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Bij dit blad behoort mededelingenblad XVIII , nr. 7

Bij de voorplaat:
De zeeleguaan (Amblyrhynchus crista/us)
Taxonomische status: behoort tot de Jeguanenfamilie (lguanidae), onderfamilie
echte Jeguanen (lguaninae).
Yerspreiding: Galapagos-eilanden.
Beschrij ving: To tale Jengte tot I , 75 m, kop-romplengte tot 50 em.
Biotoop: Rotsk usten op de Galapagos-eilanden. De dieren zonnen op de kale
rotsen. Ze zoeken hun voedsel, a lgen en wieren, in de koude zee rond de eilanden .
De zeeleguanen kunnen zich aanpassen aan de !age tempera turen, o .a . door het
hart Jangzamer te Iaten kloppen of zelfs tijdelijk te Iaten stoppen.
Op de Galapagos-eilanden heeft de zeeleg uaan geen natuurlijke vijanden.
Gedrag: Mannetjes hebben een g root aantal vrouwtjes om zich heen . In de voortplantingstijd nemen de mannetjes een opvallende plaats in de groep in en jagen
rivalen uit de buurt. Soms komt het tot gevechten , waarbij de mannetjes elkaar
met de kop stoten.
Voortplanting: In januari-februari worden twee tot zes eieren gelegd. De jongen
verschijnen in mei.
Terrarium: De zeeleguaan is een bedreigde diersoort en daarom wettelijk beschermd . Het houden in gevangenschap is daarom niet aan de orde.
LJTERATUUR
VR IES, Tj. de, 1974 . Opmerkingen over taxonomic en ecologic van de reptielen van de Galapagosc ila nden II. Landleg ua ncn en zeclcgua nen . Lacerta 32(6): 95- 106.
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Verzorging en kweek van de Madagascargrondgekko (Paroedura pictus)
Alex Bakker
Mondlanestr. 4
2332 ZE Leiden
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IN LEIDING
In september 1986 had ik bet geluk
een paartje Madagascar-grondgekko's aan te kunnen schaffen. De
dieren waren in Denemarken gekweekt. Het is mij niet bekend of deze
nakweek tot de eerste of een andere
generatie in gevangenschap behoort.
Tot mijn verbazing bleef een kweekresultaat niet lang uit. Bij deze wil ik de
gang van zaken graag beschrijven.
ALGEMEEN
De indeling van bet geslacht Paroedura bestaat nog niet zo lang. Eerst werd
de bier behandelde soort tot bet geslacht
Phyl/odactylus gerekend
(KLINGELHQFER, 1957).
De Madagascar-grondgekko komt,
zoals de N ederlandse naam al aangeeft, uitsluitend voor op Madagascar,
met uitzondering van bet noorden.
Deze hagedis leeft in steppen en savannen. Over bet uiterlijk van de dieren
valt bet volgende te zeggen. Ze zijn
fors gebouwd (zoals de wondergekko,
Teratoscincus) en hebben een totale
lengte van ongeveer 14 em. Op hun
driehoekige kop staan twee grote ogen.
De rug is bedekt met zeer kleine, in
stekeltjes uitlopende schubben. Ze
hebben een dikke, als vetreserve dienende staart.
Over dit dier is weinig bekend. Een van
de weinige boeken waarin er iets over
staat is het standaardwerk van Klingelhofer. Kort geleden verscheen echter een boekje dat wat uitgebreider op
gekko's ingaat (SEUFER, 1985).
In Nederland is de soort naar mijn
weten voor bet eerst in 1986 gei"mporteerd. Er was sprake van enige bonderden ingevoerde dieren, hetgeen waar-

schijnlijk niet erg gunstig is geweest
voor de natuurlijke populatie. In
Duitsland is de soort beter bekend;
afgaande op de advertenties in herpetologische bladen wordt er al enige
jaren veelvuldig mee gekweekt.
HUISVESTING
De gekko's kregen een terrarium van
45 x 55 x 45 em (1 x b x h). Deze mateo
acht ik tevens de minimumafmetingen
van een bak voor deze dieren. De
bodem bestaat uit potgrond. Hierop
liggen stenen, een stronk en enige stukken kurkschors. Deze voorwerpen worden door de dieren graag als schuilplaats benut. Een bakje water, waar
geregeld uit gedronken wordt, is ook
aanwezig. Het geheel wordt overdag
door een gloeilamp verwarmd tot zo'n
28°C, terwijl de temperatuur 's nachts
daalt tot ongeveer 18°C.
GEDRAG
Grondgekko's zijn koddige beesten.
Ze banjeren door de gehele bak als
waren ze maarschalken die bet terrein
verkennen. Gezien hun clowneske uiterlijk Ievert dit een grappig tafereel
op.
Ook zag ik de volgende aparte gedragingen. Zo hebben de ouderdieren de
gewoonte regelmatig een voor een hun
poten in hun bek te nemen en deze te
besabbelen en te belikken. Bij jonge
exemplaren zag ik dit ook een keer,
maar toen werd getracht een achtergebleven stukje vervelling van de teen te
trekken. Ook stappen de ouders soms
in bet waterbakje en blijven daar enige
minuten liggen.
v erder heb ik een keer bij een jong
individu bet volgende gezien: bet rende

Paroedura pictus.
Foto:
B.L. Laurens.

