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Voorwoord

Zinhebben
ietste schrijven
beheerst.
vooruwwijkbewoners
is eenpré.

van
Vooru ligtalweerde 3de Bockepraat
ditjaar.We zittenalwêerin de herfstals u
dit krantjeleest.De blaadjesvande
bomengaanvallen,maarde blaadjesvan
dit krantjezijnstevigvastgeniet.

SmulpaapZadeltasheefteenoplossing
grijzegolÍ
gevondenvoorde aanstaande
medewerkers.
Leestu maar.
totjaar
Wistu dat 2008is uitgeroepen
vindik in huis
vande kikker?Regelmatig
zo'nkleinexemplaar
dat hierin onzewijk
veelrondhipt.Eenlangartikelhieroverin
dit krantje.Eenkikkeris tegenwoordig
Maarik gruwervan,zoals
beschermd.
mijnburenmaaral te goedweten,als ze
weereenswordeningezetom er éénte
vangenin mijnhuis.Mijnkattenzijn
goedop de hoogtevande
kennelijk
beschermde
statusvan dezediertjes,
wantze talener nietnaar.Sterkernog:ze
lopener meteengroteboogomheen.

Wijwillenu alvastwijzenop de Algemene
(ALV)op maandag13
Ledenvergadering
oktober.In Buurthuis
de Morschwijk
om
20 uur.Kleinezaal.Het is slechts
éénmaalperjaaren wij hopenop een
goedeopkomst.Komtu ook?U kuntdaar
overhetvooftbestaan
vande
meepraten
Wij zoekennogsteedseen
vereniging.
voorzitter.Wie wil?

Verdereen artikeloverde Rijnlandroute
Kentu het
en éénoverde RijnGouwelijn.
verschilniet,danheeftu nu de kansuw
kennisup to datebijte spijkeren.

Eenanderpuntvanzorgis het
ledenaantal
vanonzeredactie.Miekevan
der PutheeÍtonskrantjehelaasverlaten
Een
na 2Ojaarnoestmeedenken.
zietu verderop.
Wij staan
afscheidsadikel
ervooropenals u eenartikeloÍ
of plaatsneemt
in
onderwerp
aanlevert
onzegezelligeredactie.Binneninhierover
is aante raden,
meer. EnigeWordkennis
maaru magookeencursusWordvolgen
op onzekostenals u dit nietgenoeg

Loesde Blok

vande website:
De beheerders
wachtenmetsmart
www.bbbockhorst.nl
op uw inbreng!Heeftu nogfoto'svan de
wijk of van een wijkfeest?Leverze in bij
de beheerders:
Sietsede Boeren Geert
Jansen.

Berichtvande redactie
Zoalsjullieeldersin deze bockepraatkunnenlezen,krimptde redactievan de Bockpraat
opnieuwin doorhetvertrekvan Mieke.
We zijn nog met z'n vierenen eigenlijkz1nwe zeergedrevenom dezenuttigewijkkrantin
erete houden.We hebbener metsteedsveel plezieraan gewerkt.
Al kortna de opbouwvan de wijkzijnwe gestart.Drievan ons zijner al jarenlangbij, de
vierdesinds3 jaar sindsde digitaleversievan dê krant.
We zijn een leukeploegen er is een leukesfeeronderelkaar.
Waaromdan tochdit bericht?
We merkendat de swinger een beetjeuit raakt.Met moeitesprokkelenwe alle nieuwtjes
bij elkaar,'n puzzeltje,
de kinderpaginaen soms'n artikelop de
en wetenswaardigheden
krantwat op te leuken.
hebbeneen grotepleken zijn zeerblij dat wij hun artikelof bedrijfbij de
De adverteerders
in beeldbrengen.
Bockhorsters
Tochkunnenwij als redactiealleenmaarwerkenmet materiaal,naastwat wij belangrijk
vinden,ook doorde bewonersaangeleverdwordt.
Hierzit dan ook het knelpunt.Naastde artikelenvan 'Zadeltas"(éénvan de bewoners
van de wijk),komter zeldeneen reactie.
Als redactievragenwij ons dan ook aÍ of dezebockepraatnog wel zin heeft.We zouden
het zeerjammervindenals we het bladmoetenophefÍen.Het zou ons erg aan ons hart
gaan.We hebbenechtervoedingnodigom hetvolte houden.
We willendan ook graageen reactievan u op dit bericht,gaanwe wel of nietdoor?
We willenhet horen.
Wijwillenwel doorgaan,
u ook?
Laathet ons weten!
Uw reactiegraagnaar:loesdeblok@administratiecollectief.nl
nel@putvander.demon.nl
De redactie

MiekeSucces
De redactievan de Bockepraatslinktverderin.
Na Jacqueline,die we nog steedsmissen,gaat ook Miekevan der Put ons verlaten.
Meerdan 20 jaar heeftzij met harten ziel gewerktom van de Bockepraateen leuk
wijkkrantjete maken.

en we hebbenheelleukmet haargewerkt.
Mieke,was een van de trouwemedewerkers
Haarhumor,lachen gemopper,
zullenwe missen.
Wij als redactiebalenwel 'n beetjemaarwensenje, en natuurlijkje lievehondje(Goofy),
veelplezier.
De redactievan de bockepraat

