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De Alligator- of Bijtschildpad 
(Chelydra serpentina) 

Deze schUdpad, die vrijwd overal in de ooste~ 
lijke hdft van de V erenigde Staten voorkomt, 
is een schemeringsdier, dat vrij groot kan 
worden. Volwassen dieren kunnen ca. 35 em 
lang worden en bereiken dan een gewicht van 
ca. 10 pond. 
Op de foto is zeer duidelijk te zien, dat het 
carapax (rugschlld) sterk gekield is en min 
of meer getande randschllden heeft. Niet zicht~ 
baar is helaas de staart, die sterk doet denken 
aan de staart van een krokodil. Aan deze 
staartvorm dankt het diu zijn eerste naam -
alligatorschUdpad -. Het plastron (buikschUd) 
is maar zeer klein en kruisvormig en wordt 
slechts door een smalle brug met het carapax 
verbonden. Als veilig toevluchtsoord bij gevaar 
heeft dit schUd dus geen enkele waarde meer, 
daar hals, poten en staart gehed buiten bet 
schild blijven. Maar dit Idle, agressieve dier 
heeft eigenlijk helemaal geen passieve bescher~ 
ming nodig, want naast haar gewddige, bijt
lustige bek, waarmee deze schildpad iedere 
aanval kan afslaan, beschikt zij ook nog over 
de mogelijkheid om een akelig stinkend vocht 
af te scheiden. 
Hoewel het een waterschUdpad is, die slechts 
zelden het land opzoekt, is Chelydra serpentina 
een uitgesproken slechte zwemmer, die meest~ 
a1 wat schutterig op de bodem rondwandelt of 
zich in het slijk ingraaft, waarbij blijkt, dat 
het ruwe, vaak met algen begroeide pantscr 
een voortreffelijke camouflage oplevert. 
Het voedsel bestaat voornamelijk uit vissen en 
andere waterdieren ( volwassen dieren ver~ 
grijpen :dch zelfs aan jonge eendjes), maar 
ook uit waterplanten. Eigenlijk hapt het dier, 
naar alles wat maar voor de bek komt. Van~ 
daar de Amerikaanse naam ,snapper''. Door 
zijn onhandige wijze van voortbewegen, voedt 
bet dier zich voornamelijk met dode of zieke 
prooidieren, zodat het in de natuur in zekere 
zin de rol van vuilnisman vervult. 
Jonge dicren zijn zeer goed houdbaar in een 
aquarium of een vijver in het terrarium, waar~ 
bij men dan echter wd op de andere dieren 
moet passen. Aan de temperatuur ste1t Che~ 
lydra scrpentina heel weinig eisen. Zelfs bij 
zeer lage temperaturen zijn ze nog levendig. 
Bij goede verzorging groeien de dieren zeer 
snd en dan moet men zich a1 gauw in acht 
nemen voor de gemeen dichtklappende bek, 
waaruit blijkt, dat de tweedc naam ,bijtschlld~ 
pad" zeer toepasselijk gekozen is. 

M.v.R. 



Geslaagde li.welt:.en ~·an 

Lirnnody nas te s peronii 

( Dumerll & Blb ron) 

D r. D. llllle n l u s · A nJ8terdnnt 

In de vooroorlogse aflever;ngen van het Duitse 
BLATTER FOR AQUARIEN- UNO TER
RARIENKUNDE leest men herhaaldelijk over 
Limnodynastes tasmaniensis, een kikker uit 
Australic. die bet volgens de berichten uit d :e 
tijd heel goed in gevangenschap deed. zich 
voortplantte en a l gauw door vele liefhebbers 
in hun terraria gehuisvest werd. De oorlog 
heeft waarschijnlijk een eind gemaakt aan dezc 
stam. want later vernam ik niets mee r over 
deze dieren. In dit artikel wil ik mijn ervaringcn 
noteren met een verwante soort. die missch!en 
in de toekomst net zo algemeen bij terrarium
houders zal zijn als de tasmaniensis voor de 
oorlog. 
Op 22 oktober 1960 kreeg ik van de heer H. 
W. E. Croockewit een zending amphibicn. ver
zameld in de omgeving van Sydney in Zuid
Oost Australic. Het was het resultaat van cen 
half uurtje vangen. ·s nachts bij een kleine 
plas. gewapend met een goede zaklantaarn. De 
heer Croockewit had het voordeel van het 
gezelschap van Harold G. Cogger. die onder 
a ndere een bijzonder aard!g gelllustreerd boekje 
over de kikkers van New South Wales - in 
welke provincie Sydney ligt - heeft gepubli
ceerd. 
lmporteren van Australische kikkers is ecn 
delicate zaak; er is geen rechtstreekse lucht
verbinding en meestal zijn kikvorsen dan oak 
tot een trieste jam verva llen als men ze hier 
ontvangt. Maar deze maal was er ter gelegen· 
heid van een of andere herdenking een directc 
v lucht met een straalvliegtuig. De H ecr C rooc
kewit - een van de eregasten - nam een paa: 
weckflessen. gevuld met mas en nat pa pier en 
een groat aantal dieren op zijn schoot mcc 
terug; daarbij waren verschillende Hy/a-soor
ten en een paartje Limnodynastes peronii. 
Over deze laats te wil ik bet nu hebben. Zo op 
het oog zijn ze niet erg verschillend van onze 
Rana-soorten. a l zou men ook doo~ het kleuren
patroon aan Discoglossus kunnen denken. De 
kleur is rood- en geelbruin met zwart. op de 
buik witgrijs. Opvallend is het volkomen ont
breken van zwemvliezen, temeer o mdat de 
dieren zich - ook volgens de literartuur -
voornamelijk in het water ophouden. a l be
wegen ze zich oak vlot op het droge en al 
zijn ze oak in s taat hun maal met vlicgen uit
stekend te doen. 

