
lacerta 

Splzenodon punctatus. Foto: B. Langerwerf. 

46e jaargang nr. 
oktober 1987 

n e d e rlnndse verc niging voor h erpe tologic> en t('I'I'ariunlkund<: 



2 

lacerta 46e jaargang nr. I, pp. 1-16 

Rcdoklie L.acerla : Ruud Zweypfenning. Ouinroosplanuoen 16, lOIS KE l-laarlem, tel . 023-243189. 
Redaktie Meded<lingenblad : J .J. Nieuwenhuis, Winschotensllaat II , 6835 AR Arnhcm. 
Ledenadminimatie : J . Varkevisser, Churchill- laan 141 11 , 1078 OS Amsterdam, tel. 020-715215. 
Ereleden : J.Th. tcr Horst, Maastricht; O. J. van der Loan. Noorbee~; R.M. Meijer , Langeraar; 

P. Zwart, Utrrchl. 

Bij dit blad behoort mededelingenblad XVIII, nr. I 

Bij de voorplaat 
De brughagedis of tuatara (Sphenodon punctatus) 

Taxonomische status: Enige overlevende soort van de orde Rhynchocephalia. 
Verspreiding: Eilandjes rond het Noorder eiland van Nieuw-Zeeland. 
Beschrijving: Wordt met staart tot 80 em lang. 
Biotoop: Leeft op rotshellingen met een !age begroeiing en in de nestholen van 
stormvogels. Hij jaagt daar op insekten en kleinere gewervelden en eet bij tijd 
en wijle ook jonge vogels of muizen. Zelf worden de dieren belaagd door haviken. 
Brughagedissen zijn actief bij temperaturen tussen 6 en 16° C. 
Gedrag: De tuatara is een levendige nachtactieve jager. Op hun eilanden van 
herkomst Ieven de dieren soms dicht opeen en vertonen interessant sociaal gedrag. 
Voortplanting: Brughagedissenvrouwtjes leggen een keer per jaar 7 tot 15 eitjes, 
die pas na 12 tot 16 maanden uitkomen. Geslachtsrijp zijn de jongen pas na zo'n 
twintig jaar. 
Terrarium: Deze diersoort is streng beschermd. 

LITERATUUR: ZWINENBERG, A.J ., 1980. Biologic en status van de brughagedis (Sphenodon 
punctatus). Lacerte 39 (2): 14-18; 39 (3):26-30. 
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De groene pad (Bufo viridis) in 
de natuur en in het terrarium 

IN LEIDING 
Sinds 1978 houd ik groene padden. De 
groene pad is de derde Europese pad
desoort naast de gewone pad (Bufo 
bufo) en de rugstreeppad (Bufo ca/a
mita). Het is een plezierig terrarium
dier gebleken, maar helaas heeft mijn 
paddenkolonie nog niet voor nakome
lingen gezorgd. Bij andere liefhebbers 
is dat wei voorgekomen (BILLINGS, 

1980, 1981; SCHIPPERIJN, pers. med.) 
maar spijtig genoeg slechts inciden
teel. Van een regelmatige kweek is nog 
geen sprake. 
Nu steeds meer Europese Ianden be
schermende maatregelen voor hun 
herpetofauna afkondigen is bet niet 
denkbeeldig dat bet in Nederland im
porteren van groene padden verboden 
wordt. Als er dan in Nederland geen 
regelmatige kweek van deze mooie 
paddesoort plaatsvindt, zal deze pad 
voor de liefhebberij in ons land verlo
ren gaan. 
In dit artikel wil ik mijn eigen waarne
mingen en ervaringen combineren met 
gegevens van anderen en uit de litera
tuur. Misschien dat deze informatie 
iets bijdraagt tot een regelmatige 
kweek van deze padden in gevangen
schap. Het geheel is geenszins voile
dig; elke aanvulling of suggestie is zeer 
welkom. 

UITERLIJK EN VARIA TIES 
De groene pad is een fotogeniek dier. 
Er zijn in de loop der jaren zeer veel 
kleurenplaten van deze soort versche
nen. Ik noem er een paar: BECHTLE 

(niet gedateerd) p. 15, COCHRAN 

(1 961) p. 62; ( 1970) p. 119, ARNOLD et 
al. (1978) p. 65, GRZIMEK (1973) 
p. 511 en HVASS (1973) p. 34. 
De betreffende platen geven helaas 
een te eenvormig beeld van deze soort; 
aile afgebeelde dieren stellen 
vrouwtjes voor, volgens mij ook aile 
afkomstig uit Midden-Europa. Man
nelijke groene padden zijn meestal 
veel somberder van kleur dan de 
vrouwtjes, met een veel minder duide
lijk contrast tussen grondkleur en vlek
ken, en vaak een donkere, gevlekte 
keel (zie verder bij Geslachtsonder
scheid). Bij jonge dieren zijn de vlekjes 
ook minder duidelijk en relatief klei
ner. 
Maar ook de tekening en zeker bet for
maat van de vrouwtjes kan van popu
latie tot populatie verschillen. Zo vond 
ik op Sardinie zeer grote vrouwtjes (tot 
9 em) met smalle groene vlekken, op 
Cyprus juist heel kleine vrouwtjes (tot 
5 em) met relatiefweinig en heel smal
le groene vlekken. Binnen Europa zijn 
er bij mijn weten nog geen algemeen 
erkende ondersoorten onderscheiden 
(de vorm balearicus verschilt niet noe
menswaard van de padden van Corsica 
en Sardinie (HEMMER et al., 1981)) 
Daarvoor zijn de populaties te varia
bel. In West-Azie zijn er verschillende 
ondersoorten bekend, sommige daar
van worden soms zelfs als aparte soor
ten beschouwd. De verschillen tussen 
de soorten en ondersoorten zijn groten
deels gelegen in verschillen in roep en 
kenmerkende eiwitten, en zijn daar
door voor een terrariumhouder meest
al moeilijk vast te stellen. 
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De vindplaats van een exemplaar, hoe 
vaag ook aangeduid, is daarom een 
belangrijk gegeven. Mogelijk dat die
ren van ver uiteengelegen vindplaatsen 
elkaar niet als soortgenoten herken
nen. Nu hoeft dat niet echt een 
bezwaar te zijn, immers kruisingen 
met de rugstreeppad (B. ca/amita) 
komen ook in de natuur voor (FLINDT 

