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BIJ DE VOORPLAAT 

Uit de talrijke importen van de laatste jaren 
heeft de terrariumliefhebber kennis kunnen 
maken met een aantal merkwaardige tropische 
leguanen, dieren uit betrekkelijk kleine genera, 
die zich op markante wijze onderscheiden van 
bet gewone, rappe type, dat zich met insecten 
voedt, en die toch ook weer heel anders zijn, 
dan de wat tragere, grotere soorten, die 
vruchteneters zijn. 
Deze dieren, Mopskop-, Spitskopleguanen en 
andere soorten zonder populaire namen, zo
als P 1i c a, C o r y t h o p han e s en L a e~ 
m a n c t u s, zijn vreemde spedalisten, over 
welker manieren van doen wij nog maar heel 
weinig weten. 
De meesten van hen eten zowel vruchten als 
insecten. Het zijn veelal boombewonende dieren, 
die om bun interessante aanpassingen zorgvul~ 
dige waamemingen in bet terrarium overwaard 
zijn. V erscheidene van ooze leden houden nu 
zulke bagedissen, vaak in prachtige, grote ter~ 
raria en zij zullen in staat zijn belangwekkende 
gegevens over hun activiteiten, hun voedsel~ 
keuze en hun gedrag tegenover soorteigen en 
soortvreemde dieren te verzamelen. 
Het is opvallend, dat ook over de voortplanting 
van deze dieren maar heel weinig bekend ge~ 
worden is, terwijl bet dikwijls tamelijk gemak~ 
kelijk blijkt te zijn, ben jarenlang in gevangen~ 
schap in Ieven te houden. Doorgaans is de 
ervaring, dat wanneer eenmaal bekend is, hoe 
zo'n dier goed in Ieven gehouden kan worden, 
de voortplanting in bet terrarium ook spoedig 
lukt. 
Een artikel over Uw bizarre leguanen van dit 
merkwaardig slag, met antwoorden op de vele 
nog open geb1even vragen, is ter redactietafel 
van harte welkom! 

L.W. 



Norops 

auratus 

een gras11olis nit Colrunbit£ 

M. van Rekum • Amstelveen, met foto's van de schrijvcr 

Enige maanden geleden ontving ik van 
Schlangenpark Maggia een briefkaart, waarbij 
mij Anolissen uit Columbia werden aan
geboden onder de naam van Anolis pentaprion. 
Hoewel ik deze naam nooit eerder was tegcn
gekomen en dus in hit geheel niet wist. hoe 
deze diertjes eruit zouden zien, bestclde ik 
onmiddellijk enige paartjes voor mijzelf en voor 
enige medeleden. Enig houvast was, dat deze 
hagedissen zo g roat als onze bekende Roodkeel
anolis zouden zijn. 
T wee dagen later kwam het pakje uit Zwit
serland aan. Met kloppend hart werd dit 
voorzichtig opengemaakt en vijf van de zes 
dieren kropen levend het linnen zakje uit. Op 
het eerste gezicht vielen ze wat tegen. omdat 
ik stilletjes gehoopt had een kleurrijke hagedis 
te krijgen; ze waren echter donkerbruin. op 
zwart af. De lichaamslengte bedroeg slcchts 
5 of 6 centimeter. maar de staart was zeker 
15 centimeter lang en dus bijna driemaal zo 
la ng a ls kop en romp samen. 
D e dieren werden onmiddellijk na een ondcr
zoek op parasieten of beschadigingen in het 
quarantaine-terrarium gezet. H et bleek echter 
dat zij niets mankeerden en ze zaten dus weldra 
tussen de planten verscholen. 
Onder invloed van de verwarming werden de 
dieren allengs Iichter van kleur en na een 
goed kwartier bleek. dat de dieren een ree
bruine kleur hadden aangenomen. Van de 
mondhoeken loopt een Iichter gekleurde. soms 
gele flankstreep tot aan de achterpoten. De 
rug heeft een marmertekening van donkerder 
vlekken en heeft voorts onregelmatig verspreide, 
witte stipjes. Van de vijf dieren, 2 (J(J en 
3 QQ. w as het uiterlijk onder ling echter zeer 
verschillend. Van enige regelmaat in de teke
ning was geen sprake. 
De schubben s taan in keurige langsrijen en zijn 
gekield. Bij de keel zijn de schubben zeer sterk 
gekield en geelachtig van kleur. Een van de 
wijfjes had op de rug een geelbruine lengte
streep en langs de Hanken. hoven de ook hier 
aanwezige gele flankstreep, een rij zwart om
ringde lichtere vlekjes. 
Een dag later verhuisden mijn eigen exem
pla ren, een paartje. naar het eigenlijke 
terrarium, dat reeds bewoond werd door o.m. 
A no/is carolinensis en Anolis roquet cinereus 1 ). 

