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toevoegen. In de literatuurlijst aile titels opnemen waamaar in de tekst wordt verwezen en omgekeerd; titels alfabe
tisch op auteur en vermeld zoals gebruikelijk in Lacerta. Als illustraties komen in aanmerking: zwart-wittekeningen 
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Bij de voorplaat: 
De wateranolis (Anolis aquaticus) 

Taxonomiscbe status: Familie lguanidae, onderfamilie Anolinae. Sommige auteurs rekenen deze 
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soort tot bet genus Norops. 
: Norops aquaticus. 
: Het Golfo Dulce-gebied in bet zuiden van Costa Rica. 
: Tot 8 em licbaamslengte. Jonge dieren zijn contrastrijker gekleurd en wat 

meer blauwig. De vrouwtjes iets kleiner dan de mannetjes. 
: Vocbtige bellingbossen. De dieren Ieven langs en in snelstromende beekjes 

in bescbaduwde dalen. Ze zitten dan op stenen of takken in en hoven de 
stroom. Bij gevaar gaan ze zonder aarzeling te water en verbergen zicb daar 
tussen bodemvuil of in bolletjes in de oever. 

: Allerlei insekten, mogelijk ook vis. Ze eten voorbijdrijvende dode insekten 
van bet wateroppervlak. 

: Zeer scbuwe dieren, die bij bet minste gevaar vlucbten. Een enkele probeert 
zicb op klassieke anolis-manier acbter een tak te verbergen, maar meestal 
vlucbten ze bet water in. Onderling lijken ze nauwelijks agressief, maar bet 
kan zijn dat die waarnemingen bernvloed worden door bet scbuwe gedrag. 
De dieren scbuwen de zon en verdragen geen al te boge temperaturen 
(FITCH, 1975). 

: Een tamelijk zeldzame anolis met een beperkt verspreidingsgebied, waar
binnen bij ook niet erg algemeen is. Ik vond deze dieren in Costa Rica samen 
met een waterteju (Neusticurus apodemus), een kleine bosanolis (Anolis 
humilis) en de zwart, bruin en wit gekleurde gifkikker Colostethus nubicola. 

: FITCH, H.S., 1975. Sympatry and interrelationships in Costa Rican Anoles. Occ. papers of 
the Museum of Nat. History, Univ. of Kansas (40) : 1-60. 

Peter Mudde 



Kop van een 
gekweekte 
steppenvaraan . 

De steppenvaraan (Varanus exanthematicus 
microstictus) in Reptielenzoo Iguana 

Ad en Ina Born INLEIDING 
Reptielenzoo Iguana Sinds 1978 worden in de Reptielenzoo 
Bellamypark 35 Iguana steppenvaranen verzorgd. Tot 
4381 CH Vlissingen eind 1984 waren dit Varanus exanthe-

Jllustraties: 
F. Sleypen en 
W. Weeland 
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maticus angolensis, daarna V. e. mi
crostictus. In 1985 en 1986 werden ver
scheidene jongen gekweekt. In dit arti
kel staan onze ervaringen met de voort
planting en verzorging van deze varaan. 

TAXONOMIE EN VERSPREIDING 
De steppenvaraan bewoont de steppen
gordel ten noorden van het Afrikaanse 
regenwoud, het gebied van Senegal tot 
Kordofan. Er bestaan nag drie onder
soorten, V. e. angolensis uit Angola, 
V. e. microstictus uit oostelijk Afrika 
en V. e. albigularis, die in zuidelijk 
Afrika voorkomt (MERTENS, 1942). 

HUISVESTING 
Het terrarium in de Reptielenzoo heeft 
als afmetingen 4,7 x 3,2 x 1,7 m (lxbxh). 
Als bodembedekking is Novilon ge
bruikt. De waterbak is in de vloer ver
zonken, heeft een oppervlak van I m2 

en er staat meestal een Jaag water van 
20 em in. De inrichting bestaat uit grate 
stenen en dikke boomstammen. Als 
verwarming en verlichting zijn drie 
persglaslampen van 60 W en 80 W en 
twee zogenaamde biggelampen van 
100 Win gebruik. Op de opwarmplaat
sen varieert de temperatuur tussen 
36 en 40 °C, in de rest van het terra
rium is de temperatuur ongeveer 30 °C. 
De nachttemperatuur schommelt tus
sen 21 en 24 oc, afhankelijk van het 
seizoen. 



V. exauthematicus 
in het terrarium. 

VOEDING 
De dieren krijgen om de dag drinkwater 
en tweemaal per week eten. Het voedsel 
bestaat uit muizen, hamsters, ratten, 
eieren, kippevlees, wijting en kuikens. 
Aileen over het kippevlees, de wijting 
en de kuikens wordt een kalk- en vita
minepreparaat gestrooid. 

OPKWEEK OUDERDIEREN 
Maart 1983 koehten we vijf nakweek
dieren die dezelfde dag al aten. Het 
kleinste dier was 26 em, het grootste 
28 em lang. Op 31 augustus van datjaar 
verloren we een varaan, nadat deze 
door de andere dieren was gebeten. 
Hoewel er uiterlijk geen ernstige ver
wondingen te zien waren, overleefde hij 
de aanval niet. 
Eind november had een van de overge
bleven varanen een darmprolaps (uit
zakking van de darm naar buiten), die 
er door het sehuren over de grand lelijk 
uitzag. De darm werd schoongemaakt, 
met Panalogzalf ingesmeerd en terug
gemasseerd. Een uur later was het stuk 
darm er weer uit. De behandeling werd 

herhaald maar zonder sueees. De vol
gende dag was het dier dood. De overi
ge drie dieren groeiden voorspoedig. 
Mei 1985 lieten we, in verband met een 
verkoudheid, de lampen dag en nacht 
aan en gaven de dieren aileen water op 
de dagen dat ze eten hadden gehad. 

VOORTPLANTING 
Op 5 juni 1985 zagen we een paring tus
sen het mannetje en het grootste vrouw
tje, de volgende dag probeerde hij oak 
met het kleinste vrouwtje te paren. 
Tien dagen later werd er een geslaagde 
paring met het kleinste vrouwtje waar
genomen. Vanaf de paringen aten de 
vrouwtjes weinig. 
Op 24 juni maakten we een leghok in 
het terrarium. Dit was een afgeseheiden 
hoek van de kooi die gevuld was met 
een 20 em dikke laag van gelijke hoe
veelheden zand en turf. Op die plaats 
werd een lamp onder de bodem van het 
terrarium geplaatst. Op 8 juli had het 
grootste vrouwtje 's morgens vroeg, 
voordat de lampen aan waren, 26 eie
ren gelegd. Van de eieren waren er drie 



kapot. Ze was erg uitgeput en dronk 
ontzettend vee!. Later op de dag at ze 
met vee! moeite een rat. Drie dagen lang 
bleef ze op het nest, ondanks het feit 
dat de eieren verwijderd waren. Toen 
het kleinste vrouwtje op 14 augustus 
13 eieren legde, vertoonde zij dezelfde 
gedragingen. Het dier kon van uitput
ting nauwelijks lopen en dronk erg vee!. 
Ook zij bleef enkele dagen op het nest 
zitten. 
Ruim een maand later, op 18 september 
paarde het mannetje weer met het klein
ste vrouwtje. Op 14 oktober legde ze 
21 eieren. In de periode tussen de twee 
legsels had ze nauwelijks gegeten. Zes 
dagen later was er een paring met het 
grootste vrouwtje. Een maand later 
legde ze 39 eieren. Dit was 134 dagen 
na haar eerste legsel. De eieren wogen 
gemiddeld 55 gram. Nadat ze de eieren 
gelegd had (samen ruim 2 kilo) woog ze 
zelf nog 3800 gram. 

