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Bij de voorplaat: 
De reuzenpad (Bufo marinus) 

Taxonornische status: Farnilie Bufonidae, genus Bufo. Geen ondersoorten. 
Verspreiding: Oorspronkelijk tropisch Arnerika, tegenwoordig op allerlei plaat
sen aanwezig. De dieren zijn uitgezet als bestrijders van de suikerrietkever. 
Beschrijving: kan tot 23 em lang worden. 
Biotoop: Tropisch regenwoud, bladverliezend tropisch woud en allerlei tropische 
cultuurlandschappen. Leeft daar op de bodem. Het dier eet allerlei dieren die 
kleiner zijn dan hijzelf, en naar verluidt ook dood voer, zoals hondebrokken en 
soms (waarschijnlijk per ongeluk) blaadjes. Het dier heeft nauwelijks natuurlijke 
vijanden. 
Gedrag: In de avond en nacht actief. Typisch padachtig gedrag: rustig maar 
gulzig. 
Voortplanting: Na hevige regenbuien leggen de vrouwtjes eisnoeren van tot 
20.000 eieren . De larven Ieven in scholen. Het larvestadium duurt 25 dagen tot 
twee maanden . De padjes zijn vlak na de metamorfose nauwelijks groter dan 
pas gemetamorfoseerde padjes van onze inheemse soorten. Overigens is de voort
planting in terraria nog slechts incidenteel gelukt. 
Terrarium: Warm, vochtig, met een paar schuilplaatsen in de vorm van een plat 
stuk kurk o.i .d . De dieren houden van een droge ondergrond als ze actief zijn, 
maar van vochtige schuilplaatsen. 

LITERATUUR: 
MUDDE P. & M. van DIJK, 1984. Herpetologische waarnemingen in Costa Rica (V). Padden 
(Bufonidae). Lacerta 42(7): 136- 139. 
TYLER, M.J. , 1976. Frogs. Collins, Sidney-London. 
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De kweek met Dendrobates leucomelas 
en Dendrobates tricolor 

IN LEIDING 
Aan de hand van een aantal eigen 
ervaringen wil ik Iaten zien dat bet 
kweken met Dendrobatidae in better
rarium goed mogelijk is. 
In een vorig artikel heb ik een viertal 
soorten beschreven die vrij eenvoudig 
te verzorgen zijn (DOCTERS VAN LEEU

WEN, 1987). Van deze vier soorten wil 
ik er twee wat uitvoeriger bespreken, 
Dendrobates leucomelas en D.trico
lor. Deze soorten planten zich in bet 
terrarium erg makkelijk voort. 

DENDROBATES TRICOLOR 
D. tricolor geeft de voorkeur aan een 
zeer nat milieu. De bodemgrond van 
bet terrarium mag behoorlijk modde-

rig zijn. Om tot nakweek te komen 
kunnen we bet beste een groepje van 
minimaal vier kikkertjes in bet terrari
um houden. Deze soort houdt ervan 
om een dee! van de dag wat zon in de 
bak te krijgen. Het zal de drift tot 
paren waarschijnlijk vergroten. Als de 
dieren erg actief zijn fluiten de man
netjes van 's morgens vroeg tot soms 
laat in de avond. Als de vrouwtjes de 
lokroep interessant vinden, zullen ze 
na enige tijd met een mannetje te vin
den zijn op de plaats waar de eieren 
afgezet worden. Het voorspel tot bet 
afzetten van de eitjes kan soms de 
gehele dag in beslag nemen. Er wordt 
pas gepaard als zowel bet mannetje a is 
het vrouwtje gelijktijdig in paarstem
ming zijn. 
Hoewel D. tricolor een vrij kleine kik
ker is worden er redelijk grote legsels 
afgezet: soms wei vijftien eitjes per 
legsel. Nadat bet vrouwtje de eieren 
gelegd heeft is bet mannetje nog enige 
tijd bezig inet bet bevruchten hiervan. 
In de meeste gevallen zal aileen bet 
mannetje voor het legsel blijven zor
gen. SILVERSTONE ( 1975) vermeldt dat 
de verzorging van het legsel zowel door 
het mannetje als door bet vrouwtje 
geschiedt. Dit heb ik zelf nooit gecon
stateerd. Na drie dagen is meestal te 
zien of bet legsel bevrucht is. Er komt 
dan een lengtestreep over de eitjes, de 
neurale groeve. Als de eieren niet 
bevrucht zijn ontwikkelt zich vrij snel 
schimmel in of op de eitjes. Het man
netje stopt dan ook met de verzorging 
van bet legsel. Bevruchte legsels wor
den meer keren per dag door bet man-
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algen op ontstaan. Sla hevat, zoals de 
meeste groenten, vrij vee! kalk, het
geen de ontwikkeling van de larven ten 
goede komt. Hoe boger de tempera
tuur van het water is des te sneller is de 
ontwikkeling van de larven. Bij een te 
hoge temperatuur, hoven 26·c, gaat 
de ontwikkeling vaak te snel. De ach
ter- en voorpootjes komen te vroeg 
door, zodat de larven te klein hlijven. 
Te klein gemetamorfoseerde kik
kertjes kunnen vaak niet op bet land 
komen. Als hen dit wei gelukt is gaan 
ze daarna meestal vrij snel dood. De 
to tale ontwikkeling van ei tot jong kik
kertje duurt tweeeneenhalf tot drie 
maanden. 
De larven van Dendrobates tricolor 
zijn niet kannihalistisch en kunnen dus 
aile in hetzelfde water opgroeien. 
D.trico/or is een gifkikker waarbij de 

