
34e jaargang no. 2 november 1975 

lacerta 

Larve van Xenopus troplcalls tijdens metamorfose. Tekening G root he d de. 

nederlandse vereniging voor herpetologie en terrariumkunde 



Lacerta 34, nr. 2, pp. 17-24, november 1975. lacerta 34, nr. 2, pp. 17-24, November 1975. 

lacerta 
,Lacerta' is het maandblad van de Nederlandse 
Verenlging voor Herpetologie en Terrariumkunde. 
Het heeft ruim 1200 abonne's, waarvan ongeveer 100 
in het buitenland. Het grootste deel van de lezers is 
amateur op herpetologisch gabled. 
In prlncipe komen aile soorten artikelen over amfi
bieen en reptielen voor opname in aanmerking. De 
voorkeur gaat uit naar stukken over hun ecologie en 
ethologie (leefomgeving en gedrag) in de natuur en 
in gevangenschap. Bljzondere belangstelling bestaat 
er voor artikelen over de voortplanting van amfibieen 
en reptielen in het terrarium. 
De auteurs noch de fotografen ontvangen een hono
rarium. evenmin als de redactie en de andere mede
werkers: Blad en vereniging maken geen winst. 

Abonnement. Het lidmaatschap van de vereniging 
houdt een abonnement in. Zowel de jaargang als het 
verenigingsjaar lopen van oktober tot en met septem
ber daar op volgend. De contributie bedraagt 1 30,
per jaar; voor hen die op 1 oktober nog geen 18 jaar 
zijn en voor studerenden 1 20,-. 
Opgave of opzegging van lidmaatschap te richten 
aan de ledenadministratie, zie beneden. 

'Lacerta• is a monthly publication of the 'Nederlandse 
Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde' 
(Dutch Society for Herpetology). It has over 1200 sub
scribers, of whom about 100 are abroad. Most of its 
readers are amateurs in the field of herpetology. 
All kinds of articles on amphibians and reptiles 
may be published. There is a preference for papers 
on their ecology and ethology. Taxonomic and sys
tematic problems can be discussed, but Lacerta is not 
a journal for original publications on these subjects. 
There is a special interest for articles on the reproduc
tion of amphibians and reptiles in the terrarium. 
The society, as well as this journal, are non-profit 
making. No payment is made to the authors or other 
contributors. 

Subscription. Membership of the Society includes a 
subscription and runs from October 1st to September 
30th. Rates: D.fl.30,- per annum. U.S. $ 10.00 outside 
Europe. With institutions publishing a magazine 
devoted partly or completely to herpetology an 
exchange of subscriptions is possible. 
All correspondence about subscriptions, please, to 
the membership administration, see below. 

Redactle Editors 

H. M. VAN MEEUWEN, Adres: ROODBORSTSTRAAT 63, LEIDERDORP, TEL (071) 891867. 

W. BERGMANS 

G. M. M. FOEKEMA 

M. SPARREBOOM 

C.S. GOUDA 

Ledenadmlnlstratle Membership administration 

A. B. VAN WOERKOM, AMERSFOORTSEWEG 242, NIEUW-MILLIGEN TEL. (05775) 353 TOESTEL 242 (overdag). 

Opgave van lidmaatschap, opzegging en adreswij
ziging schriftelijk aan de ledenadministratie. Telefo
nisch kan men om een informatiefolder en een 
aanmeldingsformulier vragen. 

Secretarlaat 

Notification of membership, of termination thereof 
and of change of address to be sent to the mem
bership administration. 

Secretary 

0. H. BLAAUW, BILTSTRAAT 146, UTRECHT. 

Correspondentie voor het bestuur van de vereniging 
te richten aan de secretaris 

Penningmeester 

Correspondence regarding the gouvernement of the 
society to be sent to the secretary. 

Treasurer 

J. H. M CORNELISSEN, GRAAF HENDRIK 111-LAAN 127, BREDA. 

Betaling van de contributie aan de penningmeester 
door storting op postgiro nummer 429349. 