& HEMMER, I 967a,b). Kweekpogin
gen met dieren uit een zelfde gebied 
hebben ·naar mijn mening echter toch 
een grotere kans op succes. 
In dit verband is misschien nog van 
belang dat er in bepaalde populaties, 
bijvoorbeeld die op Sardinie, een dui
delijk verschil in formaat is tussen de 
seksen: de vrouwtjes zijn er aanmerke
lijk groter. Bij mijn Griekse dieren is er 
geen verschil en op Cyprus had ik bet 
idee dat de vrouwtjes juist iets kleiner 
waren. Ik kan me voorstellen dat die 
Sardijnse mannetjes, gewend aan gro
te vrouwen als ze zijn, toch wat teleur
gesteld zouden zijn in die kleine Cypri
sche vrouwtjes, misschien zelfs zo, dat 
ze ze niet als vrouwtjes herkennen. 

VERSPREIDING 
De groene pad komt voor in Oost
Europa en West-Azie. De westgrens 
van zijn verspreiding loopt grofweg 
van Hamburg tot Turijn waar het het 
Europese vasteland betreft. De soort is 
ook tamelijk noordelijk te vinden: in 
zuid Zweden en tot bij Riga in Let
land. In bet oosten komt hij in ieder 
geval tot in de Himalaya voor. Er zou 
daar zelfs een pad op 4000 m hoogte 
zijn gevonden. Ook in Europa, in het 
noorden komt het dier tot op I 000 m 
hoogte voor (ROTH, 1983). Op de 
Balearen is het dier kennelijk in het 
Bronzen Tijdperk ingevoerd, vanaf 
Corsica of Sardinie (HEMMER et al. , 
I 98 I). 
De zuidkant van de verspreiding is wat 
onduidelijk. Bufo viridis komt ook in 
Noord-Afrika voor (Tunis, SCHIPPE
RIJN, pers. med.), verder in Israel en 
een deel van het Arabisch Schier
eiland. Juist aan de zuid- en oostgren
zen van het verspreidingsgebied Ieven 
de ondersoorten en de nauwverwante 
soorten. 
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Wie het bovenstaande verspreidings
gebied vergelijkt met klimaatkaarten 
van Europa en Azie zal zien dat de 
groene pad in een grote variatie van 
klima ten te vinden is. In de Sovjetunie 
leeft de soort in gebieden waar de 
waterwegen drie maanden van hetjaar 
onbruikbaar zijn door vorst, in Israel is 
hij overal waar geen echte woestijn is. 
De enige overeenkomst tussen al(?) 
die gebieden is een tamelijk scherp 
contrast tussen zomer en winter, en die 
zomers zijn meest warm en droog. 

LEVENSWIJZE 
De groene pad is, meer dan de andere 
Europese padden, een dagdier. Hij 
wordt gevonden in droge gebieden met 
een bodem die graven toestaat. De 
begroeiing van de omgeving kan open 
zijn (zoals op zandduinen) of tamelijk 
dicht (maquis). De padden zoeken 
steeds de vochtiger plaatsen in die dro
ge omgeving op. Overdag zitten ze 
vaak ingegraven, of verscholen onder 
platte voorwerpen, maar ze zijn ook 
veel rondkruipend of zonnend te vin
den. 

W AARNEMINGEN IN 
DENATUUR 
Een soort met een zo uitgebreid ver
spreidingsgebied lijkt nauwelijks over 
het hele gebied een overeenkomstige 
levenswijze te kunnen hebben. Toch 
vond ik de groene pad op Sardinie, 
Cyprus, Joegoslavie en Griekenland 
onder min of meer vergelijkbare om
standigheden. De gegeven vindplaat
sen zijn natuurlijk wei een heel be
perkte uitsnede van het verspreidings
gebied. 
Op Sardinie zag ik een groot wijfje 
overdag, op een behoorlijk warme dag 
in juni, over de stenen en tussen de 
struiken van een droge beekbedding 
kruipen. In dezelfde beekbedding (bij 
Cala Gonone, zie VOESENEK, (1985)) 
vond ik 's nachts ook een mannetje. 
Een zwembad op een camping in noord 
Sardinie, halfvol met regenwater 
Uuni, dus voor de grote schoonmaak 
voor het toeristenseizoen) was behalve 
de broedplaats voor een kolonie Sar
dijnse boomkikkers (Hyla arborea 
sarda) ook een val voor groene padden. 
Een aantal was te water geraakt en 

Padden eten, zoals te verwachten, vrij- kon zonder hulp niet meer de kant op 
wei alles wat kleiner is en beweegt. klimmen. Sommige dieren die ik op

viste waren vrijwel uitgehongerd en 
zaten vol schaafplekken. Het lijkt me 
niet onmogelijk dat de dieren dagen
lang, zelfs wekenlang in het zwembad 
hebben gezeten. De omgeving was een 
duinengebied langs een riviermond, 
met een lage begroeiing en rietvelden. 
In stilstaande stukken van de rivier 
smaakte het water al iets zoutig. Het 
gebied was grofweg te vergelijken met 
Meyendel, bij Den Haag. 

