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NOORD-AMERIKAANSE STIERKIKKER IN VLAANDEREN
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Palmt de Stierkikker uit NoordAmerika ook Vlaanderen in?
Een stand van zaken
ROBERT JOORIS

Vele van onze amfibieën boeren achteruit. De Stierkikker - een geïntroduceerde,
grote kikker uit Noord-Amerika -lijkt terrein te winnen. Andere kikkers en hun larven vormen belangrijke prooien voor deze exoot. Ook in Vlaanderen wordt deze
soort reeds op diverse plaatsen gemeld. Een detailonderzoek in de vallei van de
Grote Nete toont een sterke aanwezigheid en voortplanting in een visvijvercomplex.
Een voorlopige stand van zaken.
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Figuur 1: Volwassen wijfje van de Stierkikker
(Foto: H: Willocx) .
Figuur 2: Larve van de Stierkikker
(Foto: H. Willocx)
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Figuur 3:

Typisch vOorbeeld van een
visvijver in de
vallei van de
Grote Nete
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Stierkikker
aanwezig is.
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Figuur 4:

Wavrin (2000) op dat de

Detailkaart als overzicht van de waarnemingen van Stierkikkers
(cirkelvormige
symbolen) tijdens een
inventarisatieronde in
2001 in het vijvercomplex in de vallei van de
Grote Nete tussen het
kanaal DesselKwaadmechelen en de
Straalmolen.

Stierkikker zich hier mogelijk
voortplant. Merk evenwel op

van de Europese
vrij groot
kunnen worden (> 160 mm:-

dat larven

Groene Kikker ook

Gosner 1960, Günther 1990).
Zulke reuzen larven zijn bij
Groene Kikkers geen zeldzaamheid en worden ook bij
ons waargenomen (bv. persoonlijke waarneming in de

vijvers van het provinciaal

-

NOORD-AMERIKAANSE STIERKIKKER IN VLAANDEREN

heid gekend en verschillende scenario's zijn
mogelijk. Omdat regelmatig exotische vissoorten (bv. Koi, Goudwinde) in dit gebied
uitgezet werden en worden, kunnen larven
van de Stierkikker mee aangevoerd zijn. Het
direct uitzetten van larven van de Stierkikker
kan ook niet uitgesloten worden. Op de
vroegere zondagsmarkt in het nabijgelegen
Mol werden regelmatig larven van de
Stierkikker te koop aangeboden. Sinds het
Europees invoerverbod van 22 december
1977 (EEG Verordening 338/97) is de import
stopgezet en worden larven van Stierkikkers
weinig of niet meer verhandeld. Hoe de
introductie ook gebeurde, deze grote,
Noord-Amerikaanse kikker blijkt een vaste
voet te hebben in het vijvergebied van de
Grote Nete. De visvijvers tussen Balen en
Meerhout hebben meestal een geringe diepte en zijn afgeboord met bomen, hakhout en
allerlei sierplanten waardoor ze een relatief
warm en beschut biotoop vormen. De oeverranden en -vegetatie bieden waarschijnlijk
het geschikte, gunstige microklimaat voor de
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Stierkikker. Het gepaste microklimaat is in
het koele West-Europa nog relatief belangrijker om te overleven dan in grote delen van
het oorspronkelijk areaal. Een groot aantal
van de visvijvers is bovendien door kleine
grachten met elkaar verbonden zodat zowel
adulte kikkers als hun larven vrijwel probleemloos kunnen migreren.

Een probleem voor inheemse
kikkers?
De introductie van Stierkikkers buiten hun
natuurlijk verspreidingsgebied heeft volgens
Moyle (1973) een nefaste invloed op de
lokale kikkerpopulaties. Oorzaak is vooral de
verhoogde roofdruk of predatie van de
Stierkikker op de andere kikkers. Indirecte
invloeden zoals voedselconcurrentie met
inheemse kikkers lijken minder belangrijk
gezien de verschillen in habitatpreferentie
binnen gebieden en het verschil in grootte
(Werner et al. 1995). Tijdens ons veldonderzoek vonden we in het waterrijke gebied
nauwelijks inheemse Groene Kikkers. Dit kan
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The Bullfrog (Rana catesbeiana) is indigenous in North
America where it has spread its distribution area. The species
has been introduced in several other areas, including Europe.
The Belgian records are summarized. A more detailed survey
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echter ook verklaard worden door de sterke
bezetting van de visvijvers door verschillende roofvissen. Naast grote aantallen Karpers,
vonden we bijvoorbeeld in de omgeving van
het Griesbroek ook vele andere exotische
soorten: Amerikaanse Dwergmeerval,
Zonnebaars, Amerikaanse Hondsvis en de
Blauwbandgrondel. Van de Amerikaanse
Dwergmeerval en Zonnebaars is bekend dat
ze viskuit en jonge vissen eten (Gerstmeier
& Romig 1998), maar wellicht ook eieren en
larven van sommige amfibieën. De rol van de
Stierkikker relatief tot deze van de andere
exoten, met name de vissen, op de geringe
aanwezigheid of zelfs afwezigheid van
Groene Kikkers kan nog niet uitgemaakt
worden. Stierkikkers blijken alleszins goed te
gedijen in visrijke waters omdat zowel de
legsels als de larven slecht smaken en vissen
ze maar weinig eten (Bruening 2001).
Stierkikkers kunnen dus ook bastions uitbouwen in visrijke waters die voor andere kikkersoorten geen populaties kunnen herbergen.

within an area with small ponds in the valley of the river Grote
Nete (Balen and Meerhout) using mating ealls on tape resulted in a surprisingly high presence. Since females, males, subadults and larvae were observed, it probably regards reproductive populations. European Green frogs (Rana esculenta) were
almost lacking in this area. Whether this is due to Bullfrog predation on their larvae - which is a known effect - remains speculative. Several foreign fish of prey (e.g., Pumpkinseed) were
also present.
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