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De Amerikaanse 
stierkikker 
op rooftocht 
door Vlaanderen
Hoe eDNA kan helpen zijn ver-
spreiding aan banden te leggen

De Amerikaanse stierkikker is een uitheemse in

vasieve soort die in slechts twintig jaar tijd hon

derden vijvers in Vlaanderen heeft ingepalmd. 

Op zijn veroveringstocht verslindt hij alles wat 

hij tegenkomt en laat hij nog weinig ruimte en 

voedsel over voor inheemse kikkers, padden en 

salamanders. Het Instituut voor Natuur en Bos

onderzoek (INBO) houdt daarom een vinger aan 

de pols wat betreft de verspreiding van deze veel

vraat met behulp van omgevingsDNA (environ

mental DNA in het Engels, vandaar de afkorting 

eDNA).
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Een volwassen stierkikker.
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Samen met veranderingen in landge-
bruik, het uitbuiten van natuurlijke 
bronnen, klimaatsverandering en 

milieuvervuiling, behoren uitheemse inva-
sieve soorten tot de 'Big Five' van de meest 
desastreuze menselijke invloeden die de 
biodiversiteit wereldwijd onder druk zetten. 
Uitheemse invasieve soorten zijn organis-
men die door menselijk toedoen buiten 
hun oorspronkelijk verspreidingsgebied 
zijn terechtgekomen en op deze plaatsen 
de lokale ecologische balans ontwrich-

ten. De Amerikaanse 
stierkikker (Lithobates 
catesbeianus), in de 
volksmond ook wel 
brulkikker genoemd, 
is één van de honderd 
meest destructieve 
uitheemse invasieve 
soorten ter wereld. Zo-

als zijn naam verraadt, kwam de stierkik-
ker oorspronkelijk voor in het westen van 
Noord-Amerika en Canada en doet de roep 

van mannetjes denken aan een loeiende 
stier. Deze, uit de kluiten gewassen, kikker 
kan tot een halve kilo wegen en uitgestrekt 
een lengte tot wel 40 centimeter bereiken. 
Omwille van zijn enorme kikkerbillen wer-
den stierkikkers doorheen de twintigste 
eeuw wereldwijd geëxporteerd voor groot-
schalige kweekprogramma's. Verder wer-
den ze ook verhandeld om tuinvijvers op te 
fleuren met beeld en klank. Wanneer in-
dividuen ontsnapten of werden vrijgelaten, 
resulteerde dit op veel plaatsen in de ves-
tiging van stabiele natuurlijke populaties. 
Op die manier hebben stierkikkers voet aan 
wal kunnen zetten in bijna veertig landen, 
verspreid over vier continenten.

In Europa komt de stierkikker naast België 
ook voor in het Duitsland, Frankrijk, Italië 
en Griekenland. Ook in Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk slaagde de stierkikker 
erin natuurlijke populaties te ontwikkelen, 
maar een vroegtijdig detectie en een snelle 
bestrijdingscampagne maakten hier al snel 

korte metten mee. In België daarentegen 
werden in de jaren negentig dikkoppen van 
stierkikkers massaal verkocht op Antwerpse 
dierenmarkten, in tuincentra en in dieren-
speciaalzaken en dit voor een appel en een 
ei. Hoewel een strikte Europese verordering 
in 2014 de verkoop van Amerikaanse stier-
kikkers in Vlaanderen verbood, was het kalf 
al verdronken. De overvloed aan privévij-
vers, poelen en sloten rond de Grote Nete 
heeft een vlotte verspreiding van ontsnapte 
en vrijgelaten stierkikkers in de hand ge-
werkt, waardoor het probleem steeds groter 
werd. Bijgevolg komt de soort vandaag de 
dag talrijk voor in honderden vijvers gele-
gen tussen Lier en Olmen. Bovendien wer-
den ook geïsoleerde populaties waargeno-
men in Hoogstraten en Arendonk, wat onze 
Noorderburen opnieuw serieuze kopzorgen 
baart. Ook in Sint-Agatha-Rode, Herselt en 
Ham werden recent nieuwe populaties ont-
dekt, waardoor het probleem zich ook rich-
ting Vlaams-Brabant, Limburg en Wallonië 
dreigt te verspreiden.

De drie levensstadia van de Amerikaanse stierkikker. Links een dikkop die al achterpootjes ontwikkeld heeft. In het midden een juveniele stierkikker. Rechts een 
volwassen stierkikker. Volwassen stierkikkers zijn herkenbaar aan een trommelvlies dat even groot of groter is dan het oog (wit pijltje), geen overlangse lijsten op de 

zijkant van de rug (zwarte dubbele pijl) en de afwezigheid van een lengtestreep midden op de rug.
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Karakteristiek 
geloei  

mannelijke, 
Amerikaanse 

stierkikker.