, Op Cyprus vond ik tientallen groene 
padden rond een snel stromend beekje. 
Yrouwtjes struinden er in de middag 
van een zeer warme dag, in de half
schaduw van lage struikjes rond. Man
netjes vond ik langs de waterkant, 
maar ook in de zon, zittend op een 
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steen of een veld alg in het beekje. Ook 
onder water zaten mannetjespadden, 
zich schrap zettend tussen stenen. In 
datzelfde beekje, in een rustiger, breed 
stuk, vond ik ook eiersnoeren. Op korte 
a fstand ervan vond ik jonge exempla
ren, verscholen onder een oude deur op 
een overigens kurkdroge ondergrond. 
Elders op Cyprus vond ik groene pact
den in restplassen van een rivier, en 
hoorde ik ook roepende mannetjes, 
overdag en 's avonds, bij andere stro
mende watertjes. 
In Joegoslavie vond ik groene padden 
la ngs de laatste restjes va n een ri
viertje, soms op een steen, recht in de 
zon, elders ingegraven in het losse 
zand. De omgeving was verder een 
droog maar bossig heuvella ndschap. 
In Griekenla nd vond ik grote hoeveel
heden juveniele exemplaren in een 
greppel die bedoeld was om een riool
buis doorheen te leggen. In die greppel 
stond een klein laagje water, mogelijk 
zelfs a l grondwater. In de schemering 
vond ik grotere juvenielen van 1,5 em 
lopend over het ka le zand van het duin-

gebied rond die greppel. Minder da n 
een kilometer verder lag de zee. 

ERVARINGEN IN 
HET TERRARIUM 
Va n de laatstgenoemde vindplaats heb 
ik in 1978 een twintigtaljuveniele pad
jes meegenomen naar Nederland. 
Daar heb ik er een aantal weggegeven 
aa n andere liefhebbers en een zestal 
zelf gehouden. 
De zeer kleine pasgemetamorfoseerde 
padjes zijn erg moeil ij k te voederen. 
Sommige padjes zijn maar nauwelijks 
twee maal Ianger da n een fru itvlieg. 
Tijdens de reis terug naar Nederla nd 
kwam ik aan vee! zeer kleine insektjes 
door paardebloemen en dergelij ke 
composieten uit te schudden. Dode 
bladeren van de bosbodem herbergen 
ook dergelijk klein voer en een beetje 
vochtige aarde met wa t organisch a f
val (een stukje bana neschil b.v.) lijkt 
wei vanzelf kleine beestjes te produce
ren. De padjes eten veel en groeien 
behoorlijk snel. Oa t is wei gunstig, 
want dat maakt de voedselvoorziening 
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gemakkelijker. 
Padden reageren nogal primair. Alles 
wat kleiner is en beweegt is eetbaar tot 
het tegendeel bewezen is (doordat het 
insekt in kwestie prikt of smerig 
smaakt). Mits van een bepaald for
maat en bewegend, eten padden alles. 
Na enige tijd leggen de padden hun 
schuwheid af en ontdekken verband 
tussen de nadering van een mens en de 
verkrijgbaarheid van voedsel. Oat kan 
het voeren nog makkelijker maken. Zo 
is het mogelijk om de padden stukjes 
vlees op te Iaten happen, door die stuk
jes een paar centimeter voor hun neus 
heen en weer te bewegen. Het voeren 
kan een heel vermakelijk tafereel zijn. 
De padden zien iets bewegen, richten 
eerst hun kop en dan met een spron
getje hun hele lijf naar het bewegende 
object en wachten in spanning af. Die 
spanning ontlaadt zich door het trillen 
van de tenen. Beweegt de prooi verder 
dan klapt de tong uit en de buit is bin
nen. Tijd voor de volgende prooi. 
Vermakelijk,jawel, maar beperking is 
geboden. Naar mijn ervaring is een 
pad niet te verzadigen. Voeren met 
regenwormen had wei eens tot gevolg 
dat een pad moest blijven slikken om 
de wanhopige wormen in zich te hou
den, maar hij bleef toch gewoon door 

vangen. De padden worden in gevan
genschap erg gauw te dik. 
Omdat padden geacht worden zeer 
tolerant te zijn ten opzichte van hun 
omgeving, heb ik de dieren in een grote 
variatie van terraria ondergebracht, 
afhankelijk van wat op het betreffende 
moment het beste uitkwam. Niet in al 
die terraria voelden de dieren zich op 
hun gemak. Het bleek duidelijk dat 
drogere terraria de voorkeur hadden. 
In terraria met een vochtige bodem 
zoeken de dieren steeds weer de war
mere en droge plekken op. In geheel 
kurkdroge terraria zijn de padden ook 
niet te houden; een vochtige plek moet 
steeds aanwezig zijn. Maar een terra
rium met droog leem en een enkel 
waterbakje leek bet meest geschikt. 
De padden lagen er grote delen van de 
dag half ingegraven onder een bran
dende gloeilamp. In het leem konden 
ze holletjes graven die niet ogenblikke
lijk instortten. Als ik het terrarium 
benaderde zag ik her en der uit het 
rode leem lichtgroene kraaloogjes op
schieten en korte tijd later zaten de 
meeste padden alert te wachten op 
voer. Het betrofhier een terrarium van 
70 x 35 x 35 em, voor vijf padden net 
voldoende. Het nadeel van deze bak 
was dat de omstandigheden er niet 
gemakkelijk op een subtiele manier te 
veranderen waren. Opvoeren van de 
vochtigheid mondde uit in een modde
rige kliederboel. Als het eens te droog 
werd trokken de padden zich terug in 
het waterbakje, dat dan nog veel snel
ler uitdroogde. In bet voorjaar zette ik 
het hele bakje gewoon onder water (zie 
K weekpogingen). 
De laatste jaren zitten de padden in 
een soort serre. Een deel van onze keu
ken is van de rest afgescheiden en voor
zien van een polyester bodem en twee 
lichtkoepels in het dak. In dit deel, dat 
overigens onverwarmd is, staan aller
lei koude-kasplanten, gedeeltelijk op 



