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INLEIDING 

De schijftongkikker (Discoglossus pictus 
0 t t h) is een dier dat in liefhebberskringen 
slechts een beperkte belangstelling geniet 
maar in laboratoria sinds bet begin van deze 
eeuw veel gebruikt is. Door zijn goede 
houdbaarheid en de grote legsels, die meer
den~ malen per jaar al dan niet kunstmatig 
op te wekken zijn, is deze kikker een proef
dier bij uitstek. Over bet gedrag van de 
schijftongkikker in gevangenschap is aan 
bet eind van de negentiende en bet begin 
van de twintigste eeuw veel geschreven 
(Lata s t e, 1879; Mar herr, 1929; e.a.). 
K no e p f fIe r (1961) geeft beschrijvingen 
van bet gedrag in de natuur. De studie van 
K no e p f f 1 e r, die bij mijn weten aileen 
aanwezig is in· de universiteitsbibliotheek 
van Utrecht, bevat een uitgebreide biblio
grafie. 
Na een korte inleiding in de biologie van 
de schijftongkikker wil ik verslag doen van 
mijn ervaringen met bet houden van dit 
dier in bet terrarium. 

SOORTEN 

Discog/ossus is de naamgever van de fa
milie Discoglossidae, schijftongigen, waar
toe ook behoren de genera Bombina, Alytes 
en Barbourula. Discog/ossus is een forse 5 

tot 7 em groot wordende kikker die in 
voorkomen wei aan Rana doet denken. De 
kleur en tekening kunnen zeer verschillend 
zijn: gestreept, gevlekt of min of meer egaal 
van kleur. De morfologie is uitvoerig be
scbreven (S c brei be r, 1912; K no e p f f
ler, 1961). Er worden op bet ogenblik drie 
soorten onderscheiden: Discoglossus pictus, 
Discog/ossus sardus en Discoglos~us nigri
venter. Er is onenigheid over de status, 
soort of ondersoort, van Discoglossus sar
dus. Deze is over bet algemeen wat meer 
gedrongen en iets kleiner dan Discoglossus 
pictus. Een nauwkeurige beschrijving van 
de verschillen tussen de twee soorten en de 
eigenschappen van bastaarden geeft 
K no e p f fIe r (1961). Discoglossus nigri
venter wijkt af door zijn donkere onderzijde 
en nog een aantal andere kenmerken 
(Mende Iss o h n en Stein it z, 1943). 

VERSPREIDING 

Discoglossus pictus komt voor in Frankrijk, 
in bet uiterste zuidoosten, bet lberisch 
scbiereiland, Marokko, Tunesie, Algerije en 
op Sicilie. Discoglossus sardus neemt zijn 
plaats in op Sardinie, Corsica en enkele 
kleine eilandjes: Giglio, Monte-Cristo en 
lie du Levant. Discoglossus nigriventer is 
ontdekt aan de oostkust van bet Huleh
meer in· Palestina. Omdat er slechts enkele 
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Fig. 1. Dlscoglossus plctus mannetje. Foto: S p a r 
reb o om. 

exemplaren van gevonden zijn, moet deze 
soort wei zeer zeldzaam zijn en is daarom 
opgenomen op de lijst van bedreigde dier
soorten van het Red Data book. Het ge
isoleerd voorkomen van deze soort, zo ver 
van het verspreidingsgebied van Discoglos
sus pictus en Discoglossus sardus, is opmer
kelijk. 

BIOTOOP 

In zijn verspreidingsgebied bewoont Disco
glossus plaatselijk aile soorten niet vervuild 
water, zwak stromend en stilstaand. Zelfs 
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ietwat brak water wordt bewoond. (lk moet 
terugkomen op mijn veronderstelling (1972) 
dat amfibieen of larven daarvan niet in 
brak water kunnen Ieven. Dit is namr'ijk 
in zekere mate wei mogelijk en waargeno
men aan verschillende soorten, onder meer 
ook aan de oever van de Zicksee in Oos
tenrijk, waar ik een aantal waarnemingen 
aan amfibieen heb gedaan en waar ik t.z.t. 
in een verslag op hoop terug te komen). 
Bij overstroming door zeewater vluchten 
de volwassen dieren en gaan de jongen 
dood. Dit gebeurt ook bij verzilting van 
het water door te grote verdamping. 
Het biotoop is ecologisch identiek aan dat 