op me af, vie! van een stukje steen en
bleef hevig stuiptrekkend, met open
bek, liggen. Onder een stuk schors
gelegd, kwam het gelukkig snel weer
bij. Bij het zoeken naar voedsel is ook
iets speciaals op te merken: de dieren
fixeren een voedseldier voordat zij het
pakken. Dit zorgvuldig richten op de
prooi is te vergelijken met het richten
van kameleons.
A Is jonge dieren zich bedreigd lijken te
voelen, willen ze ook nog wei eens een
schorpioen imiteren. Ze steken hun
staart in de Iucht zodat het net een
angel lijkt. lets dergelijks is ook van
jonge luipaardgekko's (Eub/epharis
macularius) bekend.
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YOORTPLANTING
Het eerste ei ( 12 x I 0 mm) vond ik op 4
november. Ik had toen nog geen copula ties gezien. Op 18 november volgde
het tweede ei, op 22 november het derde en laatste ei. Het vrouwtje kan de
eieren heel lang in haar lichaam bewaren. Soms zijn ze wei 14 dagen voor het
leggen te zien, vlak voor de cloaca. Aile
eieren werden in een broedstoof ondergebracht met als substraat droge potgrand. Het is uiterst belangrijk dat het
substraat droog blijft, daar anders de
eieren te gronde gaan. De luchtvochtigheid mag daarentegen wei hoog
zijn. Bij mij bedroeg die zelfs I 00%.
De temperatuur was 28·c. Twaalf
dagen na het leggen begonnen de eieVOEDING
ren roze te kleuren. Het eerste ei kwam
lk voer de dieren met Gistocal besto- na 73 dagen uit, het tweede na 66
ven krekels, die ze graag eten. Het is dagen en het derde na 77 dagen. Een
aan te raden grote krekels te nemen reden voor deze grote verschillen weet
omdat de gekko's ze anders over het ik niet.
hoofd zien. Een enkele keer krijgen de
gekko's wasmotten.
VERDERE LEGSELS
Ook zijn er al tijd gestampte eierscha- Op 23 februari 1987 legde het
len in het terrarium aanwezig als kalk- vrouwtje een windei. Op 25 februari
voorziening. Tevens worden I 0 drup- vond ik een goed ei en stukken schaal.
pels Avitran (Beaphar, vitamineAD3) Het goede ei werd in de stoof geplaatst
per liter drinkwater gegeven. Hier op een substraat van vermiculite. Het
wordt ook calciumlactaat doorheen kwam na 73 dagen uit.
gemengd.
Op 25 aprill 987 werden een door mij-

ten aangevreten ei en een onbeschadigd ei uit bet terrarium gehaald. Op
bet moment dat ik dit schrijf ligt bet ei
nog in de stoof, ik kan dus nog niets
over de incubatieduur zeggen. Op 26
april werd weer een door mijten aangevreten ei gevonden.
OPFOK VAN DE JONGEN
Volgens SEUFER ( 1985) verloopt de
opfok van de jongen probleemloos. Dit
kan ik helaas niet beamen, daar ik van
de vier uitgekomen dieren er maar
twee overhield.
Een jong stierf na drie dagen. Het was
vermoedelijk gestikt in een krekel. De
tweede vond ik na 2~ maand dood.
Vermoedelijk was het ergens van geschrokken waardoor hartstilstand intrad.
Algemeen is bet volgende te zeggen
over de gekko-baby's: wanneer ze uitkomen zijn ze 4 em groot, beige
gekleurd, met helgele dwarsbanden.
Ze lijken in bet geheel nog niet op de
ouderdieren. Ze groeien snel, in drie
maanden is hun lengte verdubbeld.

Het zijn goede eters. De eerste levensdag nemen ze al krekels aan. Het is
belangrijk dat de jongen kalk en vitaminen krijgen. De eierschaal laat ik
echter achterwege daar ik bang ben
voor verstikking. De temperatuur bij
de opfok is hetzelfde als bij de ouderdieren. De jongen moeten apart opgekweekt worden om agressiviteit te
voorkomen.
Volgens SEUFER ( 1985) zijn de dieren
na zes maanden geslachtsrijp. Bij mij
echter legde bet derde jong al twee
(onbevruchte) eieren toen het am per
vier maanden oud was.
CARE AND BREEDING OF
PAROEDURA PICTUS
Paroedura pictus, a Malagasian ground-gecko

is described. Attention is given to terrarium,
food and behaviour. The breeding results are
described. Several difficulties with the hatchlings are noticed. Two out of four died.
LITERATUUR
KLINGELHoFER, W., 1957. Terrarienkunde,
dritter Teil (Echsen). Alfred Kernen Verlag,
Stuttgart.
SEUFER, H., 1985. Geckos. Albrecht Philler
Verlag, Minden.

Huislook (Sempervivum tectorum),
een lust voor het oog.
F.H.J. Hagedoorn
Langegracht 85
2312 NX Leiden
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INLEIDING
Het schijnt Karel de Grote geweest te
zijn, die zijn onderdanen verplichtte
huislook (Sempervivum tectorum) op
daken te planten tegen blikseminslag.
Oorspronkelijk kwam deze plant alleen voor in de AI pen en de Pyreneeen.
In Nederland vindt men de plant bier
en daar in de zuidoostelijke provincies
op daken van schuurtjes, bovenop mu-

ren en dergelijke.
AI vroeg in mijn terrariumhobby was
ik geintrigeerd door de wonderlijke
plakkaten van rozetten, die huislook
alras vormt. Het is niet te verwonderen
dat deze plant genoemd wordt in een
oud terrariumboek zoals het Verkadealbum 'Zeewateraquarium en terrariurn' (PORTIELJE, 1930), waarin een

terrarium nog een lust voor bet oog
moest zijn en een getrouwe afspiegeling van de natuur. Tegenwoordig is
deze plant weer te krijgen bij de tuincentra, waar hij voor weinig geld
gekocht wordt door tuinliefhebbers
met bijvoorbeeld rotspartijen in de
tuin. Een buitenkansje lijkt me voor
terrariumliefhebbers met droge en 's
winters koele terraria of buitenbakken. Toen je nog muurhagedissen (Podarcis muralis) en rugstreeppadden
(Bufo calamita) mocht houden, plantte ik huislook in droge terrariums.
Maar ook als bodembedekker in bakken met een stenen achterwand voor
de Europese muurgekko (Tarentola
mauritanica) is hij te gebruiken.