Deze dieren reageerden spoedig op de nieuwe 
Anolis door dreigend hun rode en gele keel
wammen te spreiden. waarop het mannetje van 
de nieuwe soort a l v lug began met ook zijn 
kosscm op te zettcn. Daarbij bleek. dat dit 
beestje een zecr grate wam heeft. op het eerste 
gezicht roetzwart. maar bij nadere beschouwing 
heel danker blauw, met 5 of 6 waaiervormige 
rijen grate, gekielde. geelgekleurde schubben. 
Ondanks het feit . dat het hagedisje zelf een 
stuk kleiner is dan de andere Anolissen, is zijn 
keelwam een stuk grater. Het spreidcn van de 
warn gaat soms heel rustig, zonder verdere 
lichaamsbeweging, waarbij de warn zeer lang 
gespreid gehouden wordt; andere malen gaat 
het vertoon gepaard met het bekende kop
knikken en wordt het kossem als het ware 
zenuwachtig herhaaldelijk uitgespreid en weer 
ingetrokken. Later bleek mij, dat bij de dreig
houding de warn lange tijd blijft uitgestulpt. 
terwijl het kopknikken vooral plaats vond naar 
het wijfje, dat dan ook haar wammetje uitzet: 
in vergelijking met die van de man een 
miniatuurtje. 
Opvallend is verder, dat de vingers en tenen 
van deze Anolissen slechts zeer weinig ver
breed zijn. Het bleek dan ook weldra. dat deze 
dieren niet zulke handige klauteraars zijn als de 
andere, bekende Anolissen, iets wat eigenlijk 
al min of meer voor de hand lag, gezien hun 
bruine kleur en de bijna niet verbrede of van 
lamellen voorziene vingers en tenen. wat meer 
op een bodembewoner dan een boombewoner 
wijst. 
Een week na ontvangst van de dieren, die ik 
dus nog steeds voor Anolis pentaprion hield, 
was ik op bezoek bij onze redacteur. de heer 
L. Wijffels. die ook een paar van deze hage
dissen had. Deze had intussen uitgemaakt. dat 
het Ano/is penfaprion ~ een grate boom
bewonende soort met een Iichte keelwam ~ 
niet kon zijn en had in de literatuur een Anolis 
gevonden, een op de grand levende soort, die 
zowel gekielde schubben a ls een zwa rte keel
warn bezat: Anolis solitarius. Deze was be
schreven van Santa Marta, niet zo ver van 
Barranquilla, uit de omgeving van welke plaats 
onze dieren afkomstig waren. Enige tijd later 
ontving ik uit Zwitserland bericht. dat Prof. 
Dr. Robert Mertens de dieren op naam had 
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gebracht: Norops auratus. Daarbij moet ik 
bekennen, dat ik nog nooit van een geslacht 
Norops had gehoord. 
In hun natuurlijke omgeving houden deze 
beestjes zich a ltijd vlak bij de bodem op, in 
hoog gras, lage s truikjes enzovoorts. Hieruit 
zou men kunnen concluderen, dat deze dieren 
aan vrij hoge tempera turen gewend zijn. In het 
terrarium blijkt echter, dat ze de stra lings
warmte van een verwarmingslamp ( 150 W att 
spiegellamp) a ileen opzoeken in de vroege 
ochtenduren, zodra de lamp aangaat. doch na 
korte tijd verdwijnen ze uit de warmtestralen 
en blijven er de verdere dag ook uit, evenals 
de andere Anolissen. W aarschijnlijk zitten de 
dieren in de vrije natuur vee( in de schaduw. 
Ook in het terrarium, dat 1.20 meter hoog is, 
houden ze zich meestal dicht bij de grond op 
en men ziet hen van tijd tot tijd op de bodem 
rondscharrelen. 

