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Bij de voorplaat: 
De groene leguaan (Iguana iguana) 

Taxonomiscbe status: Familie Leguanen (lguanidae), onderfamilie Ecbte 
leguanen (lguaninae). 
Verspreiding: Het noorden van Zuid-Amerika tot bet zuiden van Brazilie en 
Paraguay, Midden-Amerika en de Antillen. 
Bescbrijving: Totale lengte tot 1, 75 m. 
Biotoop: Varieert van regenwoud, tot savanneacbtig gebied, naar de soms lange 
tijd zeer droge eilanden van de Antillen. Hoog in de kruinen van de bomen 
kunnen de dieren urenlang liggen zonnen. Bij gevaar scbromen ze niet zicb van 
meer dan 10m boogte te Iaten vallen. Vaak duiken ze onder, om onder water 
zwemmend een veilig beenkomen te zoeken. 
Natuurlijke vijanden: Voomamelijk roofvogels, maar ook de afgodslang 
(Boa constrictor) . Op de eilanden worden de eieren belaagd door ameiva's en 
ratten, veel jonge dieren vallen daar ten prooi aan bonden en katten. Overal in 
het verspreidingsgebied staat leguanevlees ook op het menu van de mens. 
Voedsel: Blad, bloemen, vrucbten, aas. In bet terrarium eten ze vrijwel aile 
soorten groenten en fruit, daarnaast ook vlees en vis. Jonge dieren eten ook 
insekten. 
Gedrag: Een man duldt over bet algemeen geen andere mannen in zijn territo
riurn . Daarin bevinden zicb meestal diverse vrouwtjes. 
Voortplanting: In oktober/ november worden de eieren in zelf gegraven gangen 
gelegd. Afhankelijk van leeftijd en conditie van bet vrouwtje bestaat een legsel 
uit 10-75 eieren. Deze komen na acbt tot twaalf weken uit. 
Terrarium: Gemakkelijk te bouden terrariumdier, dat ecbter op den duur een 
groat terrarium verlangt. 

Bart Laurens 
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Succesvolle kweek met de groene leguaan 
(Iguana iguana) na UV-kuur 

INLEIDING 
Reeds 14 jaar ben ik in bet bezit van 
een leguaan, die in deze periode vier
maal eieren legde. Het eerst legsel was 
onbevrucht omdat ik toentertijd geen 
mannetje bezat. Het tweede legsel 
bleek ondanks de aanwezigheid van 
een geslachtsrijp mannetje ook onbe
vrucht. Het derde legsel, dat uit 28 
eieren bestond, was succesvol en in 
januari 1985 werden na een incubatie
tijd van 78 dagen twee jonge leguanen 
geboren. Bij dit legsel bleken ook vijf 
volgroeide jongen dood in bet ei te zit
ten. Helaas stierven de twee jonge 
leguanen binnen twee maanden. Dit 
resultaat was in Nederland gebruike
lijk, zoals bleek op de eerste bijeen
komst van de Doelgroep Groene Le
guanen. Maar op 12 december 1986 
ging bet anders: Er werden 53 eieren 
gelegd en hieruit kwamen uiteindelijk 
40 jonge leguanen. 

DOELGROEP GROENE 
LEGUANEN 
Bij bet uitwisselen van gedachten met 
andere ervaren leguanenhouders over 
de oorzaak van bet voortdurend mis
lukken van de leguanenkweek bleek 
wei dat we systematisch iets fout 
moesten doen. De voeding van de die
reo bleek in bet algemeen niet veel te 
verschillen. Ook werd consequent vita
mine 03 in het drinkwater gedaan. 
Het voedsel werd met een ka1k en 
mineralenpreparaat betrooid. Toch 
leek mij dater in de calcium- en fosfor
stofwisseling van de leguanen iets fout 
moest gaan tijdens de dracht. Een arti
kel van PUTZ ( 1982) zette mij op het 
goede spoor. Hij deed twee zaken 
anders dan ik. Allereerst hield hij de 

volwassen dieren tijdens de zomer
maanden in een buitenterrarium; hier
mee was ik in de zomer van 1986 ook 
reeds begonnen. Tevens bestraa1de hij 
de dieren als ze in het binnenterrarium 
waren met UV -Iicht. Het resultaat 
was dat van zijn leguaneeieren vrijwel 
100% uitkwam. 

DE TERRARIA 
Het binnenterrarium van de leguanen 
meet 5 x 1,5 x 2,8 m (1 x b x h). Deze 
ruimte wordt verwarmd door c.v.
radiatoren en een spot van 75W, die 5 
uur per dag aanstaat. Voor de verlich
ting zorgen twee TL-buizen van 40W, 
die bet hele jaar van 8 uur 's morgens 
tot 6 uur 's avonds branden. De zon 
kan in bet terrarium schijnen van 2 uur 
's middags tot 8 uur 's avonds. Het 
terrarium wordt een of twee keer in de 
week besproeid en kan dus droog 
genoemd worden. Er zijn drie slaapki
sten, die op verwarmingselementen 
staan. De temperatuur in de bak 
varieert van 22°C tot 28°C overdag en 
van 16°C tot 19°C 's nachts. In de 
zomer loopt de temperatuur wei eens 
op tot 35°C. Er zijn vele klimmogelijk
heden en de dieren kunnen op de c.v.
radiatoren gaan liggen. De radiatoren 
zijn afgeschermd met kippegaas zodat 
de dieren zich niet kunnen verbranden. 
In de winter doen ze dit wei eens. Het 
buitenterrarium is een voliere vail dub
beltjesgaas, beplant met coniferen, 
laurierstruiken en bruidssluier. Op de 
bodem groeien vele onkruiden en gras
sen. Er zijn stevige dode takken en een 
rui"neachtig bouwsel. De bewoners van 
het binnenterrarium zijn naast de 
vrouwelijke leguaan, een mannelijke 
leguaan van 7 jaar oud (in 1985 



Vrouwtje. 

Paring. 

