Pasningsvejledning for Orientalsk Klokkefrø

Foto: Rune Midtgaard.
Videnskabeligt navn: Bombina orientalis.
Dansk navn: Orientalsk Klokkefrø.
Udseende: Den orientalske klokkefrø er en mellemstor frø med en kropslængde på omkring 5-8
cm. Hunner er større end hanner. Kroppens overside er sortplettet, og grundfarven varierer fra grøn
til brun. Undersidens farve er orange med sorte pletter.
Udbredelse i naturen: Arten findes udbredt i det nordøstlige Kina samt tilstødende dele af Korea,
Rusland og Mongoliet.
Biologi: I naturen lever den Orientalske Klokkefrø meget tæt knyttet til vand. Den lever meget af
tiden i vandet eller i nærheden af stillestående vand/små vandløb. Her finder den sin føde, der mest
består af insekter og edderkopper. De kraftige farver på bugen tjener som advarsels farver, der skal
afskrække rovdyr. Hvis Klokkefrøen bliver meget forskrækket, vil den lægge sig på ryggen med
bugen opad og spille død, samtidigt med at de kraftige farver er meget synlige. Den Orientalske
Klokkefrø er dagaktiv.
Hold i terrarium: Orientalske Klokkefrøer skal holdes i et akvaterrarium. En gruppe bestående af
3-5 dyr kan holdes i et akvaterrarium på ca. 70 liter. Det skal indrettes med en stor vanddel, som
fylder ca. halvdelen af det samlede bundareal. Vandets dybde bør være ca. 10-20 cm på det dybeste
sted, og der bør skabes niveauforskelle med f.eks. sten og trærødder, så der opstår nogle lavvandede
områder, hvor frøerne kan sidde i vandet, og samtidig få luft fra overfladen. Fra vanddelen skal
frøerne have nem adgang til landdelen. Bundlaget i vanddelen består af jord, barkflis eller
sphagnum (uden gødning), som evt. overstrøs med visne blade og kviste. Der skal være god
ventilation i terrariet for at undgå stillestående luft, dårlig lugt i terrariet kan det være tegn på
mangelfuld udluftning.
Af hensyn til vandkvaliteten kan vandet filtreres gennem et lille akvariefilter. Hver anden uge –
eller efter behov – udskiftes halvdelen af vandet med friskt vand. Det anbefales at bruge regnvand
for at undgå kalk pletter på ruderne.
Vandtemperaturen reguleres med et akvarievarmelegeme med indbygget termostat. Vand- og
lufttemperaturen bør om sommeren være 24-28 ºC, stuetemperatur forår og efterår. Om vinteren kan
frøerne nedkøles til omkring 5-10 ºC af hensyn til deres naturlige årsrytme. Lufttemperaturen
holdes oppe ved hjælp af én eller flere spotpærer og lysstofrør. I vanddelen placeres nogle robuste
akvarieplanter, som frøerne kan benytte som skjulesteder. Landdelen kan tilplantes med solide
planter som f.eks. guldranke, filodendron eller klatrefigen, der med jævne mellemrum beskæres, så
en del af bundarealet er åbent.
Foder: Den Orientalske Klokkefrø lever af insekter. De bør som hovedregel fodres dagligt, men
tåler at faste én eller flere dage ad gangen, især hvis temperaturen (og dermed stofskiftet) er lavt.
Om vinteren indstilles fodringen, hvis frøerne ikke er interesserede i foderdyrene. Som foderdyr kan
anvendes fårekyllinger, græshopper, stuefluer, spyfluer og kakerlakker. Melorme og voksmøl
anvendes som supplement. Et par gange om ugen overdrysses foderdyrene med et vitaminpulver,
umiddelbart inden fodring. For at variere foderet kan man supplere med insekter, som er fanget i
haven eller en grøftekant.
Hold med andre dyr: Orientalsk Klokkefrø bør ikke holdes sammen med andre dyr.
Adfærd: Orientalsk Klokkefrø parrer sig om foråret. Æggene eller de voksne dyr flyttes til et andet
akvarium/terrarium, så haletudserne kan udvikle sig i fred for de voksne, som ellers gerne æder
dem. Man bør undersøge om akvariepumpen får vandet til at strømme for kraftigt, da de
nyudklækkede haletudser svømmer dårligt. Haletudserne fodres med frostfoder og fint smuldret
tørfoder, beregnet til akvariefisk. Pumpen slukkes under fodring.
Haletudserne forvandles til frøer i løbet af få uger, hvorefter de går på land. De små frøer fodres
dagligt (gerne flere gange pr. dag) med små insekter, f.eks. små fårekyllinger samt små og store
bananfluer.
Giftighed: Orientalsk Klokkefrø er giftig, men det er ufarligt at berøre frøen. Men frøen bør
håndteres med omtanke og ikke af børn. Man bør så vidt muligt anvende et glas el. lign., når man
indfanger eller undersøger en frø. Frøens hud har ikke godt af kontakt med menneskehud.
Levealder: I fangenskab over 8 år. Frøernes levetid i naturen er ukendt.
Sygdomstegn: Frøens hud skal være hel, uden sår eller områder, der ser røde og irriterede ud. Man
skal specielt være opmærksom på området omkring gattet og på indersiden af bagbenene. Der må
heller ikke forekomme hudområder, der virker vattede eller svampede, hvilket til tider ses på dyr,
der har slået sig, og efterfølgende fået infektioner i såret. Den må ikke virke tynd og ”lang”, skal
have en tydelig rund mave. Raske dyr vil sidde fremme det meste af tiden. Hvis dyret ikke trives,
skal man søge kvalificeret hjælp hurtigt og isolere det syge dyr fra andre frøer.
Lovgivning: Arten er ikke omfattet af nogen fredningsbestemmelser.
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