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Gevreesde brulkikker.
Hij klinkt als een koe. Hij draagt schimmels met zich mee
die andere dieren ziek kunnen maken. En hij vreet alles op
wat in je vijver zit. Zijn komst werd al sinds mei dit jaar
gevreesd. Nu is hij in Nederland: de Amerikaanse
brulkikker.
Loeien als een koe.
De Amerikaanse brulkikker is een zeer grote kikker. Hij kan wel twintig centimeter groot worden. De
mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes. De dieren blijven, net als de meeste kikkers en padden, hun
hele leven doorgroeien. De rug is groen en de buik is vuilwit of grijzig. De roep van de brulkikker is te
vergelijken met het zacht loeien van een koe.
Schadelijke amfibie.
De komst van de Amerikaanse brulkikker is een bedreiging voor de Nederlandse amfibieën. Hij eet
niet alleen hetzelfde voedsel en plant zich voort in hetzelfde water. Hij heeft ook de Nederlandse
soorten zelf op zijn menu staan. Daarnaast draagt hij een gevaarlijke schimmelziekte bij zich. Deze
ziekte kan hemzelf niet, maar andere amfibieën wel doden. De schimmelziekte is niet schadelijk voor
mensen. De brulkikker behoort tot de tien gevaarlijkste amfibieën ter wereld. Snel ingrijpen is dan ook
noodzakelijk om te voorkomen dat de kikker zich verder verspreidt en grote schade aanricht.
Opsporen.
In september dit jaar zijn brulkikkers in twee vijvers in het
Noordlimburgse Baarlo gezien. Zij zijn niet via België ons land
binnengekomen, zoals verwacht werd. Waarschijnlijk zijn deze
brulkikkers nog nakomelingen van brulkikkers die begin jaren negentig
door dierenwinkels verkocht werden. Nadat duidelijk werd dat deze
dieren zeer schadelijk zijn is de verkoop destijds stopgezet. Mensen
wordt nu gevraagd om brulkikkers op te sporen en waarnemingen door
te geven via www.telmee.nl. Ook kan men foto’s of geluidsopnames
(bijvoorbeeld met mobieltje) doorsturen.
Geen beginnen aan.
Fré Jacobs heeft een grote vijver in zijn tuin. Toen hij eind augustus een geluid hoorde, dat ‘het
midden hield tussen dat van een loeiende koe en het lawaai van een vuvuzela’, ging hij bij zijn vijver
kijken. Hij zag een stuk of vier grote kikkers de vijver inspringen. Jacobs schrok. Hij wist dat
brulkikkers alles eten wat voor hun bek komt. ‘Ik dacht aan de bijzondere paddensoorten, vissen en
salamanders in mijn tuin. Een aantal is inmiddels verdwenen!’ Hij is direct begonnen met het vangen
van de brulkikkers. ‘Er is geen beginnen aan. Mijn vijver meet zo’n vierhonderd vierkante meter. De
dieren duiken onder zodra je in de buurt komt.’
Naar: www.natuurbericht.nl; AD van 6 oktober 2010
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