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Agalychnis lemur  

Agalychnis lemur :is een klein en fragiel gebouwd dier. Mannelijke kikkers bereiken een 
lichaamslengte tot ongeveer 3 centimeter, terwijl vrouwelijke exemplaren met 4 cm iets 
groter zijn. De ogen zijn relatief groot en puilen duidelijk uit. De ogen hebben een 
zilverwitte iris en een verticale pupil. 

De kikker heeft een schutkleur doordat de huid overdag geelgroen is en 's nachts 
roodbruin. Het is een nacht actief dier dat zich langzaam voortbeweegt door de bomen. 
De boomkikker voedt zich met insecten en andere kleine ongewervelde dieren.  

Verspreidingsgebied : de soort komt voor in Midden-Amerika en wordt met uitsterven 
bedreigd. Agalychnis lemur is momenteel door de IUCN als kritiek geclassificeerd. 

Het leefgebied van de kikker bestaat uit de regenwouden op een hoogte van 440 tot 
1600 meter boven zeeniveau. Het verspreidingsgebied loopt in de Caribische regio van 
het noorden van Costa Rica tot in het westen van Panama en in de Pacifische regio van 
het noordwesten van Costa Rica tot in de Darién, het grensgebied van Panama met 
Colombia. 

Terrarium : minimale afmeting  terrarium voor circa 4/5 dieren is circa 70 x 70 x50  cm  
lx h x d.  

Het terrarium dient  rijk beplant te zijn met oa,Phyllodendron ,Anturium en monstera . 

Een waterbak mag zeker niet ontbreken in het terrarium. 

 

Temperatuur: overdag circa 23 graden Celsius en een nachtelijke afkoeling tot circa 
18/20 graden Celsius.  

Regelmatig sproeien en een hoge luchtvochtigheid en goede ventilatie evt door middel 
van een ventilator is noodzakelijk  
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Voedsel: Kleinere insecten.o,a  Krekels, vliegen, weide plankton en kleine 
treksprinkhanen kunnen worden gevoerd. De voedseldieren voor het voeren bestrooien 
met vitamine poeder.  

Voortplanting : 

De eieren worden afgezet aan de onderzijde van bladeren die boven het water hangen.en 
na circa 10-14  dagen  komen de eieren uit  en vallen in het water. 

Na circa 2 maanden  komen de jonge maki kikkers aan het land en hebben dan een 
afmeting van  circa 1 cm en eten dan al grote fruitvliegen, na 6 maanden zijn ze 
volwassen.. 


