
lacerta 

Aspidites ramsayi. Foto: G. Visser. 

46e jaargang nr. 6 
maart 1988 

n e derlandse ve r e niging voor h e rpe tologie en terrariumkunde 



82 

lacerta 46e jaargang nr. 6, pp. 81-96 

ISSN 0023-7051 

Rcdaktic Lnccrl:l 
Rcdaktic Mcdcdclingcnblod 
Ledcnadmin i~l r;Uie 

Erclcdcn 

Ruud Zwcypfcnning, Dninroosplantsocn 16. 2015 KE Haarlcm. tel. 023·243189. 
J.J. Nicuwcnhuis , Winscholemtraat 11. 6835 AR Arnhcm. 
J . Varkc,•isscr. Churchill·lnan 14111 , 1078 DS Am<tcrdam, tel. 020.715215. 
J.Th. ltr Hors1, Maastricht: D.J. \'311 dtr Lmm. Noorbeek: R.M. Meijer. Langcraar: 
P. Z"art, Utrecht. 

Bij de voorplaat: 
De woma (Aspidites ramsayi) 

Taxonomische status: Familie Boidae (reuzenslangen), onderfamilie Pythoni
nae (pythons), geslacht: Aspidites 
Nauw verwante soort: Aspidites melanocepha/us, de zwartkoppython. De 
woma werd lange tijd als ondersoort van de zwartkoppython gezien. Thans 
worden zeals a parte soorten beschouwd. Opvallend verschil: kop en nek van A. 
melanocephalus zijn eenkleurig zwart, bij A. ramsayi bruinachtig met teke
ning. 
Yerspreiding: Geheel centraal-Australie, vooral woestijngebieden, tot aan de 
kust van de staat West-Australie. Zeldzaam. 
Beschrijving: Lengte tot 2,5 meter (A. melanocephalus wordt 3m lang). Buik
schilden 273-304 (Bij A. melanocephalus 315-359). Onderstaartschilden 43-53 
(bij A. melanocephalus: 63-69). Seide soorten hebben niet het gebruikelijke 
python-uiterlijk (brede, opvallende kop), maar een smalle, enigszins in een punt 
eindigende kop. Worden daarom vaak voor gifslangen (Elapidae) gehouden. 
Biotoop: Leeft voornamelijk op de grond, in zandige woestijnstreken met grote 
hitte overdag. Wordt aangetroffen in konijneholen, waar beschutting tegen de 
bra ndende zon gezocht wordt (en voedsel). In schemering en 's nachts actief, 
soms ook overdag. Yoedt zich met grotere dieren, waaronder konijnen, vogels en 
reptielen. Overigens is er weinig bekend over leefwijze e.d. 
Gedrag: Niet agressieve slang, die niet gauw bijt, tenzij in het nauw gebracht. Is 
moeilijk in gevangenschap te houden omdat vaak geen voedsel geaccepteerd 
wordt. 
Yoortplanting: Ovipaar, evenals A. melanocephalus. Legsel mogelijk 5-10 eie-
ren. 

Anton Zwinenberg 



Nico de Leeuw 
Houthakkers
weg 97 
8091 DD Wezep 

Foto's van de 
auteur, tcnzij 
andcrs vcrmcld. 

Rhacophorus 
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De witsnorboomkikker (Rhacophorus 
leucomystax) in het terrarium 

IN LEIDING 
De witsnorboomkikker (Rhacophorus 
leucomystax) is een forse boomkikker, 
die regelmatig in de handel wordt aan
geboden. Hij staat bekend als een 
makkelijk te houden terrariumdier, 
waar echter nog maar weinig mee is 
gekweekt. Zoals veel boomkikkers is 
R. /eucomystax aileen bij schemer en 
's nachts actief, wat echter niet wil 
zeggen dat bet een saaie kikker is. 
Vooral na het voeren is hij zeer actief, 
wat voortkomt uit zijn erg grate eet
lust. 

BESCHRIJVING 
R. leucomystax is een typische boom
kikker met hechtschijfjes aan de vin
gers en de tenen, evenals de Hyla-soor
ten. Hij heeft echter een in verhouding 
bredere kop en sterk uitpuilende ogen. 
De kleur is diverse tinten bruin met af 
en toe vlekken enjof strepen. Elk indi
vidu is verschillend van tekening en 
kleur. De buik is lichtgekleurd, waar
bij de flanken een felle gele gloed kun-

nen hebben. De bovenlip is zeer Iicht 
van kleur, wat hem hier dan ook de 
naam witsnorboomkikker heeft be
zorgd. 

VERSPREIDING 
De witsnorboomkikker heeft een zeer 
groat verspreidingsgebied in zuidoost
Azie. De grenzen in het noorden wor
den gevormd door de oostelijke Hima
laya tot zuid-China. In het zuiden 
loopt de grens van Malakka via Java 
en Borneo tot op de Filippijnen. Als 
echte cultuurvolger maakt de witsnor
boomkikker gebruik van kunstmatig 
aangelegde waterpartijen voor zijn 
voortplanting, waardoor hij zelfs in 
steden kan worden aangetroffen. Het 
bekendste voorbeeld dat hiervan ge
noemd wordt is de Botanische Tuin 
van Singapore (HEUSSER, 1975). 
In China komt R. /eucomystax vaak 
voor in bamboebosjes, wat hem daar 
de naam bamboekikker heeft bezorgd. 
Verder is hij te vinden onder stenen of 
in borneo in de buurt van huizen 
(COCHRAN, 1970). Het is niet onge
woon dat hij tot in de boomtoppen 
wordt aangetroffen. Zijn belangrijkste 
eisen aan een biotoop zijn: voedsel, 
schuilmogelijkheden en water in de 
directe omgeving. 