l_..imnodyn a8t ell p ero ttii f oto i\.. T. llrnnds m.a 

In het meesterlijke boek van C. K i n g s I e y 
No b I e. THE BIOLOGY OF THE AM
PHIBIA. dat tegenwoordig in de paperbacks 
van Dover zo gocdkoop te krijgen is. leest 
men. dat Limnodynastes gekenmerkt wordt door 
een verticale pupil - zoals die dus voorkomt 
bij de Vroedmeester- en Knoflookpad - en 
door een lumbale amplexus. waarbij het cJ 
dus het Q bij de paring omklemt in de lenden
streek; oak dit is weer bij de Vroedmccster
en Knoflookpad het geval. 
Uit deze en andere gegevens leidde N o b I e 
af. dat Limnodynastes tot een primitieve sub
fami lie van de Bufoniden behoort. wat heel 
goed past in het totale bceld van de Austra
lische fauna. die in het algemeen als een zeer 
ouderwetse gekenschetst kan worden. Tegen
woordig rekent men Limnodynastes met aile 
andere niet-H y lide Australische kikkers tot de 
fami lie Leptodactylidae. een g roep die bij 
N o b I e oak werd beschouwd als een sub
familie van Bufoniden. 
Nu kan een ieder zien. dat mijn Limnodynastes 
peronii geen verticale pupi l heeft - en a ls men 
het dier in fel Iicht houdt. z!et men dat de pupil 
zich cirkelvormig verkleint - en ik heb opge
merkt, dat de paring niet lumbaal. doch axillair 
is. waarbij het cJ de voorpoten brengt onder de 
oksels van het 9. overeenkomstig de paring bij 
Rarw en Bufo. Waarschijnlijk duren de paringen 
te lkens maar kart. want ondanks bet fei t. dat ik 
van april 1961 tot en met juli 1962 zes legsels 
bevruchte eieren kreeg. heb ik ze s lechts een
maal een ko rte tijd in paring gez!en. 
Een heel opvallend kenmerk van het cJ is de 
kwaakblaas. die - oak a ls het dicr even oau
secrt met kwaken - opgezwollen blijft . . Het 
geluid klinkt als een kart uitgestoten gegrom. 
en bet doet mij denken aan mijn bond a ls h ij 
kart binnensmonds blaft om te worden o penge
daan. Ik heb mijn Limnodynastes dus blaffende 
kikkers genoemd. a l zijn er op de gehele wereld 
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meer soorten, die voor deze benaming in aan· 
merking komen. 
Het cJ is op het ogenblik - 13 Augustus 1962 
- 6 centimeter lang, de kop is ongeveer 2.5 em 
breed op hoogte van het kaakgewricht. Het Q 
meet 4,8 em met een kop van 1,8 em. Over het 
algemeen maakt het Q een slankere indruk dan 
het cJ, zoals ook wei uit deze maten blijkt. 
In het begin hield ik het Limnodynastes paartje 
samen met een viertal grote boomkikvorsen van 
Sydney, waarschijnlijk Hyla ewingii. in een bak 
van 60 X 30 X 30 em. Een paar grote, bemoste 
stenen staken hoven het water uit, dat ongeveer 
8 em diep was. De Limnodynastes zaten zelden 
of nooit op het mos, maar verbleven meestal 
onder water met aileen de ogen en het neusgat 
hoven de oppervlakte. 
28 April 1961. zes maanden na ontvangst van de 
dieren, vond ik in deze bak een aantal kleine 
kikkervisjes, die op het eerste gezicht niet zo 
sterk verschillen van de larven van onze Rana· 
soorten. lk dacht direct, dat ze van Limnodynas· 
tes zouden zijn, maar omdat ik geen determi· 
neertafel voor deze larven kende, moest ik wei 
geduldig wachten tot de gedaanteverwisseling 
compleet zou zijn. 
Op 6 Juni daarna vond ik in dezelfde bak een 
groot schuimnest met vele eieren. Nest is eigen· 
lijk niet het juiste woord, want het was niet 
meer dan een bijzonder schuimige klont kikker· 
dril, half drijvend aan de wateroppervlakte, half 
hangend tussen wat dode takken. Ditmaal dacht 
ik stellig dat het eieren waren van de boomkik· 
vorsen. lk zag in het boekje van Co g g e r 
een foto van H yla ewingii, dezelfde die ik bezat, 
