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

E. H. Th. van EIJsden 
Stephensonstraat 1, Den Haag. 

lngezonden oktober 1975. 
In de eerste aflevering gaf de auteur een lnleldlng en 
beschreef zljn kweekresultaat met Xenopus troplcalls, 
in daze afleverlng de kweek van Hymenochlrus b. 
boettgerl. 
lnhoudsoverzlcht: de kweek van Hymenochlrus b. 
boeUgerl - de eleren - de larven - kweekvoorwaarden -
enige konklusies. 

DE KWEEK VAN HYMENOCHIRUS 
B. BOETTGER/ 

Wat ook de stimuli tot voortplanting mogen 
zijn, in gevangenschap blijkt Hymenochirus 
zich vrijwel bet gehele jaar door te willen 
vermeerderen. Voor bet kweken werden 
plastik aquariums gebruikt van 37-16-20 em 
(nog in bakjes met een inhoud van 18-13-
7 em werden eieren afgezet). De water
hoogte bedroeg 10-15 em. Als water werd 
zowel regenwater gebruikt als leidingwater, 
bet laatste met een hardheid van 16° dH en 
- bij een sterke plantengroei (wederom 
Microsorium) een pH van zeker meer dan 
7,5. De larven van Xenopus en Hymeno
chirus blijken niet zeer gevoelig wat betreft 
alkaliteit of zuurte (tot pH 5,8) van bet 
water. Misvormingen bij de metamorfose 
(b.v. onvolledig ontwikkelde voorpoten), zo
als bij hoge pH-waarden nogal eens voor
komen, werden niet waargenomen. Voor de 
ontwikkeling van de larve, zie S o k o I 
(1959). 
De kweekbakjes stonden opgesteld in de 
reeds bij de kweek van Xenopus vermelde 
ruimte, doch ook van in de huiskamer op
gestelde aquaria werden goede resultaten 
verkregen. De laatste ontvingen enige uren 
zon per dag. 
Daar deze dwergklauwkikkers zich bij bet 
minste teken van onraad ijlings in bet bo
demsubstraat plegen te schoffelen, werden 
de kweekbakjes voorzien van een losse Iaag 
afgestorven bladeren. Bij latere, meer ,ge
domesticeerde" generaties werd geen bo
dembedekking meer toegepast. 
Voor de ontwikkeling van een infusorien
bestand werden steeds enige zongedroogde 
stengels van Campanula toegevoegd. 

Zonlicht en bijbehorende stijging van tem
peratuur bleken, althans wat een deel van 
de kweekbakjes betreft, geen invloed te heb
ben op bet voortplantingsgedrag. De ge
middelde dagtemperatuur bedroeg 23° C; 
op koude nachten kon een afkoeling tot 
17° C worden vastgesteld. 
De kweekaktiviteiten vonden plaats in de 
maanden mei tot september, ofschoon de 
kikkers ook buiten die periode duidelijk 
tot voortplanting bereid bleken. De fokex
emplaren, drie mannetjes en een vrouwtje, 
aile afkomstig van een kweek van bet voor
gaand jaar, benevens een ca. twee jaar 
oud vrouwtje, werden telkens tesamen inge
zet. Zodra voldoende eieren waren gelegd, 
meestal al de volgende morgen, werden de 
volwassen kikkers in een andere kweekbak 
overgezet of tijdelijk gesepareerd. Het inge
wikkelde paringsgedrag en ook de eigenlijke 
kopulatie en eiafzetting, werden al eerder 
in dit blad beschreven of aangestipt (V a n 
E e u w ij k, 1974). Uitgebreide informatie 
op dit punt verschaft bijvoorbeeld bet ver
slag van R a b b en R a b b (1971). Ten aan
zien van de roep van Hymenochirus biedt 
de literatuur echter geen eensluidende ver
klaringen. Terwijl V o n F i I e k (1967) de 
paringsroep van bet mannetje vergelijkt met 
bet tikken van een wekker, hebben R a b b 
en R a b b bet over ,luide raspende keel
geluiden, hoorbaar stijgend in toonhoogte 
aan bet eind van een roep". Het is moge
lijk dat de betrokken menselijke oren op de 
diverse frekwenties van de Hymenochirus
roep verschillende reageren. De baltsroep 
van de mannetjes van dit verhaal werd ge
interpreteerd als een reeks dichtopeenvol
gende, in hoogte oplopende hese tonen, on
geveer een halve oktaaf, met een maximale 
duur van 3 sekonden. Naast de baltsroep 
onderscheiden V o n F i I e k en R a b b en 
R a b b nog een korte aposematische roep 
van de mannetjes, door beide omschreven 
als een gons- of bromtoon. Deze afweer
klank heb ik inderdaad vaak vernomen en 
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Hymenochlrua b. boettgerl, larven en el, 2 dagan oud. Foto: Van E ij s d e n. 