UITBROEDEN VAN DE EIEREN 
De eieren werden bij verschillende tern

long, nog in het ei. peraturen uitgebroed. Sommige bij 28 

en sommige bij 34 °C. De vochtigheid 
van het substraat varieerde van droog 
tot kletsnat. Enkele eieren lagen zelfs 
met de onderkant in het water. De eie
ren van het eerste legsel waren allemaal 
bevrucht. Op 3 november besloten we 
een ingevallen ei open te maken. Er zat 
een volgroeid, levend jong in. Nadat we 
een gat van 3 bij 1 ,5 em in de eischaal 
gemaakt hadden, haalden we het kopje 
eruit en maakten dit droog. We lieten 
het varaantje zo in het ei zitten en zetten 
het terug in de broedstoof. Enkele uren 
later was het beestje dood. 
Het varaantje had een flinke dooier aan 
de navelstreng, die min of meer ver
kaasd was. Zijn totale lengte was 22 em 
(KRL 10 em) en zijn gewicht 22,5 
gram. De eierschaal, dooier en nog wat 
resterend vocht wogen sam en 31 gram. 
Op 25 november was er in een andere 
broedstoof een ei ingedeukt. Ook dit ei 
besloten we open te maken. Toen het 
kopje was vrijgemaakt keek het diertje 
erg levendig en tongelde direct. Om er 
beter zicht op te hebben, plaatsten we 
het diertje in de couveuse. Het diertje 
sliep vrijwel constant en ademde regel
matig (eenmaal in de vier minuten). 
Twee dagen later was het jong uit het ei 
gekropen. Omdat de dooierzak nog erg 
groot was deden we verband om li
chaam en dooierzak. De volgende dag 
had de dooierzak nog tweederde van 
de oorspronkelijke omvang. Aangezien 
het varaantje er last van had bij het 
1open en de dooierzak er vies uitzag, 
hebben we de dooierzak afgebonden en 
afgeknipt. Het diertje was erg levendig 
en dreigde bij de kleinste verstoring 
met open bek. Zodra we een dood muis
je aanboden, werd dat direct naar bin
nen gewerkt. Op 29 november kroop 
voor het eerst een jong zelf uit het ei. 
Het had geen dooierrest meer en woog 
bij de geboorte 42 gram. Op 2 december 
volgde het tweede jong. Daarna volg
den de geboortes elkaar in snel tempo 
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open moest de muizenkweek danig uit
gebreid worden. 
De babyvaraantjes zaten per drie in een 
terrarium van 50x50x50 em met Novi
lon als bodembedekking. Daarop en
kele stenen en een drinkbakje. De bak
jes werden verwarmd door spotjes van 
40 W. Bij het schoonmaken was het een 
hele kunst om de happende bekjes en 
slaande staarten te ontwijken. 
Een van de eieren, degene die in het wa
ter had gelegen, was ongeveer twee keer 
zo groot geworden en begon te schim
melen. Het lag 117 dagen in de broed
stoof bij 33 °C. Na opening van het ei 
kwam er een klein en mager jong uit 
met een grote, rottende dooierrest. Het 
woog 12,5 gram en de dooier 25 gram. 
Nadat we de dooier verwijderd hadden, 
heeft het diertje niet lang meer geleefd. 
Aile andere jongen werden voorspoedig 
geboren. Van aile eieren waren er 
slechts drie onbevrucht. 

SLOTOPMERKINGEN 
De meeste problemen hadden we met de 
jongen uit het tweede legsel van het 
kleinste vrouwtje. Misschien omdat ze 
bijna niet gegeten had tussen de twee 
legsels, werden de jongen met kalkge
brek geboren. Van de 21 eieren zijn er 
20 uitgekomen (een ei was onbevrucht), 
maar 13 jongen zijn voor hun derde 

levensmaand dood gegaan. In totaal 
zijn er 78 jongen blijven Ieven. Het lijkt 
erop dat uit aile eieren die bij hoge tem
peraturen zijn uitgebroed vrouwtjes 
zijn gekomen en uit de eieren die bij 
lage temperaturen zijn uitgebroed man
netjes. Op 10 mei 1986, na 172 dagen 
en bij een temperatuur van 28 oc kwam 
het laatste ei uit. 
Van ieder legsel hebben we twee dieren 
gehouden. Dit zijn vier mannetjes en 
vier vrouwtjes. De vier grootste zitten 
al geruime tijd in het terrarium van de 
volwassen dieren en enkele zijn inmid
dels grater dan hun ouders. Het groot
ste dier weegt al 9 kilo en is Ianger dan 
1,5 m. 

VARANUS EXANTHEMATICUS 
MICROSTJCTUS IN REPTILE ZOO IGUANA 
Two female and one male live together since 
1983 in a vivarium measuring 4,7 x 3,2 x 1,7 m. 
They are fed mice, rats, chicken and fish. Lime 
and vitamines are added. 
In 1985 the male mated with the two females. 
They laid eggs one month later. After a short 
time mating activities restarted, resulting in two 
more clutches of eggs. The eggs were incubated at 
different temperatures. High temperatures seem 
to produce females and low temperatures males. 

LITERATUUR 
MERTENS, R., 1942. Die Familie der Warane 
(Varanidae). Dritter Teil: Taxonomie. Abh. 
Senck. Naturf. Ges. 466: 235-391. 
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De verzorging en kweek van enkele 
hagedissen van het geslacht Cordylus (1) 

INLEIDING 
Tot 1980 werden gordelstaarthagedis
sen massaal gelmporteerd. Sindsdien 
verbiedt Zuid-Afrika aile export van 
deze dieren. Toch worden er nog wei 
eens gordelstaarthagedissen in de han
del aangeboden. Meestal zijn dit na
kweekdieren of wildvang van de ge
wone gordelstaarthagedis (Cordylus 
cordylus) die niet in Zuid-Afrika voor
komt. lk vind het juist dat gordelstaart
hagedissen niet meer uitgevoerd mogen 
worden, daar de meeste soorten een zeer 
klein verspreidingsgebied hebben. Veel 
soorten, o.a. de reuzengordelstaart 

(Cordylus giganteus) (PETERSEN, 

1985), worden bedreigd door de vernie
tiging van hun biotoop en het gebruik 
van insecticiden. 
Daarom vind ik het belangrijk dat wij 
er als terrariumhouders alles aan doen 
om te proberen deze dieren te kweken 
in gevangenschap. Gordelstaarthage
dissen zijn bovendien geschikte terra
riumdieren. Ze kunnen vrij oud worden 
(soms ouder dan 15 jaar), de volwassen 
dieren zijn vrij ongevoelig voor ziekten 
en aile soorten zijn eierlevendbarend. 
Omdat ik aileen ervaring heb met C. jo
nesi, C. c. tropidosternum, C. cata-



Cordylus warreni 
depressus. 

phractus, C. warreni depressus en C. gi
ganteus beschrij f ik in dit artikel aileen 
deze vij f soorten. 

CORDYLUS CATAPHRACTUS 

VERSPREIOING 

Het verspreidingsgebied van de pantser
gordelstaart is vrij klein. Hij komt ai
leen voor in het westen van de Kaappro
vincie in Zuid-Afrika. 

BESCHRIJVING 

De pantsergordelstaart behoort met een 
lengte van 21 em tot de middelgrote gor
delstaartsoorten. Het is een sterk ge
pantserd dier met een opvallend zware 
kop en een afgeplat lichaam. Deze soort 
lijkt veel op de reuzengordelstaart 
(C. giganteus). Kop, romp, staart en 
poten zijn bedekt met doornige uit
steeksels. De vorm van de kop is drie
hoekig. De kleur is geelbruin. Rond de 
neusgaten zitten donkere vlekken, die 
zich voortzetten op de keel en de Iichter 
gekleurde buikzijde. 

GESLACHTSONDERSCHEID 

Aan de onderzijde van de achterpoten 
zitten vier tot acht femoraalporien. 
Deze zijn bij de vrouwtjes meestal vee! 
kleiner dan bij de mannetjes. 