N orops auratus (! & ~ 
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Typisch is het dat deze dieren vrijwel nooit 
met de kop naar beneden slapen, zoals mijn 
overige Anolissen vaak wei doen. Ze rusten 
meestal rechtop tegen een stengel van een plant 
aangedrukt, waarbij de achterpoten langs de 
stengel worden gestrekt en de voorpoten de 
stengel op een manier die men van een aap 
verwacht omklemd houden. 
W at voedsel betreft is Norops auratus mijns 
inziens kieskeuriger dan Anolis. l k heb ze 
bijvoorbeeld nog nooit v liegen zien eten. Meel
wormen, wasmotten en wasmotlarven worden 
daarentegen zeer graag genomen en ook 
andere, onbehaarde rupsen blcken een goed 
voedsel te zijn. 
De dieren drinken graag, waarbij druppeltjes 
van de bladeren worden gelikt. Reeds na enige 
dagcn namen ze voedsel van het pincet aan, 
waaruit blijkt, dat deze hagedisjes niet erg 
schuw zijn. 
In tegenstelling tot de andere Anolissen is 
Norops auratus een tamelijk traag dier. Mijn 
exempla ren zitten vaak uren la ng op dezelfde 
plek. waarbij het (J zich bij voorkeur ophoudt 
op het blad van een Dracaena, terwijl het 9 
zich vooral ophoudt tussen de luchtwortels van 
Philodendron scandens. waartussen het, door 
haar bruine kleur, bijna niet opvalt. Ook tussen 
het zogenaamde Spaanse Mos - Tillandsia 
usneoides, een merkwaardige bromelia - kan 
men het wijfje vaak aantreffen. 
Daar deze dieren in het terrarium s lechts een 
kleine ruimte gebruikcn, lijkt het mij, dat ze in 
de vrije natuur ook maar een klein territorium 
zullcn hebben. In zo'n territorium of revier 
wonen de dieren vast en zij verdedigen het 
tegen indringers. M aar mijn (J Anolis caroli
nensis trekt zich hiervan niet veel aan en ver
jaagt nu en dan de Norops, die pas weer 
terugkeert naar zijn vertrouwde plekje, als de 
kust weer veilig is. 
Hocwel deze dieren zich dus weinig verplaatsen, 
brengt hun onophoudelijke wamspreiden noga l 
wat levendigheid teweeg, te meer daar het 
w ijfje. dat meestal ook vlak in de buurt is, dit 
spreiden van de warn beantwoordt met cen 
haast koket kopknikken, waarbij bij tijd en wijlc 
ook de veel kleinere warn wordt opgezet. In
middels heb ik geconstateerd, dat het 9 eitjes 
bij zich draagt. Een pa ring heb ik evenwel nog 
niet kunnen gadeslaan. De heer Wijffels ver
telde mij echter. dat zijn exemplaren wei reeds 
hadden gepaard en w ij hopen dus maar, dat 
deze dieren zich ook in gevangcnschap zullen 
voortplanten. Als dat lukt, dan zult u nog wei 
nader horen van dcze grappige grasanolis. 
N orops auratus. 

1) Deze soort , de nnolis van Barbados, is eerder in 
ons blad als Anolis extremus en Anolis roquet 
ex/remus aangeduid. Omdat zij zich echter niet onder· 
scheiden van de Anolls roque/ van Grenada, A. r 
cinereus, moeten de dicren met deze oudere naam 
worden aangeduid . W. 



