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Exoten onder de inheemse herpetofauna 

R. JOORIS 

Samenvatting 

lntroductie van niet-inheemse soorten is de laatste decennia sterk 
toegenomen. Diverse soorten amfibieen en reptielen worden sedert 
enkele jaren in grote aantallen ge'importeerd. Sommige taxa hebben 
zich in ons land reeds enkele jaren gevest igd en vormen reproductieve 
populaties. De voomaamste hiervan zijn de meerk ikker (Rona ridibun
da) en de stierkikker (R. catesbeiana). Yooral eerstgenoemde' heeft 
zich in de valleigebieden van enkele rivieren zoals de Schelde en de 
Dijle voorgoed gevestigd. Hij is weinig kieskeurig wat zijn habitat 
betreft en is in een sterke ecologische concurrentie verwikkeld met 
onze inheemse groene ki.kker (R. esculenta). Door het complex hybri
dogenetisch voortplantingssysteem van de Rona esculenta-synklepton, 
vormen Zuid-Europese meerkikkers op geneti sch vlak een bedreiging 
voor het voortbestaan van de inheemse groene kikkers. De invloed van 
de populatie stierkikkers op de inheemse herpetofauna in het valleige
bied van de Grote Nete dient verder onderzocht te worden. 

Trefwoorden: introductie, exoten, amfibi een en reptielen, Rona ridi
bunda, R. catesbeiana, voortplanting, ecologische en genetische impact. 

Abstract 

Introduction of non native species of amphibians and reptiles is very 
common in Belgium. Some species are imported in very great numbers 
and will colonize our natural ecological systems. Two species, the lake 
frog (Rana ridibunda) from Southern Europe and the nearctic bullfrog 
(R. catesbeiana) have already build reproductive populations in the 
river va lleys of the Schelde, Dijle and Grote Nete. The lake frog is 
euryok and lives in a strong ecological competition with the native 
edible frog (R. escu/enta) . Through the complex hybridogenetic repro
ductive system of the waterfrogs (R. esculenta synklepton), he also 
threatens genetically the populations of the native species. The influ
ence of bullfrogs on European green frogs remains speculative and 
must be further investigated. 

Keywords: introduction, exotic species, amph ibians and reptiles, Rona 
ridibunda, R. catesbeiana, reproduction, ecologica l and genetical 
threats. 

Inleiding 

In ons land en in diverse· andere Ianden van Europa 
worden exotische soo11en steeds meer en meer in de 
natuur waargenomen. Veelal zijn bet exoten in de strikte 
zin van het woord. Somten die recentelijk door de mens, 
opzettelijk of onvrijwillig werden gei'ntroduceerd. Ze 
vertegenwoordigen vrijwel aile groepen van het dieren-

rijk. De meest bekende zijn onder meer de Amerikaanse 
(Orconectes limosus) en Turkse rivierk.reeft (Astacus 
leptodacty lus) , Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinen
sis), zonnebaars (Lepomis gibbosus), dwergmeervallen 
(Ameiurus me/as, A. nebulosus), graskarper (Ctenopha
ryngodon idella), regenboogforel (Oncorhynchus my
kiss), roodwangschildpad (Trachemys scripta elegans), 
Canadese gans (Branta canadensis), nijlgans (Alopochen 
aegyptiacus) en muskusrat (Ondatra zibethicus) . Ze ka
rakteriseren zich in vee! gevallen door een sterk repro
ductief vem1ogen. 

En het rijtje stopt niet. De tuinvijvercultuur is volop in 
opmars. In en rond de vijver !wren ook dieren. De klas
sieke goudvis is wei nog in trek maar moet zijn biotoop 
delen met andere soorten. Inheemse salamanders en kik
kers zijn door de wet beschennd en mogen uiteraard niet 
gevangen worden in de natuur. Geen nood .. . uitheemse 
somten worden door tuincentra en de gespecialiseerde 
handel massaal aangeboden. "Elke tuinvijver zijn kikker, 
salamander en schildpad", en binnen enkele jaren wel
licht ook in onze natuurlijke biotopen. Hun succes van 
handhaven zal uiteraard bepaald worden door het vinden 
van een geschikt biotoop, de aanpassing aan ons klimaat 
en de frequentie van -binnenkomen in ons land en van het 
aantal individuen die hierbij betrokken zijn. En gelet op 
de enorme aantallen die jaarlijks ge·importeerd worden en 
in de veronderstelling dat de tienprocentsregel (WILLIAM

SON 1996) een dogma is waarbij l 0 % van aile introduc
ties zich kan handhaven en 1 0 % daat·van een populatie 
opbouwt, is voor sommige somten succes verzekerd! 