netje bevochtigd met een urineachtige kweek het heste lukt als we de natuur 
vloeistof. Ik vermoed dat deze vloeistof haar eigen gang Iaten gaan; al de keren 
stoffen hevat die aantasting door hac- dat ik heh geproheerd de eieren in een 
terien en schimmels tegengaan. Na petrischaa ltje uit te Iaten komen zijn 
ongeveer tien dagen, afhankelijk van tot nu toe mislukt. 
de temperatuur, zullen de eitjes uitko-
men. Tegen die tijd wordt het legsel DENDROBATES LEUCOMELAS 
ook wat vaker door het mannetje Ook hij deze soort geldt dat een wat 
hezocht. Als de eieren op het punt groter fokgroepje de kans op nakweek 
staan om uit te komen gaat bet man- vergroot. De broedhiologie van D. /eu
netje hoven op de eitjes zitten en come/as verschilt niet vee! van die van 
maakt met zijn poten trillende bewe- D.tricolor. Bij D. leucomelas is bet 
gingen in bet legsel. Instinctmatig fluiten aileen maar nodig om het 
glihheren de larven nu via de pootjes vrouwtje naar het mannetje te Iokken. 
van het mannetje naar zijn rug, waar Over het algemeen duurt het fluiten 
ze zich vastzuigen. Het mannetje zal minder lang dan bij D. tricolor. Om het 
nu een geschikt watertje opzoeken om vrouwtje en bet mannetje gelijktijdig 
de larven in los te Iaten. Als de larven goed in paarstemming te hrengen ont
losgelaten worden, dan stopt ook de wikkelen de dieren een soort worstel
verzorging van het mannetje. De lar- gedrag. Hierhij voeren de dieren regel
ven moeten nu voor zichzelf zorgen. In ma tig een schijnamplexus uit. Het kan 
de natuur bestaat het voedsel in hoofd- wei een hele dag duren voordat heide 
zaak uit algen. In het terrarium moe- seksen goed op elkaar zijn afgestemd. 
ten we hijvoeren met droog visvoer. Meestal hepaalt het mannetje de 
Yoer zeker niet te vee!, daar anders het plaats waar de eieren worden afgezet. 
water snel hederft. Soms geef ik de Dit is vaak een wat verscholen plaats
larven een stukje sla, waar dan vrij snel je, dat niet te vee! Iicht vangt. Zowel 
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bladeren als bolletjes worden gebruikt 
om eieren af te zetten, mits de onder
grond maar glad is. Een petriscbaaltje 
onder een kokosnoot is in de terraria 
bij mij tbuis een geliefde afzetplaats. 
Oat beeft als voordeel dat de legsels 
eenvoudig op een andere plaats uitge
broed kunnen worden. De legselgroot
te is gemiddeld zeven eitjes. De ont
wikkelingstijd van ei tot vrij zwem
mende larve duurt ca. tien dagen. De 
eerste tien tot veertien dagen mogen de 
larven allemaal in hetzelfde waterbak
je zwemmen. Na die tijd is bet verstan
dig om ze in aparte bakjes op te gaan 
kweken omdat de larven elkaar als 
voedsel gaan zien. Als voeding voldoet 
droog visvoer uitstekend. Het is aan te 
bevelen om een keer in de week bij te 
voeren met een kalkpreparaat. Zelf 
gebruik is Osspulvit. Ook dierlijk 
voedsel als watervlooien of rode mug
gelarven eten de larven graag. Voer 
ook hier niet te veel, om waterbederf te 

KLEINE INSEKTEN VOEREN 

voorkomen. Het duurt ongeveer bon
derd dagen voordat de kleine kik
kertjes bet water verlaten en op bet 
land kruipen. 

BREEDING DENDROBATES TRICOLOR 
AND D. LEUCOMELAS 
D. tricolor and D. leucomelas are poison-arrow 
frogs that will reproduce easily in captivity. For 
both species the breeding chances are better 
with small groups in the vivarium. D.tricolor 
lays up to fifteen eggs. The male takes care of 
the eggs. It transports the larvae to a suitable 
waterpool. The larvae eat vegetable food. D. leu
come/as lays about seven eggs. The eggs can be 
incubated under artificial conditions. The larvae 
eat animal food, e.g. dried fish food and water
fleas. It is advisable to rear them separately. 

LITERATUUR 
DOCTERS VAN LEEUWEN, P., 1987. Pijl
gifkikkers (Dendrobatidae) in het terrarium. 
Lacerta 45(10/11): 166-168. 
SCHULTE, R., 1980. Frosche und Kroten. 
Ulmer, Stuttgart. 
SILVERSTONE, P.A., 1975. A revision of the 
poison-arrow frogs of the genus Dendrobates 
WAGLER. Nat. Hist. Mus. Los Angeles Coun
ty. Sci. Bull. 21: 1-55. 

