet uitzonderlijk dat Boomkikkers in duinen voorkomen.
In Zeeuws-Vlaanderen komt de soort o.a. voor in twee duingebieden namelijk in de
Groedse duintjes en de Kievittepolder. In weerwil van de naam schijnt dit laatste gebied
toch ook duinachtig te zijn.
Andere terreinbeheerders en sommige instanties zullen waarschijnlijk belangstelling
hebben voor de gang van zaken rondom de Boomkikkers in Meijendel. Het is een streng
beschermde soort (Rode Lijst), die de laatste tijd nogal de aandacht trekt getuige enkele
krantenartikelen in de grote dagbladen in de eerste maanden van 2002.
Het is moeilijk te voorzien hoe de soort zich op lange termijn in Meijendel zal ontwikkelen. Een aantal factoren lijkt gunstig, maar alles staat of valt met de aanwezigheid
van infiltratieplassen en het waterpeil daarin, omdat die er deels voor zorgen dat in
enkele gebieden kwelplassen ontstaan die ook in voorjaar en zomer nog water
bevatten. Tot nu toe zijn Boomkikkers alleen in de buurt van kwelplassen gesignaleerd
op één geval na. Dat was vorig jaar in kavel 10 (Holland's Duinen nummer 39).
Het regeneratiegebied (kavels 13 en 14), dat reeds enige tijd geleden de naam
Kikkervalleien toebedacht kreeg, zal mogelijk op den duur een geschikt biotoop voor
de Boomkikker kunnen vormen. Als leefgebied is het nu nog ongeschikt omdat
grotendeels de gewenste begroeiing ontbreekt. Het zou eerder als geschikte paaiplaats
kunnen dienen. Allerlei kikkersoorten, waaronder boomkikkers trekken in het voorjaar
over flinke afstanden om die plassen te bereiken. Wel moet dan wat lage plantengroei
om zo'n plas aanwezig zijn.
Als in de eerstvolgende jaren blijkt dat de boomkikkerpopulatie in Meijendel zich
handhaaft en uitbreidt dan wordt dat onzerzijds als positief ervaren. Een bedreigde
soort wordt weer wat veiliger gesteld en is tevens een aanwinst voor de gelukkig toch
al diverse amfibieënpopulatie in het duin!
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