BIOTOOP EN LEVENSWIJZE 

Deze hagedis is vrij langzaam, waar
schijnlijk als gevolg van zijn zware 
bouw. Hij leeft in schaduwrijke, 
schaars beboste hellingen . Bij onraad 
vluchten zein een rotsspleet of in deter
mietenheuvel die ze bewonen. Het is een 
dier dat in groepen leeft en men kan er 
vee! op een kleine oppervlakte aantref
fen. 
Als ze bij gevaar geen schuilplaats kun
nen bereiken rollen ze zich op. Ze ne
men de staart tussen hun voorpoten en 
beschermen op deze wijze hun buikzij
de. C. cataphractus is de enige gor
delstaart die dit gedrag vertoont. Het 
voedsel in de natuur bestaat uit termie
ten, kevers, duizendpoten en sprinkha
nen. 
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VERZORGING IN HET TERRARIUM 

C. cataphractus beboort tot de eenvou
dig te verzorgen soorten. In gevangen
sehap kunnen ze zeer oud worden. Ik 
bezit drie van deze dieren, waarvan 
er een al twaalf jaar in gevangensehap 
leeft. De dieren zijn bij mij gehuisvest 
in bet al eerder genoemde woestijnter
rarium van 240x40x40 em (lxbxh). De 
bodembedekking bestaat uit fijn zand. 
Het terrarium is ingerieht met veel flag
stones, waartussen veel sebuilplaatsen 
zitten. Ook is er een drinkbakje. Twee 
TL-buizen verliebten het terrarium. 
Voor de verwarming zorgen twee spots 
van 75 W. Overdag is de temperatuur 
± 30 °C. Het lijkt mij belangrijk dat de 
temperatuur 's naehts flink daalt. Deze 
varieert dan van 10 tot 18 °C. 
's Winters krijgen ze een rustperiode 
van ongeveer vier weken, bij een tem
peratuur die sehommelt tussen 10 en 
18 °C. 
Als voedsel krijgen ze reuzenmeelwor
men, krekels, balfwas treksprinkbanen 
en soms vlees of nestmuisjes. Net zoals 
bij de andere gordelstaartsoorten is het 
belangrijk om kalk en vitamines bij het 
voedsel te geven. 

VOORTPLANTING 

De drie exemplaren die ik bezit zijn aile 
mannetjes. Ik zoek al jaren vrouwtjes 
van deze soort, eehter zonder resul
taat. Ik vermoed dat er in Nederland 
vrijwel geen C. cataphractus meer ge
houden wordt. Er zijn mij ook geen 
kweekresultaten uit Nederland bekend. 
In Duitsland wordt er wei met deze 
soort gekweekt. Meestal wordt er maar 
een jong geboren, dat een lengte beeft 
van ongeveer 6 em. De draagtijd is on
geveer vier maanden. SCHONFIELD 

(1973) maakte eehter een geboorte van 
twee jongen mee. Ik hoop in de toe
komst aan enkele vrouwtjes te kunnen 
komen en missehien ook met deze soort 
te kunnen kweken. 

CORDYLUS WARREN/ DEPRESSUS 

VERSPREIDING 

De negen ondersoorten van C. warreni 
komen voor in kleine gebieden in Trans
vaal, Zululand, Mozambique en het 
zuiden van Zimbabwe. C. warreni de
pressus komt aileen voor op de Zout
pansbergen in bet noorden van Trans
vaal. 

BESCHRIJVING 

C. warreni depressus kan 30 em lang 
worden. Hij beboort tot de grotere gor
delstaartsoorten, aileen C. giganteus 
wordt groter. Het liehaam is afgeplat, 
de kop is drieboekig en naar aehter toe 
verbreed. Aehter op de kop en op de 
staart zitten veel gedoornde sehubben. 
De kleur van de bovenzijde varieert 
van donkerbruin tot zwart met gele 
vlekken. Dejonge dieren zijn vaak zeer 
fel gekleurd. 

GESLACHTSONDERSCHEID 

Zie C. cataphractus. 

BIOTOOP EN LEVENSWIJZE 

C. warreni depressus is een eehte berg
bagedis en komt aileen voor op een 
hoogte tussen 1500 m en 2000 m in de 
Zoutpansbergen in Transvaal. Hij leeft 
daar in rotsspleten, is zeer sehuw en 
trekt zieb bij het geringste gevaar in 
zijn sebuilplaats terug. Ze voeden zieh 
met diverse soorten insekten. 

VERZORGING IN HET TERRARIUM 

Tot 1980 werd deze soort massaal inge
voerd in Nederland. C. warreni depres
sus is makkelijk te bouden en werd veel 
verzorgd als terrariumdier. Ik bezit 
vijf exemplaren, twee mannetjes en 
drie vrouwtjes. AI deze dieren zijn al 
vrij oud en Ieven al minstens aeht jaar 
in gevangensehap. Een van deze dieren 
is een nakweekexemplaar, de andere 
vier zijn wildvangdieren. Een paartje 



Cordylus warrerzi 
depressus. 
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zit in een woestijnterrarium van 
120x80x60 em (lxbxh) samen met 
paartje C. giganteus. In de zomer
maanden verblijven de dieren in een 
buitenterrarium. De andere drie dieren 
zitten in het al eerder vermelde woes
tijnterrarium met drie C. cataphractus 
en twee C. c. tropidosternum. De dieren 
zijn onderling zeer onverdraagzaam en 
agressief. Zowel de mannetjes als de 
vrouwtjes jagen vaak aehter elkaar 
aan, waarbij soms flink gebeten wordt. 
Tegenover andere gordelstaartsoorten 
zijn ze niet agressief. 
Het zijn makkelijke eters. Zowel insek
ten als vlees en nestmuizen worden 
graag genomen. Vlak voordat de dieren 
vervellen zitlen ze graag in de waterbak 
zodat hun huid voeht opneemt. Dever
zorging komt verder overeen met die 
van C. cataphractus. 

VOORTPLANTING 

Vroeger werd er met C. warreni depres
sus weinig gekweekt. De laatste jaren 
wordt er zowel in Duitsland als in Ne
derland redelijk met deze soort ge-

kweekt. In ons land boeken vooral de 
dierentuihen van Rotterdam en Rhenen 
goede resultaten. Om de dieren tot 
voortplanting te brengen moet men ze 
volgens mij een korte winterrust van 
ongeveer vier weken geven. Dit bij een 
temperatuur tussen 10 en 15 °C. 
Ondanks het feit dat ik in de winter van 
1987-1988 geen winterrust aan de dieren 
heb gegeven, wierp in januari 1988 een 
vrouwtje vier jongen en een ander 
vrouwtje drie. De jongen hadden een 
lengte van ongeveer 9 em. Aile jonge 
gordelstaarten werden in een terrarium 
van 50x40x40 em (lxbxh) gedaan. Over
dag was de temperatuur 30 °C, 's naehts 
schommelde de temperatuur tussen 10 
en 18 °C. De jongen waren levendig en 
groeiden goed. Als voedsel kregen ze 
krekels en jonge treksprinkhanen. Ook 
kregen ze extra kalk, vitamine D3 en vi
tamine B-complex. Onderling waren ze 
zeer onverdraagzaam. Vier maanden na 
de geboorte overleden er vijf jongen 
vermoedelijk aan eoeeidiose. De overi
ge twee werden met ESB-3 behande1d. 
J uli 1988 overleed er nog een jong dier. 
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Het overgebleven jong is nu (augustus 
1988) 18 em lang en doet het zeer goed. 
Als ik weer jongen krijg van C. warreni 
depressus dan zal ik deze individueel 
huisvesten. Dit om agressie te voorko
men en om een beter zieht op de voed
selopname te hebben. 

CORDYLUS GIGANTEUS 

VERSPREIDING 

Deze soort heeft een klein versprei
dingsgebied en komt voor in het westen 
van Natal, het oosten van Oranjevrij
staat en het zuiden van Transvaal. 
De reuzengordelstaart is zeer zeldzaam 
aan het worden en komt aileen nog 
maar in kleine populaties voor. 

BESCHRIJVING 

C. giganteus kan 38 em lang worden en 
is de grootste gordelstaartsoort. De kop 
is driehoekig, afgeplat en met een punti
ge snuit. Op het liehaam zitten vee! 
doornige sehubben. Vooral aan de aeh
terkant van de kop, op de flanken en op 
de staart. De poten zijn betrekkelij k 

zwak. De kleur van de rug is geelbruin 
of dqnkerbruin. De zijkant en de buik 
zijn strogeel. Pasgeboren jongen zijn 
erg fel gekleurd. Jonge dieren hebben 
een zwarte kop, de flank en en pot en zijn 
gee! met zwarte strepen en de rug en 
staart zijn rood met zwarte strepen. 

GESLACHTSONDERSCHEID 

Zie C. cataphractus. 