GEDRAG 
Toen ik het mannetje voor de eerste 
keer bij het vrouwtje in het binnenter
rarium plaatste, vertoonde ze geen 
enkele interesse voor hem. Hoogstens 
was ze wa t agressief tijdens bet voeren. 
Ook in het buitenterrarium verander
de er in dit opzieht niets. Pas toen de 
dieren enkele maanden in het buiten
terrarium zaten veranderde hun ge
drag. Eind augustus gingen de legua
nen weer naar het binnenterrarium, 
waar de ev ook weer aanging. 
Het mannetje kreeg steeds meer inte
resse voor het vrouwtje. Nadat hij 
enkele weken binnen zat, probeerde hij 
steeds vaker met kopknikken indruk 

gekoeht als een mager dier met sleehts op het vrouwtje te maken. Ik zag dat 
I 0 em staart) en drie steppenvaranen hij bet vrouwtje regelmatig in de nek
(Varanus exanthematicus) van 70 em streek en de staartwortel beet. Ook 
lengte. Het buitenterrarium wordt al- werden zijn kleuren intensiever. Voor
leen door de leguanen gebruikt en al het roodbruin rand de staart, voor
alleen als de temperatuur het toelaat paten en in de nekstreek. Het vrouwtje 
in de maanden juni, juli en augustus. leek er aanvankelijk niet van gediend 
Bij erg nat en kil weer haal ik ze bin- en ontliep het mannetje voortdurend. 
nen. Temperaturen van 14 • C 's naehts Op 22 september 1986 zag ik voor bet 
verdragen ze goed. In het buitenterra- eerst een geslaagde paring. Tijdens 
rium verblijven ook nog drie grondeek- deze paarperiode, die wei zes weken 
hoorns (Tamias sibericus). Het bin- duurde, at het mannetje aanzienlijk 
nenterrarium bestaat in deze vorm al minder dan normaal. 
vijf jaar, het buitenterrarium heb ik in 
juni 1986 in gebruik genomen. VOEDING 

De leguanen kregen om de andere dag 
gesneden fruit : appel, tomaat, kom
kommer en banaan. Dit werd altijd 
met een flinke sehep Gistocal be
strooid. Over deze fruitmix strooide ik 
vaak kuikenopfokkorrels of droog hon
devoer (Pittah). Als groenvoer voerde 
ik enkele malen per week andijvie of 
boerenkool. In de zomer gaf ik ver
sehillende soorten onkruiden, zowel 
blad als bloemen. De kuikens en mui
zen, die als voer voor de varanen dien
den, worden niet door de leguanen 
gegeten. In het drinkwater zat altijd 
vitamine D3. Het drinkwater werd om 
de andere dag ververst. 
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UV-LICHT 
In het buitenterrarium kregen de le
guanen UV -Iicht van de zon. Pas na de 
laatste paringen ben ik het vrouwtje 
met een UV -lamp gaan bestralen. 
Hiervoor gebruikte ik een hoogtezon 
(spectrum 275-400nm) die ik in de 
fysiotherapie gebruik. De juiste dose
ring voor de reptielehuid was nu nog de 
moeilijkheid. Ik ben aan de voorzichti
ge kant gebleven en heb de dosering 
voor de menselijke huid aangehouden. 
Een belangrijk punt is de sterkte van 
de brander. Daarom deed ik eerst een 
zgn. erytheemtest ( erytheem = rode 
verkleuring van de huid). Die gaat als 
volgt in zijn werk: men neemt de voor
zijde van de onderarm, die afgedekt 
wordt met een laken, waarin vijf 
gaatjes van 1 cm2

• Vervolgens zet men 
de brander op een afstand van 50 em 
en bestraalt een gaatje 1 minuut, een 
volgend 2 minuten, dan een 3, een 4 en 
een 5 minuten. Na zes uur kan men de 
test aflezen. Is er niets te zien dan kan 
men de afstand tot de brander kleiner 
maken of de stralingstijd verdubbelen. 

Bij een bepaalde bestralingsafstand 
kan men het volgende waarnemen: 
hokje 1: niets te zien; hokje 2: Iichte 
roodheid; hokje 3: felle roodheid; hokje 
4: felle roodheid en zwelling van de 
huid; hokje 5: blaarvorming. 
Ik koos de bestralingsafstand en tijds
duur die Iichte roodheid tot gevolg 
had. Ik bestraalde de leguaan om de 
andere dag en voerde de bestralings
duur steeds met een minuut op, tot ik 
een bestralingsduur van 15 minuten 
bereikt had. Het opvoeren van de 
bestralingsduur dient om te compense
ren voor het pigment dat onder invloed 
van de bestraling ontstaat en dat het 
passeren van de huid door UV -Iicht 
belemmert. Daarna stopte ik een week 
met bestralen. In deze week kreeg het 
dier om de andere dag een druppel 
Beatran vitamine D3 op een koolblad 
toegediend. De tweede kuur begon ik 
met twee minuten en daarna voerde ik 
de bestraling met twee minuten per 
keer op. Aanvankelijk hield ik het hele 
dier onder de UV -lamp, maar na een 
bestraling van acht minuten zat ze de 
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Din vitamine D. In mijn kassen, waar 
ik Europese hagedissen verzorg, had ik 
dezelfde problemen. De dieren dron
ken liever druppels condenswater van 
de ruiten dan water uit de drinkbak
jes. 