Payment of subscription through the Dutch postal 
clearance service nr. 429349, cheque or money-order. 

lnllchtlngendienst Information service 

N. R. REIJST, KASTEEL ERENSTEINSTRAAT 29, MAASTRICHT. TEL (043) 2 07 67. 

Verzoeken om extra nummers of oude jaargangen 
aan de inlichtingendienst. Postgiro 1343404. 

Mededellngenblad. E. F. Elzenga, Dannenberg 15, 
Bunde (L). Annonces voor de rubrieken 'vraag en 
aanbod' en 'kweekresultaten' en mededelingen over 
activiteiten van de werkgroepen moeten naar dit 
adres worden gezonden. Sluitingsdatum voor elk 
nummer is de 20ste van de voorafgaande maand. 

Werkgroepan (secretariaten). Alkmaar: F. Meyering, 
Buyershoffweg 58, Heiloo. Amsterdam: J. H. 
Vatter, Koraalrif 11, Lelystad, tel. (03200) 21116. 
Eindhoven: R. Doreleyers, J. Cartsensweg 79, Gel
drop. IJsselstreek: A. B. van Woerkom, Amersfoortse
weg 242, Nieuw-Milligen. 's-Gravenhage: J. C. Ch. 
Pabst, Mr. Schokkingstraat 19, 's-Gravenzande, tel. 
(01748) 4230. Leiden: J. R. Schouten, Klikspaan
weg 55, Lei den, tel. (071) 6 OS 45. Lim
burg: E. F. Elzenga, Dannenberg 15, Bunde (l.), 
tel. (04461) 17 26. Noorden: W. Getreuer, Oosterboer
weg 4c, Meppel, tel. (05220) 5 49 60. Paramaribo: J. M. 

18 

Requests for extra numbers or back numbers to the 
Information Service. 

Moonen, David Simonstraat 305, Paramaribo. RoHer
dam: A. op den Brouw, De Genestetstraat 7, Ridder
kerk. Twente: L J. Sierts, Hengeveldebrink 47, 
Enschede. Utrecht: H. Fokkens, Waterweg 189, De 
Bilt, tel. (030) 76 0217. Zeeland en West-Brabant: P. v. 
Lierop, Weilustlaan 124, Breda. Zaanstreek: W. C. 
Evertse, Dr. Boekenoogstraat 31, Krommenle, tel. (075) 
8 60 22. 

Dlensten. Blbliotheek: Bibliotheek van de Diergenees
kundige Faculteit, Biltstraat 172, Utrecht. Tel. (030) 
71 55 44. Herpetogeograflsche Dienst: W. Bergmans, 
Egelantiersgracht 31-11, Amsterdam. Llteratuurdienst: 
N. R. Reijst, Kasteel Erensteinstraat 29, Maastricht, 
Tel. (043) 2 07 67. 

Vertegenwoordlger voor Belglii. 
J. v. Pelt, De Romboutweg 79, Brasschaet. 
Tel.: (03) 51 67 15; postcheck no. 8858.13 



De voortplanting van de Westafrikaanse 
klauwkikkers I. Xenopus tropicalis (Gray) 
II. Hymenochirus b. boettgeri (Tornier) 

E. H. Th. v a n E lj s de n 
Stephensonstraat 1. Den Haag. 

lngezonden oktober 1975. 
In de eerste altevering geelt de auteur een inleiding 
en beschrijlt zijn kweekresultaat met Xenopus troplcalls, 
in de volgende altevering de kweek van Hymenochlrus 
b. boettgerl. 
lnhoudsoverzicht : lnleidlng - biotoopgegevens - het 
geslachtsonderscheid - de voortplanting - de kweek 
van Xenopus troplcalls - de larven - voorwaarden blj 
de kweek - een summary en literatuuropgaaf volgen 
bij tweede aflevering. 