van Rana esculenta, maar wordt zelden 
door beide soorten bewoond, omdat Rana, 
volgens waarnemingen van K n o e p f f -
I e r ( 1961 ), sterk dominant is en Disco
gloss us opeet. Discoglossus mijdt fel Iicht 
en te veel zon en geeft de voorkeur aan 
plaatsen waar door de aanwezigheid van 
vegetatie de vochtigheid op een hoog peil 
wordt gehouden en tevens bet voorkomen 
van insecten in de hand gewerkt wordt. 
Doordat deze kikker voor zijn activiteit een 
luchtvochtigheidsgehalte van minstens 650/o 
eist is hij doorgaans in de avonduren actief, 
maar is geen specifiek nachtdier. In Frank
rijk komt hij niet boger voor dan 900 m. 
In de Atlas bereikt hij echter hoogten van 
2250 m. De schuilplaatsen van de dieren 
worden gevormd door spleten. Ook krui
pen ze diep in de grond. Door een forse 
regenbui worden de dieren massaal tot ac
tiviteit opgewekt (K no e p f fIe r, 1961). 

VOEDSEL 

Het voedsel bestaat uit allerlei grote en 
kleine insecten, slakken, wormen, kortom 
alles dat beweegt. De dieren zijn zeer vraat
zuchtig en bijna onverzadigbaar. Het kan
nibalisme is groot. Het is zelfs nagegaan 
(K no e p f fIe r, 1961) dat bet grootste 
deel van de overigens zeer talrijke jonge 
dieren ten offer valt aan de vraatzucht van 
volwassen dieren van de eigen soort, waar
schijnlijk mede een reden waarom de jonge 
kikkers zich na de metamorfose zo ver mo
gelijk verwijderen van de plaats van ge
boorte. Dit is een bekend verschijnsel bij 
kikkers en padden. Natuurlijk vijanden zijn 
Rana esculenta en Rana ridibunda, de eigen 
soort, mogelijk slangen, en in ieder geval 
de mens, die deze dieren eonsumeert en 
tevens biotopen ervan vernietigt. 

VOORTPLANTING 

De paartijd van de schijftongkikker valt in 
het voorjaar en in de zomer. In bet hoog
gebergte valt die later dan in de vlakte. Het 
mannetje grijpt het wijfje hoven de aehter
poten vast, een lumbaire amplexus zoals 
bij aile Diseoglossidae. Per jaar kunnen 
versehillende legsels geprodueeerd worden. 

volgens K no e p f fIe r (1961) tot een 
maximum van 6 legsels per jaar in ge
vangensehap van Discoglossus pictus en 4 
van Discoglossus sardus. In de natuur zul
len ze dit aantal lang niet altijd behalen. 
Volgens tellingen van K n o e p f f I e r kun
nen per keer gemiddeld 900 eieren afgezet 
worden. Het heeft er aile sehijn van dat 
voor de ei-afzetting geen speciale plaats ge
zocht wordt. De omklemming is kortston
dig. De eieren worden in kleine pakketjes 
afgezet en zinken los naar de bod em. N a 
ongeveer twee dagen, afhankelijk van de 
temperatuur, komen de kleine zwarte lar
ven uit. De ontwikkeling van de larven 
vindt plaats binnen een tijd van 1 a 2 
maanden. In Frankrijk worden de dieren 
in drie jaar geslaehtsrijp. In Marokko is 
hiervoor ook wei een tijd van een jaar 
vastgesteld (Bon s et Pasteur, 1959). 

HET HOUDEN IN HET TERRARIUM 

In het voorjaar van 1972 kwam ik in het 
bezit van twee sehijftongkikkers die afkom
stig waren uit Tunesie. De dieren warcn 
grijsbruin van kleur met een onregelmatige 
donker-bruine vlekkentekening. Het ene 
dier was vee] forser dan het andere en was 
zeker 7 em groot, bet andere was onge
veer 5 em toen ik bet kreeg. Het grootste 
bleek een mannetje te zijn. Bij schijftong
kikkers is bet volwassen mannetje dikwijls 
groter dan bet wijfje. Ze werden tijdelijk 
ondergebracht in een terrarium met een 
bodemoppervlak van 50 bij 100 em. Daarin 
stood een laag water van 8 em diep. Aan 
drie kanten was een oever opgebouwd met 
turf en stronken, begroeid met Tradescan
tia. Ze moesten de ruimte voorlopig delen 
met mijn vuurbuikpadden. De dieren deden 
het goed, aten van alles en waren al gauw 
ieder op hun eigen vaste schuilplaats te 
vinden aehter stronken en tussen planten. 
Reeds na een maand nam ik voor het eerst 
het paargedrag waar en na ee'n paar dagen 
trof ik een grote hoeveelheid vrij zwem
mende larven aan. 