RIJNGOUWELIJN
De provincieen de gemeenteLeidenzijnhet in julij.l. op hooÍdlijnen
eensgewordenover
geduurd,
maarde tram komtêr
de routevan de RijnGouwelijn
doorLeiden.Het heefteven
nu met wederzijdsgoedvinden.Vanaf2015 riidtde RijnGouwelijn
vanafStation
Lammenschans
overde Hoolgracht,Langegrachten Schuttersveld
naar LeidenCS.
Wanneerechterbij het uitvverken
van de kostenraming
van het definitieveontwerpeind dit
jaar blilktdat de kostenhogerzijndan € 91 miljoen,wordtalsnoguitgewekennaarde
Breestraat.
HetBreestraattracékost€ 70,6miljoenen naarverwachtingkosthet tracéoverde
Hooigracht
inpassingin het
€ 83,3miljoen.Pasnadatzakenalsverkeersveiligheid,
wegproÍielen onderzoeknaarde stevigheidvan de bodemverderzijn uitgewerkt,wordt
duidelijk
of hettracéwaarovernu eenakkoordis bereiktnietduurderis dan€ 91 miljoen.
De LeidsewethouderJohn Steeghen gedeputeerde
Asje van Dijkzijn têvredenmet het
resultaat.
GedeputeerdeAsje van Dijk zegt hierover
in een column:
Den Haag- Zeer recentelijkhebbenhet Leids
collegevan B&Wen Gedeputeerde
Staten
zich uitgesproken
overhet tracévia de
in Leiden.lk ben blijmetdit
Hooigracht
waarwe allebeiachterstaan.
tussenresultaat
We zettendaarmeeeen goedestapvooruit
problemen
in de Leidse
om maatschappelijke
regioaan te pakken.Er is een totaalpakket
aan maatregelenbedacht,waarbijde
binnenstadvan Leidenverkeersveiliger
wordt
en de regiouiteindelijkbeterbereikbaar.Het is goeddat we hebbenkunnenvoorkomen
datde provincieen de gemeenteLeidenin eenjuridische
strijdterechtzijngekomen.Het
hadeen heleboeltild en geld gekosten dat was voor niemandgoedgeweest. Tochwil ik
benadrukkendat,ondanksmijnhoopvollestemmingover het akkoord,het tracédoorde
Breestraatnogsteedsniet helemaalvan taÍêl is. Wanneerhet aanleggenvan de tram over
hetHooigracht
tracémeerdan€ 91 miljoenkost,gaatde RijnGouwelijn
alsnogdoorde
Breestraat.Hetzou namelijkbetekenendat de RijnGouwelijn
ruim30% duurderuitvaltdan
geplanden dat is nietverantwoord.ïot het eindevan het jaar gaanwe hard aan de slag
met het uitwerkenvan het deÍinitieveontwerp;van hooÍdlijnentot details.Leidenen de
provinciehebbensamengekozenvoorde belangenvan Leidenen de regioen nietvoor
eindeloosgetouvytrek.
Aan het eindevan diï jaar zal blijkenof dit een goedekeuzeis geweest.
Bron:Nieuwsbrief
7-2008RijnGouwelijn,
uitgegeven
ZuidHolland
doorProvincie

