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De Stierkikker in Vlaanderen
Nieuwe inzichten in verspreiding,
foerageergedrag en ontwikkeling
ROBERT JOORIS

De Stierkikker is een exoot in Vlaanderen en plant zich sinds kort ook in het wild voort bij ons. In deze
bijdrage worden heel wat nieuwe inzichten omtrent de verspreiding, het gedrag en de ontwikkeling
van deze soort in onze regio op een rijtje gezet.

Inleiding
De Stierkikker (Rana catesbeiana) (Figuur 1) is
inheems in Noord-Amerika en komt van oorsprong voor tussen de oostkust en het Rotsgebergte (Rocky Mountains). Bij het begin van de
20e eeuw werd hij ingevoerd ten westen van
het Rotsgebergte en is er momenteel over een
groot gebied ingeburgerd. Tijdens de laatste
eeuw is deze soort ook geïntroduceerd in diverse landen van Centraal- en Zuid-Amerika en
Azië.
In Europa werd de Stierkikker in 1932 voor het
eerst geïntroduceerd in Italië, waar hij nu wijd
verspreid is in en nabij de Po-vlakte (Gasc et al.
1997).Vanaf 1990 werden ook reproducerende
populaties waargenomen in twee regio’s binnen Frankrijk en in enkele andere Europese landen (Duitsland, Groot-Brittannië, Griekenland)
(Veenvliet & Veenvliet 2002). In NoordwestEuropa werd succesvolle reproductie voor het
eerst vastgesteld rond 1990 in Nederland
(Stumpel 1992). De eerste waarnemingen in
Vlaanderen dateren uit het einde van de vorige
eeuw (Jooris 2002a,b), maar betroffen steeds
geïsoleerde waarnemingen van adulte dieren.In
Wallonië, net over de taalgrens, werd mogelijk
voor het eerst voortplanting vastgesteld (De
Wavrin 2000). In de zomer van 2001 werd op
verschillende plaatsen in de vallei van de Grote
Nete, op het grondgebied van de gemeenten
Balen (Hulsen) en Olmen, eveneens voortplan-

Figuur 1. Stierkikker (Rana catesbeiana) (foto R. Jooris).

ting vastgesteld in Vlaanderen (Jooris 2002a,b).
Deze feiten waren de start voor een meer uitgebreid onderzoek naar de verspreiding van de
Stierkikker in Vlaanderen en van intensief veldonderzoek naar de voortplanting van de aanwezige dieren.

Veldonderzoek en andere
waarnemingen
Het onderzoek naar de verspreiding van de
Stierkikker was initieel gebaseerd op eigen toevallige waarnemingen en meldingen van der-

den. Daarnaast trachtten we met behulp van
publicaties in enkele kranten, vooral dan in de
regio waar er meerdere dieren gesignaleerd
werden, meer informatie in te winnen over
mogelijke locaties waar Stierkikkers aanwezig
zijn. Dit gaf aanleiding tot heel wat reacties.
Spoedig bleek echter dat deze krantenartikels
leidden tot een ware ‘stierkikkerfobie’ en dat
veel meldingen betrekking hadden op inheemse groene kikkers. Daarom moest elke melding
gecontroleerd worden. Daarnaast werden
waterpartijen in regio’s waar larven van Stierkikkers te koop zijn aangeboden, systematisch
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geïnventariseerd. Met behulp van een verrekijker werden oevers nauwlettend onderzocht op
aanwezigheid van adulte dieren. Na zonsondergang zijn sommige waterpartijen ook met een
halogeen straallamp geïnventariseerd. Paarlustige mannetjes werden gestimuleerd door de
paringsroep af te spelen met een bandrecorder.
Van een aantal waterpartijen (n=31) langs de
Grote Nete (Zammels broek, Hulsen en Balen)
en in Arendonk (Lokkerse Dammen), die in volle voortplantingsperiode zijn geïnventariseerd,
is het aantal roepende mannetjes geteld.
Op plaatsen waar voortplanting is vastgesteld
werden niet minder dan 1522 larven gevangen
met behulp van een schepnet en gecontroleerd
op hun ontwikkelingsstadium volgens Iwasawa
& Morita (1980), gewicht, kopromp lengte en
totale lengte. Deze vangsten spreiden zich
hoofdzakelijk over 2002 en 2003 en in mindere mate 2004 en 2005. De lengtematen werden
bepaald met behulp van een schuifpasser tot op
1 mm nauwkeurig, het gewicht met een Pesola-veerbalans (capaciteit 30 en 100 g) tot op
1 g.
Behalve de veldwaarnemingen werd de ontwikkeling van de larven en het gedrag en de voedselpredatie van larven, subadulte en adulte
Stierkikkers nauwkeurig gevolgd in een buitenterrarium en in aquaria. In het terrarium met
een oppervlakte van 25m2 zijn drie kleine vijvers aangelegd, voldoende diep zodat de dieren
probleemloos konden overwinteren. Daarnaast
werd in een waterbassin (90 x 80 x 55 cm) de
mogelijke predatiedruk op larven van Stierkikker door Snoek (Esox lucius) en Baars (Perca
fluviatilis) geobserveerd. Gedurende een periode van twee maanden (1 april 2003 tot 31 mei
2003) werden 40 larven (ontwikkelingsstadia
26-27 met een totale lengte variërend van 51
- 90 mm (gemiddelde = 72,1) en een gewicht
van 3 - 8 g (gemiddelde 4,6 g) samen gehouden met twee Baarzen (Perca fluviatilis) met
een respectievelijke lengte van 21 en 18 cm.
Gedurende een analoge tijdsduur (9 juni - 10
augustus 2005) werd een juveniele Snoek
(lengte 28 cm, gewicht 160 g) samen gehouden met 100 vissen (5 - 12 cm groot), 50 larven van de Meerkikker (Rana ridibunda) en 25
larven van de Stierkikker (ontwikkelingsstadia
26 – 28, totale lengte 78 - 141 mm (gemiddelde = 116,8 mm), gewicht 6 - 31 g (gemiddelde
= 7,2 g)). In deze stadia zijn de larven van de
Stierkikker vrij mobiel. Als vissoorten werden
Vetje (Leucaspius delineatus) en Blankvoorn
(Rutilus rutilus) gebruikt. Alle vissoorten werden gevangen in een privaat visvijver, met toestemming van de eigenaar.
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Figuur 2. UTM-kilometerhokken waar Stierkikkers (Rana catesbeiana) voorkomen. De hokken waarin voortplanting
is vastgesteld zijn omkaderd (gegevens Hyla-databank).