EIEREN 
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Op 6 december 1986 groef bet 
vrouwtje voor bet eerst in de gereed
staande kist met vochtig zan d. Daarna 
probeerde ze bet nog op vele andere 
plaatsen, totdat ze op 18 december 
1986 uiteindelijk 53 eieren in de kist 
legde. Aile eieren zagen er goed uit. Ze 
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waren mooi wit, niet doorzichtig en 
hele dag met haar ogen dicht. De hadden allemaal ongeveer dezelfde 
leguaan bleek conjunctivitis ( oogbind- grootte. De eieren werden in een 
vliesontsteking) te hebben. Als gevolg broedstoof (model HeisterhoO gelegd 
hiervan at ze van half oktober tot half die eigenlijk ontworpen is om schild
november niet meer. Een bijkomstig paddeeieren in uit te broeden. 
voordeel was bet feit dat ik gewoon Het vrouwtje bleef de broedplaats nog 
door kon gaan met haar kuur, omdat enkele weken beschermen. Als bij
ze voortdurend met haar ogen dicht voorbeeld de varanen in bet zand 
zat. Tien dagen na bet optreden van de gegraven hadden, ging ze snel naar bet 
conjunctivitis gingen haar ogen af en zand om weer een klein heuveltje te 
toe weer open. Vanaf die tijd heb ik maken. 
steeds haar kop uit bet stralingsveld De Heisterhof-broedmethode was 
gehouden door er een plankje voor te geen succes. Op 5 januari 1987 zag ik 
houden. In verband met de nadelige dat van de bovenste laag eieren bet 
invloeden van ultraviolet Iicht bij over- merendeel een gele vlek aan de onder
dosering (conjunctivitis, huidkanker) zijde had. Van sommige eieren was een 
lijkt bet mij verstandig om deze be- vierde deel aangetast door schimmel. 
stralingen alleen te geven tijdens de Mogelijk is op die plaats tussen de 
zwangerschapsperiode en eventueel lagen eieren te veel vocht blijven han
tijdens de paartijd. Daarbuiten lijkt gen. In de onderste eierlaag kan bet 
bet mij niet noodzakelijk omdat groe- vocht wegzakken in de aquariumwat
ne leguanen bet bij de meeste liefheb- ten. 
hers goed doen zonder UV -bestraling, Er waren twintig eieren aangetast. Bij 
met uitzondering van de voortplan- bet openmaken van de reeds ingeval
ting. Volgens mij werkt vitamine D3 in len eieren ontdekte ik negen dode 
bet drinkwater niet omdat leguanen embryo's en in twee eieren bleek een 
nauwelijks drinken (hun voedsel bevat levend embryo te zitten. Vervolgens 
veel vocht). Het toedienen van vitami- verwijderde ik aile eieren uit de stoof 
ne D3 in bet drinkwater lijkt mij een en bracht ze onder in twee broedsto
zeer onnauwkeurige methode. UV- ven. Ik verwijderde om de andere dag 
Iicht zorgt echter voor bet omzetten de schimmeldraden van de door de 
van de juiste hoeveelheid provitamine schimmel aangetaste eieren en haalde 
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ze door een poeder van fijngestampte 
Noritkorrels. Daarna legde ik de eie
ren weer op dezelfde plaats terug. Na 
een week was een ei afgestorven. Ook 
stootte ik er een stuk waar een levend 
jong in zat. De schimmel breidde zich 
niet verder uit. Uiteindelijk hield ik 
veertig eieren over, waarvan er zeven 
door de schimmel aangetast waren. 
De temperatuur in de aquariumbroed
stoof varieerde van 27°C tot 30°C. De 
temperatuur in de Heisterhofstoofwas 
twee tot drie graden boger. Het sphag
num in de aquariumbroedstoof moest 
om de twee weken vochtig gemaakt 
worden. Ik heb sommige eieren wel 7 5 
of 80 keer in mijn handen gehad. Ik 
hoop dat de fabel dat reptieleeieren 
niet in de hand mogen worden gena
men dan ook nu wat betreft legua
neeieren uit de wereld is. De eieren 
werden echter nooit volledig om hun as 
gedraaid. Drie weken voor bet uitko
men beschadigde ik een ei zodanig dat 
er eiwit uitliep en bet embryo zicht
baar was. Het gat werd gedicht met 
sporttape en er kwam uit dit ei een 
gezond jong ter wereld. Ook een ei dat 
van een hoogte van 50 em op de grond 
was gevallen kwam normaal uit. In 
verschillende artikelen over bet kwe
ken van groene leguanen wordt veel 
waarde gehecht aan een vrij constante 
temperatuur o.a. KLAASSEN ( 1981 ). In 
mijn broedstoven schommelde de tem
peratuur gemiddeld vier graden per 
dag. De laagste temperatuur was 
26°C, de hoogste 35,5°C. De vochtig
heid van bet zand-turfmengsel va
rieerde van droog tot nat. Als bet 
mengsel te droog werd vielen de eieren 
wat in. Als ik daarna bet veenmos weer 
vochtig maakte, kregen de eieren weer 
hun normale spanning. In de aquari
umbroedstoof heb ik bet zand-turf
mengsel de week voor bet uitkomen 
vrij vochtig gehouden. In de Heister
hofstoof hield ik bet zand-turfmengsel 
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droog. Er was geen versehil. 
Op I maart I987 werden in de warme 
stoof de eerste leguaantjes geboren, op 
20 maart I987 kwamen in de 'koude' 
broedstoof de laatste jongen. De jon
gen die uit de besehimmelde eieren 
kwamen waren in bet algemeen iets 
kleiner dan de andere jongen. Tevens 
hadden ze een grotere dooierzakrest. 
Binnen enkele dagen waren aile 
dooierzakresten volledig ingedroogd. 
De to tale lengte van de jongen varieer
de van 22 tot 3I em. 

OPFOK JONGEN 
Zodra de jongen droog waren, vervel
den vele op hun kop. Na twee of drie 
dagen aten de meeste jonge leguanen 
van de aangeboden groene blaadjes. 
Het gesneden fruit werd pas na enkele 
weken gegeten. Voor krekels en meel
wormen hadden ze de eerste maanden 
geen belangstelling. Nu (oktober 
I987) zijn ze er dol op. Het voedsel 
wordt altijd met Gistocal bestrooid en 
in bet drinkwater zit vitamine D3. Als 
de leguaantjes niet uit de hand gevoerd 

worden blijven ze zeer sehuw. 
Onderlinge agressie heb ik niet gezien. 
Gedurende enkele weken huisden de 
veertig dieren in een terrarium met een 
inhoud van I m3• In bet terrarium was 
een verwarmd sehuilhok waar de die
ren vooral de eerste weken voortdu
rend in zaten. Als er bezoekers waren 
was bet soms moeilijk om er enkele te 
tonen. Later, toen ze minder sehuw 
waren, was bet een praehtig gezieht 
om veertig minileguaantjes rond de 
voerbak te zien eten. Een deel van de 
dieren is naar andere terrariumhou
ders gegaan. Bij een van hen aten de 
diertjes al na enkele dagen uit de hand. 
Er zijn sleehts twee dieren door een 
ongeval omgekomen. 
Toen de dieren twee weken oud waren, 
gaf ik ze verse mest van de ouderdie
ren. Dit in verband met de overdraeht 
van spijsverteringsbaeterien van de 
ouders op de jongen (TER BORG & DE 

VRIES, 1984 ). De leguaantjes likten 
van de mest en namen er ook kleine 
hapjes van. Negen dieren heb ik zelf 
gehouden, die op dit moment (oktober 
1987) 50 em lang zijn. 
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MOEDERDIER 
Het vrouwtje begon direct na het leg
gen van de eieren weer te eten. De leg
plaats wordt gedurende drie weken 
beschermd tegen eventuele belagers 
van de eieren. Opvallend was ook het 
gedrag van het vrouwtje ten opzichte 
van het mannetje op het moment dat 
de eerste jongen in het terrarium 
geplaatst werden. Het terrarium voor" 
de jongen was via een ruit gescheiden 
van het grote binnenterrarium. Zodra 
het mannetje in de buurt van het terra
rium van de jonge kwam werd hij door 
het vrouwtje zeer fel aangevallen. Dit 
(beschermende) gedrag heeft ruim 
drie maanden geduurd. Uit veldstu
dies van groene leguanen blijkt dat de 
ouderdieren de eerste weken na de 
geboorte in de buurt van de jongen 
blijven (GREENE et al. , 1978). Over dit 
beschermende gedrag heb ik nog nooit 
iets gelezen. 