voor de
Initiatieven
vooralternatieve
oplossingen
Rijnlandroute
De besluitvorming
m.b.t.de Riinlandroute
komtin eên belangrijkstadium.Op 11iuni 2008vergadertde
van GedeputeeÍde
Statenvoorde
Statencommissie
Mobiliteit,Kennisen Economieoverhetvoorkeurstracé
Rijnlandroute.
Dezecommissiebrengtook eenadviesuit aan Provinciale
Staten.Die nemenop 25 juni een
dat looptvanaÍde A4 via de gemeente
voorkeurstracé,
besluitover het doorde provincievoorgestelde
doornaarKatwijk.Het
Voorschoten
ten zuidenvan de bebouwdekomvan Leiden,langsde StevenshoÍ,
tracéis daarbÍ zoveelmogelijkgebundeldmetde 444 en de N206.
ziin.
is gekozenuit een aantalêllellqlieyq!@éq (1) die doorde provincieonderzocht
Hetvoorkeurslraject
gekozen
veel
StevenshoÍ,
is
zeer
weg doorVoorschoten
en langsde
Tegenhet
traject,een bovengrondse
oppositieontstaan.
Voorschoten
verzetzichmet handên tandtegenhet gekozenÍacé. Eind2006kwammen meteenvoorstel
aftakkingnaarde Haagweg.De
vooreentunnelonderde Korlevliêten dê Ouderijn,met eenbovengrondse
reactiesvan Voorschoten
hebbeneen grootNIMBY(notin my backyard)gehalteen zien hel vooralals een
gedocumenteerd
(2)staatuitgebreid
wat er speelt,inclusieÍ
Leidsprobleem.Op de site van Voorschoten
documentatie
van andereinstantieso.a. Leiden.(Op de sitevan Lêidenwordtin hetgeheelgeenmelding
gemaaktvan de Biinlandroutê
als zodanig)
nogmaalsonderde aandacht
De afdelingLeidenvan D66 heefthet initiatieÍgenomenom de tunnêlvarianten
(3).Vrijdag6 junijl. zijnde 3
te brengenals een"redeliikalternalieÍ",
de zooenaamde
Rembrandttunnel
zullenook aan dê
Dezealternatiêven
alternatieven
doorD66in de raadzaalvan hetstadhuisgepresenteerd.
is nog gêenÍinanciëleondeóouwing
Provinciegepresenteerd
worden.Vande voorgestelde
alternatieven
bijgevoegd.
Zij
van de provincie.
Ookde bewonersvande StevenshoÍziinin actÍegekomentegenhetvoorkeurstraject
(4),die
gemaaktvanalternatieve
voorde Riinlandroute
hebbeneen verkenning
oplossingen:
Alternatieven
tunnelonderde
ziln.Er is êenalternatieÍvooreenverdieptehalÍgesloten
op 27 meijl. gepresêntêerd
voortunnelvarianten
van de Dr. Lelylaan.Verderzijner 4 alternatieven
Churchilllaan
en eenoverkluizing
alternatieven.
uitgewerkt.
Tevensis er een schattingvande kostengemaaktvooralle voorgestelde
voorstellenis eenvariantopgenomendie de A4lN11via eentunnelonderde spoorlijn
In bêidealternatieve
oplossingen
ziin dit de meest
verbindtmet de Plesmanlaan
en de A44.Vanalleaangereikêalternatiêve
elegante.
ziln allemaaloplossingen
voorde langeretermiin.Op de kortetermiinlevertdat
Bovenstaande
alternatieven
geenverlichtingvan dê huidigêverkeersafhandeling.
De Europaweg
blÍÍt een bottleneckvoorde toegangtot
passeertgaatca 33%de stad in, 33%de
Leidêng! Voorschoten.
Van hel verkeerdatde Lammebrug
gaàtdoornaarVoorscholen.
op en 33olo
Splitsingvan dezestromenop korteretermijnkandè
Churchilllaan
verkeersaf
handelingsterkverbêteren.
zodanig
op de Churchilllaan
Daarnaast
zou het raadzaamzÍn, dat de gemeenteLeidende verkeerslichten
Met
van de Voorschoterweg
naarde Dr. Lelylaankandoorslromen.
instelldat het verkeerzonderoponthoud
ten goede.
constantelageresnelheidkomtdit ook de luchtkwaliteit
op de ChuÍchilllaan
HierbU
wordt:
de siteswaaraan gereÍereerd
weqverkeerrcontent
verkêervervoer/content
1) http://www.zuid-holland.nl/index/overzicht
allethemas/thema
riinlandroute.htm
2) htto://www.voorschoten.nyBouworoiêcten
en olannen/RiinlandRouie/
3) htlo://www.rembrandttunnel.nl/uploads/documents/rembrandttunnel.pdf
4) htto://www.wiikraadstevenshoÍ.
nl
Bron:de Coeranl,wijkbladvan verenigingde Coebel.Zomer2008.
contactpeÍsoon
vooronzewijk:HenkJanvisser,têl: 5322951.

Zadeltas
Nogevenen hetwordtgrijsop de werkvloer
Doorde krappearbeidsmarktzijn seniorensteedsaantrekkelijker
voorwerkgevers.Ze
hebbenveel ervaringen zijnÍlexibelinzetbaar!
Metpensioenof tocheen paarjaar werken?Voordezevraagwordenveel ouderen
gesteld.Om de kostenvan de vergrijzingterugle dringen,zoudenmeermensenlanger
moetenwerken.Nu hebbenhonderdduizend
65-plussers,en naarschattingongeveer
pré-pensionada,s
evenveel
eenbetaaldebaan.
Maareen rechtspositie
hebbenzii niet.
Daaromis achlerde garaniumszittenvoor de meestepensioengêrechtigden
nog steeds
een aantrekkelijke
optie.
De algemenevakbondLBV en de werkgeversorganisatie
hebbeneen CAO afgeslotendie
daarinveranderingmoet brengen.
DezeCAO, die onderanderevastlegtdat ook doonruerkers
onderde Ziekteweten
vezekeringenvallenoeldtvoor allebedriifstakken
en functies.
Onderdehuidigeregelszijnwerkgevers
nieteensverplichthenhetmínimumloon
le
betalen,laat staanbijscholingof vakantiegeld.Heelbijzonderis de onbeperkteflexibiliteit.
Beidepartijenkunnenhet contractsleedsmet drie maandenverlengen.Ook zijn de
geensocialepremiesmeerbetalen.Zo kan de
loonkostenlageromdatde doonrverkers
werknemereen paarmaandenop reisgaan.Ook kunnenwerkgeversde doorwerkersniet
verplichtenom vijÍ dagenper weeken op zon-enfeestdagente werken.
Mensendie nogwillenen kunnendoorwerken
moetenbeloondworden.
Er zijnop dit momentnog geenwerkgevers
vinden.
die heteenslechiinitiatieÍ
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Hippenzebii u ook?
wijk.Regelmatig
zie ik eendonkerevlek in
De Bockhorstis een kikkerrijke
blijkthetweereen kikkertje.En ze zijn nog
mijnhuis,en bij nadereinspectie,
tot jaarvan de kikker.Tijd dus om eens
beschermdook.2008 is uilgeroepen
eenstukjete schrijvenoverdeze(brr)apartebeestjes.
Kikkers (Anura)ziin één van de drie
groepenvan amfibieën,naastde
en de
salamanders(Urodela)
(Gymnophiona).
wormsalamanders
een
Kikkershebbenzonderuitzondering
aÍgeplat,peer-vormiglÍchaam,lange
achterpotenen uitpuilendeogen.Kikkers
hebbeneen vrijwel
zijn koudbloedig,
wereldwijdeverspreidingen levenin
habitats.Er zijn ongeveer
uiteenlopende
soortenkikkers,
5450verschillende
waarvansommrge
soortenpad worden
genoemdmaardit heeft
geen
tegenwoordig
wetenschappelijke
basis.ln dit artikel
wordenalle soorten
daaromverdermet
kikker aangeduid.
Kikkerszijn uniekin vergelijkingmet
anderedierenals het gaat om de
ze kenneneen volledige
ontwikkeling;
waarbijde larvalevormer
metamorfose
totaalandersuitzietdan de volwassen
vorm.Anderetypischekenmerkenzijn
het skelet,dat veleingr'rjpende
heeftondergaandoorde
veranderingen
de ademhaling
springende
levenswijze,
diedeelsvia de huidverloopten het
vermogenom metde keelgeluidente
producerendie per soortverschillen.
De herkomstvan de Nederlandsenaam
kikvorsis niet duidelijk;de naamvors oÍ
vorse lijktop het DuitseFroscáen het
Engelsefrog,maarde herkomstvan het
Nederlandse
woordis onzeker.