mingen in Tongeren en Zonhoven (Schops
1999) konden niet meer herbevestigd worden.
Wel worden in het vijvercomplex van Zonhoven op heel wat vijvers roepende Meerkikkers
(Rana ridibunda) vastgesteld. Het is mogelijk
dat de relatief luide roepen van de Meerkikker
destijds als roepen van Stierkikkers werden
beschouwd, hoewel de paringsroepen van beide soorten duidelijk verschillen. Er was een melding van een Stierkikker larve in het visserijcentrum te Bocholt, maar bij nader onderzoek
bleek het een ‘reuzenlarve’ van een soort van
het groene kikker-complex te zijn (totale lengte = 173 mm, gewicht = 43 g, ontwikkelingsstadium 26).
Momenteel zijn er drie gebieden bekend waar
de Stierkikker zich voortplant (Figuur 2): het
Valleigebied van de Grote Nete, tussen Balen
(deelgemeenten Hulsen en Olmen) en Westerlo, waar de grootste populaties voorkomen, het
Goorken en de Lokkerse Dammen te Arendonk
en het Grootbroek te Huldenberg (Sint-Agatha-Rhode).
Volgens lokale sportvissers zouden Stierkikkers
in het valleigebied van de Grote Nete al sinds
een tiental jaren aanwezig zijn. Ze concentreren zich vooral in de talrijke visvijvers op het
grondgebied van de deelgemeenten Hulsen en
Olmen, meer bepaald tussen Straalmolen en

het kanaal Kwaadmechelen - Dessel. Dit kanaal
is momenteel een barrière want ten oosten
ervan zijn er tot op heden geen Stierkikkers
waargenomen. Meer westwaarts worden eveneens Stierkikkers gesignaleerd op diverse visvijvers en in de Nete zelf, o.a. ter hoogte van
Machielkesbrug, het Bels broek en in de omgeving van Kannuniksbrug. Uit het meer stroomafwaarts gelegen gebied zowel ten noorden als
ten zuiden van het Albertkanaal is het aantal
waarnemingen schaars maar ook hier is er op
sommige plaatsen eveneens voortplanting. Een
vrij grote populatie vinden we op het grondgebied van Geel, in een aantal weidepoelen en
een oude Nete meander ten zuiden van de SintDymphnakapel te Zammel, in het Zammels
Buitenbroek en verder stroomafwaarts in diverse visvijvers tot Zammelsbrug. Nog andere
locaties zijn de Kwarekken te Westerlo,het langs
de Laak gelegen Trichelbroek in Laakdal, deelgemeente Eindhout, en het Goor in Westmeerbeek, deelgemeente van Hulshout. Laatste
waarneming is tot op heden de meest westelijke in de Nete vallei. In dat hele valleigebied
bezetten de Stierkikkers vooral eutrofe, veelal
vegetatieloze maar visrijke vijvers.
De tweede regio met reproducerende populaties betreft het Goorken en de in de directe
omgeving gelegen Lokkerse Dammen. Dit zijn

Verspreiding van de Stierkikker
in Vlaanderen
De Stierkikker werd waargenomen in alle
Vlaamse provincies (Figuur 2). In West- en
Oost-Vlaanderen en Limburg betreft het uitsluitend waarnemingen van solitaire dieren, die
in sommige gevallen zijn weggevangen of
gedood. De niet nader gespecificeerde waarne-

Figuur 3. Mannetje Groene kikker (Rana kl. esculenta) in omklemming met vrouwtjes Stierkikker (Rana catesbeiana)
(foto R. Jooris).

minerotrofe laagveenmoerassen die rechtstreeks bevloeid worden met kalkrijk water uit
het kanaal Dessel-Schoten.
Het derde reproductiegebied situeert zich in
het Grootbroek in Vlaams-Brabant. Het Grootbroek is een komgrond in de vallei van de Dijle
en heeft een oppervlakte van ongeveer 53 ha.
De Stierkikkers bevolken er vooral enkele kleinere vijvers en grachten in het moeras ten noorden en ten westen van de ruim 30 ha grote
waterplas.