IN LEIDING 

Klauwkikkers mogen zieh reeds lang ver
heugen in ruime belangstelling van de zijde 
van de wetenschap. Naast X enopus /aevis 
(Daudin), nog immer ccn standaardproef
dier, worden nu ook de dwergjes van bet 
geslacht Hym enochirus onderworpen aan 
nader onderzoek, voorlopig nog in bet z ieht 
van belangwekkende onthullingen op mor
fologisch en ethologisch gebied . 
Om aan a ile wenselijke nieuwsgierigheid te
gemoet te komen, behoeft men onderzoek
dieren. Deze kunnen natuurlijk te velde 
worden gevangen (wat helaas nog te vaak 
bet geval is). Laboratoriumhandleidingen en 
kweekverslagen ·geven echte r aan, da t 
klauwkikkers met eenvoudige middelen wel
haast op bestelling kunnen worden ge
kweekt. Waar bet X enopus laevis betreft, 
kan al jaren op deze wijze in de behoefte 
worden voorzien. Meestal worden daartoe 
de ouderdieren met hormoonprepara ten 
voorbcwerkt ; voor de tcrraruimpraktijk kan 
een meer , natuurlijke" geboorteplanning 
worden ontwikkeld. 
Het regelmatig aanbod van kortclings ge
metamorfoseerde Hym enochirus boettgeri 
in aquariumwinkels wijst eveneens in de 
richting van een massaal kweekgebeuren. 

Xenopus troplcalls. Foto : Van E IJ s den. 

Onderstaande verslagen van de kweek met 
Hym enochirus b. boettgeri en X enopus tro
pical is onthullen hoe een en ander mogelijk 
in zijn werk gaat. 

BIOTOOPGEGEVENS 

Het voorkomen van beide genoemde soor
ten zou volgens Nob I e (1924) zijn beperkt 
tot de regenwoudzones van West-Afrika. De 
grotere (tot 7 em), robuust gebouwde en 
beweeglijke Xenopus tropicalis wordt aan
getroffen in ondiepe, overschaduwde 
stroompjes waar hij - bij onraad - be-
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scbutting zoekt tussen wortels en in bet 
water hangende boomtakken. S a n d e r s o n 
(ibid.) bericht dat deze klauwkikker zowel 
in modderig als in belder, snelstromend wa
ter wordt gevonden. Het voedsel schijnt 
voor een belangrijk deel te bestaan uit in 
bet water gevallen insekten, terwijl ook de 
eigen larven niet worden versmaad. 
Parker (1936) onderscheidde een westelij
ke vorm (X. tropicalis), met kleine ogen en 
korte subokulaire tentakels (oogtasters), en 
een groot verspreidingsgebied, van Portu
gees Guinea in bet N oorden tot aan de 
monding van de Congo-rivier, zuidwaarts; 
verder een oostelijke vorm, met grote ogen 
en tangere oogtasters (Xenopus fraseri Bou
lenger), o.a. verzameld in Kameroen. Beide 
vormen worden gekenmerkt door een mid
delvoetspoor. 
Xenopus tropicalis heeft een egaal donker 
olijfkleurige rugzijde met een lichtbruine 
parietaalvlek (zie Noble); sommige exem
plaren hebben een Iichte lengtestreep over 
bet midden van de rug. 
L o v e r i d g e (1955) bewerkte een kollek-