naamAnura
De wetenschappelijke
betekentletterlijkzonder(an)staaft(ura),
dit is het grootstevêrschilmel alle andere
amfibieèndie een relatieflangestaart
hebben.Kikkersontwikkelenals larvewel
een staartmaardezegaat weerverloren
bij de metamorfose.
Verspreidingsgebied:
In Europalevenongeveer50 soorten,
waaryaner een
aantalook in
Nedeíanden
Belgiëvoorkomt.
In gematigde
'strekenzoals
West-Europa
komenrelatiêÍ
mindersoorten
voordanin
tropischestreken.Vrijwelalle soortendie
in de Beneluxvoorkomenzijnvrij
zeldzaamtot sterkbedreigd,allemaalzijn
ze beschermden staanop de rodelijst.
Voorveel soortengeldtechterdat ze in
anderedelenvan Europanog algemeen
voorkomen.Opmerkelijkis dat het met
een aantalsoortenin Nederlandbeter
gaatde laatstetijd, omdatnatuurbeheer
zijnvruchtenaÍ begintte werpen.
Habitat
Kikkerskunnenin vrijwelalle habitats
overlevendankzijhun goed ontwikkelde
De enigeplaats
aanpassingsvermogen.
waaÍze niet kunnenlevenis de zee,en
veelsoortenkunnenslechttegenzout
water,al is er bij enkelesoortenenige

tolerantie,
zelfsvoorde zich
ontwikkelende
larven.
Vrijwelalle kikkerslevenwel in vochtige
maarbetredenalleenin
omstandigheden
de voortplantingstijd
het waterom de
eierenaf te zetten.Ze ziilndaaromvaak
te vindenbij het water,maarveelvan
dezesoortenzijnvoomamelijk
landbewonend.
Ze betredenhet water
buitende voortplantingstijd
alleenbij
gevaarom te ontsnappenaan vijanden.
Kikkerszijn er in velevormenen maten,
met namede lengtekan variëren.De
kleinstesoortenbereikeneen lengtevan
en eengewicht
ongeveer
een centimeter
van een paar gram,de grootsteworden
tientallencentimeterslang en bereiken
eengewichtvan meerdan een kilo.
Kikkershebbeneen peervormig,aÍgeplat
lichaammeteennietdooreenhals
ingesnoerdekop,wat de
van de kop sterk
bewegingsvrijheid
beperkt,en een bredebek. Er ziin wel
enkeleuitzonderingen,
de tongloze
kikkersen de klauwkikkershebbeneen
zeersterkafgeplatlichaamen wijken
hiermeeaf van alleandereÍamilies.De
trommelvliezen
oÍ tympanenzijn bij veel
soortengoedte zien.De ogenpuilen
duidelijkuit en staanaan de bovenkant
van de kop maarze zijn vanaÍde
bovenziideniette zien en bedektdoorde
oogleden,
alleenbijsoortendie meerin
hetwaterlevenzijnde ogenwat naar
bovengeplaatst.
De potendragenlangetenen,al danniet
metzwemvliezenof hechtschijven.
Opvallendzijn de relatieÍveel grotere
achterpotenten opzichtevan de
voorpoten,dit komtook voor bij andere
amfibieën
zoalsde salamanders.
De
ziin
achterpotenvan de kikvorsachtigen
grotendeels
onderhet lichaamgevouwên
in rust,de voorpotenzijn ondankshun
kleinerelengtevaakbeterzichtbaar.Bij
veelsoortendie een camouflagekleur