Ecologie en foerageergedrag
Stierkikkers overwinteren in het water, dikwijls
ingegraven in de modder. In onze regio gaan de
meeste dieren vanaf oktober in overwintering.
Zo werden er bij een telling in Zammelsbroek
op 13 oktober 2003 weinig of geen adulte of
juveniele Stierkikkers meer waargenomen. Bij
zacht weer wordt de winterslaap soms onderbroken, vooral dan in ondiepe waterpartijen
waar er meer invloed is van de luchttemperatuur. Op 11 januari 2004 werden bij een luchttemperatuur van 11°C een drietal actieve juveniele dieren waargenomen in de vijvers van het
buitenterrarium, zonnend en met de kop boven
de waterspiegel.
De warmteminnende stierkikkers ontwaken pas
laat in de lente - half april tot begin mei - uit
hun winterslaap en zonnen dan graag op een
warme plaats tussen de oevervegetatie.
Vanaf eind mei of begin juni worden de eerste
paringsroepen gehoord. Mannetjes roepen de
gehele zomerperiode door, vooral na zonsondergang en tot vroeg in de morgen, maar de
piekmaanden zijn wel juni en juli. Op warme en
windstille dagen worden ze ook overdag
gehoord. De roepactiviteit neemt sterk af in
augustus en tijdens de eerste helft van september kan sporadisch nog een roepend mannetje
waargenomen worden. De roep van de stierkikker is totaal verschillend van deze van de Europese soorten van het groene kikker-complex.
Soort

IN

ROBERT JOORIS

DE STIERKIKKER IN VLAANDEREN

Zammelsbroek

Het is een geluid met een lage frequentie dat
beschreven wordt als een laag rommelend
“bwumm-bwumm-bwumm” en enigszins vergeleken kan worden met de roep van de Roerdomp (Botauris stellaris). De roep is in elk geval
niet zo luidruchtig als deze van de Meerkikker
(geluid te horen op www.natuurpunt.be/hyla).
De populatiedensiteit bij Stierkikkers is in vergelijking met deze van de Europese groene kikkers relatief laag. De mannetjes hebben een uitgesproken territoriaal gedrag. Ze vormen in de
voortplantingstijd geen paarkoren maar roepen
solitair, vooral langs de oevers en verscholen in
of onder overhangende oevervegetatie. Binnen
deze door hen afgebakende oeverzone zijn ze
zeer agressief tegenover andere seksueel actieve mannetjes. In de meeste bezochte waterpartijen werden slechts één of twee roepende
mannetjes waargenomen. In grotere waterpartijen kan dit soms oplopen tot vier.
Tussen de oevervegetatie kunnen zowel mannetjes als vrouwtjes stierkikker urenlang en
bewegingloos zitten wachten op potentiële
prooien om dan plotseling toe te slaan. De
Stierkikker heeft een brede trofische niche: jonge en subadulte dieren eten hoofdzakelijk
ongewervelde dieren zoals voorbijvliegende
waterjuffers en libellen, regenwormen, spinnen,
enz. Volwassen stierkikkers eten alles wat
beweegt en niet te groot is om naar binnen te
werken: ongewervelden, vissen, amfibieën, kleine knaagdieren en mogelijk ook kleine vogels.
Ook hun eigen larven en juvenielen worden niet
versmaad. Predatie grijpt dus eveneens onder
water plaats.
Wanneer een Stierkikker vanuit zijn hinderlaag
een prooi opmerkt langs de oever, dan duikt hij
onder het wateroppervlak om juist op de plaats
waar de prooi zich bevindt aan de oever op te
duiken en ze bliksemsnel vast te grijpen. Een
relatief kleine prooi wordt meteen naar binnen
gewerkt,grotere prooien worden vastgehouden
in de muil en onder water verdronken en vervolgens naar binnen geslikt. Foerageert een
Straalmolen Hulsen
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prooi op enige afstand van de oever dan achtervolgt de Stierkikker ze dikwijls op het land.
Amfibieën en vissen waarmee Stierkikkers
samen zijn gevonden in de verschillende gebieden staan vermeld in Tabel 1. Op 22 juli 2005
werd er een omklemming van een mannetje
Meerkikker met een vrouwtje Stierkikker waargenomen in het Grootbroek.Dat mannetjes van
de Europese groene kikkers een voorkeur hebben voor vrouwtjes van sterk verwante soorten
is een bekend verschijnsel. Zelfs het hybridogenetisch taxon, de Groene kikker durft het aan in
amplexus te gaan met een vrouwtje Stierkikker
(Figuur 3).

