
lacerta 

Pelobares fuscus insubricus. Foto: F. Andreone. 

46e jaargang nr. 4 
januari 1988 

n e derlandse vereniging voor he rpetologie e n te rrariumkunde 



so 

lacerta 46e jaargang nr. 4, pp. 49-64 

ISSN 0023-7051 

Redakeie Lacerta : RYud Zweypfenning. Duinroosplancsoen 16, 20l S KE Haarlem, eel. 023-243189. 
Redake ie Mededelingenblad: J .J . Nieuwenhuis, Winsehoeenmaae II, 683S AR Arnhem. 
Ledenadminiscraeie : J . Varkevisser, Churehill-laan 14111 , 1078 OS ,-,mSierdam, eel. 020-1lS21S. 
Ereledcn : J .Th. ecr HorSI, Maascriche: O.J. van der Laan. Noorbcek; R.M. Meijer. Langeraar: 

P. Zwarc, Ucrethe. 

Bij dit blad behoort mededelingenblad XVIII, nr. S 

Bij de voorplaat: 
De ltaliaanse knoflookpad (Pelobates fuscus insubricus) 

Taxonomiscbe status: Familie Pelobatidae. Van deze familie komen in Europa de 
geslacbten Pelobates en Pe/odytes voor. 
Nauw verwante soorten: P. syriacus, P. cultripes. 
Verspreiding: Noord Italii!, van de zuidrand van de Alpen tot de Apenijnen. 
Determinatie: Een gedrongen gebouwde pad, waarvan de vrouwtjes 80 mm en de 
mannetjes 65 mm worden. Opvallend is de boog gewelfde kop. Als ecbt nacbtdier 
heeft bet dier verticale pupillen. De buid is vrij glad met slecbts op de rug wat 
vlakke kleine wratten. De kwaakblaas ontbreekt. De grondkleur van rug, kop en 
poten is vaak licbtbruin bij de mannetjes oflicbtgrijs bij de vrouwtjes met donker 
olijfgroene tot bruinige vlekken. De buik is vuilwit. De acbterpoten bebben goed 
ontwikkelde zwemvliezen en een graafknobbel. Mannetjes bebben in de paartijd 
een dikke ovale klier op bet bovenste gedeelte van de voorpoot. De Italiaanse 
ondersoort beeft een breder voorboofd dan de gewone knoflookpad. 
Biotoop: Leeft op grondsoorten waarin goed gegraven kan worden. Vaak op 
zandgronden. 
Voortplanting: De knoflookpad legt in april-mei 700-1100 eieren in snoeren. 
De larven groeien snel en eten vooral algen. Ze metamorfoseren gewoonlijk bij 
een lengte van 60-90 mm in de peri ode juni tot en met september. Soms worden 
er veel grotere larven gevonden, tot 180 mm aan toe. 
Leefwijze: Deze pad is een ecbt nacbtdier, die bebalve in de paartijd meestal op 
het land ingegraven zit. -
Terrarium: Het is verboden deze soort in terraria te bouden. 

Piet Mantel 
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Enige opmerkingen over de pijlgifkikker 
Dendrobates parvulus 

IN LEIDING 
Een jaar geleden kocht ik drie exem
plaren van een mij toen onbekende gif
kikkersoort. Het enige dat men mij 
over de dieren wist te vertellen was dat 
ze uit Peru kwamen. Het bleken twee 
mannetjes en een vrouwtje te zijn. 
Het vangen en in potjes stoppen en bet 
vervoer naar mijn huis doorstonden de 
kikkertjes goed. Dat verbaast me nog 
steeds, want Dendrobates parvulus is 
zeer stress-gevoelig, zoals ik later 
merkte. 
Ik heb de dieren ondergebracht in een 
terrarium van 75x55x70 em (lxbxh) 
met een schuin aflopende bodem. Bij 
een temperatuur van 22-28° C overdag 
en 16-20° C in de nacht en hoge lucht
vochtigheid doen ze bet goed. Ze krij
gen klein weideplankton en fruitvlie
gen als voer. Ik verzorg de dieren ver
der op dezelfde manier als D. azureus 
(zie WEYERS, 1987). 

BESCHRIJVING 
D. parvulus is ongeveer zo groat als D. 
pumilio: 20-25 mm. Het bovendeel 
van de kop en de rug zijn steenrood en 
vooral op de rug is de huid erg korrelig. 
De zijkanten van kop en romp zijn 
zwart, met bij de achterpoten wat 
blauwe streepjes. Het achterste deel 
van de rug en de pootjes zijn bruinig 
paars, de buik is zwart met een blauw
grijze marmering. Het opvallendst 
zijn de knalgele vlekken op de hoven
arm en op bet bovenbeen. Als een kik
kertje loopt of springt is bet net of er 
knipperlichtjes aan en uit gaan, een 
heel fraai gezicht. 
Het enige verschil tussen mannetjes en 
vrouwtjes dat ik heb kunnen vinden is 
bet kwaken van de mannetjes. Het is 

een hard en gevarieerd geluid, dat ik 
wei mooi vind. Het is echter moeilijk te 
omschrijven. 