Hieronder een overzicht van de voornaamste exotische 
somten amfibieen en reptielen die in Belgie regelmatig 
ge·importeerd worde11 en waarvan sommige taxa ook in de 
natuur worden aangetroffen: 

Chinese beeksalamander (Pachytriton labiatus) 

De Chinese beeksalamander bewoont bet zuidoosten van 
China waar hij voora l voorkomt in kleine bergbeekjes in 
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het voorgebergte, tussen de 1 00 en 800 m. De niche van 
Pachytriton kan men enigszins vergelijken met die van 
beeksalamanders (Euproctus spp.) uit Europa. 

De Chinese beeksalamander wordt de laatste jaren vrij 
frequent ge'importeerd en aangeboden als "vijversala
mander' '. Het is een zeer productieve soort waarvan de 
w ijfjes meer dan 80 eieren per legsel kwmen afzetten. Ze 
plan ten zich vomi bij een watertemperatuur van ongeveer 
IS°C en kunnen gemakkelijk overwinteren bij een tem
peratuur van 3 tot S°C (THIESMEIER & HORNBERG 1997). 
Jongere dieren zijn echter gevoeliger voor Iage winter
temperaturen. In West-Europa kunnen ze zich in principe 
handhaven maar de voortplanting zou buiten hun natuur
lijk verspreidingsgebied vrij moeilijk 'veri open. Deze zeer 
agressieve dieren zijn sterke predatoren van hun eigen 
larven en van deze van andere amfibieen. 

Chinese (Cynops orienta/is) en Japanse vuurbuiksala
mander (Cynops pyrrlzogaster) 

De vuurbuiksalamanders van het geslacht Cynops Ieven 
in bet zuidoosten van het palearctisch gebied en z ijn' sterk 
verwant met onze watersalamanders (Triturus spp.). Ze 
bezetten er diverse stilstaande wateren. Vuurbuiksala
manders werden al jarenlang ingevoerd voor de terra
riumliefhebberij. Deze aantallen waren echter te verwaar
lozen tegen de grootschalige importen van de laatste 
jaren. 

De Chinese vuurbuiksalamander (C. orienta/is) komt 
voor in bet mondingsgebied van de Jangtse rivier en werd 
enkele jaren temg in vrij grote aantallen verkocht tegen 
" dumping" prijzen. Momenteel wordt deze soort minder 
aangeboden wat mogelijk een gevolg kan zijn van over
exploitatie. Hij is zeer resistent tegen koude watertempe
raturen. Lage temperaturen (0-1 °C) stimuleren zelfs de 
voortplanting. Na de metamorfose gaan de dieren tot hun 
4e kalende1jaar in landfase. Gedurende die periode grij
pen de grootste migraties plaats. Nadien gaan ze ovelwe
gend in bet water Ieven. Het zijn a lleseters met een weinig 
of niet agressief karakter t.o.v. soortgenoten en andere 
watersalamanders. 

De zustersoort uit Japan (C. pyrrhogaster) leeft op de 
eilanden Hondo, Schokoku en Kiuschu en wordt onregel
matiger gelmporteerd maar wei in grote aantallen en net 
zoals de vorige soort vooral verkocht in tuincentra. 

Alpenkamsalamander (Triturus carnifex) 

Deze kamsalamander van de superspecies-groep ''crista
Ius" heeft zijn natuurlijk verspreidingsgebied in bet ui
terste zuidoosten van Beieren, het zuiden van Zwitser
land, het oosten van Oostenrijk, Italii~, verder zuidoost
waaJiS tot Slovenie en het noordwesten van Kroatie. Met 
hun maximum lengte van 1S em zijn ze iets kleiner dan 

onze inheemse kamsalamander (T. cristatus). Ze hebben 
ook een minder hoog ontwikkelde rugkam. Alpenkamsa
lamanders worden vrij frequent door meer gespeciali
seerde terrariumliefhebbers gehouden. Deze dieren plan
ten zich in bet terrarium gemakkelijk voort wat kan aan
leiding geven tot een "overtollige kweek" die soms 
noodgedwongen uitgezet wordt in tuinvijvers en natuur
lijke waterbiotopen. 