De naam Anolis pentaprion 

Ik vrees dat ik het - voor ingewijden hoogst 
opzienbarende - gebruik van de naam Anolis 
pentaprion voor Norops auratus heb veroor~ 
zaakt. Toen onze vriend K. Delleman met de 
heer H. Hucker van het Schlangenpark Maggia 
over de zo talrijke maar bijna nooit te krijgen 
anolissen sprak, vertelde deze hem, dat zijn 
dierenvanger in Columbia beweerde, dat er in 
dat land helemaal geen Anolis voorkomt. Toen 
heb ik aan de hand van een hele stapel boeken 
op een kaartje van Columbia aile soorten en 
hun vindplaatsen aangeduid, ter nadere infor~ 
mat!e van de correspondent van Frau Schetty. 
Op die kaart stonden maar liefst 34 soorten. 
allemaal Anolissen, heel kleine en grote knapen, 
die wei een halve meter lang worden. En geen 
mens die aan Norops auratus dacht. Tweemaal 
kwam de naam Anolis pentaprion voor: Aan 
de Rio Truando in Choco, daar samen met nog 

L. C. M. Wijffels • Engelen 

vier andere namen, en bij Barranquilla, 
Atlantica, daar als enige soort. De keuze van 
de naam pentaprion voor de door de firma 
Schetty uit Columbia geimporteerde Anolissen, 
die geen Anolissen waren, leert ons dus. dat 
de dieren van de omgeving van Barranquilla 
afkomstig moeten zijn. 

Ter nadere informatie en in aanvulling op het~ 
geen de beer Van Rekum ter zake schreef. 
moge dienen, dat deze hagedisjes Ieven in 
tamelijk vochtig terrein. A. G. Ruthven. in The 
Amphibians and Reptiles of the Sierra Nevada 
de Santa Marta, Colombia, schrijft over Norops 
auratus: .. Een gewone verschijning in open 
bossen en op open plekken; wordt gewoonlijk 
aangetroffen op gras en lage struikjes; buiten~ 
gewoon talrijk in de open moerassen bij Bolivar 
en Fundaci6n". 

De NUlmaraan 
}. Moonen • Utrecht 

De Nijlwaraan (Varanus niloticus) heeft een 
zeer groot verspreidingsgebied, nl. bijna geheel 
Afrika bezuiden de Sahara. Het is een water~ 
minnende hagedis en hij ontbreekt daarom in 
woestijnen en droge steppen. De dieren kunnen 
plaatselijk veelvuldig voorkomen, zoals de 
goede bekendheid van de inlandse bevolking 
met deze dieren getuigt. De eieren en ook het 
vlees van volwassen dieren worden veel ge~ 
geten. Maar niet aileen om deze reden wordt 
de waraan door de mens vervolgd; hij is ook 
een geduchte eier~ en kippenrover. Oat de 
waraan over zo'n groot verspreidingsgebied 
voorkomt, is te danken aan het feit, dat het een 
dier met een groot aanpassingsvermogen is. Op 
het land is de hagedis zeer snel en in staat zich 
in nauwe ruimten te verbergen. Hij klimt zeker 
zo goed als de Groene Leguaan, maar is niet 
zo goed als deze thuis op de kleinere takken. 
In het water is de Nijlwaraan ook uitstekend 
op zijn plaats; hij kan snel zwemmen, waarbij 
hij de poten langs het lichaam legt, op kroko~ 
dillenmanier, en zich voortwerkt met behulp 
van de lange, krachtige staart. 
Vooral jonge Nijlwaranen zijn prachtig ge~ 
tekend. De bovenkant van de kop is zwart, de 
zijkanten zijn geel met enkele zwarte strepen 
en vlekken. Achter de ogen bevindt zich een 
brede zwarte, horizontale streep, zoals men die 
ook bij enkele grote slangen, de Anaconda en 