Het vangen en schoon voeren van kleine insekten kan nogal wat problemen 
opleveren. Het gebruik van een exhauster kan handig zijn. Hij bestaat uit een 
glazen pot, met daarop een deksel waarin twee slangetjes zijn aangebracht. Als 
de constructie luchtdicht is, wordt een zich voor het zuigstuk (a) bevindend 
insekt opgezogen door even aan het mondstuk (b) te zuigen. De kans dat het 
insekt, eenmaal in de pot, de weg terug vindt is klein. Toch is het aan te raden 
voor de aanzuigkant van het mondstuk (c) een stukje fijn gaas of stof aan te 
brengen. Dat voorkomt dat u insekten in de mond krijgt. 
Het werken met een exhauster vergt wat oefening, maar daarna kunt u er thuis 
b. v. krekeltjes mee uit een kweek zuigen of buiten kleine insektjes uit bloemen 
of van bladeren. 
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IN LEIDING 
Om de vraag welk soort Iicht reptielen 
en amfibieen nodig hebben te kunnen 
beantwoorden, kom je terecht in een 
omvangrijke stapel biochemische en 
medische literatuur. Deze gaat door
gaans over experimenten op mensen of 
de klassieke proefdieren zoals honden, 
ratten etc. Een vertaling naar onze ter
rariumdieren kan dan ook slechts met 
een paar slagen om de arm geschieden. 
Toch is er geen reden om aan te nemen 
dat een paar algemeenheden ook niet 
voor reptielen en amfibieen zouden 
gelden. In dit artikel is een poging 
gedaan de invloed van UV-licht op een 
aantal biochemische en fysiologische 
processen te bespreken. 

ELEKTROMAGNETISCH 
SPECTRUM 
Licht is een onderdeel van de moeilijk 
voorstelbare 'materie' die bet elektro
magnetisch spectrum genoemd wordt. 
Voor ons is slechts de theorie van golf
lengte van belang. In tabel 1 is een 
indeling van bet elektromagnetisch 

Soort straling 

Kosmisch 
Gamma 
Rontgen 
Ultraviolet 
UV-C 
UV-B 
UV-A 
Zichtbaar 
Infrarood (IR) 
Radio 

Golflengte (nm) 

<0,00005 
0,0005 - 0,14 
0,01-20 

40-280 
280-320 
320-400 
400-700 
700- 10 000 
>2 200 000 

spectrum gemaakt. De eenheid van 
golflengte is de nanometer. Een nano
meter is een miljoenste deel van een 
millimeter. Van bet elektromagne
tisch spectrum is slechts een deel voor 
reptielen en amfibieen van belang. De 
zon zendt aile genoemde straling uit. 
Als gevolg van allerlei beschermende 
lagen in de atmosfeer echter, bereikt 
straling met een golflengte kleiner dan 
292 nm bet aardoppervlak niet. Over 
UV -Iicht zal later gesproken worden. 
Uiteraard is zichtbaar Iicht voor rep
tielen en amfibieen van belang: ze heb
ben bet nodig om te kunnen zien. 
Bovendien speelt dit soort Iicht een rol 
bij de hormoonhuishouding. Aan bet 
verschijnsel 'derde oog' (en pijnappel
klier) dat bij lagere gewervelde dieren 
nog niet gedegenereerd is, zoals bij 
vogels en zoogdieren (WILLIAMS, 
1981) zal ik in dit artikel geen aan
dacht besteden. De laatste twee onder
delen van bet spectrum (infrarood en 
radio) worden wij gewaar als warmte 
en zijn als zodanig belangrijk voor 
koudbloedigen. Het meest interessan
te deel van bet spectrum, waar zich 
ook de meeste fotobiologische reacties 
afspelen, is bet UV -gebied. Hier zal de 
rest van bet verhaal dan ook over 
gaan. 

ULTRA VIOLET LICHT 
Mijn gegevens zijn ontleend aan KOL

LER ( 1965). Zoals uit tabel 1 blijkt, 
omvat bet ultraviolette Iicht bet golf
lengtegebied tussen de 40 en 400 nm. 
UV -Iicht heeft zowel voor- als nade
len. Het belangrijkste positieve effect 
is de rol bij vitamine D-vorming. Ook 
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is een gunstig effect waargenomen bij 
herstel van sommige celbeschadigin
gen (BRAUN-FALCO et al., 1984). Te
vens lijkt het erop dat reptielen en 
amfibieen sommige UV -straling pret
tig vinden. Hoewel dit niet meetbaar 
is, lijkt het 'algemeen welbevinden' 
zich te versterken. Negatieve effecten 
van UV -Iicht kunnen zijn: oogbescha
digingen in de vorm van bindvliesont
steking, acute en chronische celbe
schadiging, waaronder huidkanker. 
Andere eigenschappen van sommige 
delen van het ultraviolette spectrum 
zijn: bacteriedodende werking en de 
vorming van ozon. Deze effecten kun
nen zowel positief als negatief zijn. 