STRESSGEVOELIGHEID 
Dat deze kikkersoort last heeft van 
zijn zenuwen kwam ik te weten toen ik 
samen met een kennis foto's van de 
dieren wilde maken. In bet terrarium 
waren de dieren niet altijd te zien en 
bet leek me aardig eventuele bezoe
kers in ieder geval een foto te kunnen 
Iaten zien. 
Wei, bet fotograferen ging dus niet zo 
goed: ze hupten en sprongen aile kan
ten op en wilden beslist niet blijven 
zitten zoals wij dat in gedachten bad
den. Het was een kwestie van snel 
afdrukken en hopen dater goede foto's 
tussen zaten. Het is me ook al een paar 
keer gebeurd dat bij bet besproeien of 
schoonmaken van bet terrarium de 
kikkertjes als wilden been en weer 
begonnen te springen en uiteindelijk 
met gestrekte pootjes voor dood bleven 
liggen. Als dat per ongeluk in een plas
je water eindigt, verdrinken ze zonder 
meer. Ik haal ze daar dus snel uit en leg 
ze op bet droge. Als ze dan met rust 
worden gelaten komen ze vanzelf weer 
bij en huppelen weer vrolijk verder. 
D. parvu/us is dus een kikker voor een 
dicht beplant terrarium dat op een 
rustige plaats staat en waaraan zo wei
nig mogelijk wordt geprutst. Verder 
stelt de kikker weinig eisen. Na tange
re tijd in gevangenschap worden de 
kikkertjes rustiger. 

GEDRAG 
Aanvankelijk merkte ik van de halts 
niets anders dan da t de mannetjes 
begonnen te kwaken en daarmee bet 
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wijfje naar zich toe lokten. Dat was 
alles. Tot ik op een dag mijn ogen niet 
kon geloven. Ik had me allanger afge
vraagd waar die gele vlekken op de 
poten toch goed voor waren. En dat 
zag ik toen. De twee mannetjes zaten 
tegenover elkaar op een bromeliablad 
te kwaken. Een van de mannetjes deed 
bij ieder geluidje een van zijn · achter
poten omhoog, netjes om en om. Dus 
zo van: ... 'kwaak' ... rechterachter-
poot omhoog ... 'kwaak' .. .linkerach-
terpoot omhoog ... 'kwaak' ... rechter-
achterpoot omhoog ... enzovoorts. Bij 
iedere optilbeurt kwam de gele vlek 

goed in bet zicht en bet zal misschien 
de bedoeling zijn dat dat bet andere 
mannetje afschrikt. Dit duurde naar 
mijn gevoel een halve minuut. Toen 
verjoeg bet andere mannetje hem. Dat 
was een heel mooi moment wat ik nooit 
zal vergeten. Zulke dingen geven ooze 
mooie hobby toch weer iets extra's. 

EIEREN EN LARVEN 
D. parvulus legt per keer 10-15 eieren 
die ongeveer zo groot zijn als die van 
D. quinquevittatus en bruin van kleur. 
Tussen bet leggen en bet uitkomen van 
de larven zitten 14 dagen. De legsels 
werden door bet mannetje zeer goed 
bewaakt. Hij zat er de hele dag bij en 
ik neem aan dat hij ze ook wei bevoch
tigd en schoongemaakt heeft. 
De larven breng ik apart onder in een 
bakje, zoals in een vorig artikel be
schreven (WEVERS, 1987). Ze eten 
goed van Micromin en forellenvoer. 
De temperatuur van bet water is 22°C. 
Onder deze omstandigheden groeien 
de larven snel en metamorfoseren na 
twee maanden. Dat is dus ongeveer net 
zo snel als bij D. quinquevittatus. 
De larven zijn creme-bruin met bruini
ge stippen en hebben een naar verhou
ding lange staart. Die staart hebben ze 
ook nog als ze bet land op klimmen. 
Dat is toch wei een gek gezicht, zo'n 
klein kikkertje met zo'n lange dunne 
staart. 
Aanvankelijk voer ik de jonge kik
kertjes met kleine spinnetjes, mijten, 
springstaartjes en bladluizen. Pas na 
drie weken kunnen ze kleine fruitvlieg
jes aan. De kikkertjes groeien snel, na 
ongeveer een maand zijn ze 12 mm 
lang. 

EEN VERRASSING 
Op een dag controleerde ik, thuisgeko
men van mijn werk, de larven in de 
kweekbak. Daarin zaten toen wat D. 
azureus-larven en dertien larven van 
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D. parvulus. Maar toen telde ik er 
maar elf. N a la ng zoeken, o.a. in het 
biologisch filter onder de opkweekbak
ken, vond ik de twee ontbrekende lar
ven totaa l uitgedroogd op de grond. Ze 
waren uit hun kweekbakjes gespron
gen. De oorzaak daarva n was waar
schijnlijk een passerende vrachtauto 
geweest, of een te hard dichtgeslagen 
deur of raam. Bij de overblijvers con
stateerde ik namelijk dat bij Jawaai of 
trilling de la rfjes wild werden en uit 
hun bakjes sprongen. Daarbij maken 
ze gebruik van hun la nge staart. Ze 
bleken ook uitstekend tegen de wan
den van hun bakjes te kunnen opklim
men. Ook wanneer ik in mijn kweekka
mer plotseling het Iicht aandoe, zwem
men de D. parvulus-larven wild in het 
rond. Of dit gedrag in de natuur ook 
een betekenis heeft , bijvoorbeeld bij 
het ontsnappen aan vija nden , weet ik 
niet. Het za l toch ergens toe dienen? 
In ieder geva l dek ik nu de ba kjes met 
parvulus-larven af met fijn gaas. De 
la rven blijken onderling niet agressief 

te zijn en kunnen goed samen in een 
ba kje worden verzorgd. Niet aileen de 
volwassen kikkers, maar ook de larven 
zijn dus gevoelig voor storingen van 
buiten. De nakweekdieren blijken tot 
nu toe minder zenuwachtig dan hun 
ouders. Ik hoop dat dat zo blijft. 

