BASTAARDKIKKER

Bastaardkikker: de groene wachter aan de waterkant, maar zeldzaam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (foto: Hugo
Willocx).

Beschrijving
De Bastaardkikker is een middelgrote kikkersoort waarbij volwassen mannetjes een maximale
lichaamslengte van 9 cm kunnen bereiken; vrouwtjes kunnen tot 11 cm worden. De gemiddelde
lichaamslengte ligt rond 8 cm. De rugzijde is meestal groen gekleurd waarbij de grondtoon varieert
van helgroen, geelgroen, grasgroen tot blauwgroen. Sommige exemplaren hebben een volledige of
gedeeltelijk bruine bovenkant. Deze exemplaren worden soms verward met Bruine kikkers. In
tegenstelling tot de Bruine kikker, heeft de Bastaardkikker echter nooit een donkere, bruinzwarte vlek
die van achter het oog tot aan de basis van de voorpoot loopt. De tekening van de rug is zeer variabel:
sommige exemplaren zijn ongetekend maar veelal wordt het rugpatroon gekenmerkt door een aantal
eerder kleine, cirkelvormig en duidelijk afgelijnde zwarte vlekken. Bij de meeste exemplaren loopt een
smalle, gele tot lichtgroene lengtestreep over de rug. Die rugstreep is dan het bleekste deel van de
bovenzijde. Een variërend aantal onduidelijke donkerbruine dwarsstrepen tekent de achterpoten. De
binnenzijde van de bovendij is geel tot geeloranje gekleurd met een duidelijke zwarte marmertekening.
De buikzijde kan volledig wit zijn maar alle overgangen - van een wit tot een sterk marmergrijs
vlekkenpatroon - komen voor. Beide geslachten lijken sterk op elkaar, al zijn mannetjes gemiddeld wel
iets kleiner dan vrouwtjes. Tijdens de voortplantingsperiode zijn de mannetjes op de hele bovenzijde
van het lichaam maar vooral op de kop en op het voorste deel van het lichaam iets intenser geel
gekleurd.

De meeste larven bereiken een lengte van 5 tot 8 cm maar sommige exemplaren kunnen 10 tot 17 cm
groot worden. Op de Knoflookpad na zijn de larven uit het groene kikker-synklepton de grootste van
alle Europese kikkers. De ogen staan op de bovenzijde van de kop ingeplant en niet aan de zijkanten.
De rugkam zet zich door langsheen de staart maar is niet erg hoog.
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Levenswijze
Bastaardkikkers ontwaken vrij laat uit hun winterslaap, vanaf half maart tot begin april. Sommige
Bastaardkikkers migreren vanuit hun winterverblijfplaats - die zowel in het water als op het land kan
liggen - naar de voortplantingsplaats; andere blijven het hele jaar door in dezelfde waterbiotoop en
overwinteren dan in het slib, op de bodem van het water. Enkelingen kunnen soms zeer vroeg in het
jaar worden waargenomen, bij zacht weer zelfs al in januari. Het merendeel gaat echter pas tijdens de
voortplantingsperiode op pad, tussen midden april en de eerste helft van juli. In de paartijd zijn
Bastaardkikkers veel aan het wateroppervlak te vinden, vooral ’s avonds en in de vroege nacht.
Geslachtsrijpe mannetjes verzamelen zich dan in luidruchtige paarkoren waarbij met behulp van de
kwaakblazen een grote variatie aan geluiden wordt geproduceerd. Vooral de paarroep is
soortspecifiek en geldt als één van de best onderscheidende kenmerken t.o.v. de Europese
meerkikker. Copulaties grijpen vaak plaats in de warmere delen van de waterhabitat. Tijdens de
paring - waarbij het mannetje zijn partner onder de oksels omklemt - produceert elk vrouwtje een
eiklomp die 150 tot 300 eieren bevat. Soms zet eenzelfde vrouwtje ook meerdere eiklompen af. In
tegenstelling tot bij de Bruine kikker en de Gewone pad worden de eitjes onder het wateroppervlak
afgezet, vaak tussen een goed ontwikkelde watervegetatie. Hierdoor zijn de legsels moeilijk vindbaar
en geldt het zoeken van eitjes niet als een geschikte inventarisatiemethode. Na één tot twee weken
komen de eitjes uit. De meeste larven metamorfoseren in augustus, ten laatste begin september. Na
de voortplantingsperiode, vanaf eind september - begin oktober, migreert een deel van de
Bastaardkikkers weer naar de winterbiotoop. Voor sommige wordt dit een schuilplaats aan land,
andere brengen de winter door in de sliblaag op de bodem van een poel of vijver.

Een in gevangenschap gehouden vrouwtje werd 14 jaar oud.

Biotoop
Bastaardkikkers zijn sterk aan water gebonden maar toch worden ze regelmatig ook aan land gezien.
Vooral na regenweer jagen ze nogal eens op het land. Natte weilanden en hooilanden, loofbossen en
gemengde bossen, veengebieden, parken en tuinen, hakhoutbossen en steengroeven zijn hiervoor
geschikt. Voorwaarde is dat deze landbiotopen niet ver van een permanent water liggen waarin ze
zich steeds terug kunnen trekken. Er zijn landwaarnemingen bekend van Bastaardkikkers tot op twee
kilometer van een waterpartij.

De Bastaardkikker bezet praktisch alle watertypes: vijvers, sloten, veedrinkpoelen, vennen, oude
rivierarmen, groeveplassen, rivieren en kanalen en zelfs plassen met brak water. De bezette
waterpartijen hebben een aantal kenmerken gemeen. Ze zijn zonder uitzondering weinig of niet
beschaduwd. Bastaardkikkers zijn immers uitgesproken zonnekloppers en mijden koude, traag of niet
opwarmende locaties. Om die reden worden ze doorgaans gevonden in waterpartijen in alluviale
weidegebieden langs rivieren. In beschaduwde bospoelen zijn ze relatief zeldzaam. De meeste
waterpartijen waarin de soort wordt aangetroffen, zijn vrij diep (> 1,5 m), vrij groot (> 50 m²) en
bevatten permanent stilstaand water. Ook de aanwezigheid van ondergedoken en drijvende
waterplanten blijkt een belangrijke parameter. Drijvende waterplanten (Witte waterlelie, Gele plomp,
Kikkerbeet, …) vormen een uitgelezen rust- en loerplaats waarop ze kunnen zonnen of van waaruit ze
een voorbijvliegend insect kunnen verschalken. Een goed ontwikkelde ondergedoken watervegetatie
biedt dan weer bescherming aan de larven.
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