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Classificatie:                                                                           
Klasse:                 Amphibia 
Orde:                    Anura 
Familie:                 Hylidae 
Onderfamilie:        Phyllomedusinae 
Geslacht:              Agalychnis 
Soort:                   Agalychnis Spurrelli             
  

 
  
  
 Verspreiding 

De Zweefvliegende boomkikker : Deze soort komt voor in tropische en subtropische vochtige 
laaglanden, evenals de onderste gedeelten van premontane zones van Zuidoost-en Zuidwest-
Costa Rica, via Panama, de laaglanden van Colombia en het noordwesten van Ecuador, op 
hoogtes variërend 15-750 m (Savage 2002 ; Jungfer et al. 2008 

 
 Beschrijving 

De Zweefvliegende boomkikker: De snuit-romplengte is 48,2-56,4 mm bij volwassen mannen 
uit Costa Rica en 60,2-71,8 mm bij volwassen vrouwen van Costa Rica (Duellman 2001). 

Agalychnis spurrelli is een nachtelijke, boom canopy-levende soort, met ongebruikelijke 
methodes van voortbewegen Het beweegt door het bladerdak van wijnranken en takken met 
behulp van een hand-over-hand motoriek De Zweefvliegende boomkikker kan vele meters ver 
springen door de handen en voeten uit te spreiden zodat de grote, met zwemvliezen als 
parachute dienen . 

Panamese individuen zijn groter, de mannetjes meten 67,6-75,6 mm en vrouwtjes 81,6-86,7 
mm. Het hoofd is zo breed als het lang is, met een snuit die is subelliptical van bovenaf 
bekeken. De ogen zijn groot, met een netvormig onderste oogleden.  Het lichaam is 
dun). Dorsaal de huid is glad, evenals het ventrale oppervlak van het onderdeel, terwijl de 
buik en proximale ventrale oppervlakken van de bovenbeen korrelvormige (Duellman 
2001). Bovenarmen zijn slank, maar onderarmen zijn robuust, met een opvallende huid plooi 
die dwars over de elleboog en langs de ventrolaterale rand van de onderarm tot aan de schijf 
van de vinger IV (Duellman 2001). De vingers en tenen hebben schijven (Duellman 
2001). Vingers zijn ongeveer 3/4 zwemvliezen; tenen zijn volledig zwemvliezen bij  de 
Panamese exemplaren maar iets minder bij Costa Ricaanse exemplaren (Duellman 
2001). Savage (2002)  
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Voorplanting .   

De voorplanting vind plaats  in  het regenseizoen, meestal van mei tot oktober .Vrouwtjes 
leggen  de eieren circa 60 stuks op  grote  bladerden ( Monstera, phyllodendron )boven 
tijdelijk poelen en in water gevulde holtes in bomen  in het regenwoud  , meestal 1,5-3 m 
boven het water  de mannen roepen "Wuk! Wuk! Wuk". Gespreksduur is 340-400 
milliseconden De eieren worden over het   algemeen gelegd op de bovenzijde van het blad. 
De eieren komen na zes dagen uit en vallen in de tijdelijke poel. 

De lengte van de larve is circa  40 mm voor de metamorfose. ( na circa 50  dagen) Het 
lichaam is robuust en de staart is matig, de punt taps toelopend naar een dunne flagellum. 

Na circa 6 -9 maanden zijn de kikkers volwassen. 

 

Het terrarium.   
 
De Zweefvliegende boomkikker is een boomkikker en heeft graag een terrarium vol met 
planten, vooral planten met wat grotere bladeren. Overdag slapen ze meestal onder de 
bladeren. Gezien zijn territorium- en voortplantingsgedrag vraagt hij om een wat groter 
terrarium. Een niet al te diepe waterpartij is ook erg belangrijk, De Zweefvliegende 
boomkikker maakt af en toe graag gebruik van een duik in water, niet dat hij zwemt, maar hij 
zit soms graag even in het water en klimt er dan weer uit. De waterpartij is natuurlijk ook van 
belang voor de voortplanting. 
De kikkers doen het goed in groepjes, maar daarvoor heb je wel de ruimte nodig. Mannen 
moeten minstens een halve meter uit elkaar kunnen zitten. Voor een koppeltje is een bak van 
80x50x80   l X d X h cm voldoende, maar hoe groter hoe beter. 
De Zweefvliegende boomkikker vraagt een dagtemperatuur van zo’n 24-28° Celsius, en een 
nachttemperatuur van ongeveer 21-23° Celsius. De luchtvochtigheid moet overdag minstens 
70 tot 80% zijn. Dagelijks sproeien ia aan te bevelen . 
 
Voedsel. 
 
De Zweefvliegende boomkikker zijn echte vreetzakken en eten alles wat in hun bek past. 
Voer ze om de 2-3 dagen met o,a met wasmotten, krekels, sprinkhanen, krulvliegen en 
weideplankton . 
 
 