de bodem, gedeeltelijk op planken 
langs de muur. In de bodem is een 
waterbak van 75 x 50 x 20 em inge
graven. De bodem bestaat uit een 
mengsel van turf, zand en aarde, ver
der ligt er onder de plantenplanken een 
grote hoeveelheid rommel: stukken 
kurk, stenen, lege bloempotten enz. 
Ook in deze omgeving zoeken de pad
den de warmere en drogere plekjes uit. 
De bodem is vrijwel altijd vochtig, 
behalve op plaatsen waar niet zoveel 
planten staan. Daar zitten sommige 
van de padden ingegraven. Andere 
padden zitten bij voorkeur op de plan
tenplanken tussen de planten, op het 
kale hout dus. Populair is ook het 
raamkozijn, waar de dieren enige tijd 
in de zon kunnen liggen. 
Helemaal droog is blijkbaar ook niet 
goed; de padden hebben er een ge
woonte van gemaakt zich een klein 
beetje in de aarde van de bloempotten 
in te graven. Hun medebewoners, twee 
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daar graag gebruik van. Sommige 
planten zijn door deze padden geheel 
uit hun bloempot uitgegraven. 
Sommige mannetjes van de groene 
pad willen in het voorjaar nogal eens 
trekneigingen vertonen. Ze Iaten dan 
ongelofelijke ontsnappingen zien. 

CYCLI 
De ontwikkeling en voortplanting van 
levende wezens is een ingewikkeld pro
ces, dat in de meeste gevallen niet 
zomaar willekeurig kan verlopen. Ze
ker in streken waar de omstandighe
den met de seizoenen nogal varieren, is 
het nuttig om de voortplanting juist 
dan te Iaten gebeuren, wanneer de 
kans op overleven voor de nakomelin
gen het ·grootst is. Oat lijkt op het 
intrappen van een open deur, maar 
voor de levende wezens in kwestie is 
het dat niet. Yoor elke soort zijn ten 
minste twee vragen van het grootste 
belang. Ten eerste, wat is het moment 
waarop de omstandigheden het gun
stigst zijn? En ten tweede, hoe 'weet' je 
dat het hetjuiste tijdstip voor de voort
planting is? 
Het antwoord op de eerste vraag is 
voor de groene pad nog wei te berede
neren. Padden leggen eieren in het 
water, daaruit komen waterbewonen
de larven die in een tamelijk korte tijd 
(soms binnen vijf weken) metamorfo
seren tot kleine padjes. Belangrijk is 
dus een t ijdstip te kiezen waarop een 
bepaalde poel voor ten minste vijf 
weken water behoudt, en waarna ver
volgens een periode aanbreekt waarin 
het voedselaanbod voor de jonge pad
jes zo groot is dat ze een reserve kun
nen opbouwen voor slechtere tijden. 
Logischerwijze is dat het voorjaar. 
Maar hoe weten de padden dat het 
voorjaar wordt? Anders gesteld: wat is 
de omstandigheid die padden doet 
besluiten te gaan paren? 
De laatste jaren zijn de kweekresulta-
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ten binnen Lacerta sterk in aantal toe
genomen. Ik denk dat waar het dieren 
uit gematigde zones betreft met name 
de artikelen van VAN RIEL (1975) en 
EICHENBERGER (1980) daar heel vee! 
aan bijgedragen hebben. 
Lichtcycli zijn heel constant en voor
spelbaar en de toename van de dag
lengte is een heel wat zekerder voorbo
de van het voorjaar dan een warme dag 
in februari. De daglengte lijkt dus in 
eerste instantie in aanmerking te ko~ 
men als bepalende factor voor de 
voortplanting. 
Maar lang niet altijd is daglengte de 
bepa lende factor. J0RGENSEN ( 1983) 
heeft Iaten zien dat bij een constante 
temperatuur van 20"C de lichtcyclus 
voor jonge, opgroeiende groene pad
den niet van invloed was. Bij deze jon
ge dieren deed zich het merkwaardige 
fenomeen voor dat aile dieren in de 
winter een periode van minder eten en 
geen groei doormaakten. Dieren bui
ten (in Denemarken) die ter vergelij
king onder natuurlijke omstandighe
den werden gehouden, en dieren bin
nen bij constante iemperatuur en va
riabele daglengten. Die winterrust 
werkt kennelijk via een interne klok. 
Nu heeft J0RGENSEN maar over een 
enkel jaar de padden in de gaten 