De alpenkamsalamander is een vrij dominante soort die 
een sterke concunent betekent voor de inheemse soort en 
zelfs op sommige plaatsen beter gedijt. In Zwitserland 
bijvoorbeeld zouden de rond de stad Geneve uitgezette 
alpenkamsalamanders op veel plaatsen de lokale in
heemse populaties verdrongen hebben. 

Marmersalamander (Triturus marmoratus) 

Een West-Europese somt met een areaal dat zich uitstrekt 
over een groot dee) van de westelijke helft van Frankrijk 
en het Iberisch Schiereiland (Portugal, Galicie, Andalu
sie, bet oosten van Catalonie en bet nom·den van bet 
centrale binnenland). De meest noordelijke limietregio 
is de omgeving van Parijs (CASTANET & GUYETANT 
1989). 

De marmersalamander wordt in Vlaanderen als tena
riumdier gehouden en eveneens in tuinvijvers uitgezet. 
Ondanks bet fei t dat ze hier ten nom·den van hun natuur
lijk verspreidingsgebied Ieven doen ze bet bijzonder goed 
en vormen ze zelfs reproductieve populaties in de tuin
vijvers. In tegenstelling tot de kamsalamander zijn mar
mersalamanders veel minder aquatisch en verblijven ze 
enkel tijdens de voortplanting in bet water. Ze kruisen 
met onze inheemse kamsalamander en vormen hybriden 
die een verminderde vruchtbaarheid bezitten. De mmme
lijke hybriden zijn zelfs steriel. 

Mee•·kikker (Rana ridibwula) 

Het natuurlijk verspreidingsgebied van de meerkikker 
strekt zich uit van het oosten van Frankrijk (bovenvallei 
van de Rijn), oostwaarts door Centraal-Europa en de 
zuidelijke helft van Rusland tot het Balkasjmeer in het 
oosten. Het nom·den van Duitsland en Polen en de Ba1-
tische Staten vormen de noordgrens van zijn areaal, het . 
noordoosten van ltalie en de gehele Balkan de zuidgrens. 
In Nederland is deze groene kikker enkel autochtoon in 
Friesland, Noord en Zuid-Holland en het Utrechtse plas
sengebied. Belgie valt buiten zijn nah1urlijk versprei
dingsgebied alhoewel toch dient opgemerkt te worden 
dat meerkikkers af en toe kunnen ontstaan uit kruisingen 
van twee groene kikkers (Rana kl. esculenta). 

Groene kikkers zijn geen echte mendeliaanse somten 
maar zijn ontstaan uit een oerkmising tussen de meer
kikker en de poelkikker (R. lessonae). Ze planten zich 
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voo11 via een bijzonder voortplantingssysteem dat hybri
dogenese heet en waarbij een genoom van een van de 
oudersom1en wordt geelimineerd voor de meiose (fig. !) 
(BERGER 1988) en dit onder inductie van het genoom van 
de andere "oer" -oudersom1 of het genoom van sympa
trisch voorkomende meerkikkers uit Cenh·aai-Europa 
(Horz et a!. 1985). Het genoom van meerkikkers uit het 
zu iden van het verspreidingsgebied (Balkanlanden) zou 
de genoomeliminatie bij de groene kikkers (R. esculenta) 
inactiveren. Zo blijken de luuisingen van poelkikkers 
(Rana fessonae) met een niet Cenh·aai-Europese meer
kikker enkel steriele hybriden te geven (Horz eta!. 1985). 
Kruisingen tussen groene kikkers en Zuid-Europese meer
kikkers leiden tot meerkikker-fenotypen (kruisingen van 
wijfjes meerkikker met mmmetje groene kikker die het 
meerkikker-genoom doorgeeft) of triplo.iden die mogelijk 
steriel z ijn. In ons land z ijn immers heel wat "zuivere 
groene kikker (escufenta) populaties" aanwezig waarbij 
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Fig. 2 - Verspreiding van allochtone meerki k.kers in bet 
valleigebied van de Schelde tussen Wetteren en 
Gent. De pij l geeft de plaats aan waar ze werden 
ui tgezet. De kikkers zij n afkomstig ui t de omgeving 
van Kalofer, ten westen van Kazanliik, Bulgarije en 
werden eind 1975 ge·introduceerd. 
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de individuen gameten doorgeven die genomen van beide 
ouderparen bevatten (fessonae-ridibunda-genoom). Hier
uit ontstaan dan bij bevruchting de triplo.iden. 