CONCLUSIE 
D. parvulus is een mooie en interessan
te kikker, die aileen wei wat rust ver
la ngt. Ik heb tot op dit moment zestien 
jonge kikkertjes op het land gekregen 
die zich goed ontwikkelen. Het is nu 
a fwachten hoe lang het duurt voordat 
ook zij zich weer voortpla nten. 
Pijlgifkikkers houden blijft een hobby 
waarin steeds weer nieuwe dingen te 
ontdekken vallen . Het gedrag van D. 
parvulus is daar een voorbeeld van. 
Voor het behoud van een soort in 
gevangenschap zonder a fhankelijk te 
zijn van wildvang is het bela ngrijk om 
informatie over gedrag en kweek uit te 
wisselen. Het blijft een uitdaging en 
een noodzaak om gifkikkertjes te kwe
ken. N u kunnen we het nog proberen, 
straks, door het verdwijnen van de oer
wouden en vanwege nieuwe wetgevin
gen, misschien niet meer. 

SOME REMARKS ON DENDROBA TES 
PAR VULUS 
Some aspects of the behaviour of D. parvulus in 
vivaria arc d escribed. The frogs arc easily stres
sed. Even spraying can cause panic which results 
in tempora ry paralysis. After some t ime the 
frogs may recover. 
A ma le was seen signaling to another male. This 
was done by stretching the hind leg, thus sho
wing the yellow mark on that leg, then whistling, 
then strcching the other leg a nd so on. 
Larvae arc rather nervous. They jumped out or 
their contairers when disturbed by a passing 
truck or sudden light. The larvae metamorphose 
arter two months and then still have a long tail. 
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V erzorging en kweek van de Ambonese 
zeilhagedis (Hydrosaurus amboinensis) 

Vertaling en bewerking: H. Houtman. 
Dit artikel is een vertaling en bewerking van 
VISSER (1984). 
Het gedeelte over de verzorging door de particu
liere terrariumhouder is toegevoegd door de ver
taler. 

IN LEIDING 
De Ambonese zeilhagedis wordt in 
diergaarde Blijdorp gehouden vanaf 
1976. Twee van de oorspronkelijke 
vier dieren Ieven op dit moment ( okto
ber 1987) nog steeds. Dit koppel pro
duceert bevruchte eieren gedurende de 
hele periode dat zij in Blijdorp aanwe
zig zijn. Diverse jongen groeiden suc
cesvol op. Niet aile jonge dieren zijn in 
Blijdorp gebleven. De dierentuinen 
van Jersey, Chester, Keulen en Ant
werpen en de bewerker van dit artikel 
verzorgen enkele van de in Rotterdam 
gefokte dieren. 

T AXONOMIE EN 
VERSPREIDING 
Zeilhagedissen kunnen een totale 
lengte van meer dan een meter berei
ken. Het zijn de grootste agamen. De 
mannetjes hebben een hoge huidkam 
op de staart, deze kam kan tot 12 em 
hoog zijn en wordt gesteund door beni
ge uitsteeksels van de staartwervels. 
De vrouwtjes hebben ook een kam op 
hun staart, deze is veel kleiner dan die 
van de mannetjes. De mannelijke die
ren hebben ook een lage getande kam 
in de nekstreek en op de rug. De juiste 
functie van het zeil is nog niet precies 
duidelijk. Misschien vergemakkelijkt 
de kam het zwemmen. Het is ook 
mogelijk dat het zeil de mannetjes een 
imposanter uiterlijk geeft bij onderlin
ge gevechten (SCHMIDT & INGER, 
1958). 

BARBOUR ( 1911) onderscheidt vier 
soorten in het geslacht Hydrosaurus: 
H. amboinensis (SCHLOSSER, 1768) 
van Ambon en Ceram; 
H. weberz (BARBOUR, 1911) van Hal
mahera; 
H. microlophus (BLEEKER, 1860) van 
Sulawesi; 
H. pustulatus (ESCHSCHOLZ, 1829) 
van de Filippijnen. 
KOPSTEIN ( 1924) beschrijft slechts 
drie soorten en een ondersoort: 
H.a. amboinensis, van Ambon en Ce
ram; 
H. a. celebensis, van Sulawesi; 
H. weberz, van Ternate en Halmahe
ra; 
H. pustulosus, van de Filippijnen. 
Deze laatste indeling wordt ook 
gebruikt door WERMUTH (1967). 
H. amboinensis heeft een kleine kop. 
De mannelijke dieren hebben een on
opvallende rij van vergrote schubben 
in de lengte over de neus. De poten zijn 
lang en de tenen van de achterpoten 
hebben afgeplatte, vergrote schub
ben. 
Deze schubben vergemakkelijken wel
licht het zwemmen. Bij de jonge dieren 
vallen ze erg op. Op de achterkant van 
de voorpoten zitten drie rijen van ver
grote schubben. De buik is geelachtig 
en de rug olijfgroen met een gemar
merde zwarte tekening. 
H. weberz onderscheidt zich van de 
vorige soort door zijn forse kop, klein e
re trommelvlies, de vorm van de kam 
op de rug en in de nek, kortere staart 
en het grote aantal vergrote schubben 
op de flanken. De korte neus met zijn 
verhoogde gedeelte en vergrote schub
ben is karakteristiek voor deze soort. 
Bij H. pustulatus is de kam op de rug 
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nog sterker ontwikkeld. Het trommel
vlies is groot en de kop is Ianger dan die 
van H. weberi. Toch lijken deze soor
ten op elkaar. Op de flanken zitten 
groepen van vergrote platte schubben. 
Volgens DE ROOY ( 1915) komt de 
ondersoort celebensis (volgens de in
deling van Barbour is dit H. microlo
phus) aileen voor in het centrale en zui
delijke gedeelte van Sulawesi (Tempe, 
Pampanua, Posso en Makassar). Deze 
ondersoort onderscheidt zich van H. 
amboinensis door groepjes van zes 
grote gekielde schubben op de rug (DE 