Morfologie en ontwikkeling
Een larve van de Stierkikker (Figuur 4) kan relatief gemakkelijk onderscheiden worden van een
larve van Europese groene kikkers. Ze hebben
een bruine tot groenbruine grondkleur op de
rug en zijn zwartbruin tot zwart gestippeld. Bij
sommige larven zijn er ook iets grotere donkerbruine vlekjes aanwezig. De onderkant is vuilwit met bruine vlekjes die naar de keel toe met
elkaar vergroeien tot een marmertekening. Ter
hoogte van de mondholte zijn ze nagenoeg volledig bruin. De staartkam is vrij hoog en bezaaid
met zwarte en vuilwitte stippen. Bij de larven
van groene kikkers is de grondkleur op de rug
donkergroen en de zwartbruine vlekken zijn
groter dan bij de Stierkikker. In de stadia net
voor de metamorfose is de vertebrale groene
streep vaak duidelijk te zien, een kenmerk dat
bij de larve van de Stierkikker ontbreekt.
De Stierkikkerlarven worden zeer groot, tot 167
mm lang (n=1388) en een maximaal gewicht
van 47 g (n= 1378). Larven van groene kikkers
daarentegen zijn beduidend kleiner en hun
totaal lengte schommelt meestal tussen 4080 mm (Günther 1990).
De nieuwe generaties larven verschijnen in de
maanden juli tot en met september (Figuur 5).
Het gehele jaar door worden er larven in ontwikkelingsstadium 26 en 27 gevonden.Vooral in de
vroege lente (maart) zijn ze dominant aanwezig.
Vanaf april verschijnen dan de verder ontwikkelde larven en larven in pré-metamorfose stadia
worden waargenomen in juni tot en met okto100%
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Amerikaanse dwergmeerval
Baars
Bittervoorn
Blankvoorn
Blauwbandgrondel
Giebel
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Rietvoorn
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Tabel 1. Soorten amfibieën en vissen waarmee Stierkikkers samen gevonden werden. (*nb: niet bepaald).
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Figuur 5. Procentuele verdeling van het aantal
gevonden larven tijdens de maandelijkse
bemonsteringen. De kleuren verwijzen naar de
ontwikkelingsstadia. Extra figuren hierover vind je op
www.natuurpunt.be/focus
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ber. In de tweede helft van augustus worden de
meeste pré-metamorfose larven en juvenielen
gevonden. Een klein aantal larven overwintert in
het pré-metamorfose stadium om meer dan
waarschijnlijk in de lente van het derde kalenderjaar te metamorfoseren. Dit betekent dus dat de
larven pas metamorfoseren ten vroegste in de
zomer van het tweede kalenderjaar en dat de
meeste gemetamorfoseerd zijn in de herfst
ervan. Dit wordt ondermeer ondersteund door
volgend experiment: op 14 juli 2003 werden 110
larven in hun tweede kalenderjaar gevangen in
de Binnenbrokken te Hulsen en in twee waterbassins gehuisvest. De waterbassins werden
beplant met ondergedoken en drijvende waterplanten zoals Gedoornd hoornblad en Kikkerbeet. De larven werden gevoederd met korrels
voor goudvissen, levende en ingevroren muggenlarven. Bij controle op 8 september van datzelfde jaar bevonden er zich 86 larven (78%) in
pré-metamorfose stadia en waren reeds 13 larven (12%) gemetamorfoseerd.
Tijdens ontwikkelingsstadium 31 is er regressie
van de larvale cloacabuis en tijdens de daaropvolgende stadia verkort de staart en verschijnen de voorste ledematen. In dit stadium hebben de larve de maximale energie opgestapeld
om de metamorfose in te zetten. Zowel in
gewicht, als in totale lengte zijn er beduidende
verschillen bij de larven waar te nemen tussen
de locaties in Zammels broek en Hulsen (Binnenbrokken en Straalmolen) en de vijvers in het
Griesbroek te Olmen (Figuur 6). De larven in dit
stadium zijn beduidend groter in het Griesbroek
dan in de Binnenbrokken en in het Zammelsbroek. In de vijvers van het Griesbroek werden
er in september nooit larven in prémetamorfose vastgesteld wat er op wijst dat daar alle larven in hun tweede kalenderjaar metamorfose-