Boa, aantreft. De romp is zwart met over~ 
dwarse rijen van ronde gele vlekken. De buik~ 
zijde is geel met smalle zwarte dwarsstrepen. 
Ook de poten zijn zwart met gele lijn~ en 
vlekkentekening, evenals de staart. Het 
kammetje van iets uitstekende schubjes op het 
midden van de staart, is afwisselend oranje en 
zwart. Het laatste dee! van de staart is on~ 
getekend, zwart. 
Nijlwaranen voeden zich in de vrije natuur met 
allerlei voedsel; dikwijls zijn de gekozen prooi
dieren in overeenstemming met hun grootte. Ze 
eten kikkers, vissen, grotere insecten, vogels en 
kleine zoogdieren. Ook eieren - zoals bier
hoven reeds aangeduid worden graag 
gegeten. De hagedissen klimmen zelfs in bomen 
om vogelnesten te plunderen. Vermoedelijk stelt 
de fijne reukzin de waranen in staat nesten van 
krokodillen op te sporen, die vaak door deze 
hagedissen opgegraven worden. 
Reeds geruime tijd houd ik een jong exemplaar 
van deze soort. een diertje dat ongeveer 28 
centimeter groot is, tesamen met enkele jonge. 
tropische waterschildpadjes in een moeras
terrarium. De watertemperatuur in dit terrarium 
bedraagt ongeveer 25 graden C.. de lucht
temperatuur is gewoonlijk enkele graden hoger. 
Mijn waraantje is van de ochtend af tot 's mid
dags een uur of vier het meest actief en brengt 
een groot deel van de dag in het water door. 
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O ok lig t hij dikwijls in het water en slaapt, 
terwijl zijn kop op het droge ligt. In dat geval 
gaan de moerasschildpadjes vaak op zijn kop 
zitten om zich te zonnen in het Iicht van de 
lampen, zonder dat de hagedis er wakker van 
wordt. Jonge en vermocdelijk ook volwassen 
wara nen zijn nogal agressief tegenover elkaar. 
Bij ,.De N atuurvriend" te Utrecht. waar des
tijds enkele jongen bijeen in een terrarium 
waren ondergebracht, zag ik herhaaldelijk hoe 
deze diertjes zich blazend tegenover elkaar 
stelden en met de staart naar elkaar sloegen. 
Mijn exemplaa r is trouwens a fkomstig van een 
liefhebbcr die zelfs in cen ruim terrarium geen 
kans zag, twee van deze beestjes bij elkaar te 
houden, zodat hij genoodzaakt was een van 
beide weg te doen. 
Ik voer mijn Nijlwaraantje met kikkertjes ter 
grootte va n een H yla arborea, en met gemalen 
biefstuk. de zogenaamde .. ta rtaar". Hierdoor 

meng ik wat van het al eens eerder ter sprake 
gcbrachte .. Gistocal". O m toch wat afwisseling 
in het menu te houden, krijgt het dier een 
enkele maa l een visje of wat grote treksprink
hanen. Zo'n druk spartelende vis wordt direct 
bij de kop gegrepen en in zijn geheel naar 
binnen geslokt. Kikkertjes worden zowel op 
het droge als in het water met grote snelheid 
achtervolgd en gewoonlijk achter de kop ge
grepen. De prooi wordt s teeds in zijn geheel 
opgegeten, waarbij de waraan snelle, voor
waarts gerichte bewegingen met de kop maakt; 
de dunne tong, die als reuk- en tastorgaan client. 
wordt bij het wegwerken van de prooi helemaal 
niet gebruikt. Aan het eten van de biefstuk
tartaar komt bovendien de s taart te pas. dit om 
de erg nieuwsgierige schildpadden op een 
a fstand te houden, want deze kapen liever een 
stukje bij een ander dan dat ze hun eigen portie 
eten. 

Mfj1l waarnenaingen aan Vipera ananaodytes 
M. Rcgcmcnttcr, Dcurnc, Antwcrpcn, Belgic 

Vipera ammodytes in bet terrarium. 