TERRARIUM 
R. leucomystax wordt gezien als een 
makkelijk te houden dier, geschikt 
voor beginners, waarbij enkele punten 
wei in de gaten moeten worden gehou
den. Hij is minder geschikt voor gezel
schapsterraria waar kleinere diersoor
ten gehuisvest zijn; hij eet namelijk 
alles wat beweegt en in zijn bek past. 
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Zelfs kleine anolis- en gekkosoorten 
zijn niet veilig voor zijn vraatzueht. 
Het terrarium moet van het voehtige 
type zijn, waarbij zowel een water- als 
een landgedeelte is opgenomen. lk 
houd mijn kikkers (twee vrouwtjes en 
drie mannentjes) in een groot paluda
rium van 200x50x I 00 em. Aileen voor 
de voortplanting zet ik ze over in een 
kleinere bak van 40x30x50 em, dit om 
de juiste omstandigheden beter te kun
nen nabootsen. De beplanting in de 
bak moet aangepast zijn aan het 
gewieht en de aetiviteiten van de die
ren. De plan ten moeten een stevig blad 
hebben, waarop de kikkers graag zit
ten om te slapen. Als we uitgaan van 
planten uit het verspreidingsgebied 
van de witsnorboomkikker dan komen 
o.a. in aanmerking: Aglaonema, diver
se soorten met langwerpige, brede bla
deren met versehillende tinten groen; 
Asplenium, streepvaren; Citrus li
mon, eitroenboompje; Cordyline ter
mina/is, enkele steel met langwerpige 
bladeren. 
Yerder kan bij de inriehting ook ge-

bruik gemaakt worden van verschil
lende diktes bamboestokken. Deze 
kunnen tussen plafond en bodem ge
lijmd worden (zie NIEUWENHUIZEN, 

1984). Het is hierbij van belang om de 
onderkant van de bamboestok water
dieht te maken d.m.v. waterglas ofsili
eonenkit om het rotten tegen te gaan. 
R. leucomystax heeft graag de keus 
tussen versehillende schuilmogelijkhe
den. Je kunt hem in het terrarium 
overdag slapend vinden op plantebla
deren, de zij- of aehterwand of op de 
voehtige bodem onder een plant o.i.d. 
Uit het grote verspreidingsgebied is af 
te leiden dat R. leucomystax geen 
strenge eisen stelt aan de temperatuur 
in de bak. Uitgaande van de verschil
lende klimaatzones waarin hij voor
komt, kun je uitgaan van een dagtem
peratuur van ± 2s·c en een nachttem
peratuur van ± lS"C. Dit zijn echter 
richtlijnen waarvan best kan worden 
afgeweken. Jonge exemplaren hebben 
behoefte aan een hogere nachttempe
ratuur. 
Als verliehting kunnen we twee onaf
hankelijk gesehakelde la mpen ge
bruiken, b.v. een TL-buis en een gloei
lamp. Omdat R. leucomystax een 
nachtaetieve kikker is, die in de avond
schemer ontwaakt, kan men een lamp 
's avonds uit doen en de a nder wat 
Ianger Iaten branden om wat Ianger 
plezier te hebben van de aetiviteiten in 
de bak. 

YO EDSEL 
Zijn grote eetlust bezorgt de witsnor
boomkikker bij vee! terrariumhouders 
een sleehte naam, omdat hij a lles pakt 
wat beweegt en wat hij naar binnen 
kan krijgen. Het menu kan bestaan uit 
vliegen, maden, wasmotten en hun lar
ven, muggen, weideplankton, onbe
haarde rupsen, vlinders, libellen, meel
wormen, spinnen, krekels, sprinkha
nen, wandelende takken en kakkerlak-
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ken. Zelfs het voeren met jonge nest
muisjes behoort tot de mogelijkheden, 
hoewel ik dit zelf nooit geprobeerd 
he b. 

VOORTPLANTING 
Rond de equator, zoals op Borneo, kan 
R. leucomystax zieh het hele jaar door 
voortplanten, maar in andere streken 
is de voortplantingstijd van mei tot 
augustus (HEUSSER, 1975). Het man
netje zoekt zijn paarplaats op, waar hij 
gaat zitten kwaken. Dit kwaken is een 
rauw en hard geluid dat vaag doet den
ken aan het kwaken van een eend. Het 
vee! grotere wijfje komt op dit geluid 
af. Als ze vol zit met eitjes is haar 