ren. In de vijver van het buitenterrarium daarentegen metamorfoseren de larven pas in hun
derde, sommigen zelfs in hun vierde kalenderjaar. Deze vijver heeft een rijke onderwatervegetatie van Gedoornd hoornblad en Canadese
waterpest en is zeer arm aan zweefalgen.
In tegenstelling tot de larven van de Europese
groene kikkers, die overwegend foerageren
langs de bodem van de waterpartij, houden de
larven van de Stierkikker zich tijdens de actieve
periode overwegend op langs de oevers van de
waterpartijen, overdag meestal in de warme
bovenlaag onder de waterspiegel en tussen de
drijvende watervegetatie, verticale of overhangende oevervegetatie. In Zammelsbroek foerageren ze vooral tussen Mannagras (Glyceria
fluitans), Kikkerbeet (Hydrocharis morsusranae), Gedoornd hoornblad (Ceratophyllum
demersum), Canadese waterpest (Elodea
canadensis) en Braziliaans vederkruid (Myriophyllum brasiliense). De larven voeden zich
overwegend met plantaardig plankton maar
eten daarnaast ook macro-invertebraten. In
een aquarium gehouden larven verorberden
gretig levende en dode muggenlarven.
Kort na de metamorfose hebben juveniele
stierkikkers een bruine rugkleur die bezaaid is
met bruine tot zwartbruine stippen. De buik is
vuilwit en bruin gevlekt. Naar de kin toe groeien de vlekken in elkaar. De stippen op de rug
verdwijnen naarmate ze ouder worden. De
gemiddelde kopromplengte van juveniele
Stierkikkers is 45,1 mm (min-max: 39,0 – 52,7;
n=25), het gemiddeld gewicht 12,0 g (minmax: 7–18; n=24).
Veel juveniele Stierkikkers migreren kort na de
metamorfose naar suboptimale biotopen: kleine,soms sterk beschaduwde waterplassen waar
weinig of geen adulte Stierkikkers aanwezig

Figuur 4. Larve van de Stierkikker (foto H.Willocx).

zijn. In Zammelsbroek concentreren ze zich
vooral in de sloten langs de weilanden, in Hulsen tussen de oevervegetatie en in sloten en in
het Griesbroek te Olmen in de meer moerassige zones.Bij verstoring vluchten ze weg en laten
hierbij een karakteristiek ‘jiep’- geluid horen.
Subadulte mannetjes worden geslachtsrijp in
hun 4e kalenderjaar en beginnen dan voor het
eerst te roepen.
Adulte dieren kunnen zeer groot worden. In
Westmeerbeek werd een mannetje (Figuur 7)
gevangen met een kopromp lengte van 157 mm
en een gewicht van 560g! Vrouwtjes worden
groter dan de mannetjes. De literatuur vermeldt als maximum lengte 22 cm (Thomas &
Wogan 1999) en een maximum gewicht van
908.6 g (Lutterschmidt et al. 1996). Kenmerken
die de Stierkikker onderscheiden van de Europese groene kikkers zijn het ontbreken van de
dorsolaterale ruglijsten en het zeer grote trommelvlies, dat bij de wijfjes even groot is als het
oog en bij de mannetjes zelfs opmerkelijk groter. De beide geslachten kunnen aan de hand
van dit kenmerk gemakkelijk van op afstand
onderscheiden worden. De mannetjes hebben
tijdens de paartijd een gele keel, terwijl de keel
van de wijfjes dan vuilwit blijft. Eerstgenoem-
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Gewicht en totale lengte verschillen significant (Kruskal-Wallis test: H(2, N = 157) = 24.1, p<0.001 en H(2, N = 153) = 10.7, p < 0.01). De larven in stadium 31 zijn beduidend
groter in het Griesbroek (gewicht: Mann-Whitney U-test, p< 0.001, z= -4.2; totale lengte: Mann-Whitney U-test, p<0.05, z=-2.5)
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de bezitten ook paarkussentjes op de duimen,
die donker van kleur zijn gedurende de paartijd.
De kwaakblaas van de mannetjes is enkelvoudig en ligt onder de keel, dit in tegenstelling tot
de Europese groene kikkers, die gepaarde
kwaakblazen hebben.

Predatie van de larven
door vissen
Het experiment met de predatie van larven van
stierkikkers door roofvissen als Snoek en Baars
gaf volgende resultaten: de snoek had 75% van
de vissen gepredeerd, 24% van de larven van de
meerkikker en slechts 16% van de larven van de
Stierkikker. De twee Baarzen hadden 15% van
larven naar binnen gewerkt en de helft ervan
werd halfverteerd uitgebraakt.