HET TWEEDE TERRARIUM 

De die~en hadden zieh kennelijk snel kun-
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nen aanpassen aan hun nieuwe behuizing. 
Ik kreeg de indruk dat Discog/ossus erg ge
makkelijk te houden was. In die indruk 
werd ik nog gesterkt na een bezoek aa~ 
bet aquarium van bet Hubrechts-laborato
rium in Utrecht. In bet kader van embryo
logisch onderzoek wordt bier een aantal 
salamanders- en kikkersoorten op vrij grote 
schaal gekweekt, onder meer de schijftong
kikker. Deze kikkers waren ondergebracht 
in eenvoudige bakken van ongeveer 1 m 
groot. Daarin waren, zo zou men kunnen 
zeggen, slechts de meest elementaire le
vensomstandigheden gecreeerd: fris water 
en een grote eenvoudige schuilgelegenheid. 
Ik heb daarop besloten mijn twee schijf
tongkikkers plus nog een paartje, gekregen 
uit een kweek van bet laboratorium, onder 
te brengen in een bak waarin zij bet, blij
kens de bevindingen in mijn vorige terra
rium en de resultaten in bet laboratorium, 
zo goed zouden moeten doen, dat ze tot 
voortplanting zouden komen. Deze bak zou 
tevens de mogelijkheid moeten bieden om 
al hun gedragingen waar te nemen. Hiertoe 
ben ik afgestapt van bet idee van een 'bio
logisch' of 'natuurlijk' terrarium, waarin 
men probeert met behulp van planten. 
stronken. bodemgrond en ander organisch 
materiaal een soort microklimaatje, een 
klein stukje natuur te imiteren. Het was 
mijn plan een reproduceerbaai" terrarium 

Fig. 2 Het terrarium van de schljftongkikkers. Teke
ning: Sparr e boom. 

in te richten. Hierin zou bet aantal niet tc 
meten milieufactoren sterk gereduceerd 
moeten worden, zodat bet gedrag van de 
dieren met groter nauwkeurigheid te be
schrijven zou zijn dan mogelijk is in een 
'natuurlijk' terrarium. Als de resultaten 
goed zouden zijn, hiervoor zou men bij
voorbeeld bet feit dat de dier.en zich voort
planten als kriterium kunnen hanteren, dan 
zouden andere liefhebbers dit terrarium 
kunnen namaken. Dit al Ianger bekende in
zicht is ir. Duitsland al verder doorgebro
ken maar in de Nederlandse terrariumhou
derij nog nauwelijks. 
Dit terrarium, dat door andere Iiefhebbers 
wei misprijzend een getto genoemd werd, 
zag er als volgt uit: Een gelijmde volglazen 
bak (110 bij 45 bij 55 em) was gevuld met 
een 15 em diepe laag water. Hierin stond 
een aan twee zijden omgebogen stuk zink 
(45 bij · 60 ern), dat als schuilplaats voor · 
onder water en tegelijk als landgedeelte 
diende. Hierop stonden op de waterlijn 
twee omgekeerde halve bloempotten die 
dienst deden els schuilplaats hoven water. 
Omdat in een bak als deze behalve soms 
wat blauwe alg geen planten stonden die 
op natuurlijke wijze bet water schoon zou
den houden. moest bet water iedere week 
ververst worden. De bovenkant van de bak 
was slechts over een lengte van 40 em af
gedekt met eeri Iichtkap. Een gloeiJamp 
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Fig. 3. Olsco~Jiossus plctus wijfje. Foto: S p a r r e
boom. 

van 60 watt zorgde voor de verlichting. 
Het terrarium stond in een kamer die ai
leen in de namiddag wat zon ving; de zon 
scheen nooit in het terrarium. De tempe
ratuur in de bak was al tijd die van de ka
kamer. Yanwege de centrale verwarming 
zakte die 's winters niet beneden de 15° C. 
's Zomers kwam die meestal niet boven de 
25° C. In dit terrarium gewenden de die
ren snel. Elk dier zat dikwijls op zijn vaste 
plaats. Vreemd genoeg leefde het grote 
mannetje grotendeels onder water! De 
grootste activiteit vond 's nachts plaats. in 
het donker. 

