
Kikkers

Kikkers 
en Padden

Padden

Is het dier langgerekt met een staart?

Let op! Niet alle heikikkers 
hebben een rugstreep! De 
roep van deze zeldzame 
kikker is te horen in de 
periode februari - maart  
en lijkt op het leeglopen 
van een fles met  
lucht onder water:  
“plop plop plop”. 

voor salamanders 
zie achterkant

Mannetjes kunnen tijdens 
de paartijd (april-augustus) 
luid kwaken.

De kleur van deze veel voorko-
mende kikker is heel variabel: 
bruin, roodbruin, geelbruin grijs-
bruin, etc. Mannetjes produceren 
in het vroege voorjaar (februari-
april) een knorrend geluid om 
vrouwtjes te lokken.

Deze pad heeft 
een oranje iris.

Deze pad heeft 
een gele iris.

Een gladde 
huid en een 

duidelijk zicht-
baar trom-

melvlies.

Groene kikker

Een donkere vlek 
over het trommelvlies 

achter het oog en 
geen felgroene tinten 

op het lichaam.

Bruine kikker

Heikikker

Een relatief 
spitse snuit 
en slank 
uiterlijk. Een 
brede, lichte 
rugstreep die 
doorloopt tot 
aan de snuit.

Gewone pad

Een dunne, maar 
duidelijk zichtbare 
gele streep over het 
midden van de rug.

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee  

Nee  

Zoekkaart amfibieën
Op deze zoekkaart vind je de 8 meest voorkomende amfibieën in Nederland. 
De zoekkaart is bedoeld voor de herkenning van (bijna) volwassen dieren.
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Rugstreeppad

Nee  
Ja

Nee

Salamanders



Deze zoekkaart is gemaakt door Stichting RAVON voor het project Padden.nu (www.padden.nu).  
Meer informatie over alle 16 Nederlandse amfibieënsoorten, inclusief de zeldzame(re) soorten, jonge dieren, kikkervisjes, 
larven en geluiden, vind je op www.ravon.nl. 
 
De zoekkaart is mede gefinancierd door: 

Foto’s: Jelger Herder

Kleine watersalamander
De buik is egaal 

oranje met  
hooguit enkele 

kleine zwarte  
stipjes op de keel.

Zeldzame amfibieën

boomkikker

Alpenwatersalamander

Kamsalamander

geelbuikvuurpad

knoflookpad

vinpootsalamander
vroedmeesterpad

vuursalamander

Deze salamander heeft een dunne lichtgele tot 
oranje streep over de buik lopen met daarop 
geen of kleine zwarte stipjes bij de vrouwtjes en 
grote ronde vlekken bij de mannetjes. Let op! In 
Noord-Brabant en Limburg komt de zeldzame 
gelijkende vinpootsalamander voor.  
Zie www.ravon.nl voor meer informatie. 

De kamsalamander is een zeldzame soort in Nederland. 
Zijn buik is geel tot oranje met grote onregelmatige zwarte 
vlekken. Vrouwtjes hebben geen kam.

Salamanders

De rug is zwart met eventueel  
een licht doorschijnende  
marmerachtige tekening. 

Ja

Ja

Nee

Nee

Bij deze salamander 
hebben mannetjes 
een zwartwit geblokte 
kam over de rug lopen. 
Vrouwtjes hebben 
geen kam.