gehouden. Elke klok moet af en toe 
gelijkgezet worden. Zo goed als ons 
menselijk dagjnachtritme zonder re
geling van buitenaf, bijvoorbeeld bij 
een langdurig verblijf in een grot, van 
slag af raakt, kan dat jaarritme van 
padden, zonder bijstelling van buiten
af, op den duur van slag raken. 
Jergensen heeft ook onderzocht hoe de 
werking van de ova ria ( eierstokken) 
bij groene padden in de loop van het 
jaar verandert (JeRGENSEN, 1984). 
Daarbij concludeert hij dat de door 
hem onderzochte noordelijke popula
ties (uit Denemarken) hun vrucht
baarheid Iaten sturen door de tempe
ratuur, maar de zuidelijke populaties 
(uit Israel) door regenval. Nu is de 
regenval in Israel meestal wei beperkt 
tot de maanden december, januari en 
februari. Het valt niet uit te sluiten dat 
daglengtevariatie hier op de achter
grond alsnog als bepalende factor 
werkt. Maar het maakt de onderlinge 
verstandhouding tussen padden uit de 
beide Ianden wei moeilijk. Ten eerste 
verschilt de toename van daglengte 
nogal en ten tweede is de uiteindelijke 
daglengte ten tijde van de voortplan
ting ook heel anders. Denemarken 
heeft in juni, het begin van de voort
plantingsperiode daar, tangere dagen 
dan Israel in februari. 
Uit deze gegevens blijkt dat wat be
treft de bepalende factor voor de voort
planting van Bufo viridis niet zo zeer 
naar daglengte gekeken moet worden. 
J0RGENSEN ( 1984) geJooft dat de pJot
seJinge toename in temperatuur de 
bepalende factor is. Zowel in Israel in 
februari als in Denemarken in juni 
stijgt de temperatuur relatief sneller 
dan in de maanden ervoor. 
Bij mijn eigen padden merk ik dat de 
eerste warme dagen na een koude 
periode vaak de dagen zijn waarop de 
mannetjes gaan roepen. Oat zou erop 
kunnen wijzen dat de mannetjes op 



vergelijkbare wijze reageren als de 
vrouwtjes. 
Nogmaals, J0rgensen heeft slecJtts de 
ontwikkeling van de eierstokken beke
ken. Hoe onlogisch betook mag lijken, 
mannetjes en vrouwtjes van een soort 
hoeven lang niet altijd door dezelfde 
factor te worden beinvloed. 
FLJNDT & HEMMER (1967a) hebben 
geen verband kunnen vaststellen tus
sen de lichtintensiteit, temperatuur en 
vochtigheid en bet roepen van de man
netjes van de groene pad. Bij de ver
wante rugstreeppad (B. calamita), in 
dezelfde populatie lukte dat wei. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Mannetjes en wijfjes van de groene 
pad zijn vrij eenvoudig van elkaar te 
onderscheiden. Oat is voor mij wei 
makkelijk te zeggen, want ik heb in de 
loop der jaren wei wat ervaring opge
daan. Voor degenen die voor bet eerst 
groene padden willen seksen zal ik de 
verschillen zo uitgebreid mogelijk be
schrijven. Vooropgesteld moet worden 
dat niet aile mannetjes altijd aile man
nelijke kenmerken vertonen, net zo 
min als aile vrouwtjes altijd aile vrou
welijke kenmerken vertonen. Het is 
niet een kwestie van of/ of, maar een 
vergelijkin~ ~an een algemeen beeld. 
Belangrijk is de kleur van de rug. 
Mannetjes zijn op de rug vaak tame-

Geslachtsverschillen. 
Links mannetje, 
rechts vrouwtje. 

lijk egaal van kleur. Er is weinig con
trast tussen de grondkleur en de rug
vlekken, veel minder dan op de flan
ken. Bij de vrouwtjes is er een sterk 
contrast tussen de grondkleur en de 
vlekken en dat contrast is even sterk 
als op de flanken. 
De buikkleur is bij de mannetjes wit, 
met kleinere of grotere vlekken, ook op 
de keel. Vrouwtjes hebben meestal een 
egaal wittige buik, zij bet dan dat bij 
geslachtsrijpe vrou~tjes soms in de lie
zen de donkere ovaria door de buik
huid been schemeren. De onderarmen 
van mannetjes zijn relatief dik, de wor
tel van de binnenste vinger is veel dik
ker dan de top, en op die wortel en aan 
de binnenkant van de tweede vinger is 
de ruwe copulatieborstel te zien als een 
zwartig korstje. Deze kenmerken zijn 
veel duidelijker als de dieren volop in 
paarstemming zijn, maar overigens 
bet hele jaar door te zien. Bij sommige 
paringsbereide mannetjes is de snuit 
iets verlengd, de bovenlip steekt dan 
een eindje voor de neusgaten uit. 
Heel overtuigend is de roep die man
netjes Iaten horen als ze achter hun 
voorpoten vastgepakt worden: .'krieou
krieoukrie-ou'. Vrouwtjes proberen 
zich op allerlei manieren los te worste
len, maar Iaten maar heel zelden in die 
omstandigheden geluid horen, dat dan 
bovendien anders klinkt. 
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KWEEKPOGINGEN 
Na een jaar of drie leek het me dat 
mijn jonge padjes voldoende oud wa
ren om in staat te zijn zich voort te. 
pla nten. Ik kon geen toename in for
maat meer vaststellen. 
In het eerste jaar ( 1981) heb ik geen 
factoren benadrukt die de kweek zou
den kunnen doen starten. De omstan
digheden in het terrarium bleven be
houdens de gewone wisselingen per 
seizoen ( temperatuur, lichtval van 
buiten) gelijk. 
Het volgende jaar heb ik de padden 
duidelijk Iaten merken dater iets in de 
omgeving veranderd was. Na enige 
tijd in een donkere onverwarmde bak 
te hebben gezeten (tach nog altijd rond 
IS"C) werden de padden verrast met 
een grate hoeveelheid water, een stij
ging van temperatuur van zo'n graad 
of tien en een plotselinge toena me in 
hoeveelheid Iicht, zowel in intensiteit 
a ls in duur. In de praktijk kwam het 
erop neer dat de padden in een terrari
um met I 0 em water werden gezet, 
met a ls enige la nd een stuk kurk, met 