Discussie
De Noord-Amerikaanse Stierkikker heeft in een
aantal ondiepe waterpartijen van de Antwerpse Kempen een geschikt biotoop gevonden en
er reproductieve populaties gevormd. De meest
noordelijke populatie (Goorken en Lokkerse
Dammen) situeert zich aan de zuidrand van het
Noord-Kempisch kleisubstraatdistrict. Deze
populatie leeft vrij geïsoleerd en door het ontbreken van een belangrijke rivier hebben deze
sterk aan het water gebonden amfibieën misschien minder kans om zich verder te verspreiden. Wel zou het kanaal Dessel-Schoten een
potentiële migratieroute kunnen zijn.De oevers
van dit kanaal zijn echter zeer steil en op veel
plaatsen kunstmatig, met weinig of geen vegetatie en dus weinig geschikt als rust- en foerageergebied voor de schuwe Stierkikker. Niettemin worden op verschillende plaatsen in de
directe omgeving langs het kanaal, o.a. in sommige visvijvers in De Rode Del volwassen en
subadulte Stierkikkers gesignaleerd.
De grootste en meest productieve populatie
leeft in het Centraal-Kempisch rivier- en duinendistrict, in het valleigebied van de Grote
Nete en bevolkt er visrijke, eutrofe, ondiepe en
relatief warme waterpartijen. Het gebied dat
hier door Stierkikkers bezet wordt, heeft een
sterk antropogeen karakter en het is bekend dat
Stierkikkers het bijzonder goed doen in dergelijk milieu (Moyle 1973). In gebied tussen Hulsen en Westerlo, waar de meeste dieren gevonden worden, komen zo een 400-tal waterpartijen voor, hoofdzakelijk visvijvers maar ook poelen in weilanden (Figuur 8), sloten en oude
riviermeanders. Veel van die waterpartijen zijn
omsloten door struikgewas van loofhout en
exotische boomsoorten en zijn vrij ondiep (tijdens zomer een maximum diepte van 1 tot 1,5
m). Stierkikkers kunnen er zonder veel moeite
nieuwe waterpartijen koloniseren dank zij de
aanwezigheid van de Grote Nete en enkele verbindingsgreppels.
De aanwezigheid van de Stierkikker in Grootbroek te Sint-Agatha-Rode werd pas recent
vastgesteld. In juli 2004 werden voor het eerst
roepende mannetjes waargenomen en in de

Figuur 7. Mannetje Stierkikker (Rana catesbeiana) uit Westmeerbeek met een recordgewicht van 560 g (foto R.
Jooris)

zomer van 2005 zijn er larven gevonden. Mogelijk zijn dit kolonisatoren afkomstig uit de populatie van het naburige Waals-Brabant (de
Wavrin 2000) die de Dijle als migratieroute
hebben gebruikt. Verder onderzoek zal moeten
uitwijzen of nog andere plaatsen in de vallei van
de Dijle zijn gekoloniseerd.
In tegenstelling tot de grote aantallen larven en
juvenielen in die gebieden waar reproductieve
populaties aanwezig zijn, is het aantal adulte
dieren er vrij gering. Ook in Noord-Amerika
hebben de populaties een lage densiteit aan
geslachtsrijpe dieren. In Californië worden
gemiddeld ongeveer 9 dieren per km rivieroever waargenomen en de meeste kikkers prefereren er vegetatierijke oeverzones met een
hoge dekkingsgraad (Clarkson & De Vos 1986).
Het territoriale gedrag en het kannibalisme van
de soort laten geen grote concentraties toe.
Vaak wordt beweerd dat de introductie van
Stierkikkers veelal gepaard gaat met een sterke
achteruitgang van de inheemse kikkersoorten,
maar in Europa is dit tot op heden nooit duidelijk aangetoond. In de wetenschappelijke literatuur is men het niet altijd eens over de oorzaken van de achteruitgang van amfibieënpopulaties: habitatverandering, introductie van vissen en/of stierkikkers (Moyle 1973; Hayes &
Jennings 1986; Albertini & Lanza 1987; Thiesmeier et al. 1994; Hecnar & Closkey 1997). De
predatiedruk van de Stierkikker op andere
gewervelde dieren is zeker niet te verwaarlozen
en ondanks het feit dat ze in het Zammelsbroek
hun biotoop delen met andere amfibieën, worden er maar weinig Groene kikkers vastgesteld.
Maar wellicht is hier ook de impact van exotische vissoorten zoals Amerikaanse dwergmeervallen en Zonnebaars niet te onderschatten. In tegenstelling tot de Stierkikker, die vooral de aanwezige juveniele en subadulte kikkers
predeert (Clarkson & De Vos 1986;Werner et al.
1995), grijpen deze vissen in op de legsels en
embryonale en larvale stadia van amfibieën.
Stierkikkers daarentegen slagen er wel in om
zich succesvol voor te planten in visrijke waters.
De succesvolle voortplanting in de visrijke vij-