omvang bijna gelijk aan haar lengte. 
Bij het paren zit het mannetje op de 
rug van het wijfje en omklemt hij haar 
v66r de armen met zijn kin op haar 
aehterhoofd. Nu is duidelijk het ver
sehil in grootte te zien tussen de twee 
geslaehten: het mannetje is ± 5 em 
lang en het wijfje ± 8 em. Als het 
wijfje begint met het 'kloppen' van het 
sehuim strekt zij het liehaam, zodat 
het mannetje gedwongen is haar in de 
oksels te omklemmen (axillaire om
klemming). Hierdoor is hij in staat de 
eitjes te bevruehten als deze met de 
sehuimvloeistof mee naar buiten ko
men. Soms helpt het mannetje mee 
met het kloppen. Daarbij kan het voor
komen dater een pauze wordt ingelast 
van maximaal een minuut. Het 
sehuimnest wordt meestal hoven of bij 
het water gemaakt, zodat uiteindelijk 
de larven in het water vallen of spoe
len. 
In het begin is het sehuim erg kleverig 
en vuilgeel van kleur. De buitenste 
laag droogt echter na verloop van tijd 
open vormt een besehermende karst. 
De kleur wordt donkerder en het 
geheel lijkt op een dot PUR-sehuim 
(isolatiesehuim). Het nest heeft een 
ronde of ovale vorm met een doorsnede 
van ± 8-10 em. De eitjes in het nest 
zijn rond en hebben een doorsnede van 
± I mm. De kleur van de eitjes is 
gebroken wit en ze hebben geen eigen 
doorzichtige 'gelei' -laag, zoals we bij 
kikker- en paddeeitjes gewend zijn. Na 
een a twee dagen verandert de ronde 
vorm van het eitje in een 'komma met 
een buikje'. De kleur is dan nog steeds 
wit. Afhankelijk van de temperatuur 
krijgen de embryo's na vier tot zeven 
dagen een donkere kleur, waarna ze 
zieh gaan bewegen. Door deze bewe
gingen wordt de onderkant van het 
sehuimnest weer zaeht, waardoor de 
la rfjes uit het nest vallen en in het 
water tereehtkomen. De uiteindelijke 



Schuimnest tegen 
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kleur van de kikkervisjes is aan de 
bovenkant donkergrijsbruin en aan de 
onderkant liehtgoudbruin met een zil
verachtige glans. Opvallend bij aile 
larfjes is de witte stip op de neus. De 
larven beginnen met een lcngtc van ± 
5 mm. Afwijkend van de bovenstaande 
gang van zaken, heb ik bij mijn dieren 
het schuimnest, dat boven water tus
sen een bamboestok en de aehterwand 
hing, verwijderd en in een kweekbak 
van 35x 18x21 em gelegd in een laag 
water van 5 em. Hierdoor verdroogde 
het nest niet aan de onderkant en vie
len een aantal eitjes uit het nest op de 
bodem van de kweekbak. De meeste 

eitjes op de bodem ontwikkelden zieh 
normaal, zodat ik de bovenstaande 
waarnemingen betreffende de em
bryo's kon doen. Om zeker te zijn dat 
aile larven het nest verlaten hadden, 
heb ik het sehuimnest ± vijf dagen in 
de kweekbak Iaten drijven en daarna 
nog een week in een andere bak met 
water. Als voedsel krijgen de larven 
gekneusde slablaadjes. 
Het is van belang om te zorgen voor 
een constante voedselaanvoer, omdat 
de larven onverzadigbaar zijn. Voor de 
afwisseling krijgen ze een a twee keer 
per week fijngemalen Tetramin. Het 
water moet regelmatig ververst wor
den. Hierbij hevel ik met een aquari
umslangetje het grove vuil van de 
bodem weg. Als het waterpeil is gezakt 
tot 1 em, stop ik met hevelen en vul de 
kweekbak weer bij met gewoon kraan
water. De temperatuur van hct bijge
vulde water is ± 2o·c en de kweekbak 
staat in de woonkamer, waar de tem
peratuur kan varieren van 15 tot 
2o·c . 
Door het voeren met sla kan het water 
gaan ruiken naar oud bloemenwater. 
Dit hoeft eehter geen problemen op te 
leveren voor de larven. Het gevolg is 
wei, dat het water snel zuurstofarm 
wordt. Wanneer er zieh op het water
oppervlak luehtbelletjes gaan verza
melen, wordt het weer tijd om het 
water te verversen. De frequentie van 
het water verversen varieert van een
maal per dag tot eenmaal per week. 
Voorkom eehter dat het een steriel 
geheel gaat worden, want dat is in de 
natuur immers ook niet het geval. 
Negen weken nadat de larven uit het 
nest zijn gekomen, beginnen zich bij 
diverse exemplaren vaag aehter
pootjes te vormen. De larven hebben 
nu een lengte bereikt van 4 em van 
neus tot staartpunt. De staart loopt 
spits toe en bestaat aan het begin uit 
een duidelijk gespierd gedeelte. De 
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- voor mijn gevoel - vrij lange tijd van 
het larvestadium kan het gevolg zijn 
van de '!age' temperatuur in de woon
kamer. Mijns inziens kan dit echter 
geen kwaad, aangezien de larven zich 
bijzonder goed ontwikkelen. 
Na het verschijnen van de achter
pootjes bij enkele larven, heb ik de 
gehele bevolking overgezet in een 
aqua-terrarium met uitgebreide mo
gelijkheden om op het land te kruipen. 
Dit aqua-terrarium staat op een onver
warmde zolder en het begon toen al 
aardig winter te worden. Bij het over
zetten in de nieuwe bak heb ik 111 
larven geteld, die geleidelijk de een na 
de ander de metamorfose ondergin
gen. Er waren nog geen uitvallers, tot
dat de eerste hun staart geheel kwijt 
waren. De jonge kikkertjes zijn nog 
geen centimeter groot. Ze worden ge
voerd met grote en kleine fruitvliegen. 
Toen er veertien kikkertjes waren 
doodgegaan besloot ik om enkele kik
kertjes bij andere terrariumhouders 
onder te brengen om zo het risico te 
spreiden. Ondertussen bleef ik zoeken 
naar de mogelijke oorzaak van de 
sterfgevallen. Nadat ik enke1e weken 
dagelijks een dood kikkertje had moe
ten verwijderen, besloot ik om de zaak 
rigoreus aan te pakken. 