VITAMINED 
Vitamine Dis een verzamelnaam voor 
aan steroi"den (b.v. cholesterol) ver
wante verbindingen. In de natuur spe
len vrijwel uitsluitend vitamine D2 en 
D3 een rol. Vitamine D is niet oplos
baar in water, maar wei in olien en 
vetten. Aangezien aile vormen van 
vitamine D een vergelijkbare biologi
sche werking hebben, zal in het vervolg 
slechts over vitamine D in zijn alge
meenheid gesproken worden. De biolo-
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gische werking van vitamine D is nog 
niet in aile details opgehelderd. Zeker 
is echter dat de processen die met bot
vorming te maken hebben, door vita
mine D bei"nvloed worden. Vitamine D 
houdt de kalkconcentratie van het 
bloed constant. Tevens bei"nvloedt het 
de kalkopname in het spijsverterings
kanaal en heeft het vitamine een 
functie in de fosfaathuishouding. 
Een vitamine D-tekort manifesteert 
zich als skeletmisvormingen en ver
minderde groei. Deze aandoening beet 
rachitis of Engelse ziekte. Een typisch 
kenmerk van rachitis is het ontstaan 
van bochten in de beenderen. In ernsti
ge gevallen treedt ook een spierzwakte 
op en verhoogde gevoeligheid voor 
infecties. Rachitis is van grote invloed 
op het drachtige vrouwtje, de eieren en 
de jongen. Een overdosering van vita
mine D kan tot ontkalking van de hot
ten leiden. Er kan ook kalkafzetting in 
de ingewanden en spieren tot stand 
komen, evenals neerslag in de bloedva
ten, urine- en luchtwegen. Overdose
ring van vitamine D wordt in eerste 
instantie gekenmerkt door geringe eet
lust, bovenmatige urineproduktie en 
dorst. Het is opmerkelijk dat zowel te 
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veel als te weinig vitamine D gevaar- melk te verhogen) of de dieren bloot te 
lijk is. Vitamine D komt in de natuur stellen aan UV-licht. De vraag is dan 
slechts in gering¢ hoeveelheden voor. welke golflengte van Iicht gebruikt kan 
Plantaardig weefsel bevat hoege- worden. Afgezien van eventuele scha
naamd niets, in dierlijke weefsels komt delijke effecten luidt bet antwoord: dat 
bet over bet algemeen in lage concen- Iicht dat geabsorbeerd wordt door pro
traties voor. In de darm wordt vitami- vitamine D. Globaal kan gezegd wor
ne D gemakkelijk uit bet voedsel opge- den tiat bij provitamine D golflengtes 
nomen. Te zamen met andere vetach- tussen de 250 en 300 nm bet meest 
tige substanties passeert bet zonder effectief zijn. Het gebied tussen de 300 
problemen de darmwand. Het moge en 310 nm is echter ook belangrijk. In 
duidelijk zijn dat bet niet eenvoudig is de natuur is slechts een zeer smal golf
om via het voedsel voldoende vitamine lengtegebied van betekenis voor de 
D naar binnen te krijgen, zeker niet bij vitamine D-vorming. Als bovendien de 
vegetariers (groene leguaan e.d.). Een zonnestralen een lange weg door de 
mogelijkheid is om vitamine D-prepa- atmosfeer moeten afleggen (in de win
raten (oplossingen in olie) aan bet voer ter) zal de hoeveelheid Iicht die bet 
toe te voegen. De tweede mogelijkheid aardoppervlak bereikt verminderen en 
is toedienen van UV-licht, dat zorgt zal er van vitamine D-vorming geen 
dat provitamine D omgevormd kan sprake meer zijn. Een belangrijk, 
worden tot vitamine D. Chemisch on- maar onbegrepen regulatiemechanis
derscheiden de provitamines zich van me in bet lichaam zorgt ervoor dat er 
vitamines zelf door een extra binding. nooit te veel vitamine D gevormd 
Iedere vitamine D heeft dus zijn eigen wordt. Overdosering is dus niet moge
provitamine. Bestraling van die ver- lijk, echter wei als vitamine D recht
bindingen leidt er dus toe dat die ene streeks aan bet voedsel wordt toege
extra binding verbroken wordt en bet voegd. 
corresponderende vitamine ontstaat. 
In tegenstelling tot de vitamines zelf EEN EXTRA VOORDEEL 
komen de voorlopers in grote hoeveel- VAN UV-LICHT 
bed en voor. In hogere dieren komt UV -Iicht zou in een aantal proefom
vooral provitamine D3 voor, met name standigheden bet herstel van bescha
in de huid (daar valt bet Iicht tenslotte digde cellen bespoedigd hebben 
op), maar ook in de organen en in bet (BRAUN-FALCO et al., 1984). Dit effect 
bloed. Planten, schimmels en gisten valt onder de, vage, categorie 'welbe
bevatten hoofdzakelijk provitamine vinden'. 
D2. In bet bijzonder gedroogde gist is 
een zeer goede provitamine 02-leve- NADELEN VAN UV-LICHT 
rancier. Zoals eerder opgemerkt, heb- Het meest bekende aspect is de oog
ben aile types vitamine D een zelfde aandoening die conjunctivitis beet, 
werking, met aileen specifieke ver- ontsteking van bet bindvlies. Het ef
schillen in effectiviteit, zodat ieder feet van UV met een golflengte kleiner 
goed etend dier voldoende provitamine dan 280 nm (UV -C) is drama tisch. 
krijgt, dat door UV-licht omgezet UV-B Iicht (280-320 nm) is, zeker in 
wordt in werkzame stof. Dat zou in hoge doses, niet onschadelijk. Licht in 
principe kunnen door bet voedsel te golflengtes groter dan 320 nm (UV -A) 
bestralen ( dit wordt in de praktijk toe- leidt niet tot oogbeschadigingen. Het 
gepast om bet vitamine D-gehalte in feit dat juist ogen aangetast worden, 
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komt doorda t deze geen beschermende 
hoornlaag hebben. Amfibieen (zonder 
hoornlaag) zullen extra hinder onder
vinden van Iicht rood 280 nm. Behalve 
hoornlagen fungeren pigmentcellen 
ook a ls filter tegen UV -Iicht. Het hin
derlijke verschijnsel doet zich voor dat 
het werkzame spectrum (vitamine D
vorming) samenvalt met het golfleng
tegebied waarbinnen oogbeschadigin
gen optreden. 
De bacteriedodende werking van zon
licht werd a l in 1877 ontdekt. Sinds
dien zijn er vele studies verricht. Hier
uit is gebleken dat het sterkste effect 
bij 260 nm te verwachten is. Hiervan is 
slechts 0,4 % over bij 320 nm en 
0,002% bij 700 nm. 
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Ozon (03) is een bijzondere, zeer 
agressieve en giftige vorm van zuur
stof. Ooze reukorganen kunnen ozon 
waarnemen (bijvoorbeeld bij elektri
sche ontladingen tijdens onweer). 
Voordat de schadelijke concentratie 
bereikt wordt, kan de frisse geur a! 
geroken worden. Een belangrijk hulp
middel bij het schatten van de golf
lengte die ooze lampen produceren. 
Iedere lamp die Iicht produceert met 
een golflengte kleiner dan 254 nm pro
duceert ozon. Zonlicht produceert 
geen ozon. Een lamp die je kunt ruiken 
zou dus schadelijk UV -Iicht kunnen 
uitzenden, zonder dat de ozon zelf 
schadelijk is. Omgekeerd, kan een 
lamp die je niet ruikt toch schadelijk 
ZIJO. 