De verspreiding van de Amerikaanse 
stierkikker in Vlaanderen.
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Maar wat maakt dat deze kikker zo scha-
delijk is voor inheemse fauna? Stierkikkers 
zijn echte veelvraten die alles verorberen 
wat ze tegenkomen, zolang het maar in hun 
bek past. Het INBO bestudeerde het voe-
dingsgedrag van de kikkers door na te gaan 
wat er in de maag van dode exemplaren te 
vinden is. Hieruit bleek dat naast heel wat 
insecten, tal van inheemse kikkers, padden, 
salamanders, vissen en zelfs kleine water-
vogels op hun menu staan. Stierkikkers zelf 
worden echter niet gesmaakt door inheem-
se roofdieren, waardoor er maar weinig na-
tuurlijke controle op de populatiegroei van 
deze exotische kikker wordt uitgeoefend.

Stierkikkers zijn dan ook nog eens enorm 
vruchtbaar. Zo kan één vrouwtje elk jaar tot 
wel 20.000 dikkoppen voortbrengen. Boven-
dien blijkt de Amerikaanse stierkikker dra-
ger te zijn van de agressieve schimmel Ba-
trachochytrium dendrobatidis (of kortweg 
Bd) die bij amfibieën de dodelijke huidziekte 
Chytridiomycosis veroorzaakt. Stierkikkers 
blijken hier zelf weinig last van te hebben, 
maar wanneer de schimmel wordt overge-
dragen op inheemse amfibieën veroorzaakt 
het een huidaantasting. Die zorgt ervoor 
dat de dieren ernstig verzwakken, waardoor 
hun jachtcapaciteit in het gedrang komt. 
Soms leidt dit zelfs tot een plotse dood 
zonder enig ziektebeeld. Deze schimmel is 
verantwoordelijk voor de dramatische ach-
teruitgang en zelfs het lokaal uitsterven van 
heel wat amfibiesoorten. Hierdoor wordt Bd 
gekroond tot de meest dramatische gere-
gistreerde oorzaak van biodiversiteitsverlies 
veroorzaakt door een ziekte. Het staat dus 
buiten kijf dat de Amerikaanse stierkikker 
een steeds toenemende druk uitoefent op 
inheemse soorten en dus een ware bedrei-
ging vormt voor de lokale soortenrijkdom.

Omdat stierkikkers zich niet gemakkelijk 
laten zien, is een effectieve bestrijding op 
grote schaal niet voor de hand liggend. 
Dikkoppen bijv. leven tot twee jaar onder 
water. Enkel de volwassen mannetjes laten 
tijdens de voortplantingsperiode van zich 
horen met hun karakteristiek geloei. Daar-
om heeft het INBO een techniek uitgewerkt 
die toelaat om op basis van de genetische 
sporen die de soort achterlaat in het wa-
ter, het zogenaamde eDNA, de ongewenste 
gast op grote schaal te detecteren. Hiervoor 
wordt eerst vijverwater verzameld en gefil-
terd door een speciale filter die ontworpen 
is om DNA-partikels tegen te houden. In een 
volgende stap wordt het DNA uit deze filters 

geïsoleerd en wordt de samenstelling ge-
analyseerd met behulp van een toestel dat 
aangeeft wanneer stierkikker-DNA wordt 
gedetecteerd. Bijkomend onderzoek aan het 
INBO heeft aangetoond dat de sterkte van 
het gemeten signaal bijna perfect overeen 
komt met het aantal stierkikkers dat in een 
vijver aanwezig is. Op die manier kan eDNA 

niet alleen aanduiden in welke vijvers stier-
kikkers aanwezig zijn, maar kan het ook een 
indicatie ge-
ven over de 
hoeveelheid 
stierkikkers die 
er zich schuilhou-
den. Het systeem is 
dus vergelijkbaar met 
de barcodes op de pro-
ducten in de supermarkt, 
maar in dit geval zijn die 
producten microscopisch klein 
en wordt enkel de barcode van 
één specifiek product gescand. Deze 
techniek wordt daarom 'eDNA barco-

ding' genoemd.
Deze innovatieve manier van detecteren 
staat centraal in een 'early-warning-ra-
pid-response' systeem dat op termijn een 
stevig en effectief weerwoord moet bieden 
tegen de acute biologische dreiging van de 
stierkikker en andere invasieve uitheemse 
soorten in Vlaanderen. De basis van dit sys-

teem wordt gevormd door opmerkzame bur-
gers die vermoedens van stierkikker, zoals 

