
 

Oer-geluiden van het voorjaar tot in de zomer 

 

Op meerdere plekken in Landgoed De Utrecht kon je in maart de heikikkers al horen roepen. 

In de randzones van Het Goor en De Flaes en in de moerassen in Moerbleek klonk het 

kenmerkende “wob-bob-wob-wob-wobwobwob”. Met af en toe een kleine versnelling: 

wowowowob. Alsof er eentje haast kreeg om zo snel mogelijk het koude water te kunnen 

verlaten. Tussendoor hoorde je het rustige gebrom van mannetjes van de bruine kikker: 

brrrrrr, brrrrrr, brrrrrr.  Ook de gewone padden trokken naar hun voortplantingswateren.  

 

De paddenmannetjes maken zachte 

piepgeluidjes: krie, kri, krie.  

In het vroege voorjaar is de natuur nog 

betrekkelijk stil. Geluiden worden ook niet 

gedempt door dichte massa’s  bladeren en 

stengels. De vroege kikkers en padden 

hoeven dus niet hard te roepen. De 

vrouwtjes horen de mannen wel. Dat gaat 

zo al miljoenen jaren. Ook de dinosauriërs 

hebben in hun tijd kikkers en padden horen 

roepen. 

 

Buiten ons blikveld vond nóg een trek plaats. Want ook de vinpoot-, kleine water-  en 

Alpenwatersalamanders verlieten  hun overwinteringsplekjes om naar het water te gaan. Hun 

voortplanting gebeurt helemaal onder het water. Daar proberen de mannen de vrouwen niet te 

verleiden  met geluid, maar met kleuren en geuren. 

De voortplanting van amfibieën vindt voor het grootste deel plaats in de bescherming van de 

duisternis. De volgende ochtend kunnen we de resultaten van al die activiteit zien: eiklompen, 

paddensnoeren en salamandereitjes. Deze laatsten worden door de salamandervrouwtjes een 

voor een afgezet op een blaadje dat ze vervolgens zorgvuldig dubbelvouwt. Zo zit het mooi 

beschermd tegen vraatzuchtige visjes, waterkevers of libellenlarven.  

In de loop van april en begin mei worden ook de langslapers in De Utrecht actief: poelkikker, 

bastaardkikker en rugstreeppad.  De poelkikker en de bastaardkikker zijn allebei groene 

kikkers. Beiden hebben kwaakblazen waarmee ze een fors aantal decibellen kunnen 

produceren. De een maakt een hard, ratelend geluid en de ander schettert als een te hoog 

gestemd en opgevoerd trompetje. In de loop van de avond komt daar ook het gonzende geluid 

van een groepje rugstreeppadden bij. De zomer komt er aan! 

 

 

 

 