SLOTOPMERKINGEN 
Volgens mij zijn er een aantal factoren 
belangrijk om de dieren tot paring te 
brengen. Men kan de dieren in een 
nieuwe omgeving plaatsen, de man-

netjes en vrouwtjes eerst gedurende 
langere tijd gescheiden houden of ge
bruik maken van een buitenterrarium. 
De vorming van een kweekgroep lijkt 
mij niet noodzakelijk. Zelf had ik 
meestal twee dieren. Het gebruik van 
een buitenterrarium heeft volgens mij 
een aantal voordelen. Het volledige 
gebruik van de daglengte, bet directe 
zonlicht en de varierende vochtig
heidsgraad. Als de pariagen hebben 
plaatsgevonden is bet belangrijk om 
bet vrouwtje hoogwaardige voeding te 
geven. Gezien mijn ervaringen lijkt 
mij een bestraling met UV -Iicht zeer 
belangrijk. Misschien kan met een 
juiste dosering van vitamine D3 ook 
een goed resultaat bereikt worden, 
maar de juiste dosering blijft een pro
bleem. Het feit dat aile eieren be
vrucht waren en aile jongen zonder 
zichtbare gebreken geboren werden is 
voor mij de kroon op vijftien jaar 
leguanen houden. 

SUCCESSFUL BREEDING WITH IGUA
NA IGUANA 
One pair of Iguana iguana is kept in a vivarium 
measuring 5 x I ,5 x 2,8 m (I x w x h) . In June, 
July a nd August 1986 the animals were housed 
in a vivarium in the open air. 
The animals were fed endive, apple, tomato, 
cucumber, banana and dog food. When the 
fema le was pregnant she was irradiated with a 
UY-lamp with a wavelength between 275 a nd 
400 nm. December 1986 the female produced 53 
eggs. March 1987 40 hea lthy young hatched. 
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Waarnemingen aan de herpetofauna 
van de Arag6nese Pyreneeen 

IN LEIDING 
Voor bet eerst bezocht ik de Pyreneeen 
in de zomer van 1975. Het betrof des
tijds de Franse Pyrenees-Orientales, 
aan de Franse Middellandse Zeekust. 
De Pyreneeen spraken tot mijn ver
beelding vanwege hun ruigheid. Zo 
zijn de dalen smaller en steiler dan die 
van de Alpen en er is minder geculti
veerd land, zoals de bekende Alpen
weiden. Sindsdien heb ik de Pyreneeen 
verscheidene malen bezocht, zowel de 
Franse als de Spaanse kant. Geduren
de de zomer en herfst 1986 en zomer 

- Hsaut • Lcurdes 

1987 verbleef ik enkele weken in bet 
Aragonese deel van de Spaanse Pyre
neeen, in de buurt van de provinciestad 
Jaca, waar de onderstaande waarne
mingen zijn gedaan. Ik heb bet gebied 
voornamelijk te voet doorkruist via 
Grande Randonnee (G.R.) routes en 
door bet volgen van herderspaden. 
Daarbij ging mijn interesse allereerst 
uit naar de flora en bet kruipend 
gedierte dat ik op mijn pad tegen
kwam. Echter ook de vogelwereld is de 
moeite waard, men vindt bier bijvoor
beeld drie soorten gieren: de vale gier, 
deaasgier en de zeldzame lammergier. 
Ben vergelijk met andere herpetologi
sche waarnemingen uit de Spaanstali
ge literatuur zal hieronder beschreven 
worden. Geenszins heb ik naar volle
digheid gestreefd. Voor een overzicht 
van de herpetofauna van Aragon ver
wijs ik naar FALCON MARTIN (1981) en 
MARTINEZ-RICA (I 979 a,b ), die een 
overzicht geeft van de verspreiding van 
seizoensactiviteit van de diverse soor
ten. Voor een beschrijving van de 
waargenomen soorten verwijs ik naar 
ARNOLD et al. ( 1978). 

HETGEBIED 
De Spaanse provincie Aragon ligt in 
bet midden van noord-Spanje, bet 
noorden van bet gebied grenst aan 
Frankrijk, waar zich tevens de hoogste 
toppen van de Aragonese Pyreneeen 
bevinden. Bij de grens ontspringen de 
rivieren Aragon aan de Spaanse kant 
en Aspe aan de Franse kant. Het 
bezochte gebied omvat bet dal van 
Canfranc vanaf de hoogvlakte van 
Jaca en een stuk van de bovenloop van 

..._ _________ .....,.. _ __.de Vallee d'Aspe. De hoogste toppen 
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tengroei zich door maquis, een vegeta
tie van doornige struiken, zoals de 
prachtige geelbloeiende stekelbrem 
(Genista horrida). lets hoger treft men 
dennen- en eikenbossen aan. Boven de 
1800 m wordt de bebossing schaars en 
zijn de bomen vervangen door struiken 
van de haagpalm ( Buxus sempervi
rens), een struik die tot zo'n 2000 m 
kan voorkomen. Vanaf 1500 m treft 
men ook typische alpiene planten aan, 
zoals de endemische Pyreneeen-steen
breek (Saxifraga longifo/ia). Deze op 
rotsen groeiende plant vormt een rozet 
en bloeit slechts eenmaal. Opvallend 
was dat ze in tegenstelling tot 1986 