. tie van de Ivoorkust, verzameld in tijdelijke 
waterplassen langs de weg en ook diep in 
bet bosgebied. Merkwaardig is, dat hij een 
meer of minder donker gemarmerd dier be
scbrijft en voorts opmerkt, dat bet door 
N o b l e - synoniem - als tropicalis be
scbreven materiaal in feite een serie X. 
fraseri voorstelt. 
Daar de Xenopus van dit verslag beant
woordt aan de kleurbeschrijving van N o -
b I e en overigens ook kleine ogen en oog
tasters bezit, zal in bet nu volgende - met 
bet nodige voorbeboud - worden gespro
ken van Xenopus tropicalis. 
De in dit blad al eerder bebandelde Hy
menochirus b. boettgeri wordt gevonden in 
bet stroomgebied van de Congo. De be
scbikbare literatuur bericbt helaas niet of 
Xenopus en Hymenochirus naast elkaar · 
eenzelfde biotoop bewonen. P e r r e t en 
Mertens (1958) vermelden bijvoorbeeld 
Foulassi, in Kameroen, als vindplaats van 
zowel X. fraseri als van de door Perret 
gevonden nieuwe vorm: H. b. camerunensis. 
Maar terwijl van de Xenopus de biotoop 
wordt omschreven als ,bosmeertjes ... , 
dicbt bij de bronnen gelegen meertjes en 
plasjes", ontbreken soortgelijke gegevens 
van de nieuwbescbreven Hymenochirus. 
De larven van beide soorten kunnen - ge-
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zien de zo verscbillende voedingsgewoonten 
- moeilijk als elkaars konkurrenten wor
den gezien. De volwassen dieren houden 
zicb - althans in de paartijd - vermoede
lijk bij voorkeur op in ondiep water. In hoe
verre de Xenopus de broze Hymenochirus 
naar bet Ieven staat, werd niet op de proef 
gesteld. Een zes j~ar geleden verkregen 
tropicalis-paar bewoonde sindsdien verschil
lende dichtbevolkte aquaria, eigenlijk als 
opruimers van eventuele zieke vissen. De 
dieren vergrepen zicb nimmer aan ook 
maar een gammele Nannostomus en ont
popten zich als brave aaseters. 

HET GESLACHTSONDERSCHEID 

De geslachten zijn bij Xenopus bet gemak
kelijkst te herkennen aan de drie uitstul
pingen van de cloaca bij bet vrouwtje en 
aan de donkere zone aan de binnenzijde van 
de voorpoten bij bet volwassen - iets klei
nere (tot 5 em) - mannetje. Het mannetje 
van Hymenochirus is o.a. van bet wijfje te 
onderscheiden door de geringere grootte (ca. 
3 em), bet grotere tympanum en - in de 
paartijd - de opvallende, geelwitte post
axillairklier. 

DE VOORTPLANTING 

De voorwaarden voor de voortplanting lij
ken voor beide soorten gedeeltelijk parallel 
te lopen. Zowel bij Xenopus, als bij Hyme
nochirus bevindt bet mannetje zicb tijdens 
de - lumbaire - amplexus onder water. 
Terwijl bet wijfje regelmatig hoven water 
adem haalt, is bet mannetje gedurende die 
periode aangewezen op buidademhaling. 
Oat kan, omdat de zuurstofbehoefte van 
bet mannetje - bet laat zich maar wat 
rondzeulen - gering is. Savage (1971) 
vermoedt zelfs, dat de geringere grootte van 
bet mannetje verband houdt met genoemde 
kondities: een kleiner dier heeft een relatief 
groter lichaamsoppervlak. 
De zuurstofconcentratie in bet water is af
hankelijk van een aantal faktoren: de assi
milatie van eventueel aanwezige waterplan
ten en de gasuitwisseling aan de opper
vlakte, op zijn beurt bepaald door de tempe
ratuur (de meeste eiafzettingen vinden 
plaats bij nacht!) en door de grootte van 



Larven van Xenopus troplcalls. Foto : G o u d a. 

het wateroppervlak. Bij een tekort aan zuur
stof in het water wordt het mannetje ge
dwongen voortijdig los te Ia ten. Oat is 
waarschijn lijk een reden waarom het kwe
ken met klauwkikkers in grote aquariums 
- meestal met een hoge waterstand - niet 
gelukt. Toepassing van een luchtpomp zou 
misschien enige verbetering geven, ware het 
niet da t in een gewoon aquarium nog an
dere omstandigheden de voortplanting nade
lig bei"nvloeden. Zoals gezegd, halen de 
vrouwtjes tijdens de amplexus boven water 
adem (wei nodig bij zoveel aktiviteit!). In 
diep water, zonder gelegenheden om - al 
rustend - boven water te komen, kan het 
gebeuren dat het wijfje op den duur te ver
moeid raakt om - het mannetje achter 
zich aan trekkend - de waterspiegel te be
reiken en verdrinkt. He t mannetje is im
mers niet afhankel ijk van atmosferische 
Iucht en blijft vasthouden, er is kennelijk 
geen signaal waarop het onmiddell ijk loslaat 