zittend op een schuimnest - om het dus zo te 
noemen - dat zich in niets leek te onderscheiden 
van het nest in mijn terrarium. 
lk was er niet zeker van of dit nest eigenlijk 
droog hoven het water behoorde te hangen -
er zijn boomkikkers die dergelijke nesten maken 
- dan wei behoorde te drijven op het water. 
Voor aile zekerheid halveerde ik het nest, even 
lastig als het halveren van een dot kikkerdril; 
taai, slijmerig, glibberig, liet een deel los drijven 
op het water en legde het andere over takken 
heen, op ongeveer 10 em hoven het water. In 
het laatste geval sloot ik de bak wei met een 
glasplaat van de buitenlucht af, zodat er in het 
terrarium een hoge luchtvochtigheid heerste. 
De volgende dag zag ik, dat de eieren in beide 
nestdelen zich ontwikkelden en de tweede dag 
nadat ik het nest voor het eerst gezien had, 
kwamen de eerste Iarven uit. 
lk voedde de larven - evenals de eerder ge
no~mde - met gelcneusde sla of andijvie. Men 
kan kikkerlarven natuurlijk ook met vlees of ei 
voeden. maar het nadeel daarvan is, dat ze dan 
meestal eerder van gedaante wisselen dan dat 
men ze vegetarisch voedt. En hoe later de meta
morphose, des te grater de jonge kikkertjes en 
des te gemakkelijker zijn ze in Ieven te houden. 
In September, 3.Yl maand na de eierafzetting, 
was er nog geen enkele larve gemetamorpho
seerd. maar aan het kleurenpatroon op de rug 
was toen al duidelijk te zien, dat het geen H yla' s 
waren. maarLimnodynastes. 
Dit betekende dus, dat ik binnen twee maanden 
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twee maal een succesvolle paring plus eierafzet· 
ting van mijn kikkers had gehad. Op 22 Sep· 
tember waren de grootste larven 47.5 mm lang, 
de kleinste 15.5 mm. Deze waren uit hetzelfde 
legsel, met dit verschil, dat de grate met tienen 
in een aquariumpje van 20 X 20 X 20 em leef· 
den, terwijl de overige ongeveer 100 larven in 
een evengroot bakje waren ondergebracht. On
afhankelijk van het feit dat in beide bakjes 
constant voedsel aanwezig was. schijnen door 
een te groat aantal dieren allerlei ,.crowding"· 
effecten op te treden, waarvan in dit geval de 
geringe groei er een was. Op 28 September 1961 
vond ik weer een schuimnest met eieren en dit· 
maal zag ik ook even. dat de dieren paarden. 
De amplexus was, zoals ik al vermeld, axillair, 
anders dus dan N o b I e aangeeft. Ik had graag 
willen zien hoe het schuim ontstaat en willen 
uitmaken of het schuim optreedt door een be· 
paalde substantie in de gelei, die bij aanraking 
met Iucht of water schuimvormend reageert, of· 
wei of het eJ of 9 het schuim klopt met voor
of achterpoten. 
In de BLATTER van 1928 staat op biz. 224 
een brief van H a n s G e y e r waarin het 
schuimmaken van L. tasmaniensis beschreven 
wordt. Het Q beweegt de voorpoten ,stram· 
pelnd", en .. dabei wurden in rascher Folge 
jedes der Beine abwechselund nach unten ge
schlagen, was sich je drei· his viermal wieder· 
holte; dann kurze Pauze und das Spiel Wieder
holte sich." De hierdoor opgewekte luchtbellen 
gleden voor een deel onder het lichaam van 
het 9 door naar achteren. Doordat het eJ van 
tijd tot tijd zijn omklemming wat losser maakte, 
konden de luchtbellen, nu omkleed met een 
dun slijmhuidje deel gaan uitmaken van het 
nest. .. ... die lamellenartig verbreiterten in
neren Finger der Vorderbeine des Weibchens 
begiinstigen die SchaumschHigerei." 
Een dergelijke lamel moet ook aanwezig zijn 
bij het wijfje van peronii maar is - mogelijk 
omdat ze niet meer in de paartijd verkeert -
nauwelijks te zien. 1 ) 