Aile kweekbakken verhuisd naar een 
klein kamertje dat kan worden ver
warmd. De minimum temperatuur op 
zolder was rond de IS"C, in het 
kamertje wordt het niet kouder dan 
20"C. Dit bleek uiteindelijk de oplos
sing van het probleem. Na deze ver
huizing zijn er geen uitvallers meer 
geweest. 
Momenteel zijn er van het gehele nest 
nog ongeveer dertig jongen over, die 
voorspoedig groeien. Deze kweek
beschrijving beslaat een periode van 
ongeveer tien maanden en de grootste 
van de jonge kikkers is nu ruim 4 em. 
Opvallend is dat ik uit dit nest van tien 
maanden geleden nog steeds vier lar
ven heb rondzwemmen. Deze hebben 
aile vier wei a! achterpootjes in diverse 
stadia, maar vertonen nog weinig ani
mo om te gaan metamorfoseren. 

RHACOPHORUSLEUCOMYSTAX 
IN THE TERRARIUM 
R. leucomysrax is a regularly imported middle 
sized treefrog from Southeast Asia. It uses all 
kinds of standing water as breeding sites, inclu
ding artificial ponds. In the vivarium, frogs are 
voracious and therefore cannot be kept together 
with small geckos or anoles. The 'frogs will eat a 
variety of food items. In nature breeding takes 
place throughout the year in Borneo, in May 
until August in the South of China. Amplexus is 
axillia r, both sexes contribute to the building of 
the foamnest. Larvae hatch after four to seven 
days. Kept at temperatures between i 5 and 
2o·c and fed lettuce leaves and crushed Tetra
min-flakes, the larvae reached metamorphosis 
within nine weeks, though after ten months 
some have still remained larvae. With meta
morphosis, problems began. Almost every day a 
dead froglet was found. When the young frogs 
were placed with their vivarium in a room with a 
nightly minimum temperature of 20"C, no fur
ther frogs died. 

LITERATUUR 
COCHRAN, D., 1970. Elseviers wereld der die
ren. Amfibieen. Elsevier, Amsterdam. 
HEUSSER, H. in GRZIMEK, B. 1975. Het 
Ieven der dieren. deel V. Vissen (II) en Amfi
bieen. Het Spectrum, Utrecht. 
NIEUWENHUIZEN, J., 1983. Tonkinstokken 
als decoratie. Lacerta 41(7):128. 
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Twee aspecten van de Britse herpetofauna: 
bedreigde soorten en bet resultaat van de 
introductie van niet inheemse amfibieen 

IN LEIDING 
De oorspronkelijke herpetofauna van 
bet V erenigde Koninkrijk telt twaalf 
verschiilende soorten amfibieen en 
reptielen. Daarvan worden er sinds een 
aantal jaren drie, namelijk de gladde 
slang (Coronella austriaca), de zand
hagedis (Lacerta agilis) en de rug
streeppad (Bufo calamita) ernstig in 
hun voortbestaan bedreigd (Nee, 
1987). Er zijn nog maar enkele sterk 
ge'isoleerde biotopen, die gelegen zijn 
aan de noordwestkust, de oostkust en 
de zuidelijke heidegebieden (southerly 
heaths). De situatie voor elk van deze 
drie soorten afzonderlijk wordt in bet 
kort besproken. Daarnaast wordt aan
dacht besteed aan de oorzaken van de 
achteruitgang en de Britse visie op bet 
behoud en herstel van leefgebieden 
voor bedreigde amfibieen en reptielen. 
In de loop der tijd zijn enkele van oor
sprong niet inheemse amfibieen in En
geland uitgezet. De resultaten daar
van worden in bet kort beschreven. 

BEDREIGDE SOORTEN 
De zandhagedis, die vroeger voor
kwam in de omgeving van Dover, Fol
kestone, Hastings, de grote zuidelijke 
heidegebieden inclusief bet New Fo
rest en de duinen van noord Wales en 
de Merseyside, wordt nu nog slechts op 
een beperkt deel van de zuidelijke hei
degebieden en de duinen van de Mer
seyside aangetroffen (Nee, 1987). 
Werden in 1970 nog 166 populaties 
van enige omvang geteld, in 1980 
bleek dit aantal gedaald te zijn tot 44. 
De glad de slang komt aileen voor op de 

zuidelijke heidegebieden en in bet na
bijgelegen New Forest. Het totale 
aantal exemplaren wordt geschat op 
ongeveer 8000. 
De rugstreeppad kwam voor in de hei
de- en moerasgebieden van zuid en 
zuidoost Engeland alsook in Norfolk, 
de duinen aan de oostkust (East An
glia), de noordwestkust van Engeland 
(Solway, Lancashire, Merseyside), de 
noordkust van Wales en in Cumbria. 
Met name in de kustgebieden beston
den langgerekte aaneengesloten bioto
pen. Momenteel is de rugstreeppad 
aileen nog aan te treffen in een beperkt 
areaal van twee heidegebieden in zuid
oost Engeland, enkele nu ge'isoleerde 
biotopen aan de oostkust en in grotere 
getale aan de noordwestkust, waar de 
populatie in Cumbria stabiel lijkt 
(Nee, 1987). Het totale aantal rug
streeppadden in Engeland wordt ge
schat op enkele tienduizenden. Op
merkelijk is, dat in bet in herpetolo
gisch opzicht zo weinig gezegende Ier
land een kleine populatie rugstreep
padden aan de zuidwestkust voor
komt. 

