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Synoniem:  Brulkikker, Rana catesbeiana  
Systematiek: Anura, Ranidae 
Herkomst: Het natuurlijk verspreidingsgebied omvat Noord-Amerika, tussen de oostkust  en het Rotsgebergte tot het 
uiterste zuidoosten van Canada. Niet in het zuiden van Florida.  
Habitat in België: In Vlaanderen gedijen Stierkikkers zeer goed in de eutrofe en door de mens verstoorde water-
partijen (karpervijvers) op ijzerhoudende zandgronden zoals bijvoorbeeld in de vallei van de Grote Nete.  
Problematiek: De Stierkikker manifesteert zich in de meeste landen buiten zijn natuurlijk verspreidingsgebied 
als zeer invasieve soort, tenminste in die regio’s die voldoen aan de ecologische behoeften van de soort. De Stierkikker 
is een sterke predator en door zijn grootte (maximum lengte 22 cm, maximum gewicht iets meer dan 900 g) kan hij re-
latief grote prooien aan. Op zijn menu staan naast grote ongewervelden ook verschillende soorten gewervelde dieren 
zoals diverse soorten amfibieën, vogels en kleine zoogdieren.  
Status: Volgens het ISEIA-protocol is de Stierkikker geklasseerd in de categorie A1: geïsoleerde populaties met een 
grote impact. 
Verspreiding: In het begin van de 20ste eeuw ingevoerd in het westen van het Rotsgebergte en een paar decen-
nia nadien in Europa: Italië, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. Ook in andere landen buiten Europa, 
o.a. in Centraal– en Zuid-Amerika. Eerste waarnemingen in Vlaanderen op het einde van vorige eeuw, maar intensief 
veldonderzoek bracht aan het licht dat de soort veel algemener was dan gedacht. In Wallonië daarentegen zou deze 
reuzenkikker voorlopig heel wat zeldzamer zijn. Wel is een reproductieve populatie bekend in de streek rond Charleroi.  
Stierkikkers worden in alle Vlaamse provincies gesignaleerd maar in Oost– en West-Vlaanderen is dat beperkt tot solitai-
re exemplaren. De provincie Antwerpen telt de meeste en grootste reproductieve populaties. In Limburg en Vlaams-
Brabant is er tot op heden maar één beperkte streek bekend met voortplanting, respectievelijk in de vallei van de Dom-
mel en in het Groot Broek te Sint-Agatha-Rode 
 

 Actuele verspreiding in België:  https://waarnemingen.be/species/1724/maps 

 
Boven: close-up van de kop van een Stierkikker 
 
 
Rechts: Stierkikker mannetje, gevangen in Westmeer-
beek met een kopromplengte van 157 mm en een 
gewicht van 560 gram 

Trommelvlies is groter dan 
oog bij mannetje Stierkikker 



Kenmerken 
Stierkikkers zijn op kop en rug groen gekleurd met bleek grijze of bruine tekeningen. De buik is wit met grijze vlekken. De 
keel bij de mannetjes is geel, vrouwtjes hebben een witte of lichtgrijze keel. Stierkikker mannetjes hebben een trommel-
vlies dat groter is dan het oog. Bij de vrouwtjes is het kleiner of gelijk aan het oog. De dorsolaterale ruglijsten, typisch  
voor de Europese groene kikkers (Pelophylax spp.) ontbreken bij de Stierkikker. De neus van de Stierkikker is vrij rond, 
minder puntig dan deze van de groene kikkers.  
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Voortplanting  
Stierkikkers planten zich voort vanaf mei-juni tot eind 
augustus. De mannetjes lokken de wijfjes met hun typi-
sche paringsroep ‘bwumm-bwumm-bwumm’, totaal ver-
schillend van deze van de Meerkikker bijvoorbeeld, een 
soort die vanwege zijn grootte soms als een Stierkikker 
aanzien wordt. Stierkikker larven hebben een bruine tot 
groenbruine grondkleur op de rug en zijn zwartbruin tot 
zwart gestippeld. Ze kunnen een lengte van meer dan 16 
cm bereiken!  Ze metamorfoseren pas in hun 2e of 3e 
kalenderjaar. 
  Larve van Stierkikker in ontwikkelingsstadium 32 

Gelijkende soorten Meerkikkers worden vaak uitgezet in tuinvijvers. Ze hebben een zeer luide 
roep en worden daardoor vaak als ‘Brulkikkers’ bestempeld. 

Bastaardkikker (Pelophylax esculentus) 

Meerkikker (Pelophylax ridibundus) 

Stierkikker (Lithobates catesbeianus) 

Stierkikker (Lithobates catesbeianus) 

Ruglijsten ontbreken Ruglijsten aanwezig 

 