ROOY, 1915). 
Sommige auteurs spreken aileen over 
H. amboinensis. Zo heeft HONEGGER 

( 1964) het over H. amboinensis a is hij 
de dieren beschrijft die toendertijd in 
de dierentuin van Zurich aanwezig 
waren. Deze exemplaren waren echter 
rechtstreeks uit de Filippijnen geim
porteerd. De in dat artikel bijgevoegde 
foto's wijzen ook sterk in de richting 
van H. pustulatus. LEDERER ( 1931) 
gebruikt ook aileen de naam H. am
boinensis. Toch is een van de afgebeel
de dieren bij zijn artikel zeker niet H. 

amboinensis. Het vrouwtje op p. 227 
heeft een sterke verhoging op haar 
neus, die typisch is voor H. weben. 
DAAN (1971) vermoedt dat H. pustu
/atus en H. amboinensis misschien een 
en dezelfde soort zijn, en dat H. we ben 
wei een aparte soort is. 
Uit bovenstaande komt duidelijk naar 
voren dat de indeling van het genus 
Hydrosaurus nog geen uitgemaakte 
zaak is. In dit artikel wordt de indeling 
van KOPSTEIN (1924) aangehouden. 
Dus drie soorten, waarvan een met 
twee ondersoorten. WERMUTH ( 1967) 
houdt deze indeling ook aan. 

GEDRAG IN DENA TUUR 
Over het gedrag in de natuur is weinig 
bekend. Het enige wat uitgebreidere 
verslag is van KOPSTEIN (1924) . Hij 
bestudeerde de soort op Ambon en 
Ceram. 
De hagedissen zijn altijd in de buurt 
van water. Zij zijn te vinden bij ver
schillende types water, echter aileen 
als er ook een dichte vegetatie is. Vaak 
liggen de dieren op takken die over het 
water hangen. De volwassen agamen 
schijnen geen natuurlijke vijanden te 
hebben. Op de Molukken worden ze 
niet door de mens bejaagd. Als gevolg 
hiervan kan men ze vrij dicht benade
ren. A Is de dieren opgeschrikt worden, 
Iaten ze zich in het water vallen, dui
ken naar de bodem of zwemmen naar 
een zandbank en verdwijnen in de 
vegetatie. Hydrosaurus-soorten kun
nen, net zoals soorten van het geslacht 
Basiliscus, over water lopen (TAYLOR, 

1922). Op hetland kunnen ze zich ook 
aileen voortbewegen op de achterpo
ten, zoals de kraaghagedis (Chlamy
dosaurus kingii) (PETERS, 1974). Vol
wassen dieren zitten dagen achter 
elkaar 's ochtends en aan het eind van 
de dag op dezelfde tak. Dit is een typi
sche Hydrosaurus-houding, de poten 
gestrekt naar beneden. Aileen tijdens 
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de beetste periode van de dag zoeken 
ze sebaduwrijke plekken in de begroei
ing op. 
De eieren worden 20 tot 30 em diep 
begraven in zandbanken bij rivieren. 
Het gebele jaar door worden jonge die
ren waargenomen. In· de Filippijnse en 
lndonesisebe arebipel zijn bijna geen 
seizoensversebillen en aile soorten rep
tielen en amfibieen ( uitgezonderd de 
soepsebildpad, Chelonia mydas) zijn 
gedurende bet bele jaar seksueel ae
tief. KOPSTEIN (1924) vermoedt dat 
aileen in de beetste en droogste weken 
de seksuele aetiviteit stopt. Hij vond 
jonge dieren nooit in bomen, maar 
meer op stenen bij de rivierbedding. Ze 
zijn erg sebuw en versebuilen zieb bij 
de geringste storing. Hun sebuwbeid is 
missehien te verklaren door bet feit dat 
de jongen veel natuurlijke vijanden 
bebben, zoals roofvogels, reigers en 
slangen. 

VOEDSEL IN HET WILD 
Onderzoek van bet spijsverteringska
naal van in bet wild levende dieren 
wees uit dat ze boofdzakelijk plantaar
dig voedsel aten. De volwassen dieren 
eten boofdzakelijk bladeren, de jonge 
zaden. Tocb zijn er op de Filippijnen 
exemplaren gevangen die sterk naar 
vis roken (NEILL, 1958). Volwassen 
exemplaren van H. amboinensis die in 
een buitenterrarium werden gehouden 
a ten elk bewegend insekt, zelfs vliegen 
(PETERS, 1974). Waarsehijnlijk zijn de 
dieren meer alleseters dan vegeta
riers. 