VOEDSELOPNAME 

In principe werd om de paar dagen rijke
lijk met vette regenwormen gevoerd. een 
enkc le keer afgewisseld met kleine nest
muisjes. Direct zonlicht, gistocal of vita
mine kregen de kikkers nooit. 
Bij de geringste beweging van de prooi 
wordt die woest opgchapt en met behulp 
van de voorpoten snel naar binnen ge-

werkt. Als de dieren zeer hongerig zijn, 
dan hebben ze slechts weinig tijd nodig om 
de prikkel van het bewcgen van de prooi 
te verwerken en vervolgens toe te happen. 
Bij het voeren van de vier kikkers tegelijk 
kwam het dan wei voor dat in een woeste 
verslindpartij een dier soms versehillende 
malen wi ld in de Iucht hapte zonder dat er 
een worm of iets dergelijks in zijn naaste 
omgeving aanwezig was, dus kennelijk zon
der e rgens op te richten. Het was in de 
bedrijvigheid niet altijd waar te nemen of 
hier sprake was van een vertraagde toehap
reflex zoals wei waargenomen is aan Bufo 
soorten , of van stimulering door de bewe
gingen van de andere individuen, waardoor 
de stadia tusscn het herkennen van de 
prooi en het toehappen uitblijven (waarge
nomen aan Bombina d oor B i r k e n -
m eie r. 1954). Waarschijnlijk is dit laatste 
hier het geval. 
Yaak komt het voor dat de dieren direct 
het water inplonzcn zodra ze een worm te 
pakken hcbben. om hem daar rustig verder 
te kunnen consumeren. maar het ko;nt 
ook voor dat dieren onder water hun prooi 
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·berkennen en aldaar opeten. Als een kik
ker de worm in bet water verliest, wat nog 
wei eens voorkomt, dan zwemt bij wild in 
bet rood in een klein kringetje, kennelijk 
om hem weer op te sporen. Evenals aan 
Pipa, Xenopus en Bombina waargenomen 
is, komt bet ook bij Discoglossus voor dat 
door snelle zijwaartse bewegingen van de 
voorpoten, als bet ware zoekbewegingen, 
de worm onder water opgespoord wordt 
zonder dat daarbij een prikkel via bet oog 
nodig is (B i r ken me i e r, 1954). Ik beb 
dit dikwijls met plezier bekeken. Vaak 
beeft zo'n zoekactie succes. 