N a reeds enkele jaren met interesse te hebben 
uitgekeken naar deze Zuideuropese adders, na m 
ik in het voorjaar het besluit een terrarium 
voor deze dieren in gereedheid te brengen. 
Beschikbaar had ik een bak van 60 x 45 x 60 
centimeter, waarin een bodemlaag werd aan
gebracht van 3 delen rivierzand en I dee! blad
grond, die stevig werd aangedrukt. Ik bracht 
er enige blokken kalkzandsteen in en wat 
gedroogde mospollen en zette er ter beplanting 
een Euphorbia in, die er wei niet helemaal 
bij hoort. maar het toch goed doet .. De bevolking 
bestaat uit een exemplaar Vipera aspis en 
drie stuks Vipera ammodytes. 
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Ik had deze laatsten voora l gekozen omdat ze 
een zo sterk wisselend kleurpatroon kunnen 
tonen. De normale kleur is Iicht- of donkergrijs 
met een donkere zig-zag-band op de rug. Er 
komen kleurvariaties voor naar blauwachtig 
lichtgrijs, gee!, bruin, koperrood, waa rbij soms 
de zig-zag-streep nog maar nauwelijks te onder
scheiden valt. 
Bij zonneschijn kan de temperatuur in het 
terrarium tot ongeveer 40 graden C. oplopen; 
zij daalt in de nacht tot ongeveer 24 graden. 
Bij betrokken weer wordt gebruik gemaakt van 
een kooldraadlamp, met behulp waarvan tem
peraturen worden bereikt van 32 graden C. 



Des morgens wordt gesproeid met water van 
25 graden C, wat door de dieren kennelijk o~ 
prijs wordt gesteld om hun dorst te lessen. 
Ik ben begonnen met mijn slangen eerst cen 
week volledig rust te geven, om ze te Iaten 
wennen aan de nieuwe omgeving en een uit
verkoren plekje in het terrarium te Iaten 
zoeken. en eerst daarna ben ik overgegaan tot 
voeren. Daarvoor koos ik een halfvolwassen 
muis, die bij schemering in het terrarium werd 
geplaatst, maar dat heb ik later niet meer 
gedaan, omdat 's morgens bleek, dat het dier 
het hele terrarium had doorgraven, terwijl ik 
later ook herhaaldelijk zag dat twee slangen 
eenzelfde prooidier grepen, in welk geval in
gegrepen moet worden. lets dergelijks heb ik 
bij andere slangen nog nooit waargenomen. 
Als enige muizen in het terrarium worden los
gelaten. ontstaat een Iichte opwinding bij de 
slangen, die zich enigszins oprichten, hager nog 
als zij hun prooi zien en het lichaam in kronkels 
bijeentrekken om bliksemsnel toe te staten als 
de muizen binnen bereik komen. Een gebeten 
muis Joopt nog even in paniek rand, waarna 
verlamming optreedt en de muis binnen drie 

minuten dood is. 
Het spoor van de muis wordt door de slang 
met verrassend succes gevolgd; zij betongelt 
de prooi even, grijpt deze dan bij de kop en 
werkt hem naar binnen. Vaak gebeurt het dat 
de prooi nog levend wordt verslonden. vooral 
als de slangen hanger hebben na een week of 
Ianger vasten. Opvallend is, dat de V ipera 
aspis vee! minder eetlust heeft dan de zand
adders. 
Herhaaldelijk werd geschreven over het effect 
van slangebeet op slangen zelf. waarbij sommige 
soorten uiterst gevoelig blijken te zijn. ook voor 
het gif van soortgenoten, terwijl andere hele
maal niet gevoelig schijnen te zijn. Enige weken 
geleden werd de aspis in de kop gebeten door 
een ammodytes, welke juist tweemaal in een 
prooidier had gebeten. Ik heb in het geheel 
geen ernstig gevolg van die beet bij de Vipera 
aspis kunnen waarnemen, maar zeker is ook 
wei dat de dosis gif gering is geweest, na de 
eerdere beten. 
Na vijf maanden ervaring moet ik zeggen, dat 
V ipera ammodytes haast ,.tam" is, weinig bijt
lustig en helemaal niet agressief. 

