
Herkenningskaart eieren van amfibieën

► Grootte 1,9-2,4 mm
► Kleur roomwit of groenig
     wit
► April-juni

Kamsalamander

Kenmerken

Salamanders

Eieren van amfibieën zijn in het water te vinden vanaf begin maart tot eind juli.    We onderscheiden:

Kleine watersalamander / vinpootsalamander

Relatief groot ei. Deze soort kan 
ook groter en steviger materiaal 
gebruiken zoals watermuntblad 
en dood lisdoddeblad. 

► Kleine eiklompen met minder
     dan 30 eieren
► Afzonderlijk afgezette eieren,
     vaak in omgevouwen blaadjes
► Eieren in legsels met meer 
     dan 30 eieren (eiklompen,   
     snoeren of strengen)
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Alpenwatersalamander

Vuursalamander

Links: v.l.n.r. ei van kamsalamander, kleine watersalamander 
en Alpenwatersalamander. Rechts: omgevouwen blaadjes.

Eieren geelbuikvuurpad Eieren watersalamanders Eieren gewone pad (snoer) en groene kikker (klomp)

► Grootte 1,4-2,4 mm
► Kleur beige tot bruin of
     licht tweekleurig
► April-juni

Kenmerken

► Grootte 1,3-1,8 mm
► Kleur beige tot donker-
      bruin (soms gelig, groen-
      grijs of grijsachtig wit)
► April-juni

Kenmerken

Ei kleine watersalamander is 
niet van ei vinpootsalamander 
te onderscheiden. In overlap-
pend leefgebied hier rekening 
mee houden. 

De vuursalamander is eierlevendbarend. In het voorjaar zet het 
vrouwtje larven af in het heldere, zuurstofrijke water van bron-
beekjes, bronputten en bronpoelen.

Zie onder andere Herkennings-
kaart amfibieënlarven voor meer 
informatie over de herkenning 
van larven.
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Kijk bij het determineren van eieren van amfibieën altijd naar een combinatie van kenmerken! De meeste soorten staan 
op deze kaart. Voor de overige soorten en meer informatie verwijzen wij naar de  RAVON-veldgids “Herkenning amfibieën 
en reptielen” (www.webshop.ravon.nl).

A B C

Eieren van watersalamanders kun je zoeken 
vanaf de oever in poelen, sloten, vijvers en 
vennen. Als er waterplanten aanwezig zijn, kijk 
dan vooral naar omgevouwen blaadjes. 

In beschaduwde bospoelen vindt eiafzet vaak 
plaats op rottend blad.



Kikkers en padden

Geef uw waarnemingen door!

► Grote eiklompen
► Kleur eikern bovenzijde 
     zwart tot grijsbruin, 
     onderzijde bleker
► Maart-april

Bruine kikker / heikikker

Kenmerken

Groene kikker

Boomkikker Gewone pad

► Kleine eiklompjes
► Kleur bovenzijde (licht-)
     bruin, onderzijde geelwit
     licht tweekleurig
► Vaak aan waterplanten
     vastgehecht
► April-mei

Kenmerken

► Kleine eiklompen
► Tweekleurige (bruin-witte)
     eikernen
► Zakken vaak snel weg
     onder water
► Mei-juni

Kenmerken

► Korte, dikke eistrengen
► Kleur bovenzijde grijs of 
      lichtbruin, onderzijde een
      lichte vlek
► April-mei

Knoflookpad

Kenmerken

Rugstreeppad

► Eisnoeren 4-6 mm dik
► Snoeren (meestal enkele 
     rij eitjes) vaak los op de 
     bodem van ondiepe
     wateren
► April-juni, soms iets later

Kenmerken

► Eisnoeren 5-8  mm dik
► Snoeren (meestal dubbele 
     rij eitjes) vrijwel altijd om
     onderwaterstructuren
     gewikkeld
► Maart-april

Kenmerken

Net gelegde (donkere) en al opgezwollen (lichtere) eiklompen van bruine kikker. 

NB Voor de eieren van de geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad verwijzen wij naar de  RAVON-veldgids “Herkenning amfibieën en reptielen” (www.webshop.ravon.nl). 

Eiklompen bruine kikker en hei-
kikker lijken heel erg op elkaar. 
Heikikkereieren zijn iets kleiner. 
In overlappend leefgebied hier 
rekening mee houden. 

Waarnemingen kunt u doorgeven via Telmee.nl of Waarneming.nl. Soms is de determinatie 
lastig en dan is het prettig als er foto’s bijgevoegd zijn van de belangrijkste kenmerken. 

Kikkers en padden zetten hun eieren af in eiklompen, snoeren of strengen. Net gelegde 
eieren moeten nog wat opzwellen waardoor herkenning lastig is. Oude, of uitgekomen 
eieren zijn niet goed te determineren. Let ook op de seizoensgrenzen van de voortplan-
ting van de soorten.