PAARGEDRAG 

Sexuele activiteit vindt volgens K no e p f f-
1 e r (1961) niet plaats bij temperaturen 
onder de 10° C en een lucbtvocbtigbeid 
onder de 400/o. Inderdaad krijgen we de 
indruk dat er baast geen omstandigbeden 
denkbaar zijn waaronder deze kikker niet 
sexueel actief is. In bet terrarium beb ik 
bij mijn beide paren constant sexuele ge
dragingen kunnen waarnemen. Om de paar 
maanden komt het mannetje in de paar
stemming, kennelijk onafhankelijk van ver
anderende milieufactoren zoals bijvoor
beeld vocbtigheid- en temperatuurschom
melingen, lichtintensiteit, etc. Het man
netje vervelt en vertoont dan grote zwarte 
hoornachtige vergroeiingen aan de drie 
eerste vingers. Het is eigenaardig dat heel 
de huid een licbtere kleur krijgt, wat har
der of hoorniger aanvoelt en het dier op 
onderkaak, onderbeen en aan de randen 
van de zwemvliezen van de achterpoot tal
rijke zwarte hoornpuntjes krijgt. Dit heeft 
G a II i e n (1943) aanleiding gegeven te 
spreken van een 'peau sexuelle', een 'sex
huid '. Gedurende deze peri ode brengt het 
mannetje 's avonds, 's nachts maar ook wei 
overdag zijn karakteristieke geluid voort. 
Het dier beeft geen kwaakblaas, bet geluid 
klinkt niet hard maar draagt toch tamt~lijk 
ver. Het kan omschreven worden met ge
knor, gebrom, ver verwijderd geratel en 
dergelijke en doet, zou ik zeggen, bijna 
zeurderig aan. Volgens mijn waarnemingen 
doet hij dat bij voorkeur in een hoek of op 
een andere vaste plek van het terrarium. 
Bij zo'n concert maken de flanken tri1lende 
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en schokkende bewegingen. Met de achter
poten maakt hij soms trappelende bewe
gingen waardoor die dan schommelend, als 
bet ware dansend in bet water zit. Wat 
bier precies de betekenis van is is niet be
kend, bet wordt niet genoemd door 
K no e p f fIe r. Het enige zichtbare ef
fect is dat er golfjes in het water komen 
met bepaalde tussenpozen. Het kan een 
sein· zijn voor de wijfjes maar zou tegelijk 
ook een middel kunnen zijn om aan andere 
mannetjes zijn aanwezigheid kenbaar te 
maken en een eigen gebiedje af te bakenen. 
Oat laatste lijkt me echter minder waar
schijnlijk omdat ik waargenomen heb dat 
ook de twee mannen tegelijk konden blij
ven zitten kwaken in hetzelfde gebied, vlak 
tegen elkaar aan. Wei is het me dan op
gevallen dat de dieren al kwakend vaak 
tegen de ruiten opkropen en erg onrustig 
deden. Dit was niet het geval wanneer er 
maar een kwakende man actief was. 
Als zo'n mannetje nu een vrouwtje gewaar 
wordt dan springt hij er op onzachte wijze 
bovenop en een stevige omklemming volgt. 
De man kromt zijn lichaam en probeert 
vaak om samen met het wijfje in het water 
als het ware om te vallen. Hiermee ont
neemt hij haar de grond onder de voeten, 
kennelijk om ontsnapping te voorkomen. 
lk heb duidelijk kunnen zien hoe de man 
in die gekromde houding snel met zijn 
voeten over de binnenkant van de achter
poten van het wijfje strijkt. Dit moet ken
kenlijk een stimulans betekenen voor de 
eierafzetting. Vaak echter komt bet aan
vankelijk een aantal keren niet zo ver en 
slaagt bet wijfje erin te ontsnappen. Dit 
doet ze door middel van een hoge sprong 
of door baar onwil te uiten met een serie 
opeenvolgende piepklanken, bet best te ver
gelijken met het wrijven van een stuk piep
plastic tangs een glasruit. Soms volgt 
er op dit geluid alsnog de hoge sprong. 
De man moet dan loslaten. Of dit geluid 
bedoeld wordt met de omschrijving 'miau
Jcment per~ant' (K no e p f f 1 e r, 1961) 
weet ik niet; het geluid klinkt mij niet als 
gemiauw in de oren. Een succesvolle om
klemming duurt slechts kort, volgens 
K n o e p f (I e r hoogstens twee minuten. 
Dan worden de honderden eieren gelegd. 
In mijn terrarium is dit erg vaak gebeurd 
maar altijd 's nachts in het diepste donker. 



lk hcb hct daarom helaas nooit kunnen 
waarnemcn. De dag daarop vond ik dan 
een grote plas kleine zwarte eieren op de 
bodem. Het wijfje was dan een stuk ma
gerder, maar vulde dat altijd snel op door 
veel te eten. Het is trouwens toch mijn in
druk dat de wijfjes meer kunnen eten dan 
de mannetjes. 

EIEREN EN LARVEN 

De eieren worden direct bevrucht. De sper
matozoen van Discoglossus zijn uitzonder
lijk groot en bereiken een lengte van wei 
2,5 mm. Ze zijn moeilijk met het blote oog 
zichtbaar omdat ze doorzichtig zijn. 
K n o e p f f I e r wijt de grote aanta llen on
bevruchte eieren (soms tot 6QOfo) aan de 
geringe beweeglijkheid van de spermatozo
en. In mijn terrarium heb ik vrijwel geen 
onbevruchte eieren gehad, maar omdat het 
hier maar vier dieren betreft moet ik e r 
rekening mee houden dat dit een ui\zon
derlijke situatie is. 
De Jarven komen at na twee dagen uit. Ze 
groeien snel op sla, ze eten ook graag dier-

Fi9. 4. Voorpoot van Discoglossus plctus, mannetje 
lijdens paartijd. Foto : S p a r r e b o o m. 

lijk voedsel (M a r her r, 19.29), dode re
genwormen en dode soortgenoten. Op een 
lcngte van 2,7 em metamorfoseren ze. Bij 
een kamertemperatuur van ongeveer 20° C 
en een daarmee overeenkomende water
temperatuur neemt de ontwikkeling van ei 
tot kikker een a anderhalve maand in be
slag. Larven die ik op het balkon had ge
zet in de winter bleven ·daarentegen wei 
vier maanden in het water. De sterfte on
der de larven is in gevangenschap niet 
groot, mits ze natuurlijk goed gevoerd 
worden. Wei hebben steeds een aantal lar
ven last van grote opgeblazen buiken, als 
ik het zo noemen kan. De bel die zo ont
staat is geheel doprzichtig en veroorzaakt 
de dieren wat last bij het zwemmen. Dik
wij ls kunnen zulke larven normaal meta
morfoseren en is bij de kikkertjes niets 
meer merkbaar van de afwijking. 