BEDREIGING VAN BIOTOPEN 
EN BESCHERMENDE 
MAA TREGELEN 
De Britse herpetofauna kampt met 
soortgelijke problemen als de N eder
landse. De grootste bedreiging wordt 
gevormd door bet verdwijnen van ge
schikte biotopen op kwetsbare terrei
nen zoals heide en duinen. De oor
spronkelijke uitgestrekte heidegebie
deri in zuid Engeland zijn in de loop 



Voorkomen van L. agilis en B. calami/a in Engeland en Wales. 
zwart = verspreiding na 1980 
gearceerd = verspreiding voor 1980 
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Rugstreeppad 

der tijden versnipperd ten gevolge van voor de daar aanwezige populaties van 
in gebruikname als landbouwgebied, rugstreeppadden en zandhagedissen 
militair oefenterrein, bebouwing als- gehad. Dit geldt met name voor de bio
ook recreatie en geleidelijke bebossing. topen in noord Wales en de Mersey
Daarnaast hebben al dan niet opzette- side. In noord Wales zijn beide soorten 
lijke heidebranden nogal wat schade zelfs geheel verdwenen (Nee, 1987). 
aangericht. Een en ander heeft isola tie Deze negatieve ontwikkelingen heb
van biotopen met uitsterven van de ben reeds geruime tijd de aandacht 
lokale herpetofauna ten gevolge ge- van de British Herpetological Society 
had. De rugstreeppadden hebben te en de betrokken autoriteiten. De rug
lijden gehad van bet verzuren van hei- streeppad, zandhagedis en gladde 
devennen, die zodoende ongeschikt slang behoren sinds 197 5 tot de be
raakten voor de reproduktie. Van de schermde diersoorten. In 1981 werd de 
70 voorheen bekende heidepopulaties kamsalamander (Triturus cristatus) 
zijn er slechts twee overgebleven (NCC, toegevoegd. Het verdere beleid is ge-
1987). In de duingebieden heeft toene- richt op biotoopbescherming c.q. het 
mende recreatie (aanleg van campings geschikt houden of maken van terrei
en bungalowparken) ernstige gevolgen nen als leefgebied voor bovengenoem-

'"· 



Bufo ca/amita. 
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opgekweekte hagedissen in geschikte 
biotopen. In de afgelopen jaren zijn 
reeds veel nieuwe poelen in de duinen 
aangelegd (vergelijk de Nederlandse 
activiteiten met betrekking tot bet 
behoud van de geelbuikvuurpad 
(Bombina variegata) en de vroedmees
terpad (Aiytes obstetricans). 

INTRODUCTIE VAN 
NIET-INHEEMSE AMFIBIEEN 
AI in de vorige eeuw zijn van oor
sprong niet inheemse amfibieen in En
geland (BEEBEE, 1985) . In de jaren 
18 3 7-184 2 werden grote hoeveelheden 
groene kikkers (Rana esculenta) van-

de soorten. In de duinen poogt men uit Belgie en Frankrijk gei"mporteerd 
zorg te dragen voor aangepaste be- en in Norfolk en East Anglia losgela
groeiing en het creeren van gunstig ten. Deze populaties hebben zich in het 
gelegen areal en met zand, geschikt algemeen op de lange termijn niet kun
voor de zandhagedis om eieren te leg- nen handhaven. Recent is in Norfolk 
gen. Verder worden dichtbij de zee een populatie poelkikkers (Rana les
gelegen poelen ge"isoleerd om verzil- sonae) ontdekt, die mogelijk afstamt 
ting te voorkomen, andere poelen wor- van ge"importeerde kikkers. Er zijn 
den onderhouden en aangepast aan de echter aanwijzingen, dat al voordat 
specifieke behoeften van de rugstreep- groene kikkers vanuit Europa inge
pad. Ook worden nieuwe poelen aan- voerd werden, de poelkikker in Nor
gelegd. Het zou ideaal zijn als deze in folk en Cambridgeshire inheems was 
de zomer droogvallen om de ontwikke- (ELLIS, 1978). In deze eeuw zijn in 
ling van een aquatiele flora en koloni- zuidoost Engeland groene kikkers uit
satie met predatoren, zoals grote wa- gezet, die zich onder andere in Surrey 

. tertorren, tegen te gaan. Op de heide met meer succes handhaven. In 1935 
wordt gestreefd naar een goede kwali- liet een inwoner van Romney twaalf 
teit begroeiing zonder houtopslag af- uit Hongarije meegebrachte meerkik
gewisseld met open zandgedeelten, die kers (Rana ridibunda) los in zijn tuin
tevens als barriere voor eventuele hei- vijver. Deze verdwenen al snel in bet 
debranden functioneren. De vennen omliggende moerasgebied en hebben 
zouden minder zuur (pH boven de zes) zich sindsdien over Romney Marsh en 
moeten worden. Zo mogelijk kunnen in het nabijgelegen Kent en Sussex 
gunstig gelegen hellingen aangelegd verspreid. Het is opvallend dat deze 
worden om de zandhagedis optimaal soort in Engeland zoveel beter aardt 
van de zon te Iaten profiteren. Recrea- dan de groene kikker. Verscheidene 
tie behoort aan regels gebonden te zijn. rna len is gepoogd om de boomkikker 
Bij grate heidebranden moet overwo- (Hyla arborea) in Engeland uit te zet
gen worden om de resterende popula- ten. Slechts een kleine populatie rond 
tie weg te vangen om elders uit te zet- een vijver in bet New Forest heeft tot 
ten. Tevens kan gedacht worden aan heden stand gehouden. Bijna 100 jaar 
bet uitzetten van in gevangenschap gel eden kwamen enkele vroedmeester-
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van deze immigranten is ambivalent. 
In een aantal boekjes over de Britse en 
Europese herpetofauna wordt het 
voorkomen van bijvoorbeeld de groene 
kikker en meerkikker, die nu toch in 
redelijke aantallen in Engeland aan
wezig zijn, niet vermeld. Enerzijds 
geeft hun aanwezigheid een verrijking 
van de oorspronkelijke fauna, ander
zijds kan verdringing van de autochto
ne soorten optreden onder andere door 