Bij de korte paring die ik waarnam, trad nog 
wat na·schuim met eieren te voorschijn. Omdat 
er toen niets opvallends met de poten gedaan 
werd, is het mogelijk dat er tach in het eiom
hulsel of in een gelijktijdig uitgestoten vloei
stof een schuimverwekkende stof aanwezig is. 
Bij dit nest duurde het tevoorschijnkomen van 
de eerste larfjes - nog niet meer dan zwarte 
komma'tjes zonder veel reflexen. die zich 
zonder meer naar de bodem Iaten zakken -
iets Ianger, namelijk vier dagen. Van Limnody
nastes tasmaniensis vermeldt G e y e r in de
zelfde .. BLATTER" 48 uur en 9 dagen als 
uiterste tijdsduur voordat de eieren uitkomcn. 
lk vond wat nieuwe larven in de Limnody· 
nastes·bak op 21 April 1962. Het cJ leek me 
achteruit te gaan, maar het blafte nog regel· 
matig. In Mei en Juni was ik op reis. In deze 
tijd is er ook een schuimnest geweest, maar 
hoewel er bevruchte eieren in waren, heeft 
de ontwikkeling ervan zich om een of andere 
reden niet doorgezet. 
15 J uli weer een schuimnest; een handvol toen 
ik het uit het water haalde om het in een 



aquarium cen grotere kans op ontwikkeling te 
geven. Op 19 Juli zaktcn de eerste larfjes uit 
d 't nest. 
Tussen April 1961 en J uli 1962 wcrd dus 6 
maal een schuimnest geproduceerd met bevruch
te eieren. zij het, dat in het vierde geval het 
nest erg klein geweest moet zijn. 
Het mannetje is intussen over zijn inzinking 
heen, blaft geweldig en p robeert ook andere 

de diertjes nauwelijks :I centimeter lang zijn. 
blijkt hieruit. dat ze reeds na 15 maanden 
vruchtbaar zijn. 
Er is. ook in gevangenschap. vee! meer aan 
deze dieren waar te nemen. Zo wil ik wei eens 
weten of het geblaf ook een functie heeft ten 
opzichte van andere mannetjes. bijvoorbeeld 
om een territorium af te bakenen. Maar. hoe
wei mijn grootste jonge exemplaren ook a l 

Llmno d ynn8t ell 1>er onll - uitkom e nd c l oi'TCD 30 --l-6 1 f o l o 11. 11. 3llttel be rg · Zool . i'lluseum 

kikkers aan te randen. De dieren zitten al van
af het derde legsel in een grotere bak (50 X 75 
X 55 em). met meer gelegenhe id om aan land 
te gaan. Het watergedeelte is ongevecr 35 X35 
em in oppervlakte en 9 em diep. Het CJ zit 
meestal in het water. in een vast hoekje. waar 
hij ook blaft. Het Q verblijft meestal op land. 
waarschijnlijk omdat ze zo beter de onvermoeide 
avances van haar echtegenoot kan ontwijken. 
Met verscheidene kennissen ruilde ik jonge 
Limnodynastes (ik houd mij a ltijd aanbevo len 
voor andere amphibien). Bij een van hen. de 
Heer C. M. Schipper. voelden de dieren zich 
kennelijk goed thuis. Enkele exemplaren hebben 
zich reeds als CJCJ ontpopt en blatten nu teQen 
elkaar. 
24 Juli 1962 kreeg ik bericht van de H cer 
Schipper, dat hij 's morgens voor de cerste 
maal cen schuimnest had gevonden. De twecde 
generatie geboren in gevangenschap! Hoewel 

bi jna 3 centimeter groot zijn. hee ft er nog niet 
een geblaft. Als het zover is. hoop ik U op de 
hoogte te houden. 

' J Bij cen jong 0 van ± 3 em Iengle is nu (30/8) 
duidelijk tc zien, dnt de le e n 2e vlngcr gezoomd z ijn. 

Summary: The author descr ibes breeding cases in 
captivity of the Australian Leptodactylid Limnody· 
IWsles peronii (D u m C r i 1 & B i b r o nl, specimens 
fr eshly imported from Sydney, New South Wales. 
Be tween April 28, 1961 and July 15, 1962 six times a 
foamnest, oh,•uys with fertile eggs, was produced by 
a single pilir of frogs. July 24, 1962 yong specimens 
from the first brood, 15 months old and 3 cent imeters 
long, for the first time made a foamnest of their 
own. Thus a second generat ion in cap tiv ity was 
obtained. 
Contrary to N o b I e (THE BIOLOGY OF THE 
AMPHIBIA) and N i e d en (DAS TIERREICH, ANU
RA I) the author observed that the pupil is not 
vertical, but roundish and that it maintains this s hape 
even when the eye is exposed to strong light. Simi· 
larly, the amplexus was found to be axilla ry instead 
o f pelvic. 
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Blijde gebeurte
nissen in het 
terrarium I I 