BIOTOOP EN LEVENSWIJZE 

Deze soort is een bewoner van gras
vlakten. Dit in tegenstelling tot de 
andere gordelstaartsoorten, die in rots
aehtige gebieden voorkomen. In de 
zomer (van oktober tot mei) schommelt 
de temperatuur in hun verspreidings
gebied overdag rond 28 °C en's naehts 
rond 15 °C. In de winter (mei tot augus
tus) is de temperatuur overdag onge
veer 17 oc en 's naehts rond 0 °C. De 
dieren Ieven in zelfgegraven holen of 
holen van mangoesten of andere gra
vende zoogdieren. De holen kunnen 
tot 45 em onder de aarde zitten en wei 
drie meter lang zijn . In het midden is 
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bet hoi wat ruimer zodat de dieren daar 
kunnen draaien. Elk hoi wordt maar 
door een reuzengordelstaart be
woond. In de wintermaanden zitten er 
soms wei amfibieen zoals kikkers van 
de geslaehten Cacosternum en Kassina 
samen met C. giganteus in bet hoi. 
Het is niet bekend of de reuzengordel
staart een eehte winterrust houdt. In 
Zuid-Afrika wordt deze hagedis ook 
wei 'sonkijker' genoemd omdat hij 
vaak hoog op de voorpoten met zijn kop 
omhoog zit te zonnen. In de natuur eten 
de dieren insekten. Het is niet bekend 
of de dieren in de natuur ook grotere 
prooien zoals hagedissen, muizen of 
jonge vogeltjes eten. In de herfst werpt 
bet vrouwtje een of twee jongen die sa
men met haar in hetzelfde hoi overwin
teren. Over de paring van C. giganteus 
is niets bekend. 

VERZORGING IN HET TERRARIUM 

Ik bezit vier reuzengordelstaarten, drie 
mannetjes en een vrouwtje. De dieren 
zijn gehuisvest in terraria met de afme
tingen van 128x80x60 em (lxbxh). Een 
terrarium wordt bewoond door een 
paartje, het andere terrarium door twee 
mannetjes. De bodembedekking is fijn 
zand, er liggen enkele grote stukken 
kurksehors en er is een drinksehaal in 
de terraria. De dieren gaan geregeld in 
de drinksehaalliggen. Van half mei tot 
eind september zitten de reuzengordel
staarten in een buitenterrarium dat ge
heel met glas is afgedekt. Dit verblijf 
heeft als afmetingen 200x 180x 100 em 
(lxbxh). Dit terrarium delen de dieren 
met twee reuzensehildhagedissen ( Ger
rhosaurus validus), twee Soedan
sehildhagedissen ( Gerrhosaurus major), 
twee Cordy/us warreni depressus 
en drie Afrikaanse doornstaartagamen 
( Uromastyx acanthinurus). De bo-

dembedekking van dit buitenterrarium 
is zand en er groeien enkele kruidaehti
ge planten in. Er liggen enkele 
houtstronken in het terrarium en er is 
een rotswand, opgebouwd uit flagsto
nes. Er is een drinksehaal met een diepte 
van sleehts 3 em, zodat de dieren niet 
kunnen verdrinken. Gordelstaarten 
kunnen namelijk niet zwemmen. Bij 
warm weer kunnen de glasplaten ver
wijderd worden zodat de dieren ongefil
terd zonlieht krijgen. Bij koud weer zor
gen drie infraroodlampen van 250 W 
voor een gemiddelde temperatuur van 
30 °C. Dat de dieren zieh in dit terra
rium prettig voelen blijkt volgens mij 
uit bet feit dat ze in de zomer twee keer 
zoveel eten als in de winter. Als voedsel 
geef ik de dieren reuzenmeelwormen, 
treksprinkhanen, nestmuizen en aan 
stukken gesneden eendagskuikens. AI 
het voedsel wordt bestrooid met een 
vitaminen- en mineralenmengsel en een 
keer in de week voeg ik vitamine D3 en 
vitamine B-eomplex aan het drinkwater 
toe en elke dag ealciumlaetaat. 's Win
ters krijgen de dieren een winterrust van 
vier weken bij een temperatuur die 
sehommelt tussen 10 en 18 °C. 

VOORTPLANTING 

In mijn terraria heb ik nog nooit toena
deringspogingen van de mannetjes ten 
opziehte van bet vrouwtje gezien. Hoe
wei C. giganteus een van de meest ge
houden gordelstaartsoorten is zijn er 
toeh bijna geen kweekresultaten van be
kend. In Nederland is er nog nooit met 
deze soort gekweekt. In Duitsland wei: 
SEIDEL (1979) besehrijft dat een wijfje 
van C. giganteus nadat ze al twee jaar 
onder terrariumomstandigheden ge
leefd had twee jongen wierp. Ook in de 
Gruga-Hallen in Essen is de kweek ge
lukt (KRABBE-PAULDURO, 1987b). 

wordt vervolgd 



Cordylus giganteus. 

Lacerta lepida in zijn biotoop. Foto: P.M. Mudde. 
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Mauremys caspica leprosa. 

Een vakantie in de Algarve 

INLE IDING 
In de zomervakantie van 1987 heb ik een 
tijdje doorgebracht in de Algarve. Dit 
gebied ligt in het zuiden van Portugal 
en herbergt een scha t aan interessante· 
dieren zoals de gewone kameleon 
(Chamaeleo chamaeleon). Het klimaat 
is er zeer aangenaam te noemen voor 
ons warmtebehoeftige vakantiegan
gers, vandaar dat ik ook maar eens die 
kant ben opgetrokken. Na een lange 
busreis van twee dagen en nachten 
kwam ik in Lissabon aan, hoofdstad en 
Levens grootste stad van Portugal. Van
daaruit heb ik de ' hobbelexpres' naar 
het zuiden geno men . Daar werd ik op
gewacht door een kennis van me die 
daar een huisje hee ft zodat ik een dak 
boven m ' n hoofd had. Het was inmid
dels a l vrij laat geworden maar ik kon 
toch niet nalaten wat rond te snuffelen. 

Ik trof er meteen a l muurgekko 's 
(Tarento/a mauritanica) aan, waarvan 
een tiental dieren het huisje bewoon
den . Nu kon ik rustig gaan slapen met 
de wetenschap dat er reptielen voor
kwamen . De volgende dag began m'n 
tocht. Ik kreeg een fiets waarmee ik me 
door de Portugese heuvels kon bewe
gen. Mijn thuisbasis was het stadje 
Olhao. Vandaaruit ben ik onder andere 
naar Faro , Louie, Carrapateira en Tavi
ra geweest en zo heb ik onderstaande 
dieren gevonden. 

AMFIBIEtN 
Pleurodeles walt/. 
I k heb s lechts een ribbensalamander 
kunnen vinden en die was nog platgere
den ook. De vindplaats was een weg 
langs een bijna uitgedroogd beekje. 
In het tol stilstaand waterlje geworden 



Biotoop van Chamaeleo chamaeleon, Coluber hippocrepis en Pleuro
deles walt/ nabij Alhao. 
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beekje vond ik nog een larfje van de 
ribbensalamander. Volwassen dieren 
heb ik echter niet meer gevonden. Ik heb 
het gevoel dat als deze dieren eenmaal 
in zomerslaap zijn, je nog eindeloos 
stenen kunt omdraaien zonder een sala
mander te vinden. 
Rana perezi. 
De Iberische meerkikker vond ik overal 
waar het water enigszins zoet was. Dat 
wil zeggen in alle soorten watertjes, hoe 
zeer vervuild deze ook waren, van 
drinkputten in de duinen van Carrapa
teira tot in het stadsriool van Olhao 
(hetzelfde beekje als de ribbensalaman
der). Ik trof de dieren meestal zonnend 
maar ze vluchtten terstond als ik te 
dichtbij kwam. Opvallend was wel de 
grote variatie in kleur en rugtekening: 
van heldergroen tot vuilbruin. 
Bufo bufo spinosus. 
De Zuideuropese gewone pad werd 
veelvuldig aangetroffen, vaak in dezelf
de biotopen als de meerkikker, maar 
ook heel vaak vee! verder verwijderd 
van water. Dit is niet zo verwonderlijk 
als je zo goed bent aangepast aan droge 
omstandigheden als deze pad. De 
meeste exemplaren waren wonderlijk 
mooi gevlekt met grote beige tot witte 
vlekken over het gehele lichaam. 

Hyla meridionalis. 
Ik heb de Zuideuropese boomkikker 
aileen gevonden in de rivier door de stad 
Aljezur. Het was een pas gemetamorfo
seerd kikkertje van ongeveer anderhal
ve em. Ik heb het vermoeden dat ze veel 
talrijker zijn, maar de zomer is jammer 
genoeg niet de beste tijd om amfibieen 
te zoeken. 