1 predatie. De Britse overheid heeft met 
betrekking tot het uitzetten van uit
heemse diersoorten in het Verenigd 
Koninkrijk een duidelijk stand punt in
genomen: sinds 1981 is dit wettelijk 
verboden. padden onbedoeld mee met een zen

ding plan ten, die bestemd was voor een 
tuin in Bedfordshire. Sindsdien zijn 
daar vroedmeesterpadden te vinden. 
Verspreiding in de omgeving heeft 
echter niet plaats gevonden. De meest 
opmerkelijke immigrant is wei de 
klauwkikker (Xenopus laevis), die a! 
20 jaar voorkomt in enkele vijvers op 
het eiland Wright, maar waarvan re
centelij k een vee! grotere populatie in 
Wales ontdekt is. 

SAMENV A TTING 
De beschermings- en aanpassings
werkzaamheden in de heidegebieden 
lijken nog in een voorbereidend stadi
um te verkeren. De nabije toekomst 
zal ons moeten leren in hoeverre bo
vengenoemde activiteiten succesvol 
zij n geweest. 
Wa t de importen betreft valt op, dat 
soorten die opzettelijk, herhaald en in 
groten getale in Engeland uitgezet 
zijn, zoals de groene kikker en de 
boomkikker, zich slechts matig tot 
nauwelijks handhaven, terwijl toeval
ligheden relatief meer effect sorteren . 
Het meest verbazingwekkend is wei, 
dat de klauwkikker in Engeland lijkt te 
overleven. De houding van de Engelse 
biologen en herpetologen ten opzichte 

TWO ASPECTS OF THE BRITISH 
HERPETOFAUNA: ENDANGERED 
SPECIES AND THE RESULTS OF THE 
INTRODUCTION OF FOREIGN 
AMPHIBIANS 
Since the last war the sand lizard (Lacerta agi
lis) , the smooth snake (Carone/la austriaca) 
and the natterjack toad (Bufo calamita) have 
become increasingly rare in Britain. The main 
reason for the demise of these species is loss of 
habitat on which they depend. La rge parts of the 
dunes and heathlands on which they occurred 
have changed due to agricultural reclamation, 
urbanisation, heath fires and leisure activities. 
The effects of these innuences on the endange
red populations are discussed. Habitat conserva
tion by the NCC is shortly reviewed. Since the 
last century, on purpose or accidently, foreign 
species of amphibians have been introduced in 
Britain. Larger colonies of the edible frog (Rana 
esculentu) "''C: the marsh frog (Rana ridibun
da) survive today. The midwife toad (Aiytes 
obstetricans) and European tree frog (Hyla 
arborea) are both known to occur in single colo
nies. Remarkable is the presence of the African 
clawed toad (Xenopus laevis) in a few habitats. 
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De verzorging en voortplanting van 
Gerrards blauwtongskink 
( Tiliqua gerrardii) 

IN LEIDING 
Reptielen en amfibieen afkomstig uit 
Australie worden in Iiefhebbersterra
ria niet vaak aangetroffen. Dit vindt 
waarschijnlijk zijn oorsprong in het 
feit dat Australie zeer strenge wetten 
kent wat betreft de uitvoer van de 
inheemse flora en fauna. Enerzijds is 
dit een goede zaak, aan de andere kant 
is dit jammer want op dit continent 
komen zeer vee! reptielen en amfibieen 
voor die voor de terrariumhouder in
teressant zijn. 
In de zomer van 1986 kon ik enkele 
nakweekdieren van Tiliqua gerrardii 
kopen. In dit artikel wil ik mijn erva
ringen met deze dieren beschrijven. 

TAXONOMIE 
Gerrards blauwtongskink (ook wei ro
zetong- of slakkenskink genoemd) be
hoort tot het geslacht Tiliqua, de 
blauwtongskinken. Dit geslacht is een 
onderdeel van de onderfamilie van de 

reuzenskinken (Tiliquinae). De Tili
quinae behoren tot de familie van de 
Scincidae (GRZIMEK, 1973). Tiliqua 
gerrardii wordt ongeveer 45 em lang. 
Het is een vee! slanker dier dan de 
bekendere reuzenblauwtongskink (Ti
liqua scincoides). 
De rug is Iichtbruin met een aantal 
donkere dwarsbanden. De onderzijde 
is grijs met soms een beetje oranje 
erdoorheen. Bij de pasgeboren dieren 
zijn de dwarsbanden op de rug bijna 
zwart. Deze beginnen twee maanden 
na de geboorte bruin te worden. Bij de 
volwassen vrouwtjes zijn de dwarsban
den zeer vaag. Bij de mannetjes blijven 
de randen van deze dwarsbanden goed 
zichtbaar. 
Jonge dieren hebben een blauwzwarte 
tong, volwassen dieren een roze tong 
met soms een blauwzwarte gloed. De 
poten zijn vrij klein. In elke helft van 
de onderkaak zit een grate kies, waar
schijnlijk voor het vermalen van slak
kehuizen (GRZIMEK, 1973). 