CONCLUSIE 
Ieder terrariumdier kan in principe 
zonder UV -Iicht. De benodigde vita
minen kunnen uit het voedsel betrok
ken worden, aldan niet in de vorm van 
een toegevoegd preparaa t. 
Het risico van overdosering is dan aan
wezig. Bovendien eist deze vorm een 
nauwkeurige controle of ieder dier wei 
genoeg binnen krijgt. Vitamine D-vor
ming via UV -Iicht is veiliger omdat er 
geen sprake kan zijn van overdosering. 
De gevaren van UV -Iicht kunnen als 
volgt samengevat worden: Iicht met 
een golflengte kleiner dan 280 nm is 
gevaarlijk. Licht met een golflengte 
groter dan 320 nm is nutteloos i.v.m. 
vita mine D-vorming. Een beperkte do
sering van UV -Iicht van rond de 300 
nm lijkt een aanvaardbaar compro
mis. 

WELKE LICHTBRONNEN 
KOMEN IN AANMERKING 
In de eerste plaats direct zonlicht. Dit 
zonlicht moet echter niet door glas of 
andere materialen komen, want die 
a bsorberen UV-Iicht. UV-licht gaat 
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wei door kwartsglas en fluoriet. Uit de aanpak met lamp type 12, die een 
een enquete onder de leden van de straling uitzendt tussen de 250 en 400 
Doelgroep groene leguanen bleek dat nm. Door de korte golflengtes zullen 
er diverse lampen gebruikt werden. de schadelijke effecten sterker zijn en 
TL-lampen, zoals Philips 05 en 09 een kortere bestralingsduur is ge
(golflengte tussen 300-450 nm) wer- wenst. Het Iicht van deze lamp is nau
den gebruikt door degenen met een welijks waarneembaar en je vergeet 
voorzichtige aanpak (zoals ikzelO. dus snel om hem uit te zetten. lets der
Het positieve effect wordt betrokken gelijks geldt ook voor TUV-lampen: 
uit de reststraling, 210-320 nm, scha- bet gebruik moet in principe ontraden 
delijke werking is waarschijnlijk be- worden. Rene Kok meldt spectaculaire 
perkt. Een langdurige bestraling zal resultaten met groene leguanen, ech
nodig zijn. Het stroomverbruik is niet ter wei met strenge voorzorgsmaatre
hoog en de aanschafkosten zelfs laag. gel en. De True-Lite buislamp en de 
Nadeel is de onnatuurlijk aandoende Ultra-Vitalux-straler voldoen aan de 
blauwe kleur. Een stapje krachtiger is criteria: een beetje Iicht met golflengte 
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van 300 nm en niet te veel Iicht met 
kortere golflengtes. Het Iicht is aange
naam voor bet menselijk oog. Ze zijn 
echter aanmerkelijk duurder dan de 
eerder genoemde TL-lampen. Boven
dien is de Ultra-Vitalux lamp slechts 
met een vermogen van 300 W lever
baar {True-Lite: 15-65 W). Er zijn 
waarschijnlijk nog wei meer bruikbare 
lampen in de handel, bet is echter niet 
eenvoudig om achter de spectra ervan 
te komen. Plantenlampen komen niet 
in aanmerking. 
Een lamp zal verouderen. Aangeno
men mag worden dat de UV-doorlaat-
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baarheid afneemt met de leeftijd van 
de lamp. In ieder geval blijft direct 
zonlicht bet beste, maar er lijken 
bruikbare alternatieven te bestaan. 

SENSE AND NONSENE OF UV-LIGHT 
The pros and cons of light in animal life are 
discussed, with emphasis on ultraviolet light. 
Electromagnetic radiation with a wavelength of 
less than 280 nm can be considered as being 
harmful, although vitamin D production can 
occur. Light with a wavelength of more than 320 
nm possessess hardly any special beneficial 
effect. Some suggestions are given for the appli
cation of light in the intermediate range of 280-
320 nm. Extreme prudence should be applied. 
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De tropische gekko ( Cosymbotus 
platyurus) in mijn terrarium 

IN LEIDING 
In 1986 kreeg ik een mannetje van 
Cosymbotus platyurus. Negen maan
den later kon ik een vrouwtje aan
schaffen. Bij deze wil ik verslag doen 
van de resultaten die ik met deze soort 
behaalde, temeer daar deze gekko veel 
wordt aangeboden tegen een lage prijs, 
geen problemen oplevert en makkelijk 
tot voortplanting overgaat. Daarmee is 
het dus voor de beginnende liefhebber 
een uiterst geschikte hagedis. Verder 
zou ik de leegte in de literatuur met 
betrekking tot deze soort graag opvul
len; in geen enkel hoek heb ik iets over 
dit dier kunnen vinden. 