daarboven een TL-buis en een gloei
lamp, die 15 uur per dag brandden. 
Deze true leverde wei wat weifelend 
gekwaak van de mannetjes op, maar 
dat was a lles. 
Een volgend jaar was ik niet in de gele
genheid de omstandigheden voor de 
pad den te regelen, maar het jaar daar
op zaten de dieren in de serre in de 
keuken, waar ze nu nog verblijven. 
Daar werden ze blootgesteld aan de 
omstandigheden zoals die buiten wa
ren, behalve dan dat het in de bak niet 
kouder werd dan SOC en het in de bak 
a! gauw tien graden warmer is dan 
erbuiten. Op bepaalde momenten, b.v. 
tijdens en na onweersbuien werd er wei 
gekwaakt, maar verder was er van 
paaractiviteit weinig te merken. 
In het daaropvolgende jaar heb ik bij 
tijd en wijle met een tuinsla ng de hele 
bak duchtig met koud of lauw water 
besproeid. De rest was verder als 
hoven geschetst. Ook hier, wei af en 
toe roepen maar weinig activiteit. De 
mannetjes bleken in aile geschetste 
situa ties de zwakke schakel te zijn. De 
vrouwtjes hebben elk voorjaar weer 
donkere plekken op de buik, daar waar 
de eierstokken horen te zitten (ook van 
andere liefhebbers hoor ik dat de 
vrouwtjes steeds weer voile eierstok
ken krijgen) . De mannetjes zijn niet 
tot paren te bewegen. Wie de gewone 
pad in paarstemming kent weet dat die 
-mannetjes zich aan a lles wat maar 
enigszins zacht en vochtig is vastklem
men en maar met moeite tot losla ten te 
bewegen zijn. Zo niet met groene pad
den. Hier waren de ma nnetjes na uwe
lijks bereid tot omklemmen, slechts 
heel a f en toe en da n maar voor een 
paar minuten wilden ze een vrouwtje 
vast blijven houden, en da n nog a ileen 
als ik ze persoonlijk op dat vrouwtje 
had gezet. 
In de natuurlijke situatie zijn de man
netjes juist vee! Ianger seksueel 
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actief (FLINDT & HEMMER, 1967b). 
De mannetjes kunnen wei tien weken 
op de legplaats blijven, de vrouwtjes 
verdwijnen zoals te verwachten direct 
na de eiafzetting. 

GESLAAGDE KWEKEN 
BILLINGS ( 1980, 1981) schrijft dat zijn 
padden tweemaal bevruchte eisnoeren 
produceerden. De eerste maa1 werd 
een mannetje actief nadat de padden 
verhuisd waren van de ene kas naar 
een andere met een groat waterbassin. 
De dag na de verp1aatsing (13 juni) 
werd het buiten warmer en vond Bil
lings een stel in amplexus. De volgende 
avond vond hij eisnoeren. In het twee
de geval betrof het een pasgekocht 
mannetje. 
Het opkweken van de uit de eieren 
komende larven leverde Billings wei
nig problemen. De larven werden ge
voed met algen, goudvissenvoer en 'vij
vervoer'. De pas gemetamorfoseerde 
jongen waren zoals bij aile padden 
nogal klein en gaven dus meer voeder
problemen. De jonge padden werden 
gevoed met bladluizen en pasgeboren 
meelwormpjes. Overigens verliep het 
verzorgen van de jonge padden in de 
winter niet succesvol. De padjes wer
den in winterslaap gebracht, maar 
kwamen bij elke wat warmere dag 

hoven de grand en zochten voedsel. 
Tenslotte werden de padjes uit hun 
winterslaap gehouden. Een maand la
ter echter stierven de padjes door 
onbekende oorzaak (BILLINGS, 1980, 
1981 ). SCHIPPERIJN (pers. comm.) 
vond op een dag twee uit Tunesie 
afkomstige groene padden in ample
xus in zijn binnenterrarium. Ondanks 
een vrij kleine waterbak legden de 
padden toch eiersnoeren. Enkele van 
de daaruit afkomstige larven zijn op
gegroeid tot volwassen padden. 

NAWOORD 
Een uitgebreid artikel over een padde
soort is helaas zeldzaam. Hoewel pact
den tamelijk populaire terrariumdie
ren zijn wordt er kennelijk niet veel 
aandacht aan hen besteed. Oat is niet 
terecht. Niet aileen omdat het zulke 
aardige, interessante etc. terrarium
dieren zijn, maar omdat de kweek van 
padden nog steeds moeilijkheden ople
vert. Niet aileen de groene pad, maar 
ook andere paddesoorten Ieven jaren in 
gevangenschap zonder·enig voortplan
tingssucces. De weinige successen lij
ken eerder toevalstreffers dan her
haalbare gebeurtenissen. Oat is een 
slechte zaak. Ten eerste is de bijdrage 
die terrariumhouders kunnen leveren 
aan het instandhouden van paddesoor
ten op die manier nogal beperkt. Niet 
dat ik nu wil dat terrariumhouders 
zeldzame paddesoorten gaan kweken, 
maar de kennis die opgedaan wordt bij 
de voortplanting van padden als B. 
viridis kan van belang zijn bij b.v. 
beschermingsprogramma's voor ande
re soorten. Ten tweede verdwijnt de 
rechtvaardiging voor het houden van 
padden als padden zich niet in gevan
genschap willen voortplanten en er ook 
geen serieuze pogingen worden ge
daan om ze in gevangenschap tot 
voortplanting te brengen. Op zo'n mo
ment worden padden verbruiksdieren 



Bujo viridis. 

en dat is iets dat ik graag zou willen 
vermijden. Het lijkt me daarom van 
belang zoveel mogelijk gegevens over 
allerlei paddesoorten openbaar te rna
ken. Daarmee wil ik zeggen dat ook 
een mislukte kweekpoging of een toe
valstreffer belangrijke informatie kan 
verschaffen. Ik hoop dan oak dat me
nigeen zich door dit artikel geroepen 
voelt om mij aan te vullen te verbete
ren of wat dan ook. Dat hoeft zeker 
niet in ellenlange verhalen, als het 
maar gebeurt. 