liggen oostelijk van dit dal, namelijk massaal in bloei stonden in juni en juli 
de Pic du Midi d'Ossau (2884 m), Col- 1987. Misschien kwam dit door de 
larada (2886), la Moleta (2576 m) en strenge winter van 1986. De planten
de oude vulkaankegel Pico de Ana yet groei is meestal aangetast door de eeu
(2545 m), terwijl de laagstgelegen wenlange begrazing door schapen en 
plaatsen Jaca (850 m) en Etsaut (600 geiten. Tegenwoordig vormt de aanleg 
m) zijn. Wat meteen opvalt als men van ski-pistes, zoals in het grensdorp 
van de Franse kant de Col du Somport Candenchu, een toenemende bedrei
(dit is tevens de grens) overgaat en ging van het gebied. In de buurt van de 
richting Jaca gaat, is het verschil in hoogvlakte van Jaca vallen de vele 
vegetatie tussen deze twee kanten. De leegstaande dorpjes op. De afgelopen 
Franse kant staat onder invloed van de 30 jaar zijn veel van deze dorpjes leeg
vochtige luchtaanvoer van de Atlanti- gelopen, wat te wijten valt aan de aan
sche Oceaan. De bergen zijn hier groe- trekkingskracht van de toenemende 
ner, men treft er veel beukenbossen welvaart in de provinciesteden. Echter 
a an. De Spaanse kant is veel droger, er ook de toe name van erosie, die de toch 
heerst een submediterraan klimaat en al zeer arme grand zo goed als on
de vegetatie bestaat uit stekelige strui- bruikbaar maakte voor verdere land
ken, die op de geerodeerde kale heu- bouwactiviteiten, heeft hiertoe bijge
vels groeien. Zijn aan de Franse kant dragen. 
de winters zacht ( er kunnen palm en in 
de tuinen groeien) en de zomers koel, AMFIBIEEN 
aan de Spaanse kant zijn de zomers Ik heb zes soorten gevonden: Pyre
beet en de winters koud met vaak grate neeen-beeksalamander ( Euproctus 
sneeuwval. Behalve het verschil in kli- asper), vuursalamander (Sa/amandra 
maat en vegetatie tussen de noord- en sa/amandra fastuosa), vinpootsala
zuidkant van de Arag6nese Pyreneeen mander (Triturus helveticus), vroed
verandert de begroeiing naarmate meesterpad (Aiytes obstetricans), 
men hager komt. Dit is ook van belang groengestipte pad (Pelodytes puncta
voor de verspreiding van de verschil- tus), gewone pad (Bufo bufo) en brui
lende soorten reptielen en amfibieen. ne kikker ( Rana temporaria). 
Tot 1800 m hoogte kenmerkt de plan- De Pyreneeen-beeksalamander komt 
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veelvuldig voor in de zuurstofrijke hel- vijanden zoals de forel zullen hier 
dere bergbeken. Het is een soort die waarschijnlijk de oorzaak zijn. In de 
aileen voorkomt in de Pyreneeen. Ik maanden juni en juli vond ik de dieren 
heb deze salamander in de bovenloop tientallen meters van de dichtsbijzijn
en zijriviertjes van de Rio Aragon, als de beek. Het betrof bier altijd halfwas 
Canal de Izas, Canal Roya en Torti)- dieren, waarschijnlijk op zoek naar 
las, waargenomen. Deze soort is vooral voedsel of naar een andere verblijf
boven de 1000 m zeer algemeen. De plaats. Ook 's nachts zijn ze op bet 
salamanders bevolken gedurende de land actief (HOEVERS, 1967; HILLENIUS, 

zomermaanden de langzaam stromen- 1963). 
de gedeeltes van bergbeekjes en berg- De paring vindt plaats in juni, juli of 
meren. Het voedsel bestaat uit larven augustus en is boeiend om te zien; de 
van de steenvlieg, kokerjuffers, wor- man omstrengelt met zijn staart bet 
men en andere kleine waterdieren. De achterlijf van de vrouw en drukt zijn 
dieren vertonen een grote varieteit in cloaca tegen de hare. De dieren kun
tekening en kleur. De meeste dieren nen zo uren in trance blijven zitten 
zijn bruingrijs van kleur, sommige zonder dat ze zich Iaten afleiden. Soms 
exemplaren hebben gele vlekken op de is de vrouw sterker dan de man en gaat 
rug, soms aaneengesmolten tot een ze er met hem vandoor of brengt ze de 
gele streep. Volgens GARCIA PARIS man in een zeer onplezierige positie. 
( 1985) vervaagt de gele dorsale streep- Deze omstrengding zorgt ervoor dat 
tekening naarmate de dieren ouder er geen sperma verloren kan gaan door 
worden. De verspreiding kan locaal de stroming van bet water. Deze me
zeer verschillen: in de ene beek treft thode verschilt aldus behoorlijk van 
men er tientallen aan, in een beekje die van onze 'preutse' inheemse water-
100m verderop vindt men er geen een. salamanders die elkaar immers niet 
Voedselgebrek, aanwezigheid van eens aanraken. De eieren worden on-
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der stenen afgezet. Larven vindt men 
gedurende bet gehele jaar, ze kunnen 
in de beek overwinteren. HILLENIUS 

(1963) heeft uitgebreid verslag ge
daan van de kweek van deze salaman
der. Ik heb deze dieren in de herfst niet 
gezien. MARTINEZ-RICA (1979) ver
meJdt dat ze in bet najaar alweer hun 
verborgen levenswijze hebben aange
nomen, namelijk verscholen onder 
stronken, in holletjes en dergelijke." De 
dieren gaan bier niet in zomerrust, 
zoals dat van andere plaatsen bekend 
is. 
De Pyreneese ondersoort van de vuur
salamander (Salamandra salaman
drafastuosa) heeft een lange streepte
kening en heeft meer gee} dan zwart. 
Deze salamander vond ik in bet hele 
gebied tot op 2450 m hoogte. Het was 
vreemd om de larven aan te treffen in 
beekjes waar ik larven van de beeksa
lamander verwachtte. Meestal vond ik 
larven in stilstaande poeltjes en nooit 
samen met die van de beeksalaman
der. De vuursalamander komt zowel in 
dichte beukenbossen voor als in de 
bergweiden, waar de sneeuw pas eind 
juni wegsmelt. Larven vond ik ook in 
de drogere gebieden rood Jaca, zoals 
in de submediterrane bossen op de hel
lingen van de 1769 m hoge Pefia Oroel. 