REP TIEL EN 
Mauremys caspica leprosa. 
De lberische beekschildpad was vrij al
gemeen en niet erg kieskeurig in zijn 
biotoopkeuze. Ik trof ze aan in Santa 
Clara in een zwak stromend slootje, 
waar ik ook een doosje rattegif vond. 
In de rivier door de stad Aljezur kon je 
vanaf de brug over de rivier de schild
padden aantreffen, maar ook in brak
watermeertjes achter het strand van 
Faro. In Aljezur trof ik zeer grote exem
plaren aan met een carapaxlengte van 
tegen de 30 em. 
Emys orbicularis. 
Ik heb slechts eenmaal een Europese 
moerasschildpad mogen aanschouwen. 
Het dier leefde in dezelfde poel waar 
ik ook de beekschildpad vond. Volgens 
mij en ook enkele vrienden die a l twee 
keer een trektocht door Iberie hebben 
ondernomen is de moerasschildpad hier 
veel zeldzamer dan de beekschildpad 
en beperkt zich tot optimale biotopen, 
zoals deze poel, met zeer veel voedsel 
(visjes, kikkers, insekten) en goede 
plaatsen om te zonnen en eieren te 
leggen. 
Tarentola mauritanica. 
Wie de muurgekko een beetje kent weet 
dat je hem soms werkelijk overal kunt 
aantreffen, en dat deed ik dan ook. Je 
zag ze veel op muurtjes maar vooral op 
de huisjes en zelfs op telefoonpalen en 
wc's. De mensen zijn trouwens bang 
voor deze dieren, volgens hen zijn het 
duiveltjes. Ze snapten ook niet dat ik 
ze durfde vastpakken. Dit verhaaltje 



vertelden ze me vorig jaar in Spanje 
trouwens ook, de 'dragon' at galen in je 
kleren en als ze je belen lieten ze nooit 
meer los. In dit laatste hadden ze ook 
wei een beetje gelijk want het zijn echte 
vasthouders. 
Hemidactylus turcicus. 
lk heb maar een enkele Europese tjitjak 
gezien. Deze bevond zich onder een 
steen nabij Olhao. Ik vermoed dat dit 
dier hier meer 'in de natuur' voorkomt 
dan de muurgekko. 
Lacerta lepida. 
De parelhagedis moet ook vrij algemeen 
zijn. Niet dat je ze vaak zag, maar je 
vond wei regelmatig stukken vervelling 

Psammodromus algirus. Foto: P.M. Mudde . . 

Lacerta lepida in de aanval. 

bij het keren van stenen. Met wat moei
te heb ik er toch eentje kunnen vangen. 
Dit dier was in de haast om weg te ko
men in een ondiep en doodlopend hoi 
onderaan een stapelmuurtje terechtge
komen. Na vee! porren en rommelen 
kwam het eruit en met een snelle greep 
had ik haar (het was een vrouwtje) te 
pakken en zij mij ook. Toen ze zich 
goed had vastgebeten kon ik haar mee
nemen om te fotograferen. 
Acanthodactylus erythrurus. 
De roodstaartfranjeteenhagedis heb ik 
aangetroffen op een dijkje achter Faro. 
Het was een jong dier, dat ik meteen 
kon herkennen aan de rode staart. 
Psammodromus algirus. 
De Algerijnse zandloper was sam en met 
de muurgekko de meest voorkomende 
hagedis. Overal waar maar goede 
schuilplaatsen waren, van minuscule 
steenhoopjes tot afvalbergen, trof je ze 
aan. Opvallend vond ik wei dat ik alleen 
volwassen dieren heb gezien . 
Blanus cinereus. 
Een van de leukste vondsten was de 
Moorse wormhagedis. Ik had bij het 
zoe ken naar salamanders a1 menige steen 
omgedraaid en het enige wat ik vond 
waren schorpioenen en af en toe een 
vervellingshuidje van een hagedis of 
slang. Van deze huidjes was een kwart 
van de wormhagedis. Volgens ARNOLD 

et al. (1978) komen ze alleen 's nachts 
of op natte tijden aan de oppervlakte. 
En inderdaad, als je met een afbeelding 
naar een boer liep en vroeg ofhij dit dier 
kende, dan was dit dier alleen van regen
dagen bekend. Op een dag vond ik een 
doodgereden jong vlak voor het huisje 
waar ik verbleef. Het diertje had een 
Iengle van ongeveer 10 em. Toen ik er
mee naar huis liep en het liet zien, ver
telde de vrouw van mijn kennis dat ze 
dit dier regelmatig bij de wasplaats zag. 
Deze wasplaats lag direct naast het huis
je en bestond uit een betonnen bak met 
een kraan. Onder deze bak lagen wat 



Natrix maura. 
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stenen en na enig draaien vond ik wat 
ik zoeht: een wormhagedis. Het was een 
volwassen dier van 25 a 30 em. Dit zijn 
dus waarsehijnlijk de plaatsen waar je 
moet zoeken wil je deze eigenaardige 
beesten tegenkomen: daar waar vee! 
met water wordt gemorst. Ik deed het 
dier in een em mer met een laag zand om 
het de volgende dag te fotograferen. 
Met regenwormen hoef je dan de ern
mer niet af te dekken maar bij deze 
dieren wei. Het dier was weg, ook al was 
het zeker 15 em van het zandoppervlak 
tot aan de bovenrand van de emmer. 
Vermeldenswaard is nog dat een vriend 
van mij rond diezelfde tijd zo'n drie 
dagen lang stapelmuurtjes en steenho
pen heeft afgegraven om deze dieren te 
vinden. Je moet eehtje best doen en vee! 
geluk hebben om dit dier te vinden. 
Chamaeleo chamaeleon. 
De gewone kameleon of Europese ka
meleon is ook zo'n dier dat je niet moet 
gaan zoeken, je moet ze gewoon dom
weg tegenkomen. Soms sta je er bijna 
bovenop voordat je ze in de gaten hebt. 
lk ben ze vrij vaak tegengekomen om
dat ze de hele dag aetief zijn. lk vond ze 
vooral naast en in de buurt van de snel
weg (gewone autoweg, maar er werd zo 
snel gereden) tussen Faro en Olhao. 
De meeste dood, platgereden op de weg, 
wat weer eens bewees dat je ook zonder 

geld 'to!' kan eisen . Ik heb op een dag 24 
dode kameleons geteld op een wegge
deelte van 8 kilometer. Deze waren dan 
wei niet aBemaal vers, maar toeh. Op de 
weg naar Louie telde ik er nog eens een 
stuk of 30. lk vond dat sehokkend vee!. 
Daarnaast lagen er ook wei dade han
den, katten, slangen, ratten en zelfs een 
keer iets dat sterk op een ree leek, maar 
de kameleon was het sterkst vertegen
woordigd. Dit dier is besehermd maar 
zo'n weg rieht toch wei een grate slaeh
ting aan onder deze boeiende dieren. De 
kleurveranderingen kreeg ik te zien bij 
een pas aangereden dier. Normaal wa
ren ze groen in allerlei sehakeringen 
maar deze had een zwarte bebloede 
staart en een knalgeel lichaam. Hij liet 
me mooi zien hoe bed rev en hij was in de 
verkleurtechniek. Ik heb van deze soort 
geen jonge dieren aangetroffen. De ka
meleons zaten meestal in laag struikge
was, maar ik heb ze ook vrij hoog boven 
de grand (1-2m) in olijf- en amandelbo
men gevonden. 
Natrix maura. 
De mate waarin de adderringslang en 
de Spaanse ringslang (Natrix natrix 
astreptophora) voorkomen vertoont 
hetzelfde beeld als dat van de beek
schildpad en de moerasschildpad. De 
eerste komt vee! voor, terwijl ik de 
Spaanse ringslang niet heb gezien, maar 
een vriend van mij wei. Hij heeft het
zelfde geeonstateerd. De ringslang is 
duidelijk in de minderheid in Iberie. 
Maar terug naar de adderringslang. 
Dezc was mecstal in groten getale aan
wezig in watertjes waar ook de meerkik
ker voorkwam, hier waarsehijnlijk wei 
de voornaamste voedselbron. Eeht gra
te exemplaren heb ik niet gezien, de 
meeste waren tussen de 30 en 50 em. 
Opvallend was dat je hier zo'n 400Jo ge
streepte dieren aantrof (zoals bij 
Natrix natrix persa). Af en toe dacht ik 
echt dat ik een kousebandslangetje 
(Thamnophis) zag zwemmen. 
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Coluber hippocrepis. 
Uit de veie vervellingen die ik vond moet 
ik wei concluderen dat de hoefijzerslang 
veelvuldig voorkwam. Helaas heb ik 
deze slang zeif niet gevonden. Het enige 
dat ik te zien kreeg was een zwarte slang, 
die mij zoals vaak met siangen te viug af 
was. Wei heb ik eenmaal een half afge
kloven exemplaar gevonden onder een 
brug vlak bij Oihao. Verder heb ik nog 
eenmaai een doodgereden dier gevon
den op de weg van Olhao naar Faro. 
Elaphe sca/aris. 
Van de trap- of Iadderslang heb ik aileen 
een grote huid gevon'den in de omge-

ving van Queifes, een dorpje bij Oihao, 
met een lengte van ongeveer 1,5 m. 
Ik vond de huid tussen stenen van een 
grate stapeimuur nabij een boerderij . 
Malpolon monspessulanus. 
Oak van de Montpellier-siang, die oak 
hagedisslang genoemd wordt, heb ik ai
leen de vervellingshuid kunnen vinden. 