THE GREEN TOAD, BVFO VIRIDIS 
B. viridis is a very variable species. Differences 
in size and colour pattern in toads from different 
localities (Sardinia, Yougoslavia, Greece, Cyp
rus) are given, as well as the environments the 
toads were found in. 
Green toads like more warmth and dryness than 
the common toad (B.bufo) . The author found 
them in nature always in warm and dry environ
ments, most toads however were found near the 
water. In terraria they tend to search for the 
warmer and dryer places and will take sunbaths, 
whilst buried in loose soil. 
Differences between males and females: males 
have less conspicuous markings, heavier fore
arms, a slightly protruding nose and nuptial 
pads when in the breeding season, and mostly a 
spotted belly and a dark throat. 
Breeding in nature is discussed. Comments are 
given, based on articles from J0RGENSEN. The 
author has tried to stimulate his toads to bree
ding by changing several environmental factors 
(light intensity and duration, temperature and 

humidity) a ll at once. Later he put them in a 
conservatory, thus offering the toads environ
mental factors similar to those outside, but war
mer. No breeding occurred. 
Three instances of captive breeding are mentio
ned. 
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Twee dagen beestjes zoeken rond Polleur 

IN LEIDING 
Begin juni 1986 werd een twee dagen 
durende excursie naar bet in de Arden
nen gelegen Polleur gemaakt. De 
weersomstandigheden tijdens dit be
zoek waren gunstig, namelijk veel zon 
en een hoge luchttemperatuur, zodat 
er naast amfibieen ook reptielen te vin
den waren. De gevonden dieren zijn 
gerangschikt per biotoop. 

DE BEEK BOVEN DE CAMPING 
In een ijskoude, hoven de camping 
gelegen beek, die uitmondt in bet enige 
honderden meters lager gelegen ri
viertje, werd de eerste waarneming 
gedaan. Het betrof bier vuursalaman
derlarven (Salamandra salamandra 
terrestris). Deze dieren werden vooral 
's nachts massaal gezien, in een kwar
tier zo'n zestig dieren. In de begroeiing 
bij de beek vonden we juveniele bruine 
kikkers (Rana temporaria). 

HET BOS BIJ DE BEEK 
In dit bos, dat voornamelijk uit loof
hout bestaat, zagen we twee hazelwor
men (Anguisfragi/is). De dieren wer
den gevonden bij bet omdraaien van op 
de grond liggende voorwerpen. Het 
grootste exemplaar, met een lengte 
van ongeveer 30 centimeter, was een 
drachtig vrouwtje en werd gevonden in 
een mierennest. Vermoedelijk consu
meerde zij bier de mierepoppen. Het 
tweede exemplaar, een mannetje (bij 
de vangst stak bet dier een hemipenis 
uit), werd onder een stronk gevonden 
en was overdekt met littekens. In deze 
biotoop werden in diepe plassen even
eens vuursalamanderlarven gevonden. 
Ook bevond zich in dit gebiedje een 

vijver waar 's morgens een naar Iucht 
happende, mannelijke alpenwatersa
lamander (Triturus alpestris) werd 
gezien. Na naarstig verder zoeken 
werden alleen maar enige verwoed om 
zich been happende libellelarven ge
vonden. 
Maar de grootste wens was volwassen 
vuursalamanders te zien. We vonden 
ze in een voor deze soort zeer merk
waardige biotoop, namelijk een open 
veld in bet bos. Het was er droog, de 
grond was bedekt met loof, stenen, 
stronken en een heleboel afgestorven 
varenbladeren. In totaal werden acht 
vuursalamanders gevonden. Ook werd 
er een jonge levendbarende hagedis 
(Lacerta vivipara) gezien. Adulten 
werden evenwel niet gevonden. Er 
werd nog wei een alpenwatersalaman
der gevonden. 

ETANG DU RIDE CHAVION 
Bij deze vijver zag ik vijf grote gewone 
pad den (Bufo bufo) toen ik bier 
's nachts over de weg reed. Ook werd 
bier in de vijver een dode vinpootsala
mander (Triturus helveticus) gevon
den. 

DE HAUTES FAGNES 
De Hautes Fagnes is een prachtig 
veenlandschap en ligt in de buurt van 
Polleur. Het bestaat uit moerassen, 
kleine poeltjes en beken. Het geheel 
wordt afgewisseld met vele grote pol
len gras. Hier werden op graslandjes 
vele levendbarende hagedissen gezien, 
sommige zelfs zwemmend. Er waren 
ook drachtige· wijfjes bij. In de omge
ving van de hagedissen waren vaak 
bruine kikkers te vinden. 



DEPOEL 
In een nabijgelegen boerengebucbt 
werd een poel bezocbt. Deze was onge
veer zestig vierkante meter groot en 
aan een kant overscbaduwd door wil
gen. De begroeiing in bet water be
stand uit fonteinkruid, waterpest, 
kroos en riet. Toen er met netten gevist 
werd kwamen er twaalf kamsalaman
ders (Triturus cristatus) te voor
scbijn. Pracbtige dieren met een oran
je-zwart gevlekte buik. Er waren enke
le zeer grote vrouwtjes bij en verder 
mannetjes in voile kleurenpracbt. Ook 
werden er een paar alpenwatersala-

manders gevonden waarvan bet man
netje in bronstkleed was. Tot slot raak
ten er nog enige gewone watersala
manders (Triturus vulgaris) in mijn 
net verzeild. De mannetjes waren 
eveneens in bruiloftskostuum met een 
blauwgezoomde staart. 