VERSPREIDING 
Deze skink leeft in de vochtige bossen 
van Oost-Australie. Hij komt vooral 
voor in de lagere regionen van bomen 
en struiken. 

TERRARIUM 
Bij de inrichting van het terrarium 
moet er rekening mee gehouden wor
den dat deze dieren echte klimmers 
zijn. Dit in tegenstelling tot de andere 
vertegenwoordigers van het gesla~ht 
Tiliqua, die meer op de grand Ieven. 
Jonge dieren verzorg ik in een terrari-
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urn van 30X30X50cm (I X bXh). De 
achterwand is van ruw materiaal ge
maakt (granol). De bodembedekking 
bestaat uit aquariumzand. 
Er staan een aantal grillige takken in 
het terrarium, zodat de dieren kunnen 
klimmen. Als schuilplaats ligt er een 
stuk kurkschors op de bodem, en een 
ondiep schoteltje wordt als drinkbakj e 
gebruikt. 
Een gloeila mp van 60 W zorgt voor de 
verwarming en verlichting. Het terra
rium voor de half was en volwassen die
ren moet uiteraard grater zijn. 
Drie halfwas dieren verzorg ik in een 
terrarium van 80X40X80 em 
(I XbX h). De inrichting is bijna het
zelfde als de ba k van de jonge dieren. 
Op de achterwand zijn twee ligpla n
ken bevestigd waar spots ( 40 W) op 
gericht zijn. Deze spots dienen voor 
zowel verlichting als verwarming. De 
temperatuur op de ligpla nken kan op
lopen tot 35"C. In de rest van de bak is 
de temperatuur lager, en varieert van 
25"C tot 30"C. 
Er is ook een klein waterbassin in het 
terrarium. De skin ken maken hier ech
ter geen gebruik van om te baden. 
In de ochtend, als de verlichting pas 
aan is, liggen de dieren meestal op de 
ligplanken. Later op de dag ziet men 

de skinken vaak op de takken of op de 
bodem. H et terrarium wordt drie tot 
vier keer per week besproeid. 

GEDRAG 
T. gerrardii zijn erg rustige skinken. 
Men kan de dieren rustig in de hand 
nemen. Ze zijn dan zelden schrikach
t ig of bij terig. Als de skinken zich 
bedreigd voelen kunnen ze sissende 
geluiden maken en zich opblazen. Dit 
heb ik zelf aileen bij jonge dieren kun
nen waarnemen. Bij dieren van het
zelfde geslacht kunnen zich onderling 
wat bijterijen voordoen (ZIMMER
MANN, 1983). 
Bij mijn eigen exemplaren heb ik dit 
nog niet waargenomen. Alhoewel ZIM
MERMANN (1983) schrijft dat deze 
blauwtongskink pas's nachts goed ac
tief wordt zijn mijn dieren vooral over
dag actief. 

YO EDSEL 
De ook wei gebruikte naam 'slakken
skink' geeft aan dat de dieren in de 
na tuur waarschijnlijk veel slakken 
eten. Zowel huisjesslakken als naakt
slakken worden gegeten. Niet al te 
grate huisjesslakken worden met de 
bek gekraakt waarna de slak wordt 
opgegeten. Kleine slakjes worden met 
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huis en al opgegeten. Diverse auteurs Dat neemt niet weg dat ik soms wei 
schrijven dat voor de winter een slak- slakken voer. De skinken reageren op 
kenvoorraad moet worden aangelegd dit voedsel zeer gretig. AI te grote 
(MATZ & VANDERHAEGHE, 1977; ZIM- huisjesslakken kraak ik eerst met een 
MERMANN, 1983). Mijn ervaring is tang alvorens ze aan de dieren te 
echter dat deze skinken zeer makkelijk geven. 
ander voedsel willen eten. Kattevoer In bet drinkwater worden calciumglu
uit blik, runderhart en mosselvlees conaat en vitamine AD3 ( 15 druppels 
eten ze goed. Het voedsel vermeng ik per liter water) gedaan. 
met een kalkpreparaat (Osspulvit of 
Sporavit). VOORTPLANTING 
Mijn eigen dieren heb ik opgefokt zon- Gerrards blauwtongskinken zijn Ie
der ze regelmatig slakken te geven. vendbarend. De vrouwtjes kunnen 

worpen hebben varierend van 1 tot 20 
jongen. Bij de geboorte zijn de jongen 
ongeveer 10 em lang (kop + staart). 
Omstreeks maart 1987 constateerde ik 
dat mijn mannelijke skink regelmatig 
een van de vrouwtjes najoeg. De dieren 
waren geboren in mei 1986 en op dat 
moment dus slechts 10 maanden oud. 
N a een peri ode van ongeveer twee 
weken verdween dit gedrag weer. Het 
vrouwtje had wei enkele bijtwonden in 
haar nekstreek. 
Mei 1987 was het vrouwtje zeer dik. 
Haar eetlust was in die tijd ook enorm. 
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Ondanks de goede eet1ust en de dikke 
buik waren de beenderen van het bek
ken aan de rugzijde goed te zien. Aan
gezien het dier vrij jong was, verwacht
te ik in eerste instantie geen jongen. 
Eind mei was haar omvang zodanig 
toegenomen dat ik toch op een zwan
gerscha p beg on te hopen. 
Op 3 juni 1987 vond ik zes 1evende en 
ogenschijn1ijk gezonde jongen in het 
terrarium. De ouderdieren waren op 
da t moment iets ouder dan een jaar. 
ZIMMERMANN (1983) geeft in haar 
hoek aan dat T. gerrardii met 2~ jaar 
ges1achtsrijp is. Voortp1anting op jon-