Volwassen dieren vond ik overdag na 
regenbuien in de beukenbossen rood 
Canfranc en in de bergweiden even 
over de grens in Frankrijk bij Lescun. 
De volwassen dieren die ik aan de 
Franse kant vond hadden een meer 
gevlekte tekening, zoals die van S.s. 
terrestris, terwijl de dieren aan de 
Spaanse kant de streeptekening ver
toonden. MARTINEZ-RICA ( 1979a) ver
me}dt de theorie dat het verschil in 
tekening te maken heeft met de hoogte 
waarop de dieren voorkomen. HOE

VERS (1967) vond in de oostelijke 
Pyreneeen verscheidene S. s. jastuosa, 
terwijl hij S. s. terrestris verwachtte. 
Slechts zeven dieren leken wei wat op 
terrestris. De afwezigheid van kieu
wen bij de larven van S. s. jastuosa 
zoals HOEVERS ( 1967) vermeldt heb ik 
niet kunnen vaststellen. Aile larven die 
ik vond hadden kieuwen. De dieren 
zijn actief tot in november wanneer de 
eerste sneeuw valt. Ik trof ze echter 
eind oktober al niet meer aan. 
De vinpootsalamander (Triturus hel
veticus) vond ik injuni enjuli in volge
lopen karresporen langs een weggetje 
bij Lescun (880 m) en tevens talrijk in 
bet bergmeer van Arlet (2000 m), 
gelegen op de grens. Hier namen ze 
klaarblijkelijk de plaats in van de 
beeksalamander, die bier wonderlijk 
genoeg niet te vinden was. MARTINEZ

RICA (1979) vond ze in de buurt van 
Jaca. 
De vroedmeesterpad (Aiytes obstetri
cans) komt in bet hele gebied voor. De 
dieren geven de voorkeur aan stenige 
plaatsen, zoals tussen verweerde kalk
rotsen en in oude Jeegstaande dorpjes. 
Ik heb deze padjes tot op een hoogte 
van 2000 m aangetroffen. De dieren 
gaven een luid klingelconcert en waren 
gemakkelijk met de zaklantaarn te 
ontdekken tussen de rotsen in de berg
weiden. Larven heb ik in aile maten 
gevonden bij Canfranc, Jaca, Lescun, 
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slechts eenmaal en wei in Canal de 
Izas, vlak bij Canfranc. Het dier zat in 
het water en omklemde alles wat bet 
tegenkwam. Deze soort komt alge
meen voor in het gebied. Volgens MAR

TINEZ-RICA ( 1979 a) is de gewone pad 
~ tot hoven de 2000 m te vinden. 

Etsaut en tangs de GR routes, zowel in 
de zomer als in de berfst. De larven 
kunnen overwinteren in de madder. 
Volgens SALVADOR (1974) zijn vroed
meesterpadden op grote boogte slecbts 
drie maanden per jaar actief. Ik beb 
deze soort nooit onder de 1000 m aall
getroffen. 
De groengestipte pad (Pelodytes 
punctatus) trof ik slecbts aan op de 
boogvlakte van Jaca op een boogte van 
1000 m in de maand juli. Het was een 
jong exemplaar. Ook MARTINEZ-RICA 

( 1979a) vond deze soort aileen bij 
Jaca. 
De gewone pad (Bufo bufo) vond ik 

De bruine kikker ( Rana temporaria) 
vond ik tot hoven de 2400 min de berg
meren Lac d' Arlet, Ib6n de Estan, Ibo
nes de Anayet en Ib6n de Tortillas. 
Zeer algemeen in de vochtige bergwei
den vaak in de buurt van beekjes zijn 
ze te vinden. Het is de amfibie die ik 
bet boogst beb waargenomen in dit 
gedeelte van de Pyreneeen. Larven 
vond ik tot op grate hoogte in bovenge
noemde bergmeren evenals in de rus
tigere delen van de beekjes. 
MARTINEZ-RICA ( 1979a) vermeldt nog 
verscbeidene andere soorten die in bet 
gebied voorkomen: boomkikker (Hyla 
arborea), rugstreeppad (Bufo calami
ta), marmersalamander (Triturus 
marmoratus). Geen van deze soorten 
beb ik gevonden, wat zijn oorzaak kan 
bebben in de voorkeur van deze soar
ten voor een lagergelegen gebied. Dit 
beh ik ecbter niet bezocht. 

REPTIELEN 
Niet aile soorten die in het gebied 
voorkomen heb ik gezien, maar wei de 
volgende: Spaanse muurhagedis (Po
darcis hispanica), muurhagedis (P. 
muralis), Iberische bergbagedis (La
certa montico/a), smaragdhagedis (L 
viridis), hazelworm (Anguis fragilis), 
adderringslang (Natrix maura), ring
slang (N. natrix) en aspisadder (Vipe
ra aspis). 
De Spaanse muurbagedis en de muur
hagedis zijn moeilijk van elkaar te 
onderscheiden. Volgens ARNOLD et al. 
( 1978) heeft de Spaanse muurhagedis 
een duidelijker zichtbare dorsolaterale 
streep dan de muurhagedis. Ik heb ze 
niet aan de hand van dit verschil kun-
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nen determineren. De soorten zijn 
makkelijker te onderscheiden aan de 
hand van verschil in biotoop waar ze 
voorkomen. De Spaanse muurhagedis 
is de betere klimmer en komt in het 
gebied op de warmer drogere gebieden 
voor, terwijl de muurhagedis hoger en 
op vochtigere plaatsen voorkomt. 
Martinez-Rica vond de Spaanse 
muurhagedis tussen de 700 en 1700 in 
in het dal van Canfranc. De soort 
bevindt zich hier aan de noordwesh 
grens van zijn verspreidingsgebied. De 
hoge bergtoppen heeft hij blijkbaar 
niet kunnen overtrekken, maar langs 
de Middellandse Zeekust komt hij nog 
in de Franse Rousillon voor. De dieren 
die ik bij Canfranc gezien heb zullen 
waarschijnlijk dus Spaanse muurha
gedissen zijn geweest. Maar door de 
grote variaties in grootte, kleur en 
tekening blijft het onderscheid moei
lijk. FALCON MARTIN ( 1981) vermeldt 
dat er gevallen bekend zijn van krui
singen waarbij de volgende generatie 
zelfs vruchtbaar bleek te zijn. Dezelf
de auteur wijst op de witte, soms met 
donkere spikkeltjes bezette keel van 
Podorcis hisponico, terwijl P. murolis 
meestal een gevlekte keel heeft (er zijn 
echter ook P. hisponico bekend met 

geheel rode buik en keel. (MANTEL 

pers. med.). In het algemeen kun je 
zeggen dat P. murolis grover van 
bouw is dan de plattere en contrastrij
ker getekende P. hisponico. Deze ver
schillen zijn in het veld meestal niet 
goed te zien. Duidelijker is bet om 
wanneer je de bergen in gaat ervan uit 
te gaan dat de Spaanse muurhagedis 
tot de warmere dalen beperkt blijft en 
de gewone muurhagedis in de hogere 
delen voorkomt. Volgens SALVADOR 