TWO DAYS IN POLLEUR (BELGIUM) 
During two days in June 1986 in Polleur (Bel
gian Ardennes), the following species were 
observed: Salamandra sa/amandra terrestris, 
Triturus alpestris, T. cristatus. T. helveticus, 
T. vulgaris. Bufo bufo, Rana temporaria, An
guis fragilis and Lacerta vivipara. 

Kweek met de Texas rattenslang 
~ (Elaphe obsoleta lindheimeri) 

Hans v.d. Eerden 
Kempkeshoeve 43 
5262 NV Vught 

IS 

VERSPREIDING 
De Texas·rattenslang komt voor in de 
U.S.A. vanaf de rivieren de Pearl en de 
Mississippi naar bet westen door Loui
siana tot in centraal Texas. Het is een 
slang die zich in allerlei biotopen thuis
voelt. Hij wordt gevonden in moeras
gebieden, bossen, rivierdalen en in 
rotsachtige gebieden. 

BESCHRIJVING 
De maximumlengte van deze ratten
slang is 215 em. Het is een gevlekt dier 
met meestal weinig contrast tussen de 
vlekken en de grondkleur. De vlekken 
zijn bruinig of zwart. De grondkleur is 

grijs tot geelachtig. De kop is vaak 
zwart. Op de huid tussen de schubben 
en ook op de rand van de schubben kan 
een rode kleur aanwezig zijn. Er zijn 
veel individuele verschillen in kleur en 
tekening. 
De jongen hebben grote donkere vlek
ken op een grijze ondergrond. Ze heb
ben een duidelijke streep tussen de 
ogen en een van bet oog tot de mood
hoek. Door kleur en tekening zijn de 
jongen van E.o.lindheimeri makkelijk 
te onderscheiden van de jongen van 
andere ondersoorten van E.obsoleta. 
Ook zijn ze wat robuuster van bouw. 
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OUDERDIEREN 
Het mannetje is met zijn 1 ,8 m de 
grootste van de twee. Hij is danker van 
kleur en er is weinig contrast tussen 
grondkleur en vlekken. Zijn kop is 
zwart. Het vrouwtje is kleiner (onge
veer 1,5 m) en slanker. Ze he-eft een 
geelgrijze kleur met daarop duidelijk 
afgetekende grijszwarte vlekken. De 
kop is grijs. Er zit veel rood op de huid 
tussen de schubben. 
De dieren geven bij de verzorging geen 
problemen. Het zijn goede eters van 
muizen, niet te grote ratten en kwar
tels. Ze zijn vrij actief. 

TERRARIUM 
Het terrarium is geheel van glas en 
meet 120 x 50 x 75 em (I x b x h) . Op 
de bodem ligt een mengsel van turf en 
potgrond, met daarop enkele stronken 
en klimtakken. In de klimtakken zijn 
enkele kunstplanten aangebracht. 
Echte planten zouden door de slangen 
ka potgedrukt kunnen worden. In een 
hoek van het terrarium is bodemver
warming aanwezig. 
De achterwand en een zijwand zijn 
beplakt met kurk, in de andere zij
wand zit een schuifruit. In de afneem
bare lichtkap zit een True-Lite TL 
(20 W) en een 60 W reflectorlamp. 
Tussen de lampen en de slangen zit 

gaas zodat ze zich niet kunnen bran
den. 

KWEEK 
Het mannetje probeerde het vrouwtje 
tot paren te bewegen door van achte
ren naar voren met schokkende bewe
gingen over haar lichaam te kruipen. 
In het begin probeerde ze weg te 
komen, maar op een gegeven moment 
kwam het toch tot een paring. Hierbij 
lagen de dieren langs en over elkaar 
mpt de staarten in elkaar verstrengeld. 
In deze paarperiode at het vrouwtje 
extra veel, het mannetje juist erg wei
nig. 
De eerst waargenomen paring, die 22 
minuten duurde, vond plaats op 21 
juni 1984, de tweede ( duur 17 minu
ten) op 25 juni. Vanaf 5 juli weigerde 
het vrouwtje voedsel. Twee weken 
later vervelde ze, waarna ze op 2 
augustus 12 eieren legde. Een week 
later nam ze weer voedsel aan. 
De eieren werden overgebracht in een 
broedstoof: op de bodem grove kiezel 
met een laagje water, daarop een laag 
fijn aquariumgrind waarin de eieren 
begraven werden. Een lamp in het 
midden hoven het zand zorgde voor 
een temperatuur van 28-29"C in het 
midden. Aan de zijkant was de tempe
ratuur iets lager. De eieren in het mid
den kwamen ook het eerst uit (7 okto
ber). De laatste jongen verlieten op 18 
oktober het ei. Geen van de jongen 
hoefde gedwangvoederd te worden, 
hoewel het bij sommige wei enkele 
weken duurde voor ze nestmuisjes be
gonnen te eten. De eetlust van de jon
gen was sterk wisselend. 

BREEDING ELAPHE OBSOLETA 
LINDH EIMER/ 
The couple mated at the end of June. During 
July the female refused food. She laid 12 eggs 2 
August. The eggs were incubated at a tempera
ture of 28-29'C. The young hatched between 7 
and 18 October. 