De meerkikker wordt momenteel op diverse plaatsen in 
ons land gesignaleerd, een gevolg van onvrijwillige (lar
ven die meekomen met import vah waterplanten) of 
moedwillige introductie. Populaties van ge·introduceerde 
meerkikkers komen ondermeer voor in de Scheldevallei 
tussen Wetteren en Gent (fig. 2), in de Gavers te Harel
beke en in de vallei van de Dijle en z ijn bijrivieren in 
Brabant (Leuven, Wavre). De individuen uit het zuiden 
van Europa zijn weinig kieskeurig wat hun ecologische 
niche betreft (euryok) en blijken ook in ons land allerlei 
waterpartijen te bezetten. Dit in tegenstelling met de 
populaties uit Centraal-Europa die hoofdzakelijk in grote 
waterpartijen te vinden zijn. 

Uit lopend onderzoek (areaalsuitbreiding van ge·impor
teerde meerkikkers uit Bulgarije die in 1975 te Wetteren 
werden uitgezet) blijkt dat ge·introduceerde populaties 
z ich vrij vlug verspreiden, zeer competitief zijn tegenover 
andere groene kikkers en laatstgenoemden bovendien nog 
genetisch wegstelen! 

Bedriaga's groene kikker (Rana bedriagae) 

Sedert een paar jaren worden in diverse tuincentra "vij
verkikkers" verkocht. Ze worden in vrij groot aantal 
ge'importeerd uit Egypte. Het gros van de importen be
hoort tot een taxon van het groene kikkercomplex, nl. 
Bedriaga's groene kikker. Het is een zustertaxon van de 
meerkikker die op basis van geno- en fenotypische ver
schillen en ook door zijn paanoep als een aparte soort 
werd beschouwd. Zijn natuurlijk verspreidingsgebied 
omvat Anatolie, het Midden-Oosten en de Nijl-delta 
(SCHNEIDER et a/. 1992, DUBOIS & OHLER 1994, AKEF 
& SCHNEIDER 1989). Ondanks zijn benaming (groene 
kikker) is hij op de rugzijde meestal olijfgrijs van kleur 
en donker gevlekt. S~mmige dieren bezitten een Iichte 
vertebrate streep. De Egyptische vertegenwoordiger van 
het groene kikkercomplex is bijzonder populair en wordt 
in ontelbare tuinvijvers ui tgezet. Men vergeet echter dat 
ze, net zoals vee l andere groene kikkers, weinig honkvast 
z ijn en vrij vlug migreren waardoor natuurlijke water
biotopen gekoloniseerd worden. Uit de eerste vaststellin
gen blijkt eveneens dat ze z ich vrij goed aanpassen aan 
ons Atlantisch kl imaat. Reproductieve ko lonies worden 
reeds in de natuur aangetroffen, o .a . te Merchtem en in 
een waterspaarbekken te Chaumont-G istoux (Waals
Brabant). 

De br·ul- of stierkikker (Rana catesbeiaua) 

De stierkikker is autochtoon ten oosten van het Rotsge
bergte in Noord-Amerika. De soort is momenteel ook 
goed geaccl imatiseerd ten westen van het Rotsgebergte, 



226 R. JOORIS 

in het no01·den van Mexico, in Cuba, Jamaica, Bermuda, 
Hawa'i, Japan en in sommige Chinese provincies. Het is 
een grote kikker die een lengte van wei 20 em kan 
bereiken. ln 1932 werd deze nearctische soort ge'introdu
ceerd in de provincie Mantua in ltalie. Momenteel vormt 
de stierkikker reproductieve kolonies in di verse gebieden 
van Italie (ALBERTINI & LANZA 1987), in het zuidwesten 
van Frankrijk (TOURATIER 1992), in Groot-Brittanni e 
(BAN KS et a/. 2000), in Duitsland (TI-II ESMEIER et a/. 
1994) en in het zuiden van Nederland, meer bepaa ld in 
een grote tuinvij ver in Breda (STUM PEL 1992) . 