dragenals groen,bruinoÍ grijs,is de
binnenzijdevan de dijenÍel geeloÍ rood
gekleurd,
dit dientom vijandenaf te
schrikken.
Thermoregulatie
In gebiedenwaarhet vaak aanhoudend
koudis,zoalsgedurende
de wintersin de
LageLanden,schuilenkikkers
maandenlang
in eensluimertoestand
onderboomstronken
oÍ zelÍgegraven
holletjesof somsin de moddervan
oppervlaktewateren,
dit wordtde
genoemd.
winterslaap
Sommigekikkerszijn zo goedop koude
aangepastdat ze temperaturenkunnen
overlevenonderhet vriespuntwaarbij
delenvan het lichaambevriezen.De
temperatuurkan hierlcijdalentot -6
gradenCelsius,waarbij65% van het
waterin het lichaambevriest.In het
voorjaarontdooitde kikkeren komtweer
tot leven.De kikkeroverleeftdergelijke
lageretemperaturendoor de suikersin
hetbloedals antivries
De
te gebruiken.
levervan het dier bevriestals laatste,dit
orgaanmaaktdan ook de suikersaan die
de ijsvormingtegengaat.Deze
opmerkelijke
eigenschap
is al lang
bekenden werdal beschrevenin 1747.
Maarals ze bevriezenoverlevenze dit
niet.
Voedselen jacht
De larvenvan kikkerslevenvoornamelijk
van plantaardigmateriaalen dode
plantaardige
en dierlijkedelenin het
water,die verkleind
wordenmetde rilen
tandjesop de onder-en bovenlip.Enkele
soorteneten kleinelevendediertjesdie
wordenopgezogenmet de bek en in
stromendebekenlevendekikkervisjes
filterenvoedseldeeltjes
uit het water.
Gemetamorfoseerde
exemplarenzijn nog
kleinen eten kleineterrestrischediertjes
als luizenen mïten.Volwassenkikkers
zijnzonderuitzondering
carnivooren

Bij het
terwilldeze nogtegenspartelt.
prooi
wordende
verzwelgenvan de
oogballengebruikt;dezewordennaar
benedengedruktom de prooiin de keel
te duwen.Veelsoortendie grotere
prooieneten hebbeneen opvallendbrede
bek met zeer krachtigekaakspierenzodat
de prooiniet kan onlsnappen.

meestal
levenvan ongewervelden,
insectenen de larven,wormen,spinnen
In principepakken
en (naakt)slakken.
kikkersalleswat ze kunnen
dit heeftte makenmet
overmeesteren,
gezichtsvermogen
en hetÍeit
hunslechte
dat ze in een reÍlextoehappen;alleswat
een mogelijkeprooiis wordtmet dê
relatiefbredebekopgeslokt.Grotere
soortengrijpendaaromook wel kleine
anderekikkers,vissen,
knaagdieren,
jongevogelsof kleinereptielên,maar
Enkelesoorlen
nooitals hooÍdvoedsel.
in een
hebbenzich gespecialiseerd
bepaaldegroepprooidieren,zoals
of mieren.
muggen,kleinekreeftachtigen
jagers
die
Kikkerszijn opportunistische
alleenbewegendedingenzien,ze ziin
daaromniet kieskeurigen pakkenalles
wat beweegt.Als een prooilangsloopt
wordtdeze in een reflexgegrepen,als de
prooiverderweg is kruiptof
kikkerdichterbij.De
prooienwordenvaak
gevangenmet behulpvan
een kleverigetongdie
snelen gerichtkan
en
wordenweggeschoten
weeringetrokken,net
De
zoalsbij kameleons.
tonggrijptde prooien
trektdeze in de bek in een tijdsbestek
vanminderdaneenseconde.Uit
videobeeldenblijktdat de kikkerde prooi
met geslotenogenbeschiet,waardoor
dezevan te vorenmoetworden
gelokaliseerd.
Er zijnooktonglozekikkers
(Pipidae),
die de prooimet de vingers
naarbinnenmoetenproppen.Andere
soorten,zoalsde schijttongkikkers,
hebbenwel eentongmaardezeis
vastgegroeidmetde bek en kan niet
wordenuitgestoken.
Kikkershebbenvaakkleinetandjesin de
die nietdienenom te snijden
bovenkaak
oÍ malen,maarom de prooivastte
houden,grotereprooienwordenmetde
Vanwegehet
bekvastgegrepen.
ontbrekenvan malendetandenwordtde
prooialtijdin één keeropgeslokt,soms

Voortplanting
Kikkerslokkenelkaarniet met kleuren,
geurenof bepaaldgedrag,maardoor
paargeluidendie geproduceerd
worden
doorluchtuit de longenlangshet
te persendie de
strottenhoofd
stembanden
doentrillen.Hetgeluidwordt
versterktdoorde zogenaamde
lalraakblaas.die dientals klankkasten
kan bestaanuit een enkeleblaasonder
de keelof een gepaardeblaasaan
weerszijdenvan de kop.De
Iuchtin de kwaakblaas
ontsnaptnietvia de neusgaten
of mond,maarwordl
teruggevoerdin de longenom
zo luchten energiete sparen.
Het kwakenis een relalief
bezigheid
energieverslindende
zijn
voor de kikker,die
Íeservesbij alle andere
activiteitenin zijn levenjuist zo veel
mogelijkspaart.
Alle kikkerskunnenkwaken,dit ziin in de
regelde mannetjes.lederesoortheeft
frequentie
en duur
zijneigentoonhoogte,
geen
zo
lokt
een
mannetle
van de roep,
vrouwtjesvan de verkeerdesoort.Een
sterkopgeblazenkwaakblaasis vaak
en sommigesooden
bijnadoorzichtig
kunnende kwaakblaaszo ver opblazen
dat dezebijnanet zo grootis als de
kikkerzelf en het dier lijldte ontploffen,
een voorbeeldis de soortÁnaryrus
quercicus.
Omdatkikkerseen uitwendige
kennen,makenze gebruik
bevruchting
van een zogenaamdepaargreepoÍ
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dun,vliezigomhulseldatwordt
aangemaaktdoorde eileidersen opzwelt
zodrahet met waterin contactkomt.De
eierenwordenvaakaan planten
bevestigdzodatde embryo'smeer
zuurstofverkrijgen.AÍhankelijkvan de
ongeveerenkele
soortis de incubatietijd
oagen.