Eleutherodactylus martinicensis 
een kikkertje van laet eiland Barbados 

M. van Rekum • Amstelveen 

Van de importdienst ontving ik enige maanden 
geleden een tweetal kikkertjes, a fkomstig van 
het eiland Barbados. waar als enige kikkersoort 
Eleutherodactylus martinicensis (Tchudi) voor
komt, zodat het op naam brengen van deze 
dieren geen moeilijkheden opleverde. 
Mij waren al wei enige E leutherodactylus
soorten bekend, maar martinicensis had ik nooit 
eerder gezien. lk was dan ook eigenlijk een 
beetje teleurgesteld toen ik deze diertjes bij de 
heer Van H eusden afhaalde, want in plaats 
van kikkers van vier tot vijf centimeter lengte. 
bleken het beestjes te zijn die amper een centi
meter lang waren! Maar besteld is besteld en 
dus na m ik bcide diertjes mee. hoewel ik ze 
beslist niet in mijn terrarium durfde te doen. 
daar ik bang was dat mijn overige kikkers 
korte metten met deze dwergjes zouden maken. 
Gelukkig had ik op zolder nog een klein 
aquarium staan van 25 x 15 x 15 em. Op de 
bodem van dit bakje werd een op maat ge
sneden glasplaatje gelegd en daarop een laagjc 
van drie tot vier centimeter van gelijke delcn 
bloemistaardc en turfmolm aangcbracht. Tcgen 
een van de opstaande ruiten werd een stuk 
kurkschors gezet, om a l te felle zonbestraling 
in het bakje te vermijden. temecr. omdat het 
een plaatsje op de vensterbank zou moeten 
vinden. Op de bodemgrond werd een bemost 
stronkje gelegd, dat aan de onderzijde enigszins 
hoi was. Drie kleine crypthanten en nog wat 
stukjes mas voltooiden de inrichting, waarna de 
beide kikkertjes er in werden losgelaten en het 

bakje voor de ene helft met zinkgaas, voor de 
andere helft met een glasplaat werd afgedekt. 
Hoewel deze kikvorsjes zeer goed kunnen 
klimmen en oak kleine hechtschijfjes aan de 
vingers en tenen hebben. blijken ze meer bodem
dan boombewonend te zijn. 
Overdag zitten ze weggescholen onder het holle 
stronkje, maar 's avonds als het danker is, gaan 
ze op jacht. Daarbij bewegen ze zich min of 
meer schokkcnd voort. door telkens een klein 
eindje te rennen en dan weer even te blijven 
zitten. Als men ze zo ziet gaan. lijken het net 
grate spinnen. Springen doen ze bijna niet. 
Het hele bakje wordt afgezocht naar vot>dsel. 
waarbij ze ook met groat gemak over ru iten 
rennen. Het menu bestaat uit allerlei kleine 

Eleuthcrodactylus martiniccnsis 
(2}1 x vergroot) foto: M. van Rckum 



insecten, zeer kleine meelwormen, regen
wormpjes, wasmotlarven, muggen, spinnetjes, 
enz. Ook de gewone huisvlieg wordt gegeten, 
maar het bleek, dat de kikkertjes de vliegen 
moeilijk konden inslikken, omdat de vleugels 
van de vlieg buiten de bek van de kikker 
bleven zitten. Sindsdien geef ik van tijd tot 
tijd vliegen met afgeknipte vleugels, die zonder 
moeite worden weggeslikt. 
De kleur van deze beestjes varieert van danker
tot mooi rood-bruin met een donkerder en een 
lichtere vlekkentekening, die enigszins V -vormig 
verloopt. De buik heeft een vuilwitte kleur. De 
rug is iets korrelig, als bezaaid met kleine 
wratjes. 
Vermoedelijk zijn deze kikkertjes nog erg jong 
en waren ze nog maar net gemetamorfoseerd 
toen ik ze van de heer Van Heusden kreeg. In 
ieder geval groeien ze nog steeds en nu zijn ze 

}. W. Minjoo, De Bilt 

De .,oedlng .,an aehfldpadden 

Met verwondering heb ik het laatste gedeelte 
van het artikel over Pseudemys scripta elegans 
op de omslag van het maartnummer van Lacerta 
gelezen. Waarom dat geknoei met vitamine AD 
en visschubben, als er zo' n prachtig product als 
,Gistocal" in de handel is. Men kan het een
voudig mengen met fijngesneden vlees en voert 
dit zo op, waarbij het hanteren van de injectie
spuit om meelwormen met een vitamineprepa
raat in te spuiten, overbodig wordt. Het voor
deel is, dat dan niet aileen vitamine AD, maar 
ook andere onmisbare voedingselementen wor
den verstrekt. Overigens moge ik de schrijver 
verwijzen naar mijn artikeltje in Lacerta, sep
tember 1960. 
Met het voeren van slakken zou ik tot voor
zichtigheid willen manen. Het wil wei eens 
voorkomen, dat deze parasieten hebben, welke 
een aanslag kunnen plegen op de ingewanden 
van uw schildpadden! 