vers in de vallei van de Grote Nete en in de Lokkerse Dammen te Arendonk illustreren dit voldoende. Ook onze experimenten met Snoek en
Baars wijzen in die richting, alhoewel ze slecht
éénmalig uitgevoerd werden. Het is trouwens
bekend dat de meeste vissoorten zowel de legsels als de larven van de Stierkikker negeren
omwille van hun slechte smaak. Zelfs de Amerikaanse dwergmeerval, een bodembewonende
roofvis die ongewervelden, rivierkreeften, amfibieën en hun larven, visbroed en vissen eet,
negeert de larven van de Stierkikker (Cecil &
Just 1979).
Ons baserend op de intense roepactiviteit, vinden de meeste paringen in Vlaanderen plaats in
de late lente en vroege zomer. Dit zou overeenstemmen met het broedseizoen van Stierkikkers in Centraal-Missouri waar meer dan 1/2
van de wijfjes hun eieren hebben afgezet eind
juni (Willis et al. 1956). Stierkikkerwijfjes worden geslachtsrijp wanneer ze een lengte van
123-125 mm bereiken (Willis et al. 1956). Het
wijfje zet de eieren af in eiklompen en ieder legsel kan wel 10.000 tot 25.000 eieren bevatten.
De eieren hebben een diameter van 1.2 tot 1.7
mm en de gelatine-omhulsels zo’n 6.4 tot 10.4
mm. De bovenzijde van de eieren is zwartbruin,
de onderzijde bleek. De eiklompen drijven
onder vorm van witte, schuimende massa’s op
het wateroppervlak, maar zakken ongeveer na
20 minuten naar de bodem (Howard 1978b).
De mannetjes zouden de legsels bewaken
(Howard 1978a,b). De voornaamste predator
van eilegsels blijken bloedzuigers te zijn. In
Noord-Amerika is dat Macrobdella decora
(Howard 1978b). Mogelijk neemt zijn Europese
verwant Hirudo medicinalis hier deze rol over. In
hun natuurlijk verspreidingsgebied komen de
larven amper 4 dagen na de bevruchting uit.
Hun ontwikkeling is vrij traag tijdens het eerste
kalenderjaar, maar verloopt dan in een versneld
tempo vanaf april en mei van het volgend
kalenderjaar. In het midden van de zomer van
dat jaar gaan ze dan metamorfoseren (Cecil &
Just 1979). In koudere regionen vindt de metamorfose pas in het derde kalenderjaar plaats. In
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meer zuidelijke regionen daarentegen verloopt
ze sneller en is soms na 3 tot 6 maanden beëindigd, dus binnen hetzelfde voortplantingsjaar. Maar ook in die regio’s zullen de larven van
het tweede legsel overwinteren (Clarkson & De
Vos 1986). Uit mijn waarnemingen blijkt duidelijk dat in Vlaanderen de ontwikkeling van de
Stierkikker vrij analoog verloopt met deze uit
het gebied van oorsprong. Legsels en embryonale stadia hebben we tijdens het veldonderzoek niet kunnen vinden, maar de eerste stadia
van de larvale ontwikkeling verschijnen in de
maanden juli en augustus (Figuur 6). De oudere Stierkikkerwijfjes zetten in hun land van herkomst twee legsels per jaar af, maar de eieren
van de late legsels zijn duidelijk kleiner in grootte en aantal (Howard 1978b). De duidelijke verschillen in grootte van de larven in een vroeg
larvaal stadium (ontwikkelingsstadium 25) in
de maanden juli en september (Figuur 9), wijzen erop dat er in Vlaanderen eveneens twee
legsels mogelijk zijn.
De ontwikkeling van de larven wordt duidelijk
bepaald door de voedselrijkdom van de waterpartij. De visvijver in het Griesbroek heeft, in
vergelijking met andere onderzochte waterpartijen de grootste larven, zowel wat lengte als
gewicht betreft. De vissen in deze vijver worden
regelmatig gevoederd met voederkorrels. Hierdoor is deze waterpartij rijk aan fytoplankton
en is er vooral op het wateroppervlak een sterke bloei van zweefalgen. Larven die foerageren
in waters met een sterke bloei van zweefalgen
(fytoplankton) bereiken een hoger gewicht,
worden groter en metamorfoseren vlugger dan
larven die leven in minder voedselrijke waterpartijen. De vertraagde ontwikkeling van larven
in de vijver van het buitenterrarium wijst eveneens in die richting. Indien een optimale ontwikkeling van de larven, en dus een succesvolle voortplanting, weinig of geen kans maakt in
voedselarme waters, dan kan dit belangrijke

Figuur 8. Een weidepoel in Zammelsbroek met een dichte drijvende vegetatie van Kikkerbeet, een favoriete biotoop
van de Stierkikker.

consequenties hebben voor de verspreiding van
de Stierkikker in Vlaanderen. Diepe en koude
waterpartijen kunnen eveneens een remmende invloed hebben op de ontwikkeling van de
larven, waardoor er meer kans is op predatie.
Mogelijk zijn dit allemaal factoren waardoor
reproducerende populaties van Stierkikker in
Vlaanderen tot op heden enkel beperkt zijn tot
ondiepe, thermofiele waterpartijen op de zandgronden en in valleigebieden.
Het huidig verspreidingspatroon van de Stierkikker in Vlaanderen kan echter in belangrijke
mate mede bepaald zijn door antropogene
introducties. Het is misschien niet toevallig dat
de grootste populaties werden aangetroffen
nabij de gemeente Mol, waar jarenlang larven
van Stierkikkers te koop werden aangeboden op
de zondagse dierenmarkt. Bovendien zijn er in
de Zuiderkempen enkele viskwekerijen en het
is mogelijk dat eieren of larven van stierkikkers
ook aangevoerd werden met visimporten uit
andere landen. Door de EEG-Verordening
338/97 van 22 december 1997 werd komaf
gemaakt met deze importen maar dit betekende helaas niet het einde van de verkoop van lar-
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Figuur 9.Verschillen in grootte (totale lengte) van de larven in het embryonaal ontwikkelingsstadium 25 tijdens de
maand juni en september. De larven in september zijn beduidend kleiner (Mann-Whitney U-test, p<0.001, z=3,8),
wat er op wijst dat er vroege en late legsels zijn.