Pl&elsunra lineata 

U . van llc:kuJD • Am8tclveen 

Placlsuma llncfltll cnkcle u ren oud 

Aan het einde va n mijn artikel over volwassen 
Phelsuma in de 19e jaargang van LACERTA, 
no. 8 beloofde ik U iets te vertellen over mijn 
belevenissen en ervaringen met het opkweken 
van jonge daggecko's, en deze schuld kan ik 
nu delgen. Voor verdere ervaringen kan ik 
nog verwijzen naar het art ikel van de heer 
Ph. W . Roelofs uit Utrecht, nummer I van 
deze jaargang. 
H et w ijfje Phelsuma /ineafa, da t ik in 1960 
bezat, had een aantal e!eren bij zich en ik zat 
dus noga l in spann:ng wanneer die zouden 
worden afgezet. Op een gegeven dag liet het 
diertje zich niet z:en. O ok de dag daarop 
bleef zij weg. En. droef genoeg, ik heb haar 
daarna nooit meer gez:en ook. Een ontsnapping 
leek uitgesloten, want in dat geval had ik het 
diertje zeker in de kamer weer gevonden. Als 
deze diertjes eens met opzet bu:ten het terrarium 
worden gezet. wandelen ze heel kalm over de 
muren van de kamer; een ontsnapt exemplaar 
zou dat zeker ook doen, temeer daar de herfst 
reeds was ingevallen en de ramen dicht bleven. 
Ik had geen zin om mijn hele terrarium af te 
breken om te zien. o f ik het lijkje ergens zou 
kunnen ontdekken. Voor mij stood wei vast. 
dat het dier om een of andere reden - legnood 
misschien - in een stil en onbereikbaar hoekje 
de geest had gegeven, hoewel het ogenschijnlij k 
steeds monter en gezond was geweest. Er bleef 
mij op da t moment niets anders over dan met 
welgeva llen het levendige en zeer fraaie man
netje te b lijven gadeslaan, waarbij zich dan 
af en toe de gedachte opdrong: ,.wat jammer, 
dat jij geen vader geworden bent!" Ik mocst 
toch maar probcren om ergens een wijfje van
daan te halen. 
In 1961 kwamen er verse importen van deze 
daggecko's en ik schafte mij opnieuw een 
paartje aan. H et nog steeds in blakende wei
stand verkerende mannetje uit de eerste aan
scha f was het gezelschap van hct nieuwe 
mannetje niet erg welgeva llig en hij joeg de 
nieuweling dan ook voortdurend het terrarium 
rood. T en einde raad gaf ik het pas gekochte 
dier maar aan de heer R. Meyer in bruikleen. 
De houding van het mannetje ten opzichte van 
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het wijfje was wei even anders. dan die tegen
over de ou verwijderde rivaal was geweest! 
Hoewel het wijfje een vrij lelijk beestje was, 
met een d ikke, voor het grootste dee) gerege
nereerde staart, began de hofmakerij bijna 
onmiddellijk. En na een paar weken kon ik de 
eerste paringen waarnemen. W anneer het wijfje 
over een der ruiten van bet terrarium wandelde. 
kon men duidelijk eitjes z:en z:tten. O ok viet 
dan op. dat dit diertje vel grovere schubben 
had, dan de exemplaren. die ik mij het jaar 
daarvoor had aangeschaft. Mogelijk een onder
scheid tusseo verschillende geog rafische rassen. 
T oen de zomer al zeer vcr gevorderd was vond 
ik een lege. ronde eischaal in het terrarium. 
V an een jonge ha ged is echter geeo spoor. Ik 
had geen eiera fzetting kunnen waarnemeo, maar 
de harde kalkschaal duide zonder meer op een 
gecko-ei. Zou de jonge Phelsuma door de 
andere bewoners van het terra rium zijn opge .. 
geten? 

Van de anderen vernam ik intussen verscheidene 
malen, dat Plre/suma-wijfjes meestal korte tijd 
na het leggen van eieren doodgaan. Ik kon niet 
aannemen, da t deze diertjes. zoals bijvoorbeeld 
bij insecten voorkomt, slechts eenmaal voor 
nageslacht zouden zorgen. Een opmerking van 
de Heer C. S. Gouda te Utrecht. bracht mij op 
het goede spoor. Hij vertelde mij, dat bij hem 
na bet uitkomen van de eieren de lege scha len 
door het wijfje werden opgegeten. De vorming 
van kalkschalen door bet wijfje onttrekt natuur
lijk kalk aan het lichaam van bet d iertje, met 
als gevolg een grotere kalkbehoefte bij het wijf
je. zoals dat oak bij hoenders bijvoorbeeld het 
geval is. Het stood toen voor mij welhaast zeker 
vast, dat de wijfjes van Phelsuma, of liever van 
a ile gecko's in het a lgemeen. tijdens de voort
plantingspcriode extra ka lk nodig hebben en 
dat bet sterven na de ei-afzetting vast en zeker 
vcrband houdt met kalkgebrek. 
Ik had mijn Phelsuma's van tijd tot tijd . net a ls 
mijn Ano lissen. kleine kiezelsteentjes zien inslik
ken. maar het leek mij beter om nu een proef 
te nemen met een vergruisd kalktabletje, Da
gravit D3. V an een zo'n pil sneed ik voorzichtig 