gere 1eeftijd schijnt dus moge1ijk te 
zijn. 
Dejonge dieren werden meteen in een 
apart terra rium ondergebracht. Na 
enke1e dagen namen ze a1 stukjes kat
tevoer en runderhart uit de pincet aan. 
De eerste maand voerde ik de jongen 
vier tot vijf keer per week. Na een 
maand aten de jonge skinks allemaa1 
hun voedse1 goed uit een bakje. De 
opfok verloopt tot nu toe (september 
1987) zonder prob1emen. Begin au
gustus begonnen bij enke1e exemp1a
ren de zwarte dwarsbanden a1 te ver
anderen in bruine dwarsbanden. 

SLOTOPMERKINGEN 
Gerra rds b1auwtongskinken 1ijken mij 
idea1e terrariumdieren. Ze zijn ge
makke1ijk te verzorgen, niet schuw en 
voortp1anting in het terra rium is mo
ge1ijk. Enke1e bevriende terrarium
houders en Diergaarde Blijdorp te 
Rotterdam hebben in 1986 eveneens 
enke1e dieren gekocht, afkomstig van 
deze1fde kweker waar mijn skinken 
ook vandaan komen. Hopelijk zullen 
hun dieren ook een F2 generatie ver
wekken. A1s ook mijn kweekresu1taten 
en die van de kweker van de ouderdie
ren zich herha1en zullen deze skinken 
misschien wat minder ze1dzaam in de 
Nederlandse terraria worden. 

BREEDING TIL/QUA GERRARDII 
Tiliqua gerrardii, an inhabitant of Austra lia 
was kept in a vivarium measuring 80 X 40X80 
em (LX W X H). Temperature varied between 
25"C and 35"C. The animals were fed catfood, 
meat and occasionally sna ils. Although the a ni
mals were only I 0 months old, they produced six 
young in June 1987. 
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Tip voor het aankleden van 
een rotsterrarium 

Toen ik onlangs in bet bezit kwam van 
zes Europese tjitjaks (Hemidactylus 
turcicus), besloot ik een terrarium in 
te richten dat zoveel mogelijk aan de 
eisen van hun biotoop zou voldoen. De 
gekko' s worden vooral aangetroffen op 
muren en in rotsspleten. Daarom werd 
een terrarium gebouwd met een ach
terwand met enige horizontale rotspla
teaus om als schuilplaats te dienen. 
Omdat cement een te zwaar materiaal 
is, werd gips gekozen als bouwstof. Bij 
een bouwmarkt heb ik 25 kilo wit gips
poeder gekocht dat gebruikt wordt 
voor bet aansmeren van muren. Het is 
goedkoop, bevat geen giftige stoffen, is 
gemakkelijk in verschillende dikten te 
verwerken en droogt vrij snel. Ook 
kunnen er met dit materiaal allerlei 
structuren worden gemaakt. Door bet 
poeder met minder water te mengen 
dan op de verpakking wordt aanbevo
len, krijg je een dikke pasta die op de 
glazen achterwand wordt gesmeerd. 

, Na een paar minuten wordt de pasta 
stijver en kan men er met de vingers 
verschillende structuren in aanbren
gen of de zaak glad afwerken door met 
een vochtige spons te tamponneren. In 
vorm gesneden stukken piepschuim 
van verschillende dikte worden vervol
gens horizontaal in de reeds balfharde 
gipsmassa gestoken en met verse gips 
aangesmeerd of overgoten. Door de 
polystyreenplaten dicht onder en naast 
elkaar te plaatsen krijg je bet effect 
van rotsspleten. Desgewenst kan men 
bet piepschuim eerst met siliconenkit 
tegen de acbterwand plakken en bet 

vervolgens met een staalborstel in de 
gewenste vorm schuren. Zo heb ik 
samen met een bevriend terrarium
houder een groat slangenterrarium 
voor bet natuurhistorisch museum in 
Enschede aangekleed. Met deze tech
niek maakten weer grate 'rotsforma
ties' in. In een deel is ook een kleine 
bodemverwarming ingegoten. 
Na twee dagen is bet gips ·volledig 
droog en tamelijk Iicht. Als bet gips 
wordt aangemaakt kan er een kleur
stof doorheen worden gemengd, bij
voorbeeld de kleurstoftubes voor bet 
kleuren van witte latexverf. Na enige 
dagen drogen kan bet oppervlak wa
terbestendig worden gemaakt met wa
terafstotende, transparante, niet glan
zende beits. 
Met enige fantasie kun je in bet terra
rium of paludarium uiteenlopende 
structuren en vormen krijgen, zoals 
rotswanden, watervallen enz. U zult 
zien dat uw dieren dankbaar gebruik 
zullen maken van een voor hen nieuwe 
en verrassende omgeving. 

MAKING 'ROCKY' STRUCTURES 
IN YOUR VIVARIUM 
The inside of a vivarium can be shaped with the 
aid of structured plaster mortar and polystyre
ne. The polystyrene is shaped with the aid of a 
steel brush, glued into position with mastic and 
covered with a thick plaster mortar which is then 
smoothed out with a sponge. In this way various 
undulations and shapes can be created so as to 
obtain either a rough or smooth structure. The 
materials are both cheap to buy, easily shaped 
and light in weight. The plaster mortar can be 
coloured and made water resistant with a trans
parant stain solution (matt-finish). 

L 