ALGEMEEN 
Cosymbotus p/atyurus is een kleine 
vliegende gekko. Waarschijnlijk is het 
een tussenvorm tussen de verder ge
evolueerde vliegende gekko's van het 
geslacht Ptychozoon en de normale 
muurgekko's. De dieren Ieven in Zuid
oost Azie. VAN EIJSDEN (1978) meldt 
echter ook een incidenteel voorkomen 
in Afrika. 
De lengte der dieren bedraagt onge
veer 14 em. Ze hebben een spitse kop 
en twee 'vliegstroken' langs de buik. 
Op de flanken loopt tot het oog een 
ononderbroken zwarte streep. Ook 
hebben ze lobjes aan de staart die aan 
het eind sterk is toegespitst. De vlieg
stroken en deze lobjes maken het de 
hagedissen mogelijk hun sprong al 
zwevende iets te verlengen. 
Het geslachtsonderscheid is zeer sim
pel, omdat er sprake is van een duide
lijke seksuele dimorfie. De vrouwtjes 
hebben kalkzakjes, een bredere kop 
dan de mannetjes en ook een bredere 
staart. De mannetjes daarentegen 

hebben twee hemipenistasjes, waar de 
geslachtsorganen door middel van het 
zogenaamde 'poppen' (Iicht drukken 
onder de hemipenissen) gemakkelijk 
uit te voorschijn zijn te halen. 

HUISVESTING 
De gekko's leefden eerst enige tijd in 
een terrarium van 80 X 40 X 40 em 
(IXbXh), samen met een blauw
staartdaggekko (Phelsuma cepedia
na) en twee vliegende gekko's (Pty
chozoon lionotum). Daar ik een 
kweekpoging met de vliegende gekko's 
wilde ondernemen werden de daggek
ko en de Cosymbotus in een bak van 45 
X 55 X 45 em. (IXbXh) onderge
bracht. Bij de Cosymbotus vond als 
eerste gezinsuitbreiding plaats. 
Laatstgenoemde terrarium heeft een 
achterwand van kurk, bevat enige 
klimtakken en is beplant met Sanse
vieria. De bodem bestaat uit potgrond. 
De luchttemperatuur bedraagt over
dag 28°C en 's nachts 18°C. Er wordt 
nooit gesproeid. 

GEDRAG 
Als twee gekko's elkaar tegenkomen 
wordt er druk met de staarten gekwis
peld en is er een luid 'tsjik, tsjik, tsjik' 
te horen. Daarna gaat ieder weer zijns 
weegs. Dit heb ik alleen bij volwassen 
dieren gezien. De hagedissen zijn zo
wel overdag als 's nachts actief. 

VOEDING 
Ik voeder alleen met Gistocal bestoven 
krekels. Als kalkvoorziening zijn er 
altijd gestampte eierschalen in het ter
rarium aanwezig. Door het drinkwater 
wordt calciumlactaat en vitamine AD3 
gemengd. 
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VOORTPLANTING 
AI gauw werden er in totaal vier leg
sels van elk twee eieren gevonden. 
Het eerste legsel werd in de oude bak 
in de grond begraven gevonden. De 
eieren werden in een stoof bij een tem
peratuur van 26°C uitgebroed op ver
miculite, dat volstrekt droog werd ge
houden, uit angst dat de eieren anders 
zouden bederven. De luchtvochtigheid 
bedroeg echter I 00%. Een ei was onbe
vrucht, uit bet andere kwam na 54 
dagen een jong. Het is niet bekend hoe 
lang bet legsel in de oude bak heeft 
gelegen. 
Het tweede legsel werd in de nieuwe 
bak in een Sansevieria-oksel gevon
den. De eieren kwamen na respectieve
lijk 71 en 7 5 dagen uit. De incubatie
omstandigheden waren hetzelfde als 
bij bet vorige legsel. 
De volgende twee legsels werden ge
vonden onder een druivestronk. We
gens een op til zijnde verhuizing wer
den de eieren niet uitgebroed maar 
vernietigd. Ze bleken alle vier be
vrucht te zijn. 

OPFOK 
De opfok van de jongen verloopt pro
bleemloos. De jonge dieren werden 
met zijn drieen in een terrarium onder
gebracht waarvan de temperatuur 
overdag 30°C en 's nachts 20°C be
draagt. De inrichting bestaat uit een 
klimtak en een rechtopstaand stukje 
schors. De jonge dieren eten met Gis
tocal bestoven krekels en fruitvliegen. 
De bak wordt ongeveer drie keer per 
maand gesproeid met gevitaminiseerd 
water. Dit wordt ook dagelijks ver
strekt in een klein drinkbakje. In twee 
en een halve maand verdubbelt de 
lengte der jongen, zodat ze dan 8 em 
lang zijn. 

COSYMBOTUSPLATYURUSIN 
MY TERRARIUM 
Cosymbotus platyurus, a small flying gecko, is 
described. Behaviour, food and housing are 
given attention to. The breeding and raising of 
the young is described. 
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V akantie in de Perigord 

IN LEIDING 
Tijdens een vakantie in de Perigord 
gedurende juni en juli 1986 in deze 
culinair welbekende streek in Frank
rijk, was ik in de gelegenheid enige 
herpetologische waarnemingen te 
doen. In totaal vond ik acht soorten, 
terwijl de verspreidingskaartjes in AR

NOLD et al. ( 1978) een veel boger aan
tal aangeven. In bet navolgende zal ik 
beschrijven welke vondsten ik heb ge
daan. 