de suikerlaag en van de met vitamine D3 en 
fluor verrijkte kalk sneed ik kleine stukjes, die 
ik op een richel van de cementen achterwand 
van het terrarium deponeerde. Wie schetst 
mijn verbazing toen ik het Phe/suma~wijfje als 
een bliksemschicht op het hoopje kalk af zag 
schieten om meteen 5 of 6 van de brokjes 
achter elkaar te verorberen? 
Even later vond ik het diertje zittend half in 
een spleet van de leisten zijwand van het ter
rarium. Op zichzelf was dat niets bevreemdend, 
maar toen zij er ruim een uur later nog zat. 
wilde ik eens gaan kijken of ze misschien klem 
zat. Daar het dier zich vlak bij de voorruit 
bevond, kon ik onder een van de leiplaten door
kijken en zag tot mijn grote vreugde en aantal 
witte bolletjes liggen. Een goed kwartier later 
verliet het wijfje deze plek en gedroeg zich 
verder normaal. Een nadere inspectie leerdc 
mij, dat er vier spierwitte, kogelronde eitjes 
lagen, die met hun kalkschaal aan de leien 
zaten vastgekleefd. De eieren wegnemen was 
dus onmogelijk. Verder bleek, dat het wijfje 
nog een aantal eitjes bij zich droeg. En onge~ 
veer veertien dagen later herhaalde zich het 
schouwspel op precies dezelfde plek. Resultaat: 
nog eens twee eieren. Nu droeg het wijfje nog 
twee eieren, zoals een beschouwing tegen het 
Iicht aantoonde. Weerom 'n tweetal weken 
later waren geen eitjes meer in het moeder~ 
lichaam te zien, maar op de plek waar reeds 
zes eieren lagen, was het aantal tot acht aan~ 
gegroeid. Ik verzuimde jammer genoeg aante
keningen te houden van de legdata. 
Om te voorkomen, dat eieren of pas uitgekomen 
jongen door de ouders of door de andere be~ 
wooers van het terrarium zouden worden opge~ 
geten, spande ik een flink stuk nylonhorregaas 
over een gedeelte van de leisteenwand. afgeplakt 
met sellotape, dat echter nu en dan weer losliet. 
Verdere spleten stopte ik dicht met mos. maar 
dat kon niet verhinderen. dat het Phelsuma~ 
wijfje toch telkens kans zag zich onder het 
horregaas te wringen. 
En nu was het wachten op het uitkomen van 
de eieren. Weken verstreken, werden maanden: 
eind November. De temperatuur in het terra
rium klom overdag tot 23 a 24° C., maar daalde 
's nachts tot 12 a 14° C. 
Op de eerste zondag in December had ik be~ 
zoek van ons lid Joep Moonen uit Utrecht. die 
de ontdekker werd van de eerste jonge Phel
suma lineata. die tegen de zijruit van het ter
rarium zat en bezig was te vervellen. Onmid
dellijk werd het diertje uit het terrarium gehaald 
en voorlopig ondergebracht in een jampotje. 
waarin wat sphagnum en een paar takjes. Daar 
ging het rustig door met de vervelling. De 
oude huid werd, evenals bij de volwassen 
dieren, opgegeten. Een paar grote fruitvliegen, 
die ik in de pot deed, werden weldra verorberd. 
Diezelfde avond fotografeerde ik het beestje; 
het resultaat daarvan ziet U hierbij afgedrukt. 
Het diertje was van de snuitspits tot de staart
punt precies 4 em lang. In alles leek het een 
verkleind evenbeeld van de ouders. aileen ont
brak de rode vlekkentekening op de kop en de 
rug; het diertje was egaal groen. 

De jonge Phelsuma werd vervolgens overge
bracht in het kleine bakje, waarin zich reeds 
de drie, in mijn vorige artikel genoemde, jonge 
:molissen zaten en die qua grootte de jonge 
Phelsuma ver achter zich lieten. Op hetzelfde 
dieet als de anolisjes groeide de jonge dag
gecko voorspoedig. 
Op 1 Januari van dit jaar vond ik een tweede 
jong in het terrarium en op 4 Januari volgde 
nummer 3. Ook deze jongen waren weer precies 
4 em lang. Bij inspectie bleek, dat van de acht 
eieren nog drie over waren. Er zijn er dus nog 
twee uitgekomen; de jongen daaruit waarschijn
lijk opgevreten. Ook ik nam waar - in ove~~ 
eenstemming met wat de heer Gouda mij 
vertelde - dat de lege eischalen door het 
wijfje werden opgevreten. 
De pas geboren jongen kwamen ook ·in het 
bakje met de andere jonge hagedissen en kregen 
daar het menu dat ik in mijn vorige artikel 
beschreef. Daarnaast gaf ik van tijd tot tijd 
nog een notedop met een mengsel van honing 
en eierdooier in de verhouding 1 : 1, verrijkt 
met wat vitamine A en D3 en kalk. een voedsel. 
dat ik ook de ouderdieren nu en dan geef en 
waarvan ze ijverig snoepen. 
Van het eerste jong had ik aangenomen, dat 
het een mannetje was. En ook van de beide 
andere dieren vermoedde ik. dat het mannetjes 
zouden zijn. Zoals U in mijn artikel over de 
ouderdieren hebt kunnen lezen, hebben man
netjes aan de onderzijde van de dijen een kam 
van uitstekende schubben. Bij deze 4 em grate 
d'eren was het echter niet te zien of deze 
huidlijst uitstekende schubjes had of niet. 
lntussen bleek wei, dat ze onderling vrij onver
draagzaam waren. Ondanks hun vechtpartijen 
groeiden de diertjes voorspoedig op en met 
verbazing sloeg ik de ongehoord snelle groei 
gade. Van tijd tot tijd nam ik van de haged!sjes 
de maat als ze op een ruit van het kweekbakje 
zaten. In de hieronder volgende tabel vindt U 
het resultaat, waarbij no.l het op 3 December 
1961, no. 2 het op 1 Januari 1962 en no. 3 
het op 4 J anuari 1962 geboren diertje aangeeft. 
met de data van meting en de gemeten totalc 
lengte in millimeters. 