ren bevonden zich overdag jonge
exemplaren van de gewone pad (Bufo
bufo) en de bruine kikker (Rana temporaria).
In bet terrarium moet men de plant
veellicht geven, bij voorkeur met TLlampen en enige warmte met behulp
van een spotje. Een koele periode lijkt
gezien de herkomst uit de bergen
noodzakelijk. De plant is dan ook ideaal in terraria met hagedissen uit de
zuidelijke gebergten, zoals Lacerta
laevis, L. montico/a, L. praticola enzovoorts. Als bodemgrond neemt men
een deel potgrond, een deel zand en
een deel klei. Dit laatste verkrijgt men
door fijn grind voor de kattebak enige
tijd in water te Iaten weken. Ooit werd
mij door een kennis aanbevolen zeer
arme grond te nemen, bijvoorbeeld
vanonder een ligusterhaag. Experimenteren met diverse bodemmengsels
is geen onaangename bezigheid. In
ieder geval kan men de doorlaatbaarheid voor water bevorderen door een
deel gestampte bloempotscherven of
dakpannen aan de grond toe te voegen.
Wenst men voor bet terrarium een
andere bodemgrond dan kan de huislook in lage brede bloempotten geplaatst worden. Het stekken gebeurt
eenvoudig door nieuw gevormde rozetten af te scheuren en op te patten. De
huislook is een fraaie vetplant, een
ideale bodembedekker en een lust voor
bet oog.

BIOLOGIE
Voor de beschrijving van huislook
neem ik mijn Flora van Nederland
(HEIMANS et al., 1965) als uitgangspunt. Huislook behoort tot de familie
der vetplanten (Crassulaceae) en bet
geslacht Sempervivum. Het is een
overblijvende plant die bestaat uit grote rozetten met uitlopers die weer nieuwe rozetten vormen. Een rozet, dat
zelf wei op een bloem lijkt, bestaat uit
kransen van dikke blauwgroene bladereo en heeft een diameter tot 10 em.
De blaadjes zijn rond de 6 mm dik en
eindigen vaak in een donkerrood
puntje. De rozerode bloemen vormen
een tros op de 20 tot 30 em hoge bebladerde stengel. Er zitten soms twintig of
meer bloemen in de tros. Als de bloe- HOUSELEEK, SEMPERVIVUM TECTOmen zijn uitgebloeid, sterft ook bet RUM. A BEAUTY FOR THE EYE
A succulent is described and the use in in- and
rozet a f. De bloeitijd valt in september outdoor vivaria is explained.
en oktober.
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TOEPASSING
H uislook kan geplant worden in tuinen
met rotspartijen, die bezocht worden
door inlandse reptielen en amfibieen.
Zelf had ik de plant in een wilde tuin
(HAGEDOORN, 1986). Onder de blade-

LITERATUUR
HAGEDOORN, F.H.J., 1986. Het mooie van
een lelijke tuin. Lacerta 45(3):46-48.
HEIMANS, E., H.W. HEINSIUS & JAC. P.
THIJSSE, 1965. Geillustreerde Aora van Nederland. Versluys N.V., Amsterdam, Antwerpen.
PORTIELJE, A.F.J., 1930. Zeewateraquarium
en terrarium. Verkade, Zaandam.

Waarnemingen aan de herpetofauna van
Cyprus ( 1). Zeeschildpadden
G.P. Oxtoby
Bazaar 19
7552 KP Hengelo
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Buikschild van
Caretta
caretta
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IN LEIDING
In 1985 bezochten mijn vriendin en ik
Cyprus, een eiland in bet oosten van de
Middellandse Zee. Omdat ik vroeger
enkele jaren op dit eiland gewoond
heb, had ik veel zin om daar naar de
reptielen- en amfibieenfauna te kijken,
temeer omdat ik wist dat er een rijke
herpetofauna op Cyprus is. Tijdens
ons vier weken durende bezoek hebben
we bet hele eiland verkend, met uitzondering van die gebieden die nu voor
de bezoeker van bet zuidelijke gedeelte niet toegankelijk zijn. Het noordelijke deel van bet eiland wordt namelijk
sinds bet begin van de jaren '70 door
bet Turkse Ieger bezet. Tijdens ons
verblijf brachten we een bezoek aan
professor dr. Soleas, oprichter van bet
natuurhistorisch Museum van Paphos.
Via deze man kwamen we in contact
met de beer Akis Alekou, ambtenaar
van bet Ministerie van Visserij, die ons
vertelde van de in Paphos gehouden
zeeschildpadden. Sinds enige jaren
heeft bet Ministerie van Visserij bet
'Green Turtle Project' opgezet. Bierover handelt dit artikel.
ZEESCHILDPADDEN
Hoewel zeeschildpadden de voorkeur
geven aan warmere tropische wateren
worden ze toch ook in bet koudere zeewater van de Atlantische Oceaan en de
Middellandse Zee aangetroffen. De
schildpadden komen daar zelfs tot
voortplanting en leggen hun eieren aan
de stranden van de warme Ianden van
de Middellandse Zee, onder andere in
bet zuiden van Turkije en op Cyprus.
Het betreft bier voornamelijk de soepschildpad (Chelonia mydas mydas)

en de onechte karetschildpad (Caretta
caretta caretta). Het zijn uitstekende
zwemmers, zodat de dieren in staat
zijn over grote afstanden te trekken.
Omdat zeeschildpadden van oudsher
commerciele waarde hebben, zijn ze in
aantal sterk achteruitgegaan en worden zelfs in sommige streken met uitsterven bedreigd. Ook de waterverontreiniging en bet toenemende toerisme
(bijvoorbeeld door de bouw van hotels)
hebben tot deze teruggang bijgedragen.
Tot voor kort zag de plaatselijke bevolking van Cyprus de eieren van zeeschildpadden als een delicatesse. Door
de reddingsactie van bet Ministerie
van Visserij worden ze nu beschermd.