( 1974) komt de Spaanse muurhagedis 
niet eens in de Pyreneeen voor. 
De gewone muurhagedis heb ik eind 
oktober bij Ib6n de Estan gevonden. In 
grote aantallen za ten jonge en half was 
dieren op de muren van een oud boer
derijtje van de herfstzon te genieten. 
De meeste waren nog maar enkele 
maanden oud. Het is opvallend dat je 
niet vee! hagedissen tegenkomt tijdens 
het wandelen door het hooggebergte. 
Boven de 2000 m zijn ze een zeldzaam
heid. Langs het Canal de Roya en 
Canal de Izas vond ik op zonnige ste
nen enkele exemplaren van de Iberi
sche berghagedis ( L. monticolo bon
noli). Deze soort bewoont verschillen
de hooggebergten op het Iberisch 
schiereiland. De ondersoort L. m. bon
noli is endemisch voor de Pyreneeen en 
geeft de voorkeur aan hoogten tussen 
de 1850 en 2950 m. MARTINEZ-RICA 

( 1977), die een uitvoerig onderzoek 
heeft gedaan naar de warmteregulatie 
en ecologie van deze hagedis, be
schrijft zijn biotoop als volgt: rotsige 
verweerde kalkgesteentes zoals ver
weerde karstgebieden met een schaar
se begroeiing. Hierin hebben zich sp1e
ten en gaten gevormd, die als overwin
terings- en schuilplaats dienen. Het 
grootste dee! van het jaar is zijn bio
toop bedekt.met sneeuw, zodat het dier 
aileen in de zomermaanden actief kan 
zijn. Het leeft van verschillende insek
ten, vooral mieren, kevers, bijen en 
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vliegen en hun larven. L.m. bonnali is 
te onderscheiden van de muurhagedis 
door zijn langere staart, soms groen
achtige buik en vaak geringe tekening 
op de rug, die vaak ook sterker glanst. 
De jongen hebben een blauwe staart
punt. Sommige mannetjes hebben 
vooral in de paartijd een groene rug 
(SALVADOR, 1974). 
In Etsaut vond ik midden op de dag een 
vrouwelijke hazelworm. (Anguis fra
gilis) op het pad aan de rand van de 
dorpsvuilnisbelt. In Canfranc vond ik 
verscheidene hazelwormen onder 
stukken golfplaat langs de kant van de 
weg in een vochtig grasveldje. De die
ren komen in de vochtige dalen voor, 
maar MARTINEZ-RICA (1979b) vond ze 
tot op 19 50 m hoogte. 
De smaragdhagedis (Lacerta viridis) 
is hier een echte weide-hagedis. Alleen 
in het dal van de Aspe bij Etsaut en 
Urdos in weilandjes en langs de kant 
van de weg in braamstruiken heb ik 
verscheidene mannen en vrouwen ge
zien. Aan de Spaanse kant trof ik ze 
niet aan. MARTINEZ-RICA ( 1979b) 
vond ze alleen tussen de 1200 en 1500 
m, hetgeen mij niet erg verbaasde aan
gezien de smaragdhagedis groene en 
vochtigere plaatsen als biotoop uit
kiest. Door de drogere zomers liggen 
aan de Spaanse kant dit soort plaatsen 
boger dan aan de Franse kant. 
Slangen zijn ook in de Arag6nese 
Pyreneeen schuw, zoals in aile gebie
den waar ze eeuwen1ang vervo1gd zijn. 
Tijdens het wandelen kruiste de aspi
sadder (Vipera aspis) menigmaal mijn 
pad, de GR-paden bleken ideaal voor 
een 'warming up' in het ochtendzon
netje te zijn. Ook onder stenen zijn ze 
soms te vinden. Als ik een steen opge
tild had miste de sissende afweer van 
het dier en zijn S-vormige aanvalshou
ding zijn uitwerking niet op mij. Ik liet 
bet dier dan ook maar met rust. Hoe
wei deze slang houdt van een ruig rots-

achtig terrein, vond ik hem ook in de 
buurt van Jaca. MARTINEZ-RICA (1979 
b) beschouwt de aspisadder als bet 
best aangepaste bergdier van de Pyre
neeen. Het dier zou tot op een hoogte 
van 2900 m gevonden zijn. 
De adderringslang (Natrix maura) is 
te vinden in de poeltjes bij de Rio Ara
gon. Het is een algemeen voorkomen
de soort en ik vond hem niet hoven de 
1000 m. 
De ringslang (Natrix natrix helvetica) 
is zeldzamer. Slecbts eenmaal vond ik 
een jong, doodgereden exemplaar op 
de weg zo'n 6 kilometer ten zuiden van 
Canfranc. 
Een pas gedood exemplaar van de 
gladde slang (Coronella austriaca) 
vond ik even over de grens op een pad 
bij het Franse dorpje Urdos. Het dier 
was waarschijnlijk door een wandelaar 
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gestenigd. De gladde slang is moeilijk 
te onderscbeiden van de eveneens in dit 
gebied voorkomende Girondiscbe 
gladde slang (C. girondica). Deze laat
ste beeft twee rijen donkere vlekken op 
de buikzijde, terwijl de gladde slang 
een ongevlekte buik heeft. Tevens 
komt C. girondica bier veel minder 
voor dan de gladde slang, die hier wei 
tot 2000 m boogte gevonden wordt. 
Andere reptielen in dit gebied, die door 
MARTINEZ-RICA (1979b) op verschil
lende hoogten gevonden werden, zoals 
de parelbagedis (Lacerta lepida). de 
levendbarende hagedis ( L. vivipara), 
de zandhagedis ( L. agi/is), de Alge
rijnse zandloper (Psammodromus al
girus), de hagedisslang of Montpel
Iierslang (Malpolon monspessulanus) 
en de trapslang (Eiaphe scalaris) heb 
ik niet gevonden. 

TOT SLOT 
Misscbien dat ik tijdens een volgende 
excursie naar dit gebied nieuwe waar
nemingen kan doen, want bebalve de 
berpetofauna bezit dit gebied een rijke 
flora, die vooral in de lente en vroege 
zomer zeer de moeite waard is. Hope
lijk is de Spaanse overbeid niet te laat 
om dit gebied ook tot Nationaal Park 
te verklaren, zodat met bet oostelijker 
gelegen 'Pare Nacional de Ordesa' en 
de Franse nationale parken aan de 
andere kant van de grens een aaneen 
gesloten gebied zal ontstaan. 