(Savage, 1971), zoals bij vele andere 
anuren. Door een man omklemde, onwillige 
vrouwtjes van H. b. boettgeri houden zich 
weliswaar dood, d .w.z. strekken de achter
poten en verstarren, maar misschien blijft 
deze ontsnappingsrefl ex achterwege tijdens 
de fe itelijke kopulatie. Waarschijn lijk zoe
ken de vrouwtjes van Xenopus en Hymeno
chrius voor het afzetten van de eieren on
diep water op. De heer P. J. Bu s ink (per
soonlijke mededeling) vond in Nigeria vaak 
ta lloze van de sterk op glasmeervallen ge
lijkende larven van een Xenopus (tropica
lis?) in ondergelopen weggedeelten. In der
gelijke, in de regentijd overstroomde bio
topen - men denke voora l aan onderge
lopen grasland - vindt een explosieve ont
wikkeling plaats van alle rlei mikro-organis
men. De voedselsituatie voor de la rven is er 
gunstiger dan bijvoorbeeld in een overscha
duwde oerwoudkreek. 
Men kan z ich nu afvragen, of de volwassen 
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Larven van Xenopus troplcalls. Foto : G o u d a. 

kikkers deze kopulatieplaatsen uit eigen be
weging opzoeken (van Xenopus zijn massale 
trekbewegingen bekend) , dan wei via' buiten 
zijn oevers getreden water bereiken. Ten 
aanzien van X enopus geldt namelijk, dat de 
voortplantingsstimulus - althans voor het 
mannetje - bestaat uit een stofwisselings
produkt van eeneellige a lgen, mits in vol
doende sterke koneentratie in het water aan
wezig, zoals in genoemde ondiepe hydro
biotopen. 
Belangwekkend onderzoek op dit gebied 
werd verrieht door Savag e (ibid.). Hij 
gebruikte o.a. extrakten van monokultures 
van eeneellige algen (Scenedesm us en 
Chlamydomonas). De aard van deze stimu
lus kon niet worden opgespoord. Wei werd 
ontdekt, dat een andere a lg-metaboliet, 
glukol-zuur, bij het proees is betrokken. 
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Toevoeging van deze stof aan het kweek
water, in koneentraties van 6,4-15 delen 
per miljoen, resulteerde in kopulaties en ei
afzettingen. Tijdens de wintermaanden kon 
eehter geen voortplantingsaktiviteit worden 
opgewekt, vermoedelijk omdat dan de groei 
van algen gering is. 
Wat Hymenoc!tirus betreft, R a b b en 
R a b b (1963) menen, dat de mannetjes 
worden geaktiveerd door zonlieht en ver
hoging van de temperatuur. Een mogelijke 
indikatie voor een aan ondiep, open water 
gebonden voortplanting. 

DE KWEEK VAN 
XENOPUS TROPICALIS 

Het elders al genoemde X. rropica/is paar 
werd begin mei 1974 - overigens zonder 
nadere bedoelingen - ondergebraeht in een 
uitzwemmer van 120-25-25 em, gevuld met 
vers leidingwater (tot 15 em hoogte) en in
gerieht met wat takken om het boven water 
komen te vergemakkelijken. Het aquarium 
stood opgesteld in een als plantenkas ge
bruikte serre en ontving aldus bovenlieht, 
doeh geen zon. De water- en luehttempe
ratuur varieerde van 20-25° C. bij een 
luehtvoehtigheid van gemiddeld 85% . 
De volgende morgen bleek het vrouwtje te 
zijn ontsnapt. Het werd terug gevonden 