wei na de baltsroep. R a b b en R a b b ver
melden bovendien nog een, waarschijnlijk 
aposematisch, zacht tikgeluid van het 
vrouwtje. 

DE EIEREN 

De afgezette eieren bevonden zich vooral 
aan de oppervlakte, maar ook afzonderlijk 
Of aaneengeplakt onder water aan planten 
hangend. De positie van cen Hymenochirus 
paar, tijdens het afzetten van de eieren zou 
aangeven dat a ile eieren zich eerst aap de 
oppervlakte bevinden. Of de vrouwtjes ook 
eieren afzette r;l aan planten ver bencden de 
waterspiegel kon niet worden vastgesteld. 
De smaakvoorkeur van de ouderdieren, ook 
bij ruime voedering Daphnia en Tubifex, 
gebiedt tijdig uitnemen van eieren of vol
wassen kikkers: binnen twee dagen zijn aile 
eieren (ca. 200 per wijfje per legnacht) ver
werkt. Om zo weinig mogelijk van de kleef
vaste eieren verloren te Iaten gaan, kunnen 
deze met een dot wate rvorkjes van het 
water worden opgeschept. 
Beschimmeling van de eieren trad niet op. 
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De dichte plantengroei maakte het gebruik 
van een luchtpomp, zoals V o n F i I e k 
(ibid. p. 49) voorschrijft voor de kweek van 
de iets gevoeliger H. curtipes, overbodig. De 
cventuelc aanwezigheid van e i-symbionten 
zoals algjes van het geslacht Oophila kan 
bij het niet beschimmelen een gunstige rot 
hebben gespeeld. 

Larva van Hymenochlrua b. boettgerl aan het begin 
van hat vrijzwemmend stadium, ca 4 mm. lang. Foto: 
V a n Eijsden. 



Larve van Hymenochlrus b. boettgerl en Watervorkje. 
Foto: Van Eljsden. 