ven. Er ontstond een intracommunautaire handel met een jaarlijkse verkoop van honderden
larven verspreid over diverse tuincentra en dierenspeciaalzaken in Vlaanderen. Deze feiten
werden aangeklaagd in een interne nota van
Natuurpunt (Vanholme & Jooris 2003) en naar
de bevoegde ministers gestuurd maar tot op
heden zonder resultaat. Inmiddels is er door de
Europese commissie een uitgebreid rapport
opgesteld waarin duidelijk werd gewezen op de
negatieve impact van exoten op de biodiversiteit en waarin een overzicht wordt gegeven over
Life projecten m.b.t. invasieve exoten (Scalera
& Zaghi 2004). Ons land houdt het voorlopig
bij de bestrijding van exotische planten. Ondertussen blijft de handel in Stierkikkers doorgaan,
meer nog, worden larven in Vlaanderen weggevangen om ze elders te verkopen of uit te zetten. Deze antropogene introducties zullen
ongetwijfeld de verspreiding van de soort sterk
in de hand werken.

Bestrijding van de Stierkikker
in Vlaanderen: een utopie?
De Noord-Amerikaanse Stierkikker mag
beschouwd worden als een sterke predator en
zijn dieet bevat naast ongewervelden een hele
resem gewervelde dieren (Moyle 1973;Albertini & Lanza 1987; Werner et al. 1995; eigen
onderzoek). De soort is bovendien kannibaal,
een eigenschap die we ook bij de Europese
groene kikkersoorten aantreffen. Zijn vraatzucht maakt hem weinig populair en, waar hij
voorkomt, wordt hij dikwijls verantwoordelijk
gesteld voor de achteruitgang van de inheemse fauna. Maar naast deze directe impact door
predatie bestaat er tussen syntoop voorkomende soorten meestal een interactie en die is
in veel gevallen onvoldoende bekend. Factoren
zoals veranderingen in microhabitat en nicheherverdeling spelen hierbij een belangrijke rol.
Door de grote productiviteit van de Stierkikker
is de densiteit aan larven doorgaans zeer hoog.
Stierkikkerlarven hebben, in tegenstelling tot
deze van de inheemse soorten, een langere ontwikkeling waardoor ze vooral door hun grootte
in het 2e kalenderjaar sterk competitief kunnen
zijn met larven van autochtone amfibieënsoorten. Bovendien is de Stierkikker een exoot en
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hoort hij niet thuis in onze regio.Veel exotische
soorten manifesteren zich dikwijls als pestsoorten en kennen een ongebreidelde expansie.Volgens de Conventie m.b.t. Biologische Diversiteit
dienen de lidstaten de nodige maatregelen te
treffen om de kolonisatie van invasieve soorten
zoveel mogelijk in te dijken. Het bestrijden van
aquatisch levende soorten is echter bijzonder
moeilijk en in de meeste van de zeven landen
van de Europese Unie waar de Stierkikker reproducerende populaties heeft gevormd, zijn er tot
op heden weinig georganiseerde acties ondernomen om de soort te bestrijden. In Duitsland
heeft men Stierkikkerpopulaties op verschillende plaatsen bestreden, al dan niet met succes.
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In Groot-Brittannië daarentegen zouden de
populaties zijn uitgeroeid (Banks et al. 2000;
Laufer & Waitzmann, 2002; Veenvliet & Veenvliet, 2002). De gebruikte methodes zijn gevarieerd: afschot, electrische bevissing, het
gebruik van sleepnetten, droogleggen van de
waterpartij en het manueel of met behulp van
een schepnet verwijderen van larven, juveniele
en adulte kikkers.
De bestrijding van de Stierkikkerpopulaties in
Vlaanderen is niet eenvoudig. Het wegvangen
van solitair levende dieren is doorgaans geen
probleem maar het verwijderen van alle dieren
op een voortplantingsplaats is onbegonnen
werk.Veel voortplantingsplaatsen situeren zich
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die door beken en/of greppels met elkaar verbonden zijn zodat een integrale wegvangst van
een populatie nagenoeg onmogelijk is. Bestrijdingsacties zijn trouwens zinloos zolang de
commerciële verkoop van Stierkikkers niet verboden wordt. Desondanks dient men de populaties te monitoren en eventuele verspreiding
moet zoveel mogelijk vermeden worden.
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