Larven van Xenopus t roplcalls. Foto : Go u d a. 



door de betegelde vloer te inunderen met 
een laag handwarm leidingwater. De uit
zwemmer werd nu Ievens voorzien van wat 
waterplanten (Microsorium) en wat afge
storven, gedeelte lijk nog bebladerde droge 
stengels van ruig klokje (Campanula) en 
smeerwortel (Symphytum). Vermoedelijk 
omdat, behalve dit plantenmateriaal , onge
zuiverdc bladaarde als bodemgrond was ge
bruikt, werd het water na enige dagen on
doorzichtig. Kleine gasbelletjes verschenen 
drijvend aan de oppervlakte. Inmiddels was 
's avonds het langgerekt-knorrend roepen 
van bet mannetje te horen. 

Xenopus troplcalls aan de oppervlakte hangend. Foto : 
Van E ij s den. 

DE LARVEN 

Vergrot ing van het plantenbestand, na ca. 
een week, resulteerde spoedig in hclder wa
ter en zicht op vele tientallen, reeds enkelc 
mm grote Xenopus larven. Deze lieten bij het 
luchthappen aan de oppervlakte - gewoon
lijk om de I a 2 minuten - een gasbelletje 
ontsnappen. Daar de larven graag in aantal 
bijeen verkeren, krijgt op deze manier het 
wateroppervlak plaatselijk het aanzien vna 
een sehuimnest. In de natuurlijke biotoop 

zouden de larven aan deze belletjes kunnen 
worden gelokaliseerd. In zuurstofrijk water 
eehter vindt ademhaling plaats via de huid 
en door gasuitwisseling in het van bloed
vaten voorziene zeefapparaat, een omvor
ming van de kieuwen. Eehte kieuwen zijn 
aileen aanwezig gedurende de eerste twee, 
drie dagen. 
Het voedsel bestaat uit eencellige a lgen en 
andere mikro-organismen, welke door de 
voortdurend happende bek met het water 
in de mondholte terechtkomen. Het water 
verlaat het liehaam weer via de beide spira
eula, aan de buikzijde; de voedseldeeltjes 
worden vermoedelijk opgevangen door een 
- de zeefkieuwen bedekkcnde - bewegcn
de slijmlaag en door deze naar de slokdarm 
getransporteerd. Grotere voedselbrokken 
veroorzaken kennelijk moeilijkheden en· ge
ven aanleiding tot bruusk hikkende bewegin
gen. 
Na ontdekking van de la rven werd dage
lijks een hoeveelheid slootplankton van een 
door eenden bezoehte vijver geboden, aan
vankelijk gezeefd, na ca. een week met 
volwassen Cyclops en al. Men hoede zich 
voor schadelijke indringers zoals hydra's, 
karperluis en sommige insekte la rven. Als 
bijvoeding werd om de dric dagen een ge
ringe hoeveelheid tetramin, gistvlokken en 
brandnetelpoeder op het water uitgestrooid. 
Verdere waarnemingen werden gedaan aan 
veertig larven, uitgevist en verdeeld over 
twee plastik aquariums van 37-16-20 em, 
rijk beplant met Javavaren (Microsorium 
pteropus). Na ca. een maand bezaten de. 
larven volledig ontwikkelde aehterpoten, bij 
een totale lengte van 4 em; tien dagen later, 
bij een lengte van 5 em, braken de voorpoot
jes door, welke nog enige tijd nagroeien tot 
de larve ze, evenals de gemetamorfoseerde 
kikkers, evenwijdig aan het lichaam langs 
de kop gestrekt houdt, in aankondiging van 
een gewijzigde voedingsgewoonte. Tegen die 
tijd beginnen de beide, ook relatief Ianger 
geworden mondtentakels in te schrompelen; 
ook wordt de huid dikker en gepigmenteerd 
en ontwikkelen zieh de tastpapillen, 'beho
rend bij de inmiddels van plaats veranderde 
zijlijno rganen, o p kop en fl anken. D e brede, 
meervalaehtige bek verandert geleidelijk in 
een onderstandige kikkermond, terwijl het 
zeefapparaat ingrijpende wijzigingen onder
gaat, zodat de larve enige tijd geen voedsel 
tot zieh kan nemen. De ogen gaan zieh 
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verplaatsen in de richting van de kruin: de 
voortaan omhoog gerichte blik verhindert 
een sociaal gedragspatroon zoals van jonge 
larven, met hun Iateraal geplaatste ogen, 
kan worden waargenomen. 
De stimulus van het reeds genoemde school
gedrag van Xenopus is o.a. visueel (Was
s e r s u g en H e s s I e r, 1971). De achter
grond van dergelijke samenscholingen van 
in dezelfde richting georienteerde X enopus
!arven is nog niet volledig duidelijk en waar
schijnlijk komplex. Naast het individueel/ 
sociaal reageren op voedselkoncentraties 
kunnen bijv. kollektieve vluchtkondities 
hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van 
zulk schoolgedrag. Bij aanbod van voldoen
de voedsel biedt een school Xenopus-larven 
de aanblik van een rustig grazende kudde. 
De Iarven zijn soortverdraagzaam. Wordt 
echter de onderlinge afstand te klein (min
der dan 1 a 2 em), dan stolen zij elkaar 
af met bokkige bewegingen. Voedselgebrek 
uit zich in onrustig rondzwemmen en dus 
verbreking van het schoolverband. 
De pas gemetamorfoseerde kikkers inmid
dcls, een 28-tal in de plastik opkweekbakjes, 
hadden een grootte van minimaal 1 1/~ em. 
Bij de ouderdieren in de grote bak achter
gelaten larven metamorfoseerden in het al
gemeen enkele dagen eerder en waren daar
bij ook groter, tot ruim 2 em. 