CARETTA C. CARETTA
De onechte karetschildpad komt voor
in de Atlantische Oceaan, de Zwarte
Zee en de Middellandse Zee. Volwassen dieren bereiken een carapax-lengte van 100-150 em en wegen dan 100 a
150 kg. Het grootste exemplaar ooit
gevangen had een gewicht van 500 kg
en een schedellengte van ruim 30 em.
De onechte karetschildpad is carnivoor. Zijn dieet bestaat voornamelijk
uit mosselen, kleine kreeften en vis.
Het carapax van de volwassen dieren is
donkerbruin met creme-bruin op de
zijkanten. Het plastron heeft een uniforme, helder lichtbruine kleur (zie
figuur voor de verdeling van de schubben op bet plastron). De schubben aan
de bovenzijde van de ledematen en de
kop steken door hun bruine kleur duidelijk af tegen de lichtbruine tot
cremeachtige grondkleur. Zoals reeds
gezegd, komen de dieren ook in de

Buikschild van
Chelonia
mydas
mydas.

Middellandse Zee tot voortplanting.
De dieren die we op Cyprus hebben
gezien, eopuleren in de kustwateren en
leggen hun eieren aan bet strand van
Lara, aan de westkust van bet eiland
(zie kaart). Het voortplantingsseizoen
begint eind meijbegin juni. Tijdens de
maanden juni, juli en augustus zoeken
de draehtige vrouwtjes de stille zandstranden van Lara op, waar ze aan
land komen en hun eieren ingraven. Ze
leggen gemiddeld I 00-I SO eieren binnen een tijdsbestek van I O-I2 minuten
(dus ongeveer I2 eieren per minuut).
De ronde eieren zijn helder wit en hebben een diameter van 40 mm. De dieren graven daarvoor kuilen met een
diepte van ruim 60 em. Afhankelijk
van de omgevingstemperatuur komen
de eieren na ongeveer 30-60 dagen uit.
Geslaehtsrijpe vrouwtjes kunnen meer
legsels per jaar produeeren. Omdat wij
bet eiland reeds in mei bezochten, hebben we van bet leggen en uitkomen
geen getuige kunnen zijn. In plaats
daarvan braehten we een bezoek aan

legplaats
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de bewaarkooien in de haven van Paphos waar de pas uit bet ei gekropen
jonge diertjes (van ongeveer 5 em)
worden grootgebraeht voordat ze weer
in zee worden uitgezet. De dieren die
we daar zagen waren ruim een half
jaar oud. Er waren ook oudere exemplaren bij van ruim 70 em.

CHELONIA M. MYDAS
De soepsehildpad bereikt volwassen
een gemiddelde lengte van I 00 em met
een gewieht van rond de 200-250 kg.
Het grootste exemplaar ooit gevangen
had een lengte van I40 em en woog
ruim450 kg (LANKA & VIT, 1958). Net
als voor de karetsehildpad geldt dat
deze soort alleen in helder zeewater
voorkomt, voornamelijk in de sehonere
wateren van de Atlantisehe Oeeaan en
de Middellandse Zee. De kleur van
volwassen exemplaren is variabel,
maar meestal bruin of groenaehtig
met kleine, gele vlekken over de sehubben verdeeld. De kop van bet dier is
groot en eylindriseh van vorm. Hij kan
slechts voor een klein deel in de
bepantsering worden teruggetrokken.
De poten van jonge dieren zijn in verhouding tot bet sehild enorm groot. De
soepsehildpad is herbivoor en voedt
zieh voornamelijk met zeeplanten en
wieren. Het zijn uitstekende zwemmers, die bij de minste verstoring tot
grote diepten kunnen duiken. Ze zijn
in staat gedurende lange tijd onder
water te blijven. Volwassen vrouwtjes
produeeren 75-200 eieren en zijn in
staat meer legsels per jaar te produeeren. De ronde, helder wit gekleurde
eieren hebben een diameter van 40
mm. Ze worden eveneens in kuilen aan
zandstranden ingegraven en komen
afhankelijk van de broedtemperatuur
ongeveer na zes tot tien weken uit. De
pas uit bet ei gekropen diertjes zoeken
onmiddellijk de veiligheid van bet water op. Onder natuurlijke omstandig-

de haven van Paphos bewaarnetten
gebouwd waarin een aantal van deze
dieren voor observatie worden gehouden voordat ze weer in zee worden vrijgelaten. Ook zijn er experimenten gedaan met betrekking tot incubatietemperatuur en de daarmee in verband
staande geslachtsverhoudingen bij de
jonge dieren.
Het leggen
van de eieren.