VOEDSEL IN HET TERRARIUM 
In Blijdorp kregen de zeilhagedissen 
aanvankelijk stukken banaan en si
naasappel. Later werden ze gevoederd 
met versebillende soorten vruebten, sla 
en andijvie. Zeilbagedissen hebben 
een voorkeur voor gekleurd fruit. Geel, 
rood en oranje voedsel wordt bet eerst 

gegeten. In bet terrarium gedragen de 
dieren zieh niet als zuivere vegetariers. 
Sprinkhanen, krekels, kakkerlakken 
en eendagsmuizen worden zonder eni
ge aarzeling gegeten. Ook garnalen, 
vlees en kleine vissen worden gepakt. 
Als de scbildpadden die in betzelfde 
verblijfzijn gebuisvest ( Chelodina no
vaeguineae en Emydura albertisii) 
gevoerd worden, pakken de agamen 
soms kleine stukjes vis van de bodem 
van bet waterbassin. Dit sebijnt in 
overeenstemming te zijn met de waar
nemingen van NEILL (1958). Toeb is 
bet niet waarsehijnlijk dat Hydrosau
rus-soorten levende vis vangen, waar
sebijnlijk pakken ze aileen dode vissen. 
In Blijdorp krijgen de dieren zesmaal 
in de week een mengsel van sla, andij
vie, versebillende soorten vruebten, ge
hakt, kuikenpootjes en de vitamine
preparaten Carmix en Sporavit. Elm 
keer in de week wordt levend voer 
(krekels, sprinkhanen, eendagsmuizen 
of -ratten) gegeven. Soms garnalen of 
visjes, die ook aan de schildpadden 
worden gevoerd. 

TERRARIUM 
Het kweekstel werd jarenlang ver
zorgd in Blijdorp in een terrarium van 
3,2 x 2 x 2,3 m (lxbxb). Op dit moment 
(najaar 1987) zijn de dieren in een 
kleiner terrarium gebuisvest. Aange
zien de kweekresultaten aileen in bet 
eerste terrarium bebben plaatsgevon
den wordt aileen deze bak beschre
ven.Momenteel is bier een groep van 
de Filippijnse zeilbagedis (H. pustula
tus) in gebuisvest. De belft van bet 
bodemoppervlak van bet terrarium 
wordt in beslag genomen door bet 
waterbassin, dat ten hoogste 30 em 
diep is. In bet bassin is een ondiep 
gedeelte waar de sebildpadden, die in 
betzelfde verblijf zijn gehuisvest, ge
makkelijk bet water uit kunnen klim
men. In de bak staan twee klimbomen 
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die met een borizontale tak met elkaar 
verbonden zijn. Sommige takken ban
gen over bet waterbassin. Enkele plas
tic planten completeren bet gebeel. In 
bet landgedeelte bevindt zicb een 
warmtetegel van 1 x0,5 m. In de hoek 
van bet terrarium is een gedeelte waar 
de eieren gelegd kunnen worden. In 
een stuk van 80x80 em ligt een 15 em 
dikke laag vochtig zand en turf. De 
warmtetegel ligt gedeeltelijk onder 
deze afzetplaats. Verwarming ge
schiedt ook door twee warmtelampen 
van elk 250 W. De temperatuur 
schommelt overdag tussen de 23°C en 
28°C en daalt 's nachts tot 20°C. Onder 
de warmtelampen en op de warmtete
gel kan de temperatuur tot hoven 30DC 
oplopen. De kooi wordt verlicbt door 
zes TL-buizen (Philips kleur 33,58 
W). De warmtelampen gaan om 8 uur 
's morgens aan en om zes uur 's avonds 
uit. Dit blijft bet hele jaar constant. De 
kooi staat in een donker gedeelte van 
de Rivierahal en er is dus geen invloed 
van daglicht. Het bassin is verbonden 
met bet warmwater-circulatiesysteem 
en elke dag stroomt er gedurende een 
paar uur warm water (22-25°C) uit 
een kunstrots in bet bassin. De relatie
ve lucbtvocbtigbeid is als gevolg bier
van erg hoog. De kooi wordt elke dag 
schoongemaakt en een keer per week 
gedesinfecteerd. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 
Als de dieren vervellen, doen zij dat in 
bet ondiepe gedeelte van bet bassin. 
Zittend in bet water worden losse stuk
ken huid met de achterpoten van bet 
licbaam verwijderd. De buid van de 
voorpoten wordt meestal met de tan
den losgetrokken en daarna opgege
ten. De ontlasting wordt ook vaak in 
bet water gedeponeerd. Dit wordt 
staand in bet water gedaan. Zelden 
Iaten de dieren hun ontlasting zoals 
leguanen van een tak in bet water val-

len. 
N a een korte gewenningsperiode, 
waarin de zeilhagedissen wat scbuw 
waren, scbenen de dieren goed geaccli
matiseerd te zijn en waren niet bang 
voor de bezoekers. Ondanks bet feit 
dat bet terrarium aan twee kanten rui
ten heeft trekken de agamen zich zel
den terug in die hoek die bet verst van 
bet publiek verwijderd is. Hoewel zeil
hagedissen nooit ecbt tam worden, zijn 
ze niet bang voor de verzorgers. Als 
een verzorger de kooi betreedt sprin
gen ze niet meer tegen de ruiten op, 
wat ze in bet begin wei deden, maar 
gaan rustig bet water in of trekken zich 
terug op hoge takken. 's Nachts liggen 
de zeilhagedissen in de takken. Als bet 
vrouwtje eieren draagt slaapt ze op de 
verwarmingstegel. Wanneer de lam
pen aangeschakeld worden gaat bet 
vrouwtje onder een van de lampen lig
gen, bet mannetje gaat dan naar de 
warmtetegel. Een groot deel van de 
dag zitten de dieren samen onder de 
lamp die op de bodem gericbt is. 's 
Middags zit bet mannetje vaak hoog in 
de takken op de plaats waar ook een 
warmtelamp op gericbt is. Het 
vrouwtje blijft in bet algemeen meer 
op de grond. De dieren gaan geregeld 
in bet water. Ze zwemmen op de typi
sche hagedissemanier, de pot en langs 
bet lichaam gevouwen, zich voortbe
wegend door zijdelingse bewegingen 
van de staart. De dieren gaan zelden 
onder water, en dan slecbts voor korte 
tijd. In de periode dat de zeilhagedis
sen nog schuw waren bleven ze Ianger 
onder water en plonsden ze ook in bet 
water als ze scbrokken. Als de dieren 
gezwommen bebben drogen ze zich 
onder een van de lampen. Wanneer er 
voedsel in de bak geplaatst wordt eet 
bet mannetje eerst. Als bij bij bet 
voedsel weggaat eet bet vrouwtje. De 
zeilbagedissen eten tegelijk wanneer 
er levend voedsel verstrekt wordt. Ze 
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zijn dan zo druk bezig met bet vangen 
van de prooidieren dat ze geen aan
dacbt aan elkaar scbenken. 