In Belgie wordt de stierkikker a1 geruime tijd op ver
schill ende p1aatsen gesignaleerd (fi g. 3). 

Er zijn waamemingen bekend uit Tongeren, Zonhoven, 
Genk, Hasse tt (1. SCHOPS, persoonlijke mededeling), 
Grez-Doiceau, Nil-Saint-Vincent (waamemingen van DE 
WAYRIN in 2000). Op laatstgenoemde loca liteit is er 
mogelij k voortplanting. Naast deze waamemingen zijn 
er ook nog enkele recente waamemingen bekend uit 
Wetteren, Begijnendijk, Zandhoven, Dessel en Oost
kamp. Deze waamemingen betreffen telkens soli taire 
dieren die al dan niet tangere tijd op dezelfde plaats 
gezien werden. Vermoedelijk waren het ki kkers di e' zich 
succesvol ontwikke1den uit in tuinvijvers ui tgezette lar
ven en die na de metamorfose naar andere plaatsen 
migreerden. 

Een heel andere situatie krijgen we in het valleigebied 
van de Grote Nete (JOORIS 2002). Begin maart werd een 
half opgevreten mannetje gevonden in een tuinvijver en 
er werden nadien op diezelfde plaats ook nog een tiental 
brul kikkers afgeschoten. Roepende mannetjes werden 
ook gemeld in het natuurreservaat " het Griesbroek" in 
buurgemeente Olmen. Een gerichte inventarisatie over
trof ail e verwachtingen. Op heel wat van de onderzochte 

Fig. 3 - Gemeenten in Belgie waar de stierkikker (Rana 
catesbeiana) werd ges ignaleerd. De omcirke1ing 
geeft de plaatsen aan waar de soort zich voortplant. 
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vij vers werden meerdere roepende mannetjes gehoord 
(fi g. 4). Dit geldt vooral voor de vijvers tussen het kanaa1 
Desse1-Kwaadmeche1en en de Straa lmolen waar er een 
aanwezigheid van tienta llen adulten en subadu1 ten maar 
ook van larven werd vastgeste ld. 

De oorsprong van deze ge'introduceerde populatie is niet 
met zekerheid gekend en verschitiende scenario ' s zijn 
mogelij k: accidentele import van larven bij het importe
ren van exotische vissoorten (bv. koi, goudwinde), eer
tijds ui tzetten van 1m·ven in tuinvij vers. Op de vroegere 
zondagsmarkt in het nabijgelegen Mol werden rege1matig 
larven van de stierki kker te koop aangeboden. Sinds het 
Europees invoerverbod van 22 december 1977 (EEG 
Verordening 338/97) is de import stopgezet en worden 
lm·ven van stierkikkers weinig of niet meer verhandeld. 
Hoe de introductie ook gebeurde, deze grote Noord
Amerikaanse kikker blijkt een vaste voet te hebben in 
het vijvergebied van de Grote Nete. De visvijvers tussen 
Balen en Meerhout hebben meestal een geringe diepte en 
zijn afgeboord met bomen, hakhout en aller1 ei sierpl anten 
waardoor ze een re lati ef warm en beschut biotoop vor
men. De oeverranden en oevervegetatie bieden waar
schijnlijk het geschikte, gunstige mi croklimaat voor de 
stierkikker. Het gepaste microklimaat is in het koe1e 
West-Europa nog re latief belangrijker om te overleven 
dan in grote delen van het oorspronkelij k areaal. 

De introductie van stierki kkers buiten hun natuurlij k 
verspreidingsgebied heeft volgens MOYLE ( 1973) een 
nefaste inv1oed op de lokale kikkerpopu1 aties en dit als 
gevo lg van predatie van de stierki kker op de andere 
kikkers. Indirecte invloeden zoals voedselconcurrentie 
met inheemse kikkers lijken minder belangrijk gezien 
de verschillen in habitatpreferentie en het verschil in 
grootte (WERNER eta/. 1995). Tijdens ons ve ldonderzoek 
vonden we in het wateiTij ke gebied nauwelijks inheemse 
groene ki kkers. Dit kan echter ook verklaa rd worden door 
de sterke bezetting van de visvijvers door verschillende 
roofvissen. Naast grote aantallen karpers, vonden we 
bij voorbeeld in de omgeving van " het Griesbroek" ook 
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Fig. 4 - Waarnemingen van stierkikkers in het va lleigebied 
van de Grote Nete op bet grondgebied van de ge
meenten Meerhout, Balen en Olmen. 