heden zorgt het maanlicht voor de
weerkaa tsing van licht in de branding,
waarop de jonge diertjes zich orienteren bij hun tocht naar zee. Aan de minder rustige legstranden van de Ianden
aan de Middellandse Zee worden de
jonge dieren soms ook door bet Iicht
van hotels aangetrokken en trekken
vervolgens ook in die richting langs het
strand. Dit geldt eveneens voor de
karetschildpad. De consequenties van
een te lang durende tocht naar zee zijn
voor de jonge schildpadden vaak catastrofaal. Vandaar ook dat in sommige Ianden reeds maatregelen zijn getroffen om hotelbouw langs sommige
stranden tot een minimum te beperken
of zelfs te verbieden.
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SLOTWOORD
Het project van het Cyprische Ministerie van Visserij is een goed voorbeeld
van een verandering die heeft plaatsgevonden in de algemene mentaliteit
ten aanzien van zeeschildpadden.
Door zulke projecten op te zetten en
een consequent beleid te voeren neemt
de ecologische waarde een belangrijkere plaats in dan de commerciele en
culinaire waarde van deze met uitsterven bedreigde zeeschildpadden.
HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS
ON CYPRUS (1). SEATURTLES
In May 1987 the author visited Cyprus. During
his stay he visited locations of The Green Turtle
Project. which is set up by the Cyprus Fisheries
Department to protect the breeding grounds of
Chelonia mydas and Caretta caretta at both
Lara and Paphos. In the small fishing village of
Paphos nets have been built in the harbour to
keep hatchlings of both species for studies. before they are released. Both species mate in the
waters surrounding the island, and lay their eggs
at a location known as Lara Beach, a stretch of
sandy beach along the western coast of the
island. There. the eggs are protected from prowlers (both human and animal). During the egg
laying season. which starts in June, the beach is
visited by hundreds of female turtles of both
species. After an incubation of several weeks,
the hatchlings make their way to the sea. The
Green Turtle Project includes research carried
out in the field of artificial incubation and related sex ratios based on various incubation temperatures. and ecological studies for the protection of the breeding grounds and egg laying
sites.

GREEN TURTLE PROJECT
Dit project op Cyprus is gericht op
bescherming van zeeschildpadden van
de soorten Chelonia mydas en Caretta
caretta die op het zandstrand van Lara
aan de westkust van het eiland hun
eieren ingraven. Dit strand wordt tijdens het legseizoen voor onbevoegden
afgezet. Bezoeken aan het strand tijdens de legperiode zijn echter onder
officiele begeleiding wei mogelijk. Aile
legkuilen worden gedurende de broedperiode nauwlettend gecontroleerd en
de jonge dieren worden bij het uitko- LITERATUUR
men veilig naar zee begeleid. Omdat er LANKA. V. & Z. VIT. 1985. Reptiles et Ampook onderzoek wordt gedaan, zijn er in hibiens. Praag.

Geslaagde kweek met de groene
wateragame (Physignathus cocincinus)
H. Hesseling
Gildekamp 20-10

6545 KD
Nijmegen
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IN LEIDING
Sinds bet najaar van 1984 ben ik in bet
bezit van twee, van de dierenhandel
afkomstige, groene wateragamen
(Physignathus cocincinus). Op grond
van de door NIETZKE ( 1972) besehreven versehillen met P. mentager ( 1OIl infralabialia bij P. mentager tegenover 6-7 infralabialia bij P. cocincinus) behoort bet door mij aangesehafte koppel tot de soort P. mentager. Dit
is bet geval met de meeste in de handel
verkrijgbare groene wateragamen. Tegenwoordig wordt er geen onderseheid
meer gemaakt tussen beide soorten.
WERMUTH ( 1967) besehouwt mentager als synoniem van cocincinus. De
laatste naam wordt, als oudst bekende
naam, algemeen gehanteerd.
Beide dieren waren bij de aansehaf
ongeveer 30 em lang (kop, romp,
staart). Na vergelijking met de inmiddels even grote nakweekdieren eoncludeer ik dat de dieren ongeveer tien
maanden oud geweest moeten zijn.
Om optimaal te kunnen voeren met
huiskrekels, bestrooid met Osspulvit,
werden de dieren voorlopig ondergebraeht in een niet al te groot terrarium.
Deze bak had afmetingen van 70 x 40
x 40 em (I x b x h) en een uitneembaar
waterbassin. Het bassin is daardoor
makkelijk te reinigen. Dit is noodzakelijk in verband met de ruime dosering
van in water oplosbare vitamine ADdruppels (25 druppels per liter water)
en ook vanwege bet feit dat de dieren
vrijwel zonder uitzondering hun uitwerpselen in bet water deponeren.
Een probleem bij uit de natuur afkomstige dieren vormt bet springen en

duwen tegen de ruiten, metals gevolg
besehadiging van de neus. Wanneer de
neus eenmaal besehadigd is heelt deze
slechts moeizaam. Ook bet gebruik
van wondzalf heeft weinig zin, daar dit
door de dieren over bet algemeen snel
wordt afgestreken. Aanbrengen vlak
voor bet doven van de lampen heeft
dan ook de meeste zin. Ik bestreed bet
euvel bovendien door bet afplakken
van de onderkant van de ramen om bet
uitzieht van binnenuit te belemmeren.
Tevens heb ik platen geperste kurk aan
de binnenkant van bet terrarium bevestigd. Onder de inmiddels aeht
maanden oude nakweekdieren speelt
dit probleem nauwelijks een rol, waarsehijnlijk doordat deze van jongs af
aan met bet Ieven in een terrarium vertrouwd zijn.
HUISVESTING
Begin 1985 gingen de dieren naar een,
aanzienlijk grater, terrarium van 115
x 60 x 145 em (I x b x h). Dit terrarium
is voorzien van een ingebouwd waterbassin, waarvan de temperatuur op
ongeveer 27°C wordt gehouden. De
bodem is bedekt met zand, dat redelijk
vochtig is in verband met de geschiktheid voor bet afzetten van de eieren.
Potgrond kan ook als bodembedekking
gebruikt worden, maar dit heeft als
nadeel dat bet waterbassin sneller en
sterker vertroebelt. Als klimgelegenheid zijn boomstronken en kienhout
gebruikt, terwijl aangebraehte plateaus op versehillende niveaus veelal
als zonneplaats worden benut. De aehterwand bestaat uit geperste kurkplaten.

urn, bevolkt door Basiliscus p/umifrons, heb ik in de loop der jaren vele
basilisken gekweekt zonder van deze
TL-buizen gebruik te maken.