LEEFTIJD 
In januari 1976 ontving Blijdorp vier 
(2o o en 2~~) zeilbagedissen. Aile die
ren waren geslacbtsrijp op dat mo
ment. Een van de vrouwtjes had bij de 
handelaar al bevruchte eieren gelegd 
en de andere exemplaren waren even 
groot. Een van de mannetjes stierf in 
augustus 197 6, een van de vrouwtjes in 
mei 1979. De andere twee dieren Ieven 
nu (oktober 1987) nog steeds. Hun 
leeftijd is minstens 13 jaar, maar 
waarschijnlijk zijn ze ouder. 

VOORTPLANTING 
De vier eieren die een van de vrouwtjes 
bij de dierenhandelaar had gelegd 
werden aan Blijdorp gegeven. Na 87 
dagen kwamen er twee jongen uit bet 
ei. De volwassen agamen bleven in 
quarantaine tot 16 apri11977. Op dat 
moment was bet nieuwe verblijf klaar. 
In de periode hieraan voorafgaand 
stierf een van de mannetjes ( 14-8-
1976) en werden er diverse legsels 
geproduceerd. Tot 4 mei 1979, toen 
een van de vrouwtjes stierf, zaten er 
drie exemplaren in bet verblijf daarna 
werden de dieren paarsgewijs gehou
den. In de periode tussen 16-4-1977 en 
4-5-1979leek er een voortplantingssei
zoen te bestaan. In de periode van 4-
5-1979 tot heden is van een voortplan
tingsseizoen geen sprake meer. Dit 
komt overeen met de waarnemingen 
van KOPSTEIN ( 1924), die pas uitgeko
men jongen gedurende bet hele jaar 
aantrof. Het grootste legsel bestond 
uit acht eieren, bet kleinste uit drie. 
Soms worden er een of twee gevonden, 
deze zijn meestal onbevrucht. De 
grootte van de legsels is niet veranderd 
vanaf bet moment dat er slechts een 
stel verzorgd werd. Enkele eieren zijn 

kort na bet leggen gemeten en gewo
gen. De afmetingen waren gemiddeld 
40,3 x 22,9 mm. Het gemiddelde 
gewicht bedroeg 12,2 gram. Als sub
straat wordt een vochtig mengsel van 
turf en zand gebruikt. V ermiculiet 
werd ook gebruikt maar dat gaf geen 
verboging van bet percentage uitgeko
men eieren. De eieren worden in 
geperforeerde plastic doosjes geplaatst 
bij een temperatuur van 30° C. Als 
broedstoof wordt een couveuse 
gebruikt. Na 70 tot 73 dagen komen de 
eieren uit. Tijdens de ontwikkeling 
nemen de eieren in volume en gewicht 
toe. De uitkomstpercentages zijn tot 
nu toe vrij laag. Slecbts 19 % van de 
eieren bevatten voiledig ontwikkelde 
jongen en slecbts 15 % kwam uit of 
werd bij bet uitkomen gebolpen door 
de reptielenverzorgers. Dit laatste 
werd gedaan als de eieren spanning 
verloren, terwijl er geen tekenen waren 
dat er een jong aan bet uitkomen was. 
Aile jongen die uit bet ei bevrijd wer
den, stierven dezelfde dag. Pasgeboren 
zeilhagedissen zijn ongeveer 15 em 
lang. Een eitand bebben ze niet. 

OPFOK 
Het opfokken van de jongen is erg 
moeilijk. Zo stierven er van de 26 jon
gen die tot 31-12-1982 geboren wer
den, zeven binnen 24 uur (inclusief de 
dieren die uit bet ei geholpen werden) 
en twaalf binnen bet eerste jaar. Van 
de zeven dieren die bet eerste jaar 
overleefden, stierven er nog twee in een 
later stadium. De opfok is veel moeilij
ker dan bijvoorbeeld die van basilisken 
(Basilicus), die toch een zekere gelij
kenis vertonen. De verzorging gaat bet 
beste in kleine terraria van 30x30x20 
em (lxbxb) waarin de jongen afzon
derlijk gebuisvest worden. Een paar 
dagen nadat ze uit bet ei zijn gekomen 
beginnen ze krekels, kleine sprinkba
nen en wasmotrupsen te eten. Vanaf 
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het moment dat de dieren afzonderlijk 
werden opgevoed, lukte het beter om 
ze groot te krijgen. 