DE LARVEN 

De afhankelijk van temperatuur na twee of 
meer dagen uitkomende larven waren nau
welijks 2 mm lang en bleekbruin van kleur. 
Deze hangen de eerste dagen met behulp 
van een klierdraad aan de wanden van het 
aquarium en aan planten, of liggen los op 
de bodem. Na ongeveer vijf dagen bevinden 
zich grote aantallen vrijzwemmende, inmid
dels donker gepigmenteerde larven aan de 
oppervlakte, jagend op mikro-organismen. 
In tegenstelling tot Xenopus-iarven is de 
Hymenochirus-larf een uitgesproken carni
voor. De grote ogen staan naar voren ge
richt. De prooi wordt tot op korte afstand 
omzichtig benaderd of afgewacht en dan in 
een korte sprint besprongen. De onderkaak 
van het mopshondachtige gezichtje wordt 
neergeklapt en vormt met de bovenkaak 
een buisvormige, opwaarts gerichte mood
opening. Door volumevergroting van de 
mondholte (verlaging van de mondbodem) 
wordt het prooidier naar binnen gezogen. 
Eenzelfde vacuUm-opwekkend mechanisme 
is werkzaam bij de foeragering van de ge
metamorfoseerde kikker (S o k o I 1969). 
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Hoewel het voedsel niet, zoals bij Xenopus, 
een zeef- of fuikinrichting hoeft te passeren, 
kan de Hymenochirus-larf aileen kleine, 
zwakke prooidieren overmeesteren, waar
schijnlijk in verband met de geringe door
snede van het keelgat. Reeds na enkele 
dagen kunnen - met mate - Cyclops en 
hun nauplien worden verstrekt. In een later 
stadium ook Daphnia en tijdens de meta
morfose kleine Tubifex. Een enkele maal 
werd tetramin en gistvlokken aan het water 
toegevoegd. Het is evenwel niet te verwach
ten dat de larven dergelijk materiaal doelge
richt tot zich nemen. 
De larven van H. curtipes staan bekend als 
inaktieve oppervlakte bezoekers, maar de 
H. boettgeri-larf stroopt regelmatig de bo
venste waterlaag af. Daarbij valt temeer de 
aandacht op de kenmerkende, sterk met het 
donkere ruggedeelte kontrasterende zilveren 
,oogvlekken", de iridocyten. Deze verdwij
nen meestal al tijdens de metamorfose. Een 
enkele weken oude larve, ondergebracht in 
een van waterplanten voorzien jampotje, be
hield deze oogvlekken echter ook na de 
metamorfose. Pas na overbrenging - na 
twee weken - in water met donkere bo
dembedekking verdween deze typische 
jeugdtekening en wei binnen enkele dagen. 
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Larve van Hymenochlrus b. boettgerl met aanzet van 
achterpoten. Foto : Van E ij s de n. 

Ten aanzien van de zuurstofvoorziening 
biedt de beschikbare literatuur weinig slui
tende gegevens. De larven zijn toegerust met 
zwak ontwikkelde, uitwendige kieuwen, hoe
wei reeds bij de aanvang van het vrijzwem
mende stadium ook longen, althans in aan
leg, aanwezig moeten zijn. In zuurstofarm 
water verschijnen de larven regelmatig aan 
de oppervlakte om Iucht te happen. Pas aan 
het eind van de metamorfose sluiten zich de 

Larve van Hymenochlrus b. boettgerl met achterpoten. 
Foto : L a u r e n s. -----



beide spiracula en verdwijnen de kieuwen, 
zodat het kikkertje voortaan is a angewezen 
op huid- en longademhaling. 
De ontwikkeling van ei tot kikker kan, zo::ls 
het a rtikcl van Van E e u w ij k aangeeft , 
bi nnen twee maanden zijn voltooid. 
Hoewel de la rven, in g root aantal b ijeen, 
tamelijk soortverdraagzaam bleken en zelfs 
een zekere voorkeur voor samenscholen ver
toonde n (stellig in verband met plaatselijke 
voedselko ncentraties), lijkt een voorspoedige 
ontwikke ling aan ruimte gebo nden. Enke le 
la rven, met he t uitscheppen van plan
te n terechtgekomen in een aqua rium van 
100-40-40 em, bere ikten bij de meta
morfose een Iengle van ruim twee em en 
waren - eenmaal gcmetamorfosecrd -
g rote r d an de gebruike lijke I 0 mm. Voor 
het opkweken werd daarom uitgegaan van 
cen maximum van 20 larven per kweekbak. 
Een kweekscizoen ( 1974) leverdc op dcze 
wijze een resultaat van 125 uiterlijk gave 
Hym enochirus b. boettgeri op. Zonder een 
begrip a ls natuurlijke sclektie tc ha nteren. 
mag worden opgeme rkt dat door het be
pcrkte aantal van vier kweekbakjes, vclc 
larven en cic re n moesten worde n prijsgc
geven aan de gezonde eetlust van ouder
d icren e n oudere larvcn. 
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Hymenochlrus b. boettgerl, pas gemetamorfoseerd dier 
dat de felle koptekening van de larve nog bezit. 
Foto: Van Eij s d en. 