amplexus,
waarbijhet
mannetje
altijd
bovenopzit.
Tijdensdit
reflex
verkrampen
de voorpotenvan het mannetje,
waardoorhij goedvastgeklemdzit. Een
nadeelis dat de wellustige
mannetjes
somsnietzo nauwkijkenen een
verkeerdesoortaanklampen,dit kan
zelÍseen anderediersoortziin zoalseen
salamander
oÍ eenvis.

stadiumis
Nadathetembryonale
doorlopenkomende eierenuit en
verschijnende kikkervisjes,de nog
pootlozemaarvan kieuwenvoorziene
larvenlevende eerstedagenvan de
dooier.Het zijn eerstnog kleine,pootloze
zwarte,wormachtigediertjesmet kleine
kieuwen.Kikkervisjes
van sommige
en bijna
soortenzijnongepigmenteerd
doorzichtig.

De eigenlijkebevruchtingvindtin de
regelonderwaterplaats,het vrouwtje
kromthaar rug wat een voorbodeis van
de eiaÍzeten het mannetjeaanzettot het
uitscheidenvan zln sperma.De
mannetjesmengenpas tijdensde eiafzethun spermamet de onbevruchte
eierenvan de vrouwtjes.Zodrade eieren
uit het vrouwtjeglijden,laat het mannelje
zïp zaadlopen,zodatzoveelmogelijk
eierenwordenbevrucht.Er zijn maar
enkelesoortenwaarvanbekendis dat ze
kennen,
eeninwendige
bevruchting
bijvoorbeeldde sooftenuit het geslacht
Nectophrynoides
en de staartkikker
(Ascaphustruef. De mannetjesvan deze
laatstesoorthebbeneen gespierde,
staart-achtige
structuuraan de
achterzijde,die wordtingebrachtbij het
gezienop een
vrouwtje.
DitÍunctioneel
penislijkendorgaanis een aanpassing
op de snel stromendebekenwaarde
kikkerin leeft,het spennazou bij een
normalebevruchting
snelwegspoelen.

zich de
Na enigetijd'ontwikkelen
later
komên
de voorpoten
achterpotenen
tevoorschijn.De voorpotengroeiennet zo
snelals de achterpotenmaar zijnde
eerstetijd niet zichtbaaromdatze zich
ontwikkelenin de kieuwzakkenen zijn
dusniette zientot ze uileindelijk
'doorbreken'.Laterverdwiinende
kieuwenen staart,de bijnavolledig
ontwikkeldelarvenkruipendan op het
landen lijkenuiterlijkal op een kikker,
zijn.Bij
hoewelze nog nietgeslachtsrijp
de meestesoortenduurtde embryonale
en larvaleontwikkelingenkelewekentot
maanden,
anderekikkerskenneneen
jarenlanglaruaalstadium,wat vaakle
makenheeftmet een lagetemperatuur
wat een groteinvloedheeftop de
ontwikkelingsduur.
Verdediging

Ontwikkeling
Kikkerskennenmeestalgeenactieve
en
verdediging;
ze hebbeneen schutkleur
blijvenstil zittenin de hoop niette worden
opgemerkt.

De eierenvan kikkerszijn meestal
doorzichtigen gelatineus,ze worden
aÍgezeÍin grote,ovalemassa's,in kleine
klompjesof in snoeren.Het aantal
varieertvan enkeletientallentot
honderdenen kanoplopentot duizenden
eierenper legsel.De eierenhebbeneen

Ecologie
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Kikkersspelenvanwegehun massale
voorkomen,vooralvan de laruen,een
groterol in een ecosysteem.Ze staanals
kleinecarnivoregewerveldenin het
middentussenkleinere,ongewervelde
dierendie gegetenwordenen grotere,
gewerveldedierendie levenvan kikkers.
Vanwegehundunne,permeabele
huid
ziinze bovendiengevoeligvoorvervuiling
en andereveranderingen
binnenhet
ecosysteem,waardoorde aanwezigheid
van kikkersdoorbiologenals een
belangrijkeindicatorwordtgezienvoor
eengezondmilieu.

Fabeltjesover kikkers
Overde kikkersbestaanverschillende
fabeltjes,mÍhes en broodje-aap
verhalen.Enkelebekendere
zijn:
.

Kikkerszijngevoeligvoorvervuiling
omdatze vanwegede complexe
ontwikkelingen metamorfosesterk
afhankelijkzijn van hormonen,dit zijn
ontwikkelingsregulerende
verbindingen
die belangrijkzijnvoorde overgangvan
kikkervisjetot kikker.Doorvervuilingkan
de hormoonhuishouding
verstoordraken
en hierdoorontstaanmisvormingen
en
gedrag
veranderingen
in het uiterlijk,het
en de voortplanting.
Het is bekenddat
kikkersbijvoorbeeldkleinerblijven,
mindergaan etenof mindereieren
produceren.
Bij eenteveelaan meststoffenin het
oppervlaktewater
oÍ de bodemwordtde
habitatoverwoekerddoorvegetatieen
trekkende dierenwegnaarminder
Vermesting
leidt
begroeide
locaties.
meestaltot vezuring,in eente zuur
milieukunnenkikkersen huneierenen
larvenzich niet ontwikkelen.