OBSERVATIONS ON THE HERPETOFAUNA 
OF THE ARAG6NESE PYRENEES 
A herpetological impression of the Arag6nes 
Pyrenees is given. The differences between the 
French and Spanish side of the mountains with 
regard to the climatological conditions and 
vegetation are described. Information is given on 
the amphibians and reptiles of the region. 
Special attention is paid to the Pyrenean brook 
salamander Euproctus as per. Finally the hope is 
expressed that the Spanish side will become a 
National Park too. 
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Kweken met de Noordamerikaanse 
groene boomkikker (Hyla cinerea) 

INLEIDING 
SCHULTE (1980) zegt dat Hyla cinerea 
een dier voor beginnende terrarium
houders is. Doch met deze Stelling kan 
ik het niet eens zijn. Wanneer er met 
een dier nog niet regelmatig gekweekt 
wordt is het beslist geen dier voor 
beginners. 
De meeste succesvolle kweekresulta
ten worden behaald wanneer wij het 
terrarium op zo'n wijze Iaten functio
neren dat wij de natuurlijke omstan
digheden waarin onze dieren Ieven 
trachten zo goed mogelijk na te boot
sen. Op die wijze hebben we meer kans 
om de voortplantingsstimulans in het 
terrarium te bewerkstelligen. 

VERSPREIDINGSG EBIED 
Laten we het gebied waar Hyla cine
rea voorkomt (Noord-Amerika) eens 
nader bekijken. Het verspreidingsge
bied is, zoals we op kaart A kunnen 
zien, vrij groat. Het strekt zich uit van 
Del a ware tot Florida, tot in de Keys en 
naar het westen tot zuid-Texas ( cocH
RAN, 1970). 

KLIMAA TTYPES 
In dit gebied komen twee verschillende 
klimaattypes voor (kaart B). B2 heeft 
een gematigd warm, subtropisch kli
maat zonder koud jaargetijde. Het 
gehele jaar is de temperatuur boger 
dan 6"C. C2 daarentegen heeft een 
gematigd koel, continentaal klimaat 
en in dit type is er wei degelijk een 
koud jaargetijde gedurende een tot vijf 
maanden, met een temperatuur die 
beneden de 6"C is. 
De regenval is in bet B2 oostrand-type 
gelijkmatig verdeeld over de jaargetij
den. In bet C2 continentaal-type is de 
regenval in de zomerperiode het 
grootst (BUCKNELL, 1967). 
Het is dus belangrijk om te weten waar 
de importdieren vandaan komen. Dit 
zal in de meeste gevallen Florida zijn 
(mededeling importeur) . Dit betekent 
dat de dieren een warme en zeer voch
tige zomer gewend zijn en een koele 
droge winter. De temperatuur in de 
zomer ligt gemiddeld hoven de 22"C, 
en de gemiddelde temperatuur in de 
winter ligt tussen de 14"C en de 18"C. 

TERRARIUM 
Met bovengenoemde gegevens houd ik 
rekening in het terrarium. In de winter 
zorg ik voor een koele, droge periode 
van ongeveer vijf maanden. De tempe
ratuur bedraagt dan 15 a 17"C, de 
luchtvochtigbeid 50 a 60%. In de overi
ge maanden stijgt de temperatuur 
naar 25"C tot 30"C, de luchtvochtig
heid naar 80 a 95%. De verlichting 
wordt in de koele periode met 50% ver
minderd. Mijn terrarium wordt ver
warmd door de voorschakelapparaten 
van de vier TL-Iampen (zie ook VLE-



Kaart A. 
Verspreidings
gebied van 
Hyla cinerea in 
Noord-Amerika. 

Kaart B. 
Klimaatgebieden 
(zie tekst). 

Zijaanzicht van 
het terrarium. 
VSR=smoor
spoel. 
De pijlen geven 
de richting van 
de ventilatielucht 
aan:vanafde 
achterwand, over 
de smoorspoelen 
naar de bovenrij
de. 

KAART A 

MINCKX, 1986). Door de kortere ver
licbting in de koele periode krijgen we 
zo ook de gewenste temperatuurdaling 
in bet terrarium. 

VOORTPLANTING 
In een vorig artikel (VLEMINCKX, 

1986) kon ik de paring van Hyla cine
rea nog niet bescbrijven, wei bescbreef 
ik bet grootbrengen van de 1arven, 
daarom laat ik dat bier acbterwege. 
Ik beb nu verscbillende paringen ge
zien. GARTON (1975) onderzocbt een 
oude meander van de Big Muddy 
River in Illinois; dit gebied kan be
scbouwd worden als de noordelijkste 
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KAARTB 

vindplaats van H. cinerea. Hij be
scbrijft de voortplanting als volgt: 'Een 
vrouwtje nadert een roepend mannetje 
en raakt dit aan, waarna de amplexus 
volgt. Indien bet vrouwtje geen toena
dering maakt of nalaat even 'aan te 
tikken' dan volgt er geen omklem
ming. Het mannetje zal uit zicbzelf 
geen toenadering zoeken. Vanaf bet 
ogenblik dat een vrouwtje zicb aange
trokken voelt tot een bepaald roepend 
mannetje komt er automatiscb een 
bormonaal proces op gang, waarbij de 
flankspieren voor contracties zorgen. 
Doorgaans vier tot vijf uur later wor
den de eieren af gezet.' 
Mijn eigen terrariumwaarnemingen 
liggen enigszins anders. Het vrouwtje 
komt in de buurt van een roepend 
mannetje en prikkelt dit door baar 
bewegingen. Van aantikken van bet 
mannetje was bij ons geen sprake. Het 
mannetje bespringt dit vrouwtje en 
omklemt bet. Wanneer bet vrouwtje 
zicb nu niet rustig gedraagt is bet nog 
niet paarbereid. Is bet vrouwtje daar
entegen wel rustig dan zoeken de die
ren bet watergedeelte op en worden er 
eieren afgezet en aan waterplanten 
gekleefd. Nu worden de eieren be
vrucbt door bet mannetje dat er zijn 
zaad over uitstort. 



Doorbreken van 
de voorpoten. 

Doorbreken van 
de voorpoten. 

De achterpoten 
zijn gevormd. 

Kikker kruipt 
aan land. 

SLOT 
Zoals u ziet geen spectaculaire ingre
pen, maar gewoon een beetje informa
tie verzamelcn over het natuurlijk mi
lieu waar onze dieren voorkomen. We 
worden er elk jaar voor beloond met 
eiafzet, en zo kunnen we genieten van 
dat grote wonder van de natuur: de 
voortplanting. 

BREEDING HYLA CINEREA 
It is necessary to give H. cinerea a cool period (5 
months 15-t7•C) with lessened lighting, and a 
summerperiod where temperatures a re 25-Jo·c. 
In summer the animals are kept under rather 
moist circumstances. The mating is described. 
Young rrogs must not be kept too cool (over 
2o·q . 
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