SLOTWOORD 
Ik heb vrij veei gezien , prachtig mooie 
natuur, maar ook Portimao waar ik een 
geweidig luxe hotel- en clubcompiex 
aantrof. Daar hebben heel wat dieren 
voor moeten wijken . Ik hoop dat deze 
projecten niet verder uitgebreid wor
den. Dan ga ik graag nag eens terug. 
Met dank aan Rob Veen, die hierboven 
een aantai maien, terecht, ais vriend 
wordt genoemd. 

HOLIDAY IN THE ALGARVE (PORTUGAL) 
During a trip in the Algarve in the summer of 
1987, a lot of amphi bians and reptiles were seen . 
Of the amphibians Rona perezi and Bufo bufo 
spinosus were much more common than Pleuro
deles walt/ and Hyla meridiana/is. Mauremys 
caspica leprosa, Emys orbicularis, Tarentola 
mauritanica, Hemidactylus turcicus, Lacerta le
pida, Acamhodactylus erythrurus, Psammodro
mus algirus, Blanus cinereus, Chamaeleo cha
maeleon, Natrix maura were found a live. A dead 
Coluber hippocrepis and a skin of Elaphe sea/oris 
and Malpolon m onspessulanus were found. 
Short notes a re given on the habitats of these a ni
mals. 
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Het houden van de roodoogmakikikker 
(Agalychnis callidryas) 

INLEIDING 
De roodoogmakikikker (Agalychnis 
callidryas) is een makikikker-soort die 
voorkomt in Midden-Amerika. Deze 
kikker behoort tot de familie Hylidae 
(boomkikkers). Makikikkers hebben 
een slanke bouw en dunne, lange poten. 
Op de vingers zitten hechtschijfjes en 
tussen de vingers gereduceerde zwem
vliezen. De roodoogmakikikker is een 
kleurrijk dier. Zo heeft deze kikker een 
groene rug met enkele zeer kleine witte 
stipjes, groene poten, gele vingers, een 
witte keel en buik, blauw-geel gestreep
te zijden (ZIMMERMANN, 1978). Ken
merkend zijn de rode ogen met de verti
cale pupil. Het zijn nachtelijk actieve 
dieren. 
Hieronder volgt een beschrijving van 
verzorging, voedselgebruik en gedrag 
van deze Middenamerikaanse kikker
soort in bet terrarium. 

ALGEMENE GEGEVENS 
De roodoogmakikikker komt voor in 
warme vochtige regenwouden en lagere 
berghellingen in Midden-Amerika (Me
xico, Honduras, Panama, Guatamala 
en Costa Rica). Hij leeft in hoge borneo 
en struiken (ROGNER, 1986). De tempe
ratuur varieert van 22-27 °C. De regen
tijd valt in de maanden maart-septem
ber {VAN EIJSDEN, 1981, 1982). 
De vrouwtjes worden maximaal71 mm. 
Zij zijn iets forser dan de mannetjes en 
hebben een wat stompere neus. Ze mis
sen de hechtschijfjes aan de duimen en 
hebben wat kleinere trommelvliezen. 
De mannetjes worden maximaal56 mm 
en hebben een wat scherpere neus dan 
de vrouwtjes (SCHULTE, 1980). 

TERRARIUMCONDITIES 
Op 15 augustus 1987 kocht ik een vol
wassen koppel roodoogmakikikkers, 
afkomstig uit Guatamala. Deze dieren 
werden gehuisvest in een terrarium met 
de afmetingen 60x35x40 em (lxbxh). 
Het terrarium is opgebouwd uit terras
sen. De planten in bet terrarium wor
den dagelijks gesproeid om de lucht
vochtigheid te verhogen. 
In bet voorste gedeelte van bet terra
rium staat water, daarachter bevindt 
zich de beplanting. Deze bestaat voor
namelij k uit de bromelia Neoregelia 
coralinae ~Meyendorffii', omdat deze 
naar mijn ervaring bet beste tegen de 
vochtige warmte kan. In de terrassen 
is de aarde vervangen door hydrokor
rels en kiezel. Het is hygi~nisch en mak
kelijk te verschonen. Door de vochtige 
warmte kan aarde sneller gaan schim
melen. 
Het terrarium wordt verwarmd met 
twee 15 W lampen en een thermosta
tisch geregelde aquariumverwarming 
van 25 W. De verlichting brandt van 
07.00-17.30 uur en wordt automatisch 
geschakeld door een tijdklok. De tem
peratuur in bet terrarium varieert van 
24 oc vlak boven bet wateroppervlak 
tot 28 °C onder de lampen. 

GEZONDHEIDSTOESTAND 
Toen ik bet koppel roodoogmakikik
kers kocht had bet vrouwtje lelijke be
schadigingen op de neus en op bet bo
venste ooglid. De huid was weg. Waar
schijnlijk had ze gesprongen tijdens bet 
vervoer en zich gestoten. Ik heb de 
wondjes eerst met een wattenstaafje 
met lauw water schoon gedept en daar-
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na aangestipt met Terramed Antisepti
kum. Dit is een Duits desinfecterend 
middel op basis van natuurlijke stoffen 
en is verkrijgbaar bij iedere dierenspe
ciaalzaak. Na zeer korte tijd waren bei
de wondjes goed genezen en er is nu 
niets meer van te zien . 
Het is gebleken dat de roodoogmaki
kikker vatbaar· is voor darmwormeri 
(SCHULTE, 1980). Mijn kikkers bleken 
daarmee ook te zijn gelnfecteerd. Daar
om is het verstandig om periodiek uit
werpselen in lauw water te leggen en te 
onderzoeken. Eventuele wormen zijn 
dan goed zichtbaar. Ze kunnen gemak
kelijk worden bestreden. Het door 
SCHULTE (1980) beschreven middel 
Concurrat is hier bij dierenartsen on
bekend. Het middel Panacur is in gra
nulaatvorm en als emulsie wei verkrijg
baar. Ik heb met succes de emulsie ge
bruikt in een dosering van 0,1 ml per 
100 g lichaamsgewicht. Schulte be
schrijft dat zelfs 0,3 tot 0,5 ml kan 
worden gebruikt. Het is echter nog niet 
aangetoond dat een grotere dosis nood
zakelijk is en geen gevaar oplevert. Het 

leek me daarom verstandig om met een 
lag ere dosering te beginnen. 
Beide kikkers hebben Panacur binnen 
gekregen door toedienen via de bek. 
Omdat ze hun bek niet zelf wilden ope
nen heb ik deze voorzichtig met een 
plat, stomp voorwerp opengewrikt en 
vervolgens met een spuitje snel Panacur 
in de geopende bek gespoten. Direct 
daarna heb ik het terrarium leegge
haald, gedesinfecteerd en voorzien van 
nieuwe hydrokorrels en planten. Door 
deze verandering kwamen ze ruim twee 
dagen niet van hun plaats en aten niet. 