.

.

Hetjaar 2008 is door
natuurbeschermingsorganisaties
en
dierentuinenuitgeroepentot hetjaar van
de kikker, in de hoopwereldwijde
aandacht
te verkrijgen
voorde bedreiging
van de kikkers.
Mensendie bangzijnvoorkikkersleiden
aan RanidaÍobie,
mensendie bangzijn
voorop paddengelijkende
exemplaren
hebbenlastvan BufonoÍobie.
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Kikkers kunnen het weer
voorspellen:In westelijkEuropa
werdenkikkersgebruiktom het
weerte voorspellen.
De
veranderendehuidkleurvan een
kikkerheeftinderdaadte maken
heeftmet een anderetemperatuur
maareen
oÍ luchtvochtigheid,
is
accurateweersverwachting
hieruitniette herleiden.
De
aboriginalsvan Australiëen de
oorspronkelïkebewonersvan
Amerikabeschouwdenkikkersals
de brengersvan regen.Dit is wel
te verklarenomdatkikkersbij
regenmassaaltevoorschijnkomen
vanwegede vochtige
omstandigheden
maarkikkers
hebbennatuurlijkgeeninvloedop
het weer.
Kikkers zijn giftig: Slechtsweinig
soortênkikkerszijn gevaarlijkvoor
de mens,dezesoortenkomen
in Azië
alleenvoor in regenwouden
en Midden-en Zuid-Amerika.
Giftigekikkershebbenmeestal
eenfellekleuralswaarschuwing
voorvijanden,
zoalsde
pijlgiÍkikkers
en sommige
mantellas.
Kikkers zijn heilzaam:In
sommigeAziatische
landen
wordenkikkerpotenop open
wondenof ooginfecties
aangebrachtin de veronderstelling
dat dit de genezingzal
bespoedigen.
In werkelijkheid
is er
mel
een risicoop besmetting
parasieten
die op de kikkersleven,
die via infectiesen wonden
gemakkelijk
binnenkunnen
dringen.Eenvoorbeeldvan een
dergelijkeparasietis de lintworm
Spirometra erinaceieuropaei.

.

.

.

Paddenveroorzakenwratten:
PaddenoÍ pad-achtigekikkers
hebbengeenwrattenmaarslijmin de huiddieze een
en gifklieren
wrattiguiterlijkgeven.Wrattenbij
de menswordenveroozaaktdoor
een virusen hebbennietsmet
kikkersof paddente maken.
KikkeÍs brengen (on)geluk in
Aziatischelandenals Japan
wordenkikkersals geluksbrengerS
gezien,in andereculturenjuistals
symboolvooronheil.

.
.
.
.
.

.

Cultuur
Ons koude kikkerlandjeis een lerm die
wel gebruiktwordtvoor en door
Nederlanders.
Kikkerszijn onderwerpvan
een aantalspreekwoorden
en gezegdes
en komenookterugin allerleiculturen.
Eenkikkerspeeltbijvoorbeeldeen rol in
het sprookjevan de kikkerkoning,
waarin
prinses
zich
haar
een
die
over
tegenzin
heenzet en de 'smerige'kikkerkust,
waamadeze in een prinsverandert.
Anderebekendekikkerszijn Kermitde
kikkeren kikkeruitde boekenserievan
MaxVelthuijs.Eenbekendversjeover
kikkers,Zevenkikkertjes,begintalsvolgt:
Er zaten zeven kikkertjesal in een
boerensloot.
_ De sloot was toegevroren,de
kikkertjeshalf dood.
Enkelevoorbeeldenvan spreekwoorden
en gezegdeswaarinkikkerseen rol
spelenzijn:
.
.

Kikkerbloedhebben: het nooit
koudhebben.
Ergens verkikkerd op zijn;
ergensverliefdop zijn.
Als een kikker op een kluitje;
geenbewegingsruimte
hebben.
Een kikker in de keel hebben;
een schorrestem hebben.
Een koele kikker zijn; zichniet
sneldrukmaken.
llVaarkikkers zijn daar is ook
watêr; als er veel geruchtenzijn is
er meestalietsvan waar (idem:
waar rookis, is vuur).
Hij is er aÍ als een kikker van zijn
staart; hij heefthelemaalniets
meer.

Bron:
http://nl.wikipedia.
org/wiki/Kikvorsachtige
n
Van eitje naar kikker
Bescherming: Volgensde
Natuurbeschermingswet
magje geen
kikkersverstoren,laatstaanze dodenof
geelbuikpad
meenemên.
De boomkikker,
en de knoflookpadbehorentot de
bedreigde
soorten.De heikikker,
poelkikkeren vroedmeesterpad
behoren
tot de kwetsbareamfibieën
Hoe lang leven kikkers ? Een heel
moeilijke
vraag.Er is hieromtrent
heel
weiniggewetenomdathet nieteenvoudig
is kikkershun helelevenlangte volgen.
Menheeftnog geensysteemgevonden
om hen een soorthalsbandom te doen
en zo hundoenen latente volgen.In
gevangenschap
echterweet mendat
kikkerstussen4 en 15jaar oudkunnen
worden
Bron:
go1/kikkertekst
http://users.telenet.be/cha.
.html

Een kruiwagenvol kikkers; een
moeilijkin de handte houden
situatie.
Van een (kale)kikker kan men
geen veÍen plukken; men kan
geengeldkrijgenvan iemand
zondervermogen.
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SUDOKU

cadeaubonvan € 5, - wordtzo spoedig
mogelijkuitgereikt.
Wilt u aangevenof Freekde Bruijn,die
te
dezepuzzelsmaakt,te moeilijke,
makkeliike,
of preciesgoedesudoku's
maah?