3 - 12 '61 40 
1 1 '62 40 
4 1 '62 40 
11 1 '62 45 
19- 1 '62 65 47 45 
29- 1 '62 72 55 52 
8 - 1 '62 60 
19 - 2 '62 83 64 56 
1 - 3 '62 85 70 60 
21 - 3 '62 90 74 65 
26- 5 '62 105 95 85 
22 - 7 '62 111 85 
11 - 9 • 62 112 97 85 

Uit deze tabel blijkt, dat het oudste dier het 
sne1ste groeide. Door de voorsprong in grootte 
op de beide andere gedroeg het zich van meet 
af aan als heerser. Daardoor kon dit dier ook 
het meeste voedsel bemachtigen. Nummer drie 
is nog steeds de , underdog" die vooral door 
no. 2 voortdurend wordt opgejaagd en zich 
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derhalve veelal schuilhoudt en zo eigenlijk het 
minst aan zijn trekken komt. Het verstandigste 
zou men er aan doen om elk dier afzonderlijk 
in een bakje op te kweken. Maar dat zou bij 
mij zulke ruimte- en verwarmingsproblemen 
scheppen, dat ik er van mozst afzien. 
Toen de jonge dieren groter werden, werden 
ze onderling echter steeds verdraagzamer en in 
Juli jl. bracht ik de drie jonge Phelsuma's over 
in een apart ingericht terrarium van 50 X 45 
X 55 em. hoog, beplant met enige bijzonderc 
bromcliasoorten, wclk terrarium. wegens ruimtc
gebrek thuis. bij mij op kantoor een plaatsje 
v lak voor het venster vond. 
Enige wcken daarvoor verscheen van de hand 
van ons ere lid Prof. Dr. Robert Mertens een 
publicatie, waarin het genus Phelsuma opnieuw 
bcschreven wcrd. zulks naar aanleiding van de 
grote importen uit Madagaskar in de voorgaan
de jaren. 
Uit deze publicatie bleek. dat er tussen dezc 
importen o.m. cen nieuwe ondersoort van Phel
suma /incafa was ontdekt. Door Prof. Or. R. 
Mertens werd deze ondersoort het eerst be
schreven en kreeg daarbij de naam van Phelsu
ma lineafa chloroscelis .. 
Vanzelfsprekend werd daardoor de naam van 
de typ!sche vorm Phe/suma lineafa /ineafa. 
U :t de beschrijving van Prof. Mertens blijkt, 
dat de ondersoort chloroscelis iets groter en 
fo:ser is dan de typische vorm. Ook de schub
ben zijn iets grover. Het voornaamste en zecr 
du:delijke verschil tussen be:de vormen is echter 
zichtbaar aan de dijen. 
De typische vorm heeft op de bovenzijde van 
de dijen een zeer du'delijke marmertekening 
van bru!nachtige v lckjes en streepjes. 
Phelsuma 1. chloroscclis heeft echter egaal 
g-oene dijen. vandaar de naamgeving door Prof. 
Mertens (Gricks chloor6s bleekgroen; 
sk' los = dijbcen. dus met groene dijbenen). 
Het bleek. dat mijn mannctje tot de typische 
vorm behoorde en het wijfje. met haar grovere 
schubben en cHen dijbenen tot de ondcrsoort 
chloroscclis. 
In zijn beschrijving veronderstelt Prof. Mertens. 
dat in de vrije natuur deze soorten zich zouden 
kunnen kruisen en dus door zgn. ,intergrades .. 
zouden kunnen zijn verbonden. Oit interessante 
fei t deed zich dus bij mij in gevangenschap 
voor en mijn jonge Phelsuma's behoren dus 
tot een bastaardvorm. A IJe drie de dieren heb
ben gemarmcrde dijen. het kenmerk dus van 
Ph. /. lineafa. Zij missen a lJe drie echter min 
of meer de rode rugvlekken. Bij nadere be
schouwing kan men weliswaar enige roest
bruine vlckjes ondcrscheiden. maar op enigc 
afstand maken de dieren een egaalgroene indruk, 
zulks in tegenstelling tot de volwassenen. waar
van de rode rugvlckken reeds van verre duide
lijk zichtbaar zijn. al zijn de v lekken van het 
9 minder fraai en fletser, dan die van het cJ. 
Het probleem. of het bijna niet aanwezig zijn 
van de rode vlekken bij de jonge dieren een 
gcvolg is van het kruisen van beide soorten. 
of dat hier sprake is van invloeden van buiten
af ( voedsel of samenstelling van het Iicht. 
voornamelijk T.L.! in .h"t terrarium) liikt mij 
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voorlopig nog niet oplosbaar. Ik vermoed echter, 
dat de laatstgenoemde oorzaak het meest voor 
de hand ligt. 
Op 13 Mei van dit jaar Jegde het 9 opnieuw 
een ci. Het bleef bij dit ene, hoewel er in de 
buik 3 zichtbaar waren, vcrmoedelijk waren 
de andere twee niet bevrucht en werden deze 
na het leggen direct opgegeten. zoals ik wei 
zag gebeuren bij Ptyodactylus hasselquisti, de 
waaiervingergecko. Op 2 1 J uli jl. was dit ei 
plotscling verdwenen (het lag op dezelfde plaats 
als de andere eieren het jaar daarvoor!) en 
een paar uur later ving ik het pas uitgekomen 
jong. De ontwikkeling in het ei had dus precies 
70 dagen gcduurd! De overige bewoners van 
hct terrarium hadden dit diertje echter reeds 
te pakken gcnomen. want 4 /r; van de staart 
ontbrak. zodat hct diertje slcchts 25 mm lang 
was! Hct we rd onmiddcllijk in het kweekbakje 
ovcrgebracht. al was ik zecr pessimistisch gc
stcmd, wat bctreft de kanscn tot vcrder op
groe:en. Maar. tot mijn grote verbazing. groeide 
de staart in 10 dagen tot zijn normale lengte 
aan, waarna het d ier even voorspoedig op
groeide als zijn (of haar?) zusjes daarvoor. 
Want inmiddels had ik wei kunnen vaststellen. 
dat de drie eerder geboren diertjes allen wijfjes 
waren. lntussen heb ik bij de drie jonge. thans 
bijna volgroeide d!eren (zie de tabel) het aan 
onze 2e secretaris uitgelcendc mannetje ge
plaatst om te probcren een twcede qeneratie 
te fokken. Oit mannetje is weer een Phelsuma 
/ineafa lincafa en als de kwcek hiermede lukt. 
dan ben ik zccr nieuwsgierig hoc dan de jongen 
er uit zullen zien. Maar daarover hoort U te 
zijner tijd wei meer. 
Mocht U zelf crvaringen hebben met het 
kweken van deze of andere terrariumdicren. 
vergeet dan niet, da t wij hicrovcr gaarne zu llen 
vernemen en dat andere !eden met Uw er
varingen weer hun voordeel kunnen doen. 