vele andere exotische soorten: Amerikaanse dwergmeer
va l, zonnebaars, Amerikaanse hondsvis en de blauwband
grondel. Van de Amerikaanse dwergmeerva l en zonne
baars is bekend dat ze viskuit en jonge vissen eten 
(GERTSMEIER & ROMIG 1998), maar well icht ook eieren 
en larven van sommige amfib ieen. De impact van de 
stierkikker en de invloed van de andere exoten, met name 
de v issen, op de geringe aanwezigheid of zelfs afwezig
he id van groene kikkers kan nog niet uitgemaakt worden. 
Stierkikkers blijken alleszins goed te gedijen in visrij ke 
wateren omdat zowel de legsels als de larven slecht 
smaken en vissen ze maar weinig eten (BRUENING 
200 I). Stierkikkers kunnen dus ook bastions uitbouwen 
in visrijke wateren die voor andere kikkersoorten geen 
populaties kunnen herbergen. 

De Noord-Amerikaanse schildpadden, roodwang 
(Traclzemys scripta elegans), gee/wang (T. s. scripta), 
Mississippi zaagrug (Graptemys kolmit) en Florida 
weekschildpad (Apalone f erox) 

Een van de meest bekende exoten is wellicht de rooc;l~ 
wangschildpad. Ze is gemakke lijk te herkennen aan de 
brede rode streep achter het oog. Haar natuurlijk versprei
dingsgebied strekt zich uit over nagenoeg het gehele 
zuidoosten van de Verenigde Staten. Sedert het midden 
van deze eeuw wordt deze soort op grote schaal gekweekt 
in " Turtle Farms", vooral in de staten Mississippi en 
Louisiana om vervolgens als " babyschildpadjes" ver
kocht te worden. Miljoenen exemplaren z ijn sedertd ien 
verspre id, vooral naar Europa en het Verre Oosten. Maar 
de "kle intjes" worden groot en worden meestal gedumpt 
in de natuur. Vandaar dat ze nu in ta lrijke vijvers, rivie
ren, kana len gesignaleerd worden (JooRJS et at. 1998). 

Omdat ze door hun predatiedruk een ecologische bedrei
ging vormen voor de inheemse fauna werd de impo1J in 
de EEG sedert eind 1997 verboden. Maar omdat het 
verbod zo specifiek was -enke l gericht op het taxon 
elegans- hebben de Noord-Amerikaanse " Turtle Farms" 
z ich toegelegd op het kweken van andere so01ten schild
padden die vroeger weinig of geen commerc ie le beteke
nis hadden. Momenteel wordt de roodwang vooral ver
vangen door de geelwang (heeft een brede gele streep 
achter het oog die het meest opvallend is bij jonge dieren 
en bij vee l wijfjes), de Mississipp i zaagrug en de Florida 
weekschildpad (JOORIS 1999). Gelukkig is de kans zeer 
kle in, om niet te zeggen te verwaarlozen, dat deze Noord
Amerikaanse schildpadden z ich in ons Atlantisch klimaat 
kunnen voortplanten. 

Conclusie 

Tot daar een overzicht van de voornaamste exotische 
so01ten amfibieen en reptielen die in ons land ge'impor
teerd worden. Sommigen zullen zich naar a ile waar
schijnlij kheid in onze natuur gaan inburgeren maar of 
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ze als een aanwinst mogen beschouwd worden valt sterk 
te betwijfelen. Over een mogelij ke ecologische impact 
van exoten op onze inheemse herpetofauna is nog altijd 
geen onderzoek verricht. Uit ervaring in het verleden 
hebben we echter geleerd dat so01ten die hier van nature 
ui t niet thuishoren dikwijls een explosieve ontwikkeling 
kennen en zeker effecten hebben op 01:ze bestaande eco
systemen. In dat verleden werden reeds herhaa ldelijk 
zware fouten gemaakt door het aanvoeren van allochtoon 
materiaal en het zou dan ook bijzonder spijtig zijn moch
ten deze fouten zich herhalen. 
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