Weerzijn er tweegoedeoplossingen
binnengekomen
op de sudokuvande
vorigekeer.De oplossingwas:web-site!
Abusievelijkis de oplossingvan de eerste
krantvan dit jaar vergetente vermelden.
Hierbijde oplossing
was:volhouden.
De prijswinnaaris deze keergeworden:
18.De
S.J.Anes,van Ravelingenstraat

Sudoku met letters:
,)

j
I

n

s
k

I

S

a .l

,|

n

n s
1-

a
,|

k

e

I

a
I

S

k
a = t , e = 2 , j = 3!,= 4 , k = 5 ,
n = 6 , s = 7 1, = 8 e n ? = 9 .

t

n

,|

t

Karakters:a, e,j, l,k,
n,s,ten?.

De oplossingis eenwoord in de lettertabel van linksboven naar rechtsonder. Stuur de
oplossingin vóór de sluitingsdatum van 4 november van de volgendeBockepraat op
luchtmanspl. 9 en voor de winnaar is er dan een cadeaubonvan € 5,fi).

MeeÈsweet uw woning op waardete schatten!
Meteen kleinteamvan deskundigeen enthousiastemedewerkerszijnwij u graagvan
in de
dienstbij de verkoopvan uw woning.Als één van dê grootstemakelaarskantoren
regio,'zijn
wij alsgeenanderin staatuwwoningbil eenbreedpubliekonderde aandacht
te brengen.Wij werkendaarbijuiteraardnauwsamenmel onzêanderekantorenin het
centrumvan Leidenen Leiderdorp.
MeeÈs:Goedgeregelddus!
Bentu binnenkortvan plante verhuizenen wilt u wetenwal uw woningwaardis?
Wij komengraageen keer langsvooreen gratiswaardebepaling.
Een gÍoet van kantoor Stevensbloem!!
- LeidenStevenshofMêeÈsMakelaars
(0)715685600 F+31(0)71
568560lEmail:
JD LEIDENT+31
Stevensbloem305-2331
inÍo.leiden.stev@
meeus.com
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WONINGINBRAKEN
IN DEBOCKHORST
(Leidsch
dagblad26 julí2008)
Woninginbraken
via bovenlichtjes
Bijeenaantalwoningen
in LeidenWestis de afgelopen
weekingebroken
via
het bovenlichtje
van de achterdeur.
gaat
Het
om huizenaan de Calandstraat
en JacobCatslaanin de LageMors
en hetJan Paetspleinen de Pietervan der Aastraatin de Bockhorst.De
dievenwistende uitzethaak
van het bovenlichtje
los te schroeven,waarna
mende woningkonbetreden.
In een aantalgevallen
wasde buiteenlaptop.
Waarschijnlijk
hebbende bovenlichtjes
opengestaan.

'l
Algemene LedenVergadering
Maandag 13 oktober

Kleine

Laat

:

I

20 uur

zaal- in Buurthuis Morschwijk
Topaaslaan 19
uw stem horen

en denk mee.
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Kikkerkleurplaat

Kleine groepjes:max. 6 cuÍsisten, dus u kriigt
veel aandachten gelegenheidtot vragen stellen.
lndividueleaanpak.

Maatwerk computercu rsus
Windows,Word, lntêrnet + e-mail, Excel, Powerpoint
en Access behoÍentot de mogelijkheden.ECDL
gehraliÍiceerd (EuropeesRiibewiis).Tevens
Fotobewerking. Een dagcuÍsus van
10 x 1y2uur oÍ avondcursusvan 7 x,2 uur kost € 170,-.
Uitermategeduldigeen enthousiastedocenten.
VoorinÍoe-mail:Loesde Blok,inÍo@hitenteÍ.ní.
Luchtnansplein
9, 2332PP Leidên.
OÍ bêl:07'l-5761456.
U kuntvrijblÍvende€n brochureaanvÍagen.
We beginnên halÍ sêpternber,

wwwhitenter.nl

halÍ ranuad en halÍ apÍil

met de culsussèn.
RhÍngeesterstÍaatweg
184,
Dê leslocatieis: AdministratiecollectieÍ,
2342AM Oegstgeest.(NetvooÍbijHotelHetWltte Huls)
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salon Papillon
Schoonheid.s

Werkplaats:
Hoofdstraat/HoekMolenstÍaai
Ses$enhêim

Tel:0252-221553

Aallje Noordewierlaanl, 2324 KP Iziden
op maandagen vrijdag.
Lnchtmansplein14, 2i32 PK l*iden
op dinsdtg en donderdag.
Behandelingen volgenstelzfonischealspraak
specialiste
Uw schoonheids

Prive:
212332PX Leiden
Sijthoffstraai
6274
Tel:O71-531

Mobiel:
06-54776967

Jacqueline van den Bogaerd
06 23046924
EIke maand Leukcaanbiedingen!
Voor meerinformaÍie kunt u ahíjd bellen.
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