Volwassen
mannetje.
Foto: F. Reulink.
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VOEDING
Medio 1985 ben ik mede in verband
met de grootte van het terrarium geleidelijk overgestapt op andersoortig
voedsel: treksprinkhanen, muizen,
mosselen, kattevoer uit blik, en fruithapjes van banaan, peer, appel e.d. De
fruithapjes werden steeds rijkelijk
voorzien van Osspulvit AD3 en Roosvicee. Vooral het in voldoende mate
toedienen van AD3 via het drinkwater
Zowel hoven- als onderin het terrari- is in verband met de grootte van het
um zijn spots bevestigd (2 x 100 W, 1 waterbassin moeilijk.
x 40 W), terwijl in de lichtkap een
Philips 09 TL-buis voor UV-straling GEDRAG
zorgt. De temperatuur op de plateaus Het typisch agame-achtige imponeeronder de spots bedraagt 35-40"C, ter- gedrag zag ik al bij zeer jonge dieren.
wijl de minimumtemperatuur overdag Het is daarom te beschouwen als terrionderin het terrarium niet onder de tori urn- en als baltsgedrag. Het gaat
25"C komt. Het voordeel van deze voor als volgt: Een wateragame begint te
wateragamen relatiefhoge temperatu- wenken door een voorpoot op te heffen
ren is, dat de dieren vee! mooier op en daarmee kringvormige bewegingen
kleur zijn dan bij lagere temperaturen. uit te voeren. Het geheel wordt begeDan benadert de kleur vaak het zwart leid door heftig staartzwaaien. Een of
en de prachtige geel-oranje-blauwe meer agamen reageren hierop door
keelwam van de mannetjes komt nau- zich zijdelings naar de wenker te keren
welijks tot uitdrukking. De grotere en terug te zwaaien. Hierdoor raakt de
activiteit die de dieren ten toon sprei- eerste zeer opgewonden, slaat onrustig
den kan helaas wei nadelig zijn in ver- met de staart, zet de keel open spert de
band met het beschadigen van de neu- bek open. Wanneer de andere Physigzen bij uit de natuur afkomstige die- nathus zich hierop niet afwendt,
ren. Wanneer het terrarium voorzien springt de dreigende a game op het dier
is van voldoende zwemgelegenheid is af en doet alsof hij wil bijten. Het komt
naar mijn mening regelmatig sproeien echter nooit tot meer dan wat geduw,
niet nodig; een te hoge vochtigheids- waarna de dieren de strijdbijl begragraad resulteerde bij mijn nakweek ven en zich op een tak te rusten legzelfs in schimmelvlekken, die bij het gen.
verlagen van de luchtvochtigheid weer lnteressant bij mijn koppel was de wijziging die zich vrij abrupt voltrok in de
verdwenen.
Of de aanwezigheid van een Philips 09 onderlinge machtsverhouding. AanTL-buis enige invloed heeft uitgeoe- vankelijk was het vrouwtje heer en
fend op het snelle kweekresultaat be- meester in het terrarium en werd het
twijfel ik. In een aangrenzend terrari~ mannetje keer op keer gedwongen een

Volwassen
vrouwtje.
Foto: H. Houtman.

beter heenkomen te zoeken. Allengs
werden echter de rollen omgedraaid,
waarbij naar mijn mening de geslachtsrijpheid van het mannetje een
grate rol speelde. Vanaf dat moment is
een kort kopknikken of wenken met
een van beide voorpoten voldoende om
het vrouwtje het hazepad te Iaten kiezen. Na het afzetten van het tweede
legsel heb ik het vrouwtje zelfs gedurende enkele weken onderdak verschaft bij de naburige Basiliscus p/umifrons ten einde het rust te gunnen en
op krachten te komen. Dit leverde overigens geen problemen op, ook niet bij
Jongen van
acht maanden oud. het terugplaatsen in het oorspronkelijFoto: F. Reulink.
ke terrarium.

UITBROEDEN VAN DE EIEREN
Op 12 januari 1987 werd het eerste
legsel in vochtig zand op de bodem
ingegraven. De tien witte eieren vertoonden vee! overeenkomst met de
door HOUTMAN (1987) beschreven en
genlustreerde eieren van Basi/iscus
p/umifrons. Zelfs het hier en daar in
het terrarium aanwezige grint werd
met voor- en achterpoten over het zand
gewerkt, zodat ik van geluk mocht
spreken getuige te zijn geweest van het
leggen, daar ik anders alleen aan de
ingevallen flanken van het vrouwtje de
aanwezigheid van een legsel ergens in
het terrarium had kunnen vermoeden.
Het legsel, dat ik ondanks hevige protesten van het vrouwtje snel opgroef,
broedde ik uit op de wijze die ook bij
het uitbroeden van eieren van B. p/umljrons zijn diensten meermalen had
bewezen: De eieren worden geplaatst
in een half met veenmos gevulde plastic bak met gaas in bodem en deksel
voor ventilatie. Het is niet noodzakelijk de eieren met veenmos toe te dekken, hoewel ik dit meestal wei doe. De
plastic bak wordt geplaatst in een met
ca. 10 em water gevuld aquarium ( 40 x
25 x 25 em) op twee omgekeerd op de
bodem geplaatste bloempotten. Met
behulp van een verwarmingselement
met ingebouwde thermostaat wordt de
watertemperatuur zo geregeld dat de
eieren op de gewenste temperatuur Jiggen. De luchtvochtigheid loopt met
behulp van deze methode snel op tot
100%. Eventueel ten gevolge van de
hoge vochtigheidsgraad optredende
rode vlekken aan de onderkant van de
eieren (die in de loop van de uitbroedperiode twee adriemaal zo groat worden en enigszins verkleuren) hebben
bij mij noch nadelige invloed gehad op
het uitkomen van de eieren, noch op de
levensvatbaarheid van de nakweek.
Ook van slechtere kweekresultaten ten
gevolge van het draaien van de eieren

Close-up van
het volwassen
mannetje.
Foto: F. Reulink.