VOORWAARDEN BIJ DE KWEEK 

Van de bij de beschreven kweek eventueel 
betrokken voortplantingsstimuli valt helaas 
- het betrof slechts een eenmalige gebeur
tenis - geen definitieve kweekmethode af 
te Ieiden. Men denke aan de escapade van 
het vrouwtje, het overzetten in ander water, 
de aanwezigheid van bovenlicht, als alggroei 
bevorderende faktor en wellicht ook de in
vloed van genoemde droge plantedelen (op 
het ontstaan van een mikro-flora?). 
Herhaalde pogingen de ouderdieren het vol
gend jaar tot voortplanting te brengen mis
lukten. De ee rste keer in een plastik aqua-
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rium van 40.20.25 em, opgesteld in de huis
kamer en gevuld met leidingwater tot een 
hoogte van 15 em. 
Toevoeging aan d it water, na een week, van 
de gezeefde inhoud van een mono-kulture 
van Scenedesmus quadricauda, leidde niet 
tot resultaat, evenmin het, na nog een week, 
toevoegen van het kweekmedium (100 CC) 
met daarin achtergebleven en opnieuw ver
meerderde a lgen. Mogelijk was de koncen
tratie te laag of de lichthoeveelheid (TL 20 
W, zo nu en dan zon) te gering. 
Vervanging van het water, resp. in juli en 
augustus, door lien liter leidingwate r en vijf 
liter leidingwater van een buiten opgesteld 
aquarium waarin zich vee! zweefalg (moge
lijk echter ook het oogdiertje, Euglena) had 
ontwikkeld, had a! na enkele uren een druk 
knorrend heen en weer zwemmen van het 
mannetje tot gevolg. Het vrouwtje wist zich 
echter a ltijd aan amplexus te onttrekken. 
Na ca. een week namen de voortplantings
aktiviteiten van het mannetje echter af, als
of door toename van vastzittende algen 
minder gunstige Iichtomstandigheden waren 
ontstaan. 

llnkerachterpoot van Xenopus troplcalls. Foto: L a u
r ens. 