M. van Rekum, Amstelveen 

De .,oeding .,an sehildpadden 

Over de reactie van de beer Minjon op mijn korte 
artikeltje over de verzorging van de Roodwangschild
pad, Pseudemys scrlpla elegans, heb ik mij zeer ver
heugd. De raadgevingen, welke ik in bet bedoelde 
arlikeltje gaf, waren slechts gebaseerd op mijn eigen 
ervaringen en natuurlijk niet als een wet van Meden 
en Perzen bedoeld. Het was beslist niet mijn be
doeling aile schildpaddenliefhebbers naar de apotbeker 
te jagen om zich een injecliespuit aan te schaffen en 
eens heerlijk meelwormen op te spuiten. Gistocal zal 
wis en zeker even goed werken als in olie (Davita
mon) of water (Dobyfral aquosum) opgeloste vita
minen. Met de veroordeling van de visschubben op 
bet waterschildpaddenmenu ben ik bet niet eens. lk 
geloof dat voor waterschildpadden, die uitgesproken 
carnivoren zijn, bet vlees van vissen belangrijker is 
dan dat van bij voorbeeld zoogdieren. En om aan de 
kalkbehoefte van de dieren te voldoen, zonder op 
medicinale preparaten te behoeven teruggrijpen, vind 
ik die visschubben zeer belangrijk, ook al uit bet oog
punt van kostenbesparing. 
Iemand die zijn schildpadden regelmatig directe zon
bestraling kan geven, kan gerust alle gemier met 
vitamine- en kalkpreparaten achterwege Iaten. 
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ongeveer 1 Y2 centimeter lang. Zodra ze wat 
groter zijn gaan ze in het grote terrarium. Dan 
kunnen ze naar hartelust uitrennen. En dan zal 
het mij benieuwen, hoe groot deze kikkers uit
eindelijk zullen worden. 
Naschrill van de redaclle: Die overige kikkers van de 
beer Van Rekum behoeven niet zo heel groot te zijn, 
om Eleulherodactylus marllnlcensis te blijven lusten, 
want als ze volgroeid zijn, zijn ze nog maar 2Y2 of 
3 em lang. Ik heb ook eens wat van deze kikkertjes 
ontvangen van St. Eustatius, die zo klein waren, dat 
ik ze aanvankelijk niet eens kon vinden tussen bet 
mos, waarin ze verzonden waren. 
Op St. Eustatlus - de soort komt voor op aile Kleine 
Antillen - is Eleutherodaclylus marlinicensls vooral 
te vinden op en in Ananasachtige bromeliaceen. De 
eieren worden in vochtige omgeving - bij sommige 
soorten juist boven het water in de kelk van een 
bromelia - afgezet. De larven ontwikkelen zich 
geheel in bet ei en met metamorfoseren voordat zij 
uitkomen. Hoe groot ze dan al zijn, is mij niet 
bekend. De eierafzetting heeft in de vrije natuur 
gewoonlijk in juni plaats. L. W. 

Indien de schildpadden van de heer Minjon bij zijn 
methode goed gedijen, en daaraan twijfel ik niet, dan 
is zijn methode goed, zoals ik ook van mijn methode 
met de hand op bet hart kan verklaren dat zij goed 
is. Over bet voorkomen van parasieten bij water· 
slakken, die schadelijk zijn voor schildpadden die 
zulke geinfecteerde slakken eten, is mij niets met 
zekerheid bekend. Als een van de lezers hierover 
meer weet, dan houd ik mij voor mededelingen bier
over gaarne aanbevolen. 
AI met al blijkt, dat bet ,stelsel" van de injectie· 
spuit en de schubben en dat van bet gevitaminiseerde 
gist-kalkpreparaat in vreedzame coexistentie naast el
kaar kunnen Ieven. Aan bet biologiscb inzicht van de 
lezer de keus, welke methode hij prefereert. 
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