Jong van acht
maanden oud.
Foto: F. Reulink.

is mij, ook bij B. p/umifrons, niets
gebleken.
Van de tien eieren van 12 januari, die
op gemiddeld 31 ·c werden uitgebroed,
kwamen na 65-68 dagen zeven jongen
uit, waarvan ik er drie zelf uit het ei
bevrijdde; de overige drie eieren waren
voor die tijd al ingevallen. De drie dieren die ik uit het ei bevrijdde Ieken
aanvankelijk nauwelijks levensvatbaar hoewel ze volkomen volgroeid
waren, maar na enkele dagen waren ze
zowel uiterlijk als qua gedrag niet

meer van de overige te onderscheiden.
Na enkele maanden bleken de drie
echter toch diverse vergroeiingen en
gebreken te vertonen. Het relatief !age
aantal in goede conditie verkerende
jongen weet ik eerder aan het feit dat
de broedbak gedurende bepaalde periodes aan te hoge temperaturen heeft
blootgestaan, dan aan het feit dat de
temperatuur in de broedbak duidelijke
schommelingen vertoonde. Dit bleek
na het uitbroeden van het tweede legsel, dat op 19 maart 1987 werd gelegd.
Dit legsel omvatte negen eieren, die op
gemiddeld 28·c werden uitgebroed.
Na een periode van 67 tot 71 dagen
kwa men a ile negen jongen zelf uit het
ei. Geen van deze dieren vertoonde
gebreken. Ook dit legsel had blootgestaan aan temperatuurschommelingen
tussen 24·c en 32.C; ik had echter
gezorgd dat de temperatuur de 32·c
niet te hoven ging. Aile jongen zijn tot
op dit moment in uitstekende conditie.
Ik verzorg ze op de wijze waarop ik
mijn oorspronkelijk aangeschafte dieren heb grootgebracht. Het is dan ook
een genot om deze, relatief goed houdbare, dieren gade te slaa n en groot te
brengen.
BREEDING PHYSIGNATHUS
COC!NCINUS
A pair of P. cocincinus is kept in a vivarium,
measuring 11 5 x 60 x 145 em (LX W X H).
Temperature varies between 25"C and 40"C.
The a nima ls are fed locusts, mice, cat food and
fruit. Ja nuary 1987 the female produced a
clutch of I 0 eggs. After 65 days seven young
hatched. March 1987 nine eggs were produced,
all hatched.
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De roodrugsalamander (Plethodon
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WOORD VOORAF
AI jaren wilde ik enkele Oregon-bossalamanders (Piethodon vehiculum)
hebben, want sinds ik daar een foto
van had gezien was ik helemaal weg
van deze landsalamander. Helaas had
ik oude en nieuwe prijslijsten en advertenties nagezocht, maar deze soort was
niet te krijgen. Toch hoopvol gebleven
heb ik met goed gemoed een bak voor
deze dieren ingericht. Dit is doorgaans
de beste manier: 'eerst de bak en dan
de dieren', maar wat doe je nu als
blijkt dat je een jaar later nog steeds
een mooie bak hebt staan, maar nog
steeds geen vulling. Gelukkig had
Dave van Loch em toevallig enkele
Plethodon cinereus die hij wei kwijt
wilde en zodoende had ik na lange tijd
toch bijna de salamander die ik wilde
hebben. Ik heb er geen spijt van want
Plethodon cinereus mag dan iets minder mooi zijn, hij is zeker niet minder
interessant. Het enige nadeel bij deze
dieren is dat ze erg weinig te zien zijn,
waardoor je weer een kick krijgt als je
na enkele weken zomaar een salamander door de bak ziet schieten.
BESCHRIJVING
De roodrugsalamander heeft een lengte van ± 11 em en is ± 7 mm dik.
Sommige van deze dieren zijn geheel
grijszwart terwijl andere naast deze
ondergrond ook een rode streep over de
rug hebben, vanaf de kop tot aan bet
staartpuntje. De onderzijde is zwart
met grijswitte stippen. De mannetjes
van deze soort zijn iets kleiner dan de
vrouwtjes. Voor een uitgebreide beschrijving verwijs ik naar BISHOP
(1974) of RIMPP (1978).

VERSPREIDINGSGEBIED
De roodrugsalamander komt voor van
Gaspesia tot Cape Breton Eiland en
westelijk naar Fort William en Ontario. In zuidelijke richting loopt zijn
verspreidingsgebied van Dallas via
Missouri naar Arkansas (BISHOP,
1974).
BIOTOOP
De roodrugsalamander is een geheel
op bet land Ieven de salamander, die
ook voor de voortplanting geen water
meer nodig heeft. Hierdoor is zijn leefgebied dus ook niet aan water gebonden. Hij komt voor in loof- en naaldbossen, waar hij zich ophoudt tussen
schors en rottende delen van dode
borneo, tussen stenen en mos en vooral
tussen bet loof, maar meestal toch wel
op tamelijk vochtige plaatsen.
TERRARIUM
Het terrarium waarin ik de dieren
houd heeft een bodemoppervlakte van
40 x 80 em. Hierin kunnen zes tot acht
exemplaren. Zelf had ik er maar vier
en de dieren hadden dus ruimte genoeg.
Deze salamander houdt ervan om zo af
en toe eens een beetje te klimmen en
bet is voor de dieren erg prettig als u
daar bij de inrichting aan denkt. Ik had
de dieren in een terrarium van 80 em
hoog en heb ze regelmatig bovenin bet
terrarium gesignaleerd, waarbij ze
zelfs via de voorruit naar hoven wisten
te komen.
In bet terrarium lag een laag grond
van 20 em die bestond uit turfblokken,
kienhout, aarde en bladeren. Ik ben
een voorstander van een natuurlijke

YO EDSEL
Het voedsel voor deze dieren moet niet
at te groat zijn, maar de dieren zijn
beslist niet kieskeurig. Zelf voerde ik
eens per half jaar een flinke hoeveelheid pissebedden, miljoen- en duizendpoten, wormen en verder van alles wat
er bier maar te vinden is. Door het
kleine aantal dieren in verhouding tot
bet terrarium waren de overlevingskansen voor de voedseldieren zo groat,
dat deze zich gemakkelijk konden
voortpla nten in deze bak. Zodoende
hoefde ik dus maar weinig te voeren en
zaten er toch alle maten voer in de bak.
Dit is zeker bij deze salamander wet
nuttig, want als je dan opeens een paar
kleine salamandertjes door de bak ziet
!open, weet je ook dat er voldoende
voer in de bak aanwezig is.