CAMPING 
Ik verbleef op een net buiten bet 
gehucht St. Cybranet gelegen cam
ping, waarlangs bet riviertje de Ceou 
kabbelt, een zijtak van de Dordogne. 
In dit stroompje, met aan de oevers 
vele uithollingen, vond ik de adder
ringslang (Natrix maura). In totaal 
zag ik 23 exemplaren van deze attrac
tief gekleurde soort, soms verscholen 
in de walkant, soms vrij zwemmend in 
bet water. De lengte varieerde van 15 
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tot 42 em. Het betrof bier zowel juve
nielen als adulten. Deze lengte is vrij 
gering als men bedenkt dat volwassen 
vrouwtjes meer dan 90 em lang kun
nen worden (STEWARD, 1971 ). Slechts 
twee exemplaren hadden de bekende 
zigzag-streep en oogvormige vlekken 
op de flanken. De meeste dieren waren 
grijs alhoewel er ook wei eens een ker
rie-geel exemplaar tussen zat. Daar 
deze dieren bij bet hanteren vaak hun 
prooi uitbraakten, kreeg ik een redelijk 
overzicht van wat de dieren zoal gege
ten hadden: forel, elrits en een enkele 
keer een rivierdonderpad. Nooit wer
den resten van kikkers uitgebraakt, 
wat erop duidt dat de dieren in dit 
riviertje op dat moment voornamelijk 
visetend waren. In dezelfde biotoop 
werd ook de gewone pad (Bufo bufo) 
gevonden. Deze padden waren aile vrij 
groot, ongeveer 12 em, zodat ze wei op 
de zuidelijke ondersoort van de gewo
ne pad (Bufo bufo spinosus) leken. In 
de literatuur worden naast bet verschil 
in grootte ook de kegelvormige in 
plaats van ronde huidwratjes genoemd 
(BALLASINA, 1984; MATZ & WEBER, 

1983). De dieren werden bijna aile
maal in bet water aangetroffen, waar 
zij behendig rondzwommen, iets wat ik 
eigenlijk niet verwachtte van een pad. 
Een tweede amfibie dat rond bet water 
voorkwam was de springkikker (Rana 
dalmatina). In totaal zag ik drie exem
plaren. Ze zaten in bet hoge gras, klaar 
om bij onraad in bet water te springen. 
Maar ze klommen steeds ijlings weer 
op de kant. 
Deze springkikker verschilt van alle 
andere Europese bruine kikkers door 
de lange achterpoten. Wanneer men 
een achterpoot langs bet lichaam naar 
voren legt komt de hiel voorbij de 
snuitpunt (ARNOLD et al., 1978). Ook 
vond ik een tiental larven van deze 
soort. Op bet land werd een slang 
gezien die bij mijn nadering in de 

omringende braamstruiken verdween. 
Gezien de kleur en de grootte, ver
moed ik dat dit een aesculaapslang 
(E/aphe longissima) was. Vlak bij 
deze vindplaats zaten twee muurhage
dissen (Podarcis muralis) tegen enke
le boomstammen. 

KERKHOFJES 
Zoals elk zichzelf respecterend plaats
je heeft St. Cybranet een kerkhofje. 
Op de grafstenen zaten massaal muur
hagedissen. Het ging bier om een 
populatie zwaar netvormig getekende 
dieren. Er was ook een bijna zwart dier 
met twee groene lengtestrepen bij. Zo
wel mannetjes als vrouwtjes hadden 
een roodgevlekte keel, terwijl de man
netjes bovendien blauwe vlekken op de 
flanken vertoonden. In bet naburige 
plaatsje Castelnaud is ook een kerk
hof, waar wederom muurhagedissen 
werden gezien. Nu ookjonge exempla
ren, in St. Cybranet aileen volwassen 
en half was dieren. Op dit kerkhof vond 
ik ook een vroedmeesterpad (Aiytes 
obstetricans). Het dier bevond zich in 
een met water gevulde halve fles, waar 
bet niet meer uit kon komen en 
zodoende dreigde te verdrinken. Dit 
soort ge'improviseerde vazen zijn trou
wens een ramp voor de herpetofauna 
op kerkhoven, daar de dieren erin kun
nen vallen en verdrinken of gedood 
worden door de hitte midden op de 
dag. In Castelnaud zelf zag ik ook 
muurhagedissen. Hier kwam ook een 
exotisch ogend fascinerend insekt 
voor: de bidsprinkhaan (Mantis reli
giosa). 

BOS 
Enkele dagen na aankomst werd een 
uitstapje gemaakt naar bet bos tegen
over de camping. Dit loofbos ligt op 
een heuvel. Hier en daar vinden we 
wijngaardjes, die omringd zijn met 
stapelmuurtjes. Het geheel wordt 



31 

doorsneden met enige paadjes en een 
verharde weg, die naar een aantal boe
rengehuchtjes leiden. Op de dag dat 
deze biotoop werd bezocht, was het 
nogal druilerig weer. Het ritselde ech
ter weer volop. Er werden twee muur
hagedissen waargenomen. Deze die
ren bleken veel schuwer dan de dieren 
op de kerkhoven. Door een op de cam
ping verblijvende bioloog werden in dit 
bos ook nog twee smaragdhagedissen 
(Lacerta viridis) gezien. Ik he.b deze 
dieren zelf niet gezien, alhoewel ik op 
dezelfde tijd en plaats en onder dezelf
de weersomstandigheden in bet bos 
geweest ben. Enkele dagen voor het 
vertrek van de camping reden wij op de 
weg, die de camping van bet bos 
scheidt; onder de uitroep 'een slang', 
maakte de bestuurder van de auto mij 
attent op het feit dater een grote hoop 
reptiel op de weg lag gedrapeerd. 
Het bleek een geelgroene toornslang 
( Coluber viridiflavus) te zijn, die zich 
gewillig liet oppakken. Toen ik het dier 
op het autodak op de rug legde, draai
de het zich slechts op de buik, zonder 
ook maar een poging tot bijten te 
ondernemen. Dit is voor deze soort 
zonder meer vreemd gedrag, daar bet 
agressieve gedrag van deze soort be
kend is (STEWARD, 1971 ). 
De volgende dag beet de slang echter 