VOEDSEL 
De roodoogmakikikkers worden door 
mij gevoed met krekels, wasmotten en 
huisvliegen . Af en toe krijgen ze kleine 
sprinkhanen. Ik voer de kikkers vrijwel 
dagelijks rond zeven uur 's avonds. 
Wanneer ik vroeger op de dag voer is 
mijn ervaring dat de kikkers dan wei 
wakker worden, maar niet op jacht 
gaan. Hieruit kan worden geconclu
deerd dat makikikkers echte nachtelijk 
actieve kikkers zijn. 
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GEDRAG 
Overdag hangen de kikkers slapend aan 
de onder kant van de bromeliabladeren. 
De paten zijn dan onder het lichaam 
gevouwen en over de ogen zit een net
achtig vlies. Wanneer de roodoogmaki
kikkers zo opgevouwen onder de blade
ren hangen zijn ze zeer goed gecamou
fleerd. De lichtgroene rug en kop heb
ben vrijwel dezelfde kleur als de blade
ren van de bromelia's. 
Tegen de avond, rond 21.00 uur, wor
den de dieren wakker. Het moet echter 
in de kamer rond het terrarium ook 
schemerachtig zijn, anders blijven ze 
Ianger slapen. Als ze wakker worden 
openen ze eerst de ogen. Het net-achtig 
vlies verdwijnt en de rode og~n met de 
verticale pupil worden zichtbaar. De 
pupillen verwijden zich snel vanwege 
de schemering, waardoor het rood van 
de ogen bijna geheel verdwijnt. Dan 
gaan de kikkers zich voorzichtig bewe
gen. De pootjes worden onder het li
chaam weggevouwen en de blauw-geel 
gestreepte zijden worden zichtbaar. 
Als de kikkers op de bromelia's zijn 
geklommen, kijken ze rustig om zich 
heen om te ontdekken of er voedsel in 
de buurt is. Zodra ze een krekel zien, 
staren ze een tijdje naar deze prooi. 
Vervolgens klauteren ze wat dichterbij 

en springen erop af. Het prooidier 
wordt direct opgegeten. Tegen de mor
gen gaan de kikkers weer onder de bla
deren hangen voor hun (dag)slaap. 
Een aantal malen heb ik waargenomen 
dat de roodoogmakikikkers telkens 
hun bek wagenwijd open en weer dicht 
deden. Ik was eerst in de veronderstel
ling dat ze dit deden na het eten van een 
prooi. Later bleek dat dit ritueel te 
maken heeft met hun vervelling, waar
bij ze hun oude vervellingshuid opeten. 
Na enkele weken hoorde ik de dieren 
ook kwaken. Ze maken een eigenaardig 
klakkend geluid dat niet al te hard 
klinkt. 
Ondanks dagelijkse besproeiing van het 
terrarium heb ik deze dieren helaas nog 
niet tot paren kunnen aanzetten. 
Volgens BEUTELSCHIESS & BEUTEL· 

SCHIESS (1985) breekt de gunstigste 
periode voor de paring aan als de vol
wassen kikkers na het besproeien van 
het terrarium beginnen te kwaken en 
het mannetje zich aan het vrouwtje 
vastklampt. 
In de hoop dat de kweek wei zou lukken 
als er meer dieren bij elkaar zitten, heb 
ik op 16 juli 1988 nog vier exemplaren 
gekocht. Deze dieren zijn gehuisvest 
in een terrarium van 129x46x70 em 
(lxbxh). Ook in dit terrarium staan 
voornamelijk bromelia's en grate va
rens. De grand bestaat uit aarde en 
hydrokorrels. Voor het watergedeelte 
heb ik twee grote teilen gebruikt. Dit is 
naar mijn ervaring iets hygienischer 
dan een vast watergedeelte. Deze bak 
wordt verlicht en verwarmd met twee 
lam pen van 25 W. Een van de teilen 
wordt verwarmd door een aquarium
verwarming van 25 W. In het terrarium 
hangt een plastic aquariumbuis waarin 
gaatjes zijn geboord. Op deze buis is 
een stuk aquariumslang aangesloten 
dat buiten het terrarium is geleid. Ik 
spuit dagelijks water in deze aquarium
slang waardoor het terrarium kunst-
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matig wordt beregend. 
De roodoogmakikikkers die ik het 
laatst heb gekocht hebben een zelfde 
leef- en gedragspatroon als de eerste 
twee. 
Op 21 oktober 1988 is het volwassen 
koppel bij de anderen gezet. De eerste 

dagen waren ze wat onrustig vanwege 
hun nieuwe omgeving. Eind juli 1989 
heb ik voor het eerst paargedrag waar
genomen. Een mannetje zat op de rug 
van een vrouwtje. Dat duurde ongeveer 
drie dagen . Ik heb in de hierop vo1gende 
dagen geen legsel gevonden. 
De kikkers lijken elkaar op te zoeken . 
In de avonduren zitten ze vlak bij el
kaar, maar echt paargedrag heb ik niet 
meer waargenomen. 

SOME NOTES ON AGAL YCHNIS 
CALL/DRYAS IN CAPTIVITY 
Since 1987 Agalychnis callidryas was kept in a 
terrarium (36x50x40 em). Damages of the skin 
and intestinal worms were treated with medicine 
(resp. Terramed Antiseptikum and Panacur) , 
with positive result. In captivity it has not yet 
succeeded to get the red-eyed treefrog into bree
ding activities. 
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De verzorging van de daggekko 
Phelsuma standingi 

INLEIDING 
Sinds 1986 verzorgen wij daggekko's 
van bet geslacbt Phelsuma. Op dit mo
ment bebben wij 60 terraria met deze 
bagedissen. De eerste soort die wij ver
zorgden was P. laticauda, nu bebben 
we veertien soorten daggekko's, zoals 
o.a. P. ornata, P. cepediana, P. mada
gascariensis grandis en P. robertmer
tensi. Aangezien wij P. standingi ~en 
van de mooiste soorten vinden en er wei
nig over gescbreven is will en we in dit ar
tikel onze ervaringen met deze daggek
ko bescbrijven. 

BESCHRIJVING 
Zoals aile daggekko's beeft P. standingi 
bladvormige tenen die aan de onder
kant voorzien zijn van lamellen. Deze 
stellen de dieren in staat tegen zeer glad
de oppervlakken te lopen. De doorzicb
tige oogleden zijn over de ogen ge
groeid. P. standingi beboort tot de 
grotere daggekkosoorten en kan een 
totale lengte van 25 a 30 em bereiken. 
De grondkleur van de rug is gemarmerd 
zilvergrijs of bruin. De flanken en poten 
zijn egaal grijs. Als bet dier goed op 
kleur is, is de staart belblauw tot tur
kooisblauw met grijze dwarsbanden. 
De nek is niet duidelijk afgescbeiden 
van de rest van bet licbaam. De kop is 
vrij klein en blauw-groen van kleur. 
De buikzijde is gebroken wit. De ge
slachten zijn vrij eenvoudig van elkaar 
te onderscheiden. De mannetjes hebben 
femoraalporien aan de binnenzijde van 
de dijbenen, een bredere staartwortel 
en twee vergrote schubben bij de cloaca. 
Deze schubben zijn vaak moeilijk te 
zien. Vrouwtjes bebben aan weerszij
den van de kop kalkzakjes. 

TERRARIUM 
Wij verzorgen deze soort in terraria 
van 40x40x70 em en 40x80x70 em 
(lxbxb). De achterwanden zijn beplakt 
met kurkplaten en de bodembedekking 
bestaat uit kleikorrels. Op de acbter
wanden zijn bakjes aangebracbt, ge
vuld met planten zoals Ficus pumila. 
Omdat P. standingi een vrij grote gekko 
is moeten er stevige klimtakken in bet 
terrarium staan. In elk terrarium staan 
twee of drie dikke bamboestammen. Er 
staat altijd een stam dicbtbij de in bet 
terrarrium hangende warmtelamp, zo
dat de dieren zicb daar makkelijk kun
nen opwarmen. De terraria worden ver
licbt door TL-buizen. In elk terrarium 
hangt bovendien een gloeilamp die voor 
de verwarming zorgt. Aile lam pen in de 
terraria zij n op een tbermostaat aange
sloten. Deze zorgt ervoor dat de lam pen 
uitgaan als het warmer is dan 31 °C en 
aangaan als de temperatuur lager is dan 
28 °C. 's Nacbtsscbommeltdetempera
tuur tussen 20 en 23 °C. 