ERVARINGEN HOUTMAN 
In bet voorjaar van 1984 werden enke
le nagekweekte dieren aan twee Engel
se dierentuinen, Jersey en Chester, en 
twee particuliere terrariumhouders, 
Houtman en Zuurmond, afgestaan. 
De dieren van Zuurmond werden in 
1986 aan Blijdorp teruggegeven, om
dat ze erg schuw bleven. De volgende 
ervaringen zijn dan ook aileen van 
Houtman. 
De twee zeilhagedissen waren op het 
moment dat Blijdorp ze afstond (april 
1984) ongeveer vier maanden oud. Ze 
wogen teen gemiddeld 25 g en de tota
le lengte was 30 em. Het eeerste terra
rium was een bakje van 40x40x60 em 
(lxbxh). De bodembedekking was 
aquariumzand. Het terrarium was 
verder ingericht met wat grillige tak
ken en plastic planten. Een 60 Wgloei
lamp zorgde voor de verwarming en 
verlichting. De eerste vier maanden 
waren de dieren erg schuw. Het voed
sel bestond uit krekels, meelwormen 
en regenwormen, steeds verrijkt met 
Sporavit. Vooral het kleinste exem
plaar at zeer slecht. In deze periode 
werd om de andere dag een schaaltje 
met andijvie, fruit en kattevoer in bet 
terrarium geplaatst. In augustus 1984 
werd voor het eerst gezien da t be ide 
dieren een stukje tomaat aten. Vanaf 
die tijd werd de verzorging iets eenvou
diger. In oktober 1984 werden ze in 
een groter terrarium gezet, 80x40x80 
em (lxbxh). In het voorjaar van 1985 
stond Blijdorp een derde exemplaar af. 
Deze was ongeveer acht maanden oud 
en dus een klein jaar jonger dan de 
andere dieren. Dit exemplaar, dat 
later een mannetje bleek te zijn, was 
nog schuwer dan de andere twee ( dit 
bleken vrouwtjes te zijn ). 

Ondanks de schuwheid en matige eet
lust groeiden de dieren wei. In augus
tus 1985 kregen ze hun definitieve 
behuizing. Een terrarium van 
100x70x180 em (lxbxh) met een wa
terbassin langs de hele voorkant van de 
kooi. De afvoer van bet bassin is aan
gesloten op de riolering, het bassin is 
dus eenvoudig te verversen. De bak is 
voor een gedeelte om een radiator van 
de cv gebouwd, zodat plaatselijk de 
bodem vrij warm is. De inrichting 
wordt gevormd door een groot aantal 
grillig gevormde klimopstronken. De 
twee vrouwtjes waren vanaf het mo
ment dat ze in bet grote terrarium 
geplaatst werden vrij rustig. De hage
dissen liggen graag op horizon tale tak
ken in bet terrarium. Op de achter
wand is een ligplank bevestigd waar 
een 80 W persglaslamp op gericht is. 
De temperatuur kan bier tot 35° C 
oplopen. Vanaf augustus 1985 eten de 
dieren goed. Dode muizen en mosselen 
worden soms zelfs uit de hand aange
nomen. De dieren reageren nooit 
schrikachtig op de verzorgers, soms 
wei op bezoekers. Dit laatste aileen na 
peri odes van weinig bezoek. V anaf 
februari 1986 leggen de hagedissen 
geregeld eieren. Deze waren tot nu toe 
allemaal onbevrucht. Een keer is ge
zien dat een van de vrouwtjes het pas 
gelegde ei van een ander vrouwtje 
opat. Najaar '86 bleek bet derde 
exemplaar een mannetje te zijn. Het 
zeil en de kam op rug en nek begonnen 
duidelijk zichtbaar te worden. In sep
tember 1986 werd voor het eerst balts
gedrag gezien: bet mannetje zwaait op 
de typische agamenmanier met een 
van zijn voorpoten naar het vrouwtje 
en maakt daarbij knikkende bewe
gingen met zijn kop. Niet lang daarna 
werd de eerste paring gezien. 

NAWOORD 
Totaal werden door Blijdorp 48 exem-



Als ze net uit het 
ei zijn gekropen 
zijn de dieren 
15 em lang. 

De d ieren groeien 
langzaam. Pas na 
twee jaar hebben 
ze een lengte van 
75 em . 
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plaren gekweekt. Op dit moment zijn 
er vier in Jersey ( 1 ,3), twee in Chester, 
drie bij Houtman (1,2) twee in Ant
werpen, een in Keulen (1,0) en zeven 
in Blijdorp ( 1 ,6). 
In Blijdorp wordt bet oude wildvang
vrouwtje op dit moment (najaar '87) 
gecombineerd met een nakweekman 
uit de dierentuin van Keulen, waar ook 
met H. amboinensis gekweekt wordt. 
Dit dier verkreeg Blijdorp door een van 
hun gekweekte mannetjes te ruilen. 
Het oude mannetje heeft nu gezel
schap van twee nakweekvrouwtjes. AI
leen in Blijdorp zijn tot nu toe enkele 
bevruchte eieren door de nakweekdie
ren gelegd. Hier kwamen echter geen 
jongen uit. Nieuwe combinaties van 
dieren zijn een poging om de kansen op 
fokresultaten met de nakweekdieren 
te vergroten. Pas als ook met de na
kweekdieren gefokt wordt, kan er een 
redelijk stabiele populatie in gevan
genschap worden opgebouwd. 
Tot slot wil ik de reptielenverzorgers 
van Diergaarde Blijdorp bedanken, 
zonder hun inspanningen zouden deze 
resultaten niet mogelijk zijn geweest. 