HET OPGROEIEN VAN DE 
JONGE KJKKERS 

De pas gemetamarfoseerde kikkertjes zijn 
op zijn hoogst 1 em groot en vertonen dan 
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Fig. 5. Larve van Dlscoglossus plclus, 25 mm groot. 
Foto: Sp a r r e boo m. 

al een levendige tekening op de rug. Ze 
zijn erg teer maar springen al geweldig ver 
en kleven gemakkelijk als een boomkikker 
aan vertieale oppcrvlakken. Soms blijven ze 
plakken en sterven dan. Zoals gebruikelijk 
in de eerste stadia eisen ook bier verlam
mingen en vergroeiingen slaehtoffers. Als 
voedsel wordt Drosophila en kleine tubifex 
genomen, in een later stadium muggelar
ven, enehytraeen en weideplankton, weer 
later kleine regenwormen. Desondanks zijn 
de kikkertjes zeker in de eerste fase vrij 
moeilijk te voeren en sterven er vele. Om
dat ik altijd honderden van deze kikker
tjes kreeg, heb ik nooit preeies k"llnnen 
nagaan hoeveel dieren van een legsel nu 
uiteindelijk groot werden omdat ik er altijd 
vee[ heb weggegeven en uitbesteed. De aan
tallen dieren waar ik mee bleef zitten wa
ren altijd nog groot genoeg om voor voed
selproblemen te zorgen. Sleehts 9 exem
plaren heb ik .l!ehouden tot ze 4 em groot 
waren. Twee dieren hiervan, afkomstig ui t 
cen van de eerste legsels, waren toen in 
hun tweede jaar; de andere 7 uit een later 
legsel waren nog geen jaar oud. Bij de 
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kweken van het Hubreehts-laboratorium is 
gebleken dat ze bij zeer ruime voedering 
in gevangensehap in een jaar geslaehtsrijp 
kunnen worden. In de natuur is dit aileen 
bekend van dieren in Marokko (B o n s e t 
Pa s teur, 1959). Zelf heb ik waargeno
men da t halfwasdieren van 2,5 em groot al 
kwaken en ook omklemmingen uitvoeren. 

CONCLUSIE 

Natuurlijk zijn deze waarnemingen aileen 
interessant a ls aanvulling op de kennis van 
dit dier wanneer anderen in een dergelijk 
terrarium onder dezelfde omstandigheden 
ook waarnemingen aan Discog/ussus ver
riehten om die van mij te bevestigen of 
tegen te spreken. Het geregeld doen van 
waarnemingen aan meerdere sehijftongkik
kers, verdceld over een groter aantal ter
raria, en eventueel het maken van een 
proefopstelling loont misschien de moeite 
maar is voor een enkele liefhebber meestal 
geen haalbare kaart. 
Zoveel is wei zeker dat de sehijftongkikker 



goed te houden is in elk middelgroot huis
kamerterrarium met veel water en schuil
gelegenheid. Daarin plant hij zich volgens 
aile ervaringen tot nog toe uitstekend voort. 
Het grootbrengen van de jongen is ar
beidsintensief. Het gedrag van Discoglossus 
is op den duur niet zo interessant meer 
vergeleken met dat van bijvoorbeeld de 
andere Discoglossidae. 
In laboratoria heeft het dier zijn nut al 
bewezen. Als mocht blijken dat de schijf
tongkikker beter en op grotere schaal te 
kweken zou zijn dan de groene kikker is 
het misschien het overwegen waard, om 
voor doeleinden waar tot nog toe groene 
kikker voor gebruikt wordt, de schijftong
kikker in te zetten. Ik denk aan de snij
practica voor medicijnenstudenten. Omdat 
mij nog weinig bekend is van kweken met 
de groene kikker voor dit doel doe ik deze 
suggestie onder groqt voorbehoud. Een 
belangrijk laboratoriumdier als Xenopus 
levis wordt nog steeds veel uit bet wild 
weggevangen ondanks het feit dat dit • dier 
massaal en zelfs 'op recept' te kweken is. 

SUMMARY 

Observations are made on the feeding and 

mating behaviour of Discoglo~sus pictus in 
captivity. Four specimens were kept in a 
simple glass tank, where breeding was 
recorded many times. · 
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