LITERA TU\iR: 
Prof. Dr. R. Mertens: Die Arlen und Unlerarlcn der 

Geckonengallung Phelsuma 
Scnc kcnbergiana Biologica, 
Band 43, Nummer 2 

Summary: 

An aduh female of the Gc<konid li:ard P hclsuma lineata 
produced 8 eggs in captivi ty. The eggs wc.rc deposited 
in a sp1ir of a s:one covered tc:-rarium wall . Of thuc 
eggs 5 hatched over 2 months later and 3 of the young 
were saved, the othus apparently e:a tc.n by the inhabi· 
tnnts (')( the cage. Temperature in the terrarium during 
the incubation period vnricd w idely from 2'1° C by day 
to 9° C at night. 
The m:onati were kept w ith 3 somewhat largc.r young 
of Anolis roquc1 clncrcus. They wc:rc fed on Drosophila 
mclanogastcr. D. funcb rls nnd small lnrvc of Gallcrin 
mcllona. A mixture. of honey and cggyolk. w ith chalk 
nnd vitamin:t: J\..0) was added. T he young li:ards grew 
astonishingly fast, as shown in the table:. No. 1 was 
born D ec. 3-'61t No. 2 Jan 1-'61 and No. 3 Jan. 3-'62. 
Parents measured 110 nnd 1'10 mm, Q and d respectively. 
From the: publication on the: g enus Phtlsuma by Prof. 
Or. Robert Mertens it was learned, that the 2 belonged 
to the new subspecies Phclsuma Hnt ata chlorosccli!ll . 
whucns the O was of the Phclsuma lineata lineata type: 
thus the: young ones were intcrgradc:s and Prof. Mcrttns 
supposition that these: species are able to bring forth 
intt.rgradu has been proven true:. 
On May 13th 1962 again an egg was laid. wbicb hatched 
on July 21st, rhus ahe;r 70 days exaccly. 