HUSBANDRY AND REPRODUCTION 
OF HYDROSAURUS AMBOINENSIS 
AT ROTTERDAM ZOO 
A review is given of the taxonomy and distribu
tion of the genus Hydrosaurus. The experience 
of Rotterdam Zoo with the maintenance diet, 
caging and behaviour of H. amboinensis during 
a period of over eleven years, is summarized. 
Special attention is drawn to reproduction. 
Clutch size, eggsize, incubation, hatching rates 
and rearing of the young are discussed. 
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Een systeem voor het opkweken van 
gifkikker larven 

IN LEIDING 
AI enige jaren kweek ik mijn gifkik
kerlarven op in een doorloopsysteem, 
gekoppeld aan een biologiseb filter. 
Ik ben op dit systeem overgegaan om 
tijd te besparen. Een bijkomend voor
deel was bet feit dat de kikkerlarven 
groter werden dan bij een opfokmetho
de met losse bakjes. Als gevolg daar
van kwamen de kikkertjes groter op 
bet land en waren er minder uitvallers 
tijdens de eerste dagen van de meta
morfose. Tevens heb ik de indruk dat 
er minder larven met groeiafwijkingen 
ontstaan. 
Voor al mijn Dendrobates-soorten is 
bet een prima systeem gebleken, zeker 
voor bet opfokken van larven met kan
nibalistiseh gedrag. 

HETSYSTEEM 
Aan de hand van de tekening zal ik de 
versehillende onderdelen besehrijven. 
Het hele systeem is gebouwd van 5 mm 
dik glas en gelijmd met silieonenkit. 
De buitenwerkse afmetingen zijn 
70x50x95 em (lxbxh). De pomp is een 
Eheim dompelpomp, met een water
verplaatsing van 12001/u. Deze pomp 
heeft voldoende opvoereapaeiteit (tot 
2,5 m) en verbruikt betrekkelijk wei
nig stroom (18 W). Door de toevoer 
wordt bet water in de verdeelbak 
gepoinpt. Het water dat in de verdeel
bak hoven een bepaald niveau stijgt, 
aangegeven door de stippellijn, 
stroomt via overloop C terug naar bet 
pompeompartiment. Met bet kraantje 
B is de hoeveelheid water die in de 
larvenbak tereeht moet komen nauw-

keurig te regelen. Door de overloop C 
kan bet waterniveau niet hoven de 3 
em uitkomen. De pijlen geven de 
stroomriebting van bet water aan. Als 
filtermateriaal gebruik ik bet fijnst 
verkrijgbare grind. Door bet grind ont
staat een groot oppervlak waar de bio
logisehe afbraak van de overtollige 
voedingsstoffen en afvalstoffen plaats
vindt. De overloopsebotten zijn in elk 
opvolgend filtereompartiment een 
stukje lager. Daardoor ontstaat er in 
ieder eompartiment extra watereireu
latie waardoor er een goede uitwisse
ling van zuurstof en koolzuur plaats
vindt. Als er weinig waterdoorstro
ming is in bet systeem, moet er om 
voldoende baeterienwerking te garan
deren, van de verdeelbak een 
reehtstreekse Ieiding gemaakt worden 
naar bet meest reehtse filtereomparti
ment. Het is verstandig in dit eompar
timent nylon filterwatten te doen om 
bet grove vuil op te vangen. Hiermee 
wordt voorkomen dat bet grind snel 
diehtslibt. Deze nylonwatten moeten 
regelmatig sehoongespoeld worden. 
De larvenbak is gemaakt van glas van 
3 mm dik. De glazen tussensehotjes 
zijn iets kleiner dan de inwendige 
breedte van de larvebak. De tussen
sehotjes hangen los tussen stukjes glas 
die in de lengteriehting op de zijruiten 
zijn geplakt. Langs de tussensehotjes 
stroomt bet water. Door met een dun
ne metaaldraad langs de sehotjes te 
peuteren wordt voorkomen dat de lar
vebak bij de tussensehotjes dichtslibt. 
Ook kan bet schotje met een pineet 
even worden opgetild. Elk vakje voor 



Bovenaanzicht 
larvebak. 

Het filtersysteem. 
A=aanvoer 
B = regelkraantje 
C+ D=overloop 
F = biologisch 
filtermateriaal 
L=larvebak 
P=pomp 
W=nylon 
fil terwa tten 
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de larven is 8 em lang en 4 em breed. 
Het voorste en aebterste bakje zijn 
veel smaller en blijven onbewoond; bet 
voorste omdat een larve daar onopbou
delijk last zou bebben van druppelend 
water, bet aebterste omdat een larve 
missebien door de afvoer in bet filter 
zou verdwijnen. 

NAWOORD 
Dit systeem, dat ik samen met mijn 
vader beb ontwikkeld, voldoet nu al 
zo'njaar of aebt uitstekend. Vooral bij 
de opfok van larven van bet genus Den
drobates bebben we heiden goede re
sultaten bebaald. We hebben bet ver
moeden dat water met een bardheid 
van 16-20°0 H bet beste voldoet. In 
Nijmegen moeten we daartoe iets kalk 
aan bet water toevoegen. Is het water 

te hard, dan duurt de ontwikkeling van 
de larven te lang of stopt zelfs. Als bet 
water te weinig kalk bevat, kunnen er 
larven met zogenaamde lueiferpootjes 
ontstaan. Volgens ons zijn de tempera
turen tussen 22 en 25°C bet best. Bij 
temperaturen boven de 25oC gaat de 
ontwikkeling zo snel dat de larven na 
de metamorfose te klein zijn. Tot slot 
wil ik erop wijzen dat deze ideeen 
berusten op onze waarnemingen aan 
larven in bet filtersysteem en niet op 
wetenseba ppelijke gegevens. 

A SYSTEM FOR RAISING 
DENDROBATID LARVAE 
With reference to the illustration. a system is 
described for raising dendrobatid larvae. The 
water is circulated through the larvae containers 
(L) and filtered through a biological filter (F). 
Water with a DH of 16-20 and a temperature 
between 22-2s·c is considered advisable. 
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Jongc zeilhagedissen zijn extreem schuw. Soms weigeren zc a ile voedsel aan tc nemen, dat in principe nict of 
nauwclijks afwijkt van dat van de volwassen dieren. 