KWEEKYOORWAA RD EN 

Ook Hymenochirus werd aan een a lgtest 
onderworpen. Daartoe werden juni 1975 2 
mannetjes en I d rachtig wijfje afgezonderd 

Detail van de kop van het vorige exempiaar. Foto: 
V a n E ij s de n. 
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in een kweekbakje van genoemd formaat, 
gevuld met leidingwater en ingericht met 
enkele- gewassen- watervarens (Micro
sorium). Na enkele dagen werd bet water 
voor ongeveer eenderde vervangen door alg
water uit de openluc::tt. Vierentwintig uur 
later werden beide mannen 's avonds, bij 
een temperatuur van 21° C, druk baltsend 
aangetroffen. De drie proefdieren werden 
onmiddellijk uitgevangen en overgebracht in 
vers leidingwater, waarna bet baltsen nog 
geruime tijd doorging. De volgende nacbt 
was bet baltsen gestaakt. Overzetten in bet 
algwater, na weer een dag, werd - even
eens na ca. vierentwintig uur - gevolgd 
door baltsgedrag en twee dagen later door 
afzetting van eieren. N a berbaling van de 
gehele procedure, werd vervolgens bet bait
sen en eieren produceren in leidingwater 
ononderbroken voortgezet. 
Van Xenopus laevis wordt vermeld (S h a
p i r o, 1935; Savage, 1971) dat bet uit
vangen van sexueel aktieve dieren leidt tot 
onmiddellijk staken of verminderen van bet 
voortplantnigsgedrag. Bij de Hymenochirus
proef kan overzetten in ,schoon" water 
echter moeilijk aile eventueel voor de st!
mulus verantwoordelijke externe faktoren 
bebben geelimineerd. 

ENIGE KONKLUSIES 

Voor beide klauwkikkers lijkt de voortplan
ting gebonden aan de aanwezigbeid van on
diep, zuurstofrijk water en een zekere hoe
veelbeid Iicht, bij Xenopus voor de ontwik
keling van plantaardige mikro-organismen 
als producenten van een de geslachtelijke 
aktiviteit stimulerende metaboliet en later 
als voedsel voor de larven. Wat betreft de 
volledig carnivore Hymenochirus zou men 
kunnen denken aan een dierlijk mikro-or
ganisme. Laboratoriumonderzoek zou zeer 
gewenst zijn! 
Faktoren als regenval, tijdelijke uitdroging 
van poelen en zelfs bet temperatuurverloop 
lijken van . ondergeschikt belang. 
Voor de terrariumpraktijk geldt dat overbe
volking van de kweekbakken de voortplan
tingsaktiviteiten remt. Voor de kweek van 
Hymenochirus wordt bet gebruik van zon
gedroogde plantdelen zeer aanbevolen, 
vooral met bet oog op de eerste voedsel
beboefte van de opgroeiende larven. 
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De beschreven methode voor de kweek met 
Hymenochirus gara.ndeert tot dusver jaar
lijks een groot aantal nakomelingen. Beper
king van bet kweekentbousiasme is dus ge
wenst, men bedenke vooraf wat uiteindelijk 
met al die gekke ventjes moet worden aan
gevangen. 

Naschrlft van de auteur 

Blj de publlkatle van het eerste deal van mijn artlkel is 
door een onachtzaamheld mijnerzijds een verglsslng 
gemaakt. Op r,ag. 20 wordt, als geslachtsonderscheid 
blj Hymenoch rus b. boettgerl het grotere tympanum 
van het o aangemerkt. Helaas heb ik achteraf moeten 
konstateren dat aile Pipldae, primltief als ze zijn, een 
tympanum missen. 
iot overmaat van ramp is het me ook ontgaan, dat op 
de ten behoeve van de voorplaat geleverde tekening, 
aan de achterpoten van Xenopus de bijbehorende 
zwemvliezen ontbreken I 
lk kan U voor deze "missers" slechts mijn oprechte 
excuses aanbleden. 
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