alweer behoorlijk van zich af. Op de 
camping werd bet dier eens goed beke
ken. Het was een werkelijk prachtig, 
op een zwarte ondergrond groengeel 
gevlekt, exemplaar. Het bleek een 
mannetje te zijn, want tijdens bet han
teren had hij zijn hemipenis uitgesto
ken. Ook verspreidde hij een onaange
name geur uit de anaalklieren. Vlak na 
de vangst had bet dier een knaagdier 
en een vogeltje uitgebraakt. 
N a drie schitterende we ken verliet ik 
deze streek met zijn interessante be
woners, met bet stellige voornemen 
bier nog eens terug te keren. 

HOLIDAY IN THE PERIGORD 
In June en July 1986 observations werd made on 
the reptiles and amphibians in the sourroun
dings of a camping in the Perigord (France). 
Eight species were observed: Rana da/matina, 
Alytes obstetricans, Bufo bufo, Podarcis mura
lis, Lacerta viridis, Natrix maura. Elaphe lon
gissima and Coluber viridif/avus. 
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Prof. Dr. P. Zwart: ere lid van Lacerta 

Op 2 mei 1987, op de Voorjaarslanddag van Lacerta te Utrecht, werd Prof. Dr. 
P. Zwart benoemd tot erelid van onze vereniging. Een zeer bijzondere gebeurte
nis, want onze vereniging telt nauwelijks ereleden. En zo verwonderlijk is dat 
niet. Volgens de statuten kan iemand slechts voor deze benoeming in aanmer-
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king komen, wanneer hij zich langere tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
herpetologie in bet algemeen. Een zeer zware eis waaraan slechts weinigen 
voldoen. Maar Zwart voldoet er in ruime mate aan! 
Zwart is al jarenlang als hoogleraar verhonden aan de Vakgroep Pathologie, 
afd. Bijzondere Dieren van de Diergeneeskundige Faculteit van de Rijksuniver
siteit van Utrecht. Een vakman op bet gehied van de hij ons zo geliefde amfi
hieen en reptielen dus, met name in de opleiding van dierenartsen. Gelukkig 
stelt hij zijn kennis en kunde niet aileen maar in dienst van zijn studenten. AI 
vele jaren we ten talloze I eden van Lacerta hem te vinden als zij tohhen met zieke 
dieren; anderen hielp hij hun dieren in goede gezondheid te houden door middel 
van lezingen op werkgroepsavonden en landdagen en met artikelen in ons 
maandhlad. 
Zijn autoriteit op bet gehied van de gezondheidszorg van hijzondere dieren werd 
enige jaren gel eden nog eens onderstreept hij de uitgave van bet standaardwerk 
Krankheiten der Heimtiere, dat hij samen met de Duitse hoogleraar K. Gah
risch _schreef. Maar liefst vijf van de vijftien hoofdstukken handel en over amfi
hieen en reptielen. In zijn hoekhespreking in ons maandhlad schreef dierenarts 
J.J.M. Cornelissen: ' ... is dit hoek voor de dierenarts zeer aan te hevelen, 
omdat op overzichtelijke wijze veel praktijkgerichte informatie wordt gegeven. 
Menig reptiel of amfihie zal dankzij dit hoek een gezonde toekomst tegemoet 
kunnen gaan.' 
Dat Zwart zijn autoriteit op bet gehied van de herpetologie altijd ook in dienst 
stelde van de verantwoorde dierenhohhy was een doorslaggevend argument om 
hem bet erelidmaatschap toe te kennen. Zelfs als voorzitter van de werkgroep 
Amfihieen en Reptielen van de Commissie Gezondheid en Welzijn Gezel
schapsdieren hleef hij volhouden dat hohhyisten op ons terrein meer hehhen 
hereikt in de strijd tegen bet uitsterven van hepaalde diersoorten en tegen 
hiotoopvernietiging dan de wetenschappelijke onderzoekers. 
Namens bet hestuur wens ik professor Zwart nogmaals van harte geluk met zijn 
welverdiend erelidmaatschap en wij hopen dat hij nog lange tijd zijn werk op 
herpetologisch gehied, hinnen en huiten Lacerta, mag hlijven verrichten. 

Op dezelfde Voorjaarslanddag werd afscheid genomen van onze tweede pen
ningmeester Jef Cratshorn. Jarenlang was Jef een _van de 'stille werkers' hinnen 
Lacerta, hoofdzakelijk helast met de financiele ledenadministratie. Een vereni
ging als de onze drijft op vrijwilligerswer.k en dus op mensen die, vaak grote, 
delen van hun vrije tijd hesteden aan verenigingswerk. Zo registreerde Jef 
Cratsborn jarenlang nauwgezet elke hetaling en schreef hij menige rekening. 
Maar nu ook hij Lacerta de computer zijn intrede heeft gedaan, hehoort bet 
voeren van een dergelijke uitvoerige handmatige administratie tot bet verleden. 
Voor dit werk en voor zijn prettige en cooperatieve opstelling werd hem de 
Verenigingsspeld van Verdienste uitgereikt met hijhehorende oorkonde. 
N a mens bet hestuur, maar zeker ook namens mijzelf met wie je zoveel samen
werkte, wil ik je nogmaals hedanken en feliciteren met je onderscheiding. 

Han Varkevisser 