Rood rug-
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omgeving en er waren dus voldoende
schuilplaatsen. Hierdoor waren de salamanders minder vaak te zien en kon
ik ook geen controle op de dieren uitoefenen. Als de dieren hanger zouden
hebben dan komen ze vaker te voorschijn om voedsel te bemachtigen,
waardoor je toch een soort controle
hebt. Een voordecl van een dikke laag
grond is, dat de dieren ook een beetje
temperatuurverschil kunnen vindcn in
het terrarium zelf. Het terrarium kan
fraai ingericht worden hoewel dat voor
de dieren niet van zoveel belang is. A Is
het terrarium door TL-buizen verlicht
wordt kan men hier het dag-nacht ritme en bet zomer-winter ritme mee
aangeven. Als de temperatuur dan ook
nog varieert van 20-22 graden C in de
zomer overdag, naar 12-15 graden C
in de winter, dan is de kans op nakweek
zeer groat. 's Nachts client de temperatuur altijd lager te zijn, vooral 's
zomers, omdat de dieren anders niet zo
lang Ieven. Een winterslaap is geen
slecht idee, maar de dieren hebben het
niet echt nodig.

VOORTPLANTING
De dieren paren in de maanden oktober tot december. De mannetjes deponeren dan spermapakketjes op de
grand, die door de vrouwtjes worden
opgenomen. De eieren worden in de
maanden juni en juli gelegd en na
ongeveer anderhalve maand komen
dan de jonge salamandertjes eruit gekropen. De eieren worden in een soort
druiventrosje aan het plafond van een
laag holletje gehangen, waarna het
wijfje zich om de eieren strengelt. Het
wijfje Jegt drie tot dertien eieren,
meestal zijn het er zes. Het nestje
wordt over het algemeen in een stuk
rottend bout gemaakt en dit is dus wet
belangrijk voor de inrichting van uw
terrarium. De grootte van de eitjes
varieert van 3 tot 5 mm. Bij de ontwikkeling van de eitjes komt in bet geheel
geen water te pas.
JONGE DIEREN
De jonge salamanders zijn als ze uit
het eitje komen ongeveer 19 mm lang
en na enkele maanden zijn ze at

gegroeid tot ongeveer 40 mm waarbij
ze dan ongeveer 3 mm dik zijn. Ze eten
na enkele weken, maar moeten dan
vanzelfsprekend wei heel klein voedsel
hebben, zoals jonge pissebedden, jonge
miljoen- en duizendpoten, tubifex, enchytreeen, fruitvliegjes enzovoort.
Als u de jonge dieren ontdekt, kunt u
ze eventueel ook in bet terrarium Iaten
zitten, want ik heb bij mijn dieren geen
kannibalisme gemerkt. Macht u de
jonge dieren willen verplaatsen naar
een andere bak, doet u dat dan heel erg
voorzichtig want ze willen nog wei
eens wegspringen. Dejonge exemplaren springen ongeveer 3 4 em hoog.
Bij oudere dieren heb ik dit tot nu toe
nog niet waargenomen.

a

SLOT
Plethodon cinereus is een zeer interessant dier, dat evenals aile andere
landsalamanders erg interessant is
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vanwege de aparte aanpassingen aan
een Ieven zonder water.
Ik hoop dat dit artikel weer een paar
mensen kan stimuleren om landsalamanders te gaan houden, zodat ook
bier wat meer mee gekweekt kan worden. AI zijn bet geen uitgesproken dieren voor een gezelschapsbak, je kunt
toch ondanks bet feit dat je ze zelden
ziet een hoop lol aan deze dieren
beleven.
PLETHODON CINEREUS
IN THE TERRARIUM
Some remarks are given about keeping P. cinereus in a terrarium.
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PANTOFFELDIERTJES KWEKEN VOOR JONGE SALAMANDERLARVEN
De eerste week teren salamanderlarven nog op hun dooiervoorraad, daarna gaan
ze op zoek naar kleine organism en in bet water, zoals pantoffeldiertjes. Hans
Schouten schreef over pantoffeldiertjes in Mens & Wetenschap (1988, no. 2) een
leuk artikel, waarin hij ook een recept geeft voor de kweek. We snijden koolrabi
of voederbiet in blokjes van circa I em en drogen deze op een stuk papier op een
warme droge plaats. Ze zijn lang houdbaar. We zetten een pot water met wat
gedroogde blokjes op een warme plaats. Aan deze bacteriekweek (bet voedsel
voor de pantoffeldiertjes) voegen we wat slootkantmateriaal (gras, hooi) toe.
Ook oud water uit b. v. een bloemenvaas of de dakgoot kan gebruikt worden
om de cultuur met pantoffeldiertjes te starten. Om de kweek in stand te houden
moeten we regelmatig kleine hoeveelheden doorenten naar verse flessen water
met koolrabiblokjes. We voederen de pantoffeldiertjes aan de salamanderlarven
door wat water uit de kweek over te gieten in het aquarium. Na een dag of tien
kunnen weal kleine Cyclops of Daphnia voeren, maar geef steeds weinig tegelijk.