het typeren-
de geloei, 

melden in 
het dataportaal 

w a a r n e m i n g e n .
be. In een volgende 

fase rukt het INBO uit 
om met behulp van een 

'eDNA screening' na te gaan 
in welke specifieke vijvers 

stierkikkers al dan niet vertoe-
ven en met hoeveel ze aanwezig 

zijn. Vervolgens kan een gerichte be-
strijdingsstrategie in gang worden ge-

Tijdens eDNA barcoding worden al de DNA-partikels 
aanwezig in een waterstaal, doorheen een scanner 
geleid. Enkel wanneer een DNA-partikeltje 
afkomstig van stierkikker passeert, wordt 
een signaal afgegeven.
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Dikkop van een stierkikker. 
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zet door op de juiste locaties en in de sterkst 
geïnfecteerde vijvers dubbele schietfuiken 
te plaatsen. Dit type fuik bestaat uit twee 
fuikdelen die met elkaar worden verbonden 
door een tussennet dat aan de onderkant 
verzwaard is met lood. Het wordt openge-
houden met behulp van drijvers die aan de 
bovenkant bevestigd zijn. Wanneer stier-

kikkers op dit tussennet botsen, worden ze 
steeds dieper de fuik in geleid. Iedere dag 
worden de fuiken leeggemaakt en worden 
de stierkikkers op een humane manier ver-
delgd door ze te laten inslapen. Zo worden 
burgerwaarnemingen in tandem gebruikt 
met eDNA-opsporingstechnieken om de 
vangstinspanningen zo goed mogelijk te 

laten renderen. Er wordt dan ook verwacht 
dat deze strategie een kantelpunt kan te-
weegbrengen in de verdere verspreiding 
van de Amerikaanse stierkikker in Vlaande-
ren. 

TEUN EVERTS,  CHARLOTTE VAN DRIESSCHE 

& REIN BRYS 

eDNA watte? Omgevings-DNA ('en-
vironmental DNA' in Engels, vandaar 
de afkorting 'eDNA') slaat op DNA dat 
door organismen in de omgeving (wa-
ter, lucht, bodem) wordt achtergelaten 
in de vorm van huidschilfers, schubben, 
uitwerpselen, haar, slijm, geslachtcel-
len, enzovoort. Omdat het DNA van 
iedere soort een unieke samenstelling 
heeft, kan eDNA gebruikt worden om 
de aanwezigheid van een welbepaalde 
soort aan te tonen zonder dat we het 
organisme effectief moeten spotten.

Wistjedat de eDNA-techniek in 
2007 oorspronkelijk ontwikkeld werd 
om te achterhalen in welke vijvers 
Amerikaanse stierkikkers zich schuil-
houden? Sindsdien zijn er wereldwijd 
duizenden studies over eDNA uitge-
voerd voor de detectie van een uitge-
breid gamma aan soorten, gaande van 
mosselen tot jaguars en alles daartus-
senin.

Wistjedat in verschillende Zuid- 
Amerikaanse en Aziatische landen 
stierkikkers nog massaal worden ge-
kweekt? Het eten van kikkers maakt 
deel uit van de lokale eetcultuur en 
wordt soms zelfs als geneeskrachtig 
beschouwd. 

De 'Voedsel- en Landbouworganisatie 
(FAO) van de Verenigde Naties' rap-
porteerde in 2010 een jaarlijkse we-
reldwijde productie van zo'n 2.000 ton 
gekweekte Amerikaanse stierkikkers.

Wat kan jij doen? De absolute basis 
van de succesvolle bestrijding van 
deze soort bestaat niet uit het werk 
van wetenschappers, maar van op-
merkzame burgers die waarnemin-
gen van stierkikkers (gezien of ge-
hoord) registreren op het platform 
www.waarnemingen.be. Doe daarom 
steeds een melding als je een stier-
kikker zou zien of horen en voorzie 
het nodige bewijsmateriaal, zoals een 
geluidsfragment of een foto.

Voor de geïnteresseerden:
• Bestrijding van de Ameri-
kaanse stierkikker in Vlaanderen 
(RAVON 2020)
https://natuurtijdschriften.nl/
pub/1000532
• Amerikaanse stierkikker 
breidt leefgebied uit naar Limburg 
(INBO 2022)
https://www.vlaanderen.be/inbo/
nieuwsbrief-februari-2022/ameri-
kaanse-stierkikker-breidt-leefge-
bied-uit-naar-limburg/

Een Amerikaanse 
stierkikker 
heeft zin in 
meerkoet.

Een dubbele schietfuik opgezet in een vijver. 
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Amerikaanse stierkikker.
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