VERZORGING 
De terraria worden twee keer per dag 
besproeid met water zodat de relatieve 
vochtigbeid vrij boog blijft. Deze 
schommelt tussen 700Jo en 950Jo. Hoewel 
P. standingi in het zuidwestelij ke deel 
van Madagascar voorkomt, waar het 
klimaat vrij droog is, hebben wij het 
vermoeden dat deze gekko zich niet 
goed voortplant bij een constant lage re
latieve lucbtvochtigheid. Het voedsel 
bestaat uit wasmotlarven en krekels. In 
het sproeiwater zitten vitaminedruppels 
(4 druppels Dohyfral per liter water). 
Eimmaal in de week krijgen de dieren 
een flessedopje Roosvicee waar twee 



Phelsuma 
srandingi, 
half was. 
Foto: 
B.L. Laurens. 

LACERTA 48(1) 23 

druppels AD3 en wat Gistocal aan zijn 
toegevoegd. 

VOORTPLANTING 
Zowel mannetjes als vrouwtjes zijn 
zeer onverdraagzaam tegenover dieren 
van hetzelfde geslacht. De dieren wor
den daarom paarsgewijs gehouden . 
Wanneer een mannetje wil paren be
weegt hij zich met schokkende bewe
gingen zijwaarts naar het vrouwtje. 
Zijn kop beweegt hij ook met scho kken
de bewegingen heen en weer, en af en 
toe maakt hij een kwakend geluid. Als 
het vrouwtje paringsbereid is staat ze 
toe da t het mannetje op haar rug klimt. 
Hij bijt zich vast in haar nek en duwt 
met een van zijn achterpoten haa r on
derlijf naar zich toe. Vervolgens kromt 
het mannetje zijn onderlijf naar het 
vrouwtje, waarna de paring volgt. In 
april beginnen de vrouwtjes met het leg
gen van eieren. Daggekko's leggen twee 
eitjes per keer, meestal aan elkaar vast. 
Sommige soorten plakken hun eitjes te
gen de glazen terrarium wand of een an
der glad voorwerp. 

P. standingi is geen 'plakker' . H et 
vrouwtje legt haar eitjes vaak los in een 
plantebakje en tussen de kleikorrels op 
de bodem van het terrarium. Vaak legt 
ze de eieren meer keren op dezelfde 
plaats. 
De eieren worden gelncubeerd in een 
broedstoof. Dit is een tafelmodel 
koelkast met daarin een gloeilamp die 
op een thermostaat is aangesloten. De 
lamp is onder een plastic bakje beves
tigd waar water inzit. Hierdoor is er in 
de stoof een relatieve luchtvochtigheid 
tussen 80o/o en 90%. De temperatuur 
in de stoof is ongeveer 30 °C. De eieren 
liggen in afgesloten plastic bakjes met 
daarin gaatj es. In deze bakjes liggen 
papieren tissues. Pas gelegde eieren zijn 
spierwit van kleur. Na ongeveer 24 uur 
zijn ze roze en vervolgens worden ze 
steeds donkerder. Als de eitjes niet ver
kleuren is het ei onbevrucht of het jong 
is afgestorven . Van de negen in 1988 
gelegde eieren kwamen er zeven uit. De 
incubatietijd lag rond de acht weken. 
Pasgeboren jongen zijn tussen 6 en 7 em 
lang. Ze hebben een dwarsgestreept 
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blauw-bruin kleurenpatroon. Meteen 
na het uitkomen begint de eerste vervel
ling. De vervelde huid wordt opgegeten, 
wat de volwassen dieren ook doen. 
P. standingi vervelt eenmaal in de drie 
weken. Na ongeveer vijf maanden ver
liezen de jongen hun jeugdkleed en krij
gen dezelfde kleur als de volwassen 
dieren. 

PROBLEMEN MET DE OPFOK 
VAN DE JONGEN 
Een van de in 1988 geboren jongen 
bleek gelijk vanaf de geboorte niet goed 
in orde te zijn. Beide ogen waren erg 
opgezwollen. Bij nader onderzoek 
bleek het vochtophoping onder het vas
te ooglid te zijn. Het jonge dier had pro
blemen met het vangen van voedseldie
ren. Waarschijnlijk werd het beeld dat 
hij zag vervormd want hij hapte steeds 
naast de voedseldieren. Met een infuus
naald hebben we de vaste oogleden 
voorzichtig doorgeprikt. Dit ging vrij 
eenvoudig vanwege de grote spanning 
die op de oogleden stond. Het vocht 
vloeide weg en vrij spoedig daarna be
gon het jong te eten. Van het prikken 
scheen het jonge dier geen last te heb-

ben. Het verschijnsel bleef echter steeds 
terugkomen. Nadat we de behandeling 
driemaal herhaald hadden, besloten we 
alsnog om het jong af te maken. 
Een van de andere jongen begon drie 
weken na de geboorte symptomen van 
rachitis te vertonen, zijn ruggegraat 
werd slap, hij zakte door zijn poten, 
zijn borstkas zakte in waardoor de 
ademhaling zeer moeizaam ging en zijn 
onderkaak werd zacht. Vervolgens 
maakten we een papje van Roosvicee 
met daarin extra vitaminen en kalk. 
Zeven of acht keer per dag werd de bek 
van het jong hiermee ingesmeerd met de 
bedoeling dat hij het eraf zou likken . 
Dit gebeurde en na twee weken liep hij 
weer goed en na drie weken waren aile 
symptomen van rachitis verdwenen. 
Wij proberen onze zieke dieren altijd te 
genezen, waarbij we ervoor zorgen dat 
ze geen onnodige pijn lijden. 

SLOTOPMERKINGEN 
P. standingi vinden wij een zeer mooi 
terrariumdier. Toch den ken wij dat 
deze soort moeilijker te verzorgen is 
dan bijvoorbeeld P. laticauda. 
P. standingi had bij ons de neiging om 
snel te vermageren als hij gedurende 
een korte tijd iets minder voedsel kreeg. 
Dejonge dieren bleken bij ons erg ge
voelig voor rachitis. Bijna aile bij ons 
geboren jongen hebben het wei in meer 
of mindere mate gehad. lemand die be
gint met het houden van daggekko's 
raden wij dan ook aan om te beginnen 
met bijvoorbeeld de goudstofdaggekko 
(P. /aticauda) waarbij deze problemen 
volgens onze ervaringen vee! minder 
snel voorkomen. 

SOME NOTES ON PHELSUMA STA N DING/ 
Two couples of this la rge gecko (total length up to 
30 em) were kept in a vivarium. Air temperature 
was about 30 •c. Humidity was high. Once a 
week some extra vitamines and lime were given. 
Nine eggs were produced in 1988. Seven hatched. 
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Het kweken van fruitvliegen (Drosophila) 

INLEIDING 
Fruitvliegen zijn een geschikt voedsel 
voor padden, kikkertjes, kleine en jon
ge hagedissen. Het hele jaar door kun
nen ze worden gekweekt. Het voeren 
aan de terrariumdieren gaat gemakke
lijk door een kweekpotje met vliegen 
in bet terrarium te plaatsen. Met vliegen 
uit een bestaande kweek kan bet ge
makkelijkste een kweek worden begon
nen. Het is ook mogelijk om's zomers 
fruitvliegen te vangen door op een be
schaduwde plaats wat overrijp fruit te 
leggen, waarop dan spoedig fruitvlie
gen verschijnen. 

KWEEK 
De fruitvlieg was en is nog steeds van
wege zijn korte voortplantingscyclus 
een veel gebruikt diertje voor genetisch 
onderzoek. Vandaar dat er nogal wat 
recepten bestaan voor voedingsbodems 
waarop de vliegen worden gekweekt. 
De hieronder beschreven drie recepten 
hebben bewezen goed te voldoen. 
Het is van belang te weten dat de larven 
van fruitvliegen geen fruit eten maar 
gisten die op rijp fruit groeien. Alhoe
wel er van nature gisten op fruit voor
komen leert de praktijk dat voor een 
succesvolle kweek de voedingsbodem 
moet worden geent met een gist. 
De simpelste voedingsbodem bestaat 
uit fijngeprakte gepelde banaan {die 
met oud brood kan worden gemengd) 
waaraan wat bakkersgist wordt toege
voegd. Met deze bananenbrij wordt een 
aantal flessen met een vier centimenter 
dikke laag gevuld. In elke fles doen we 
wat bakkersgist en een strook stevig 
papier of karton waarop de vliegen 
kunnen lopen en de larven zich verpop-

pen. Het papier of karton reguleert te
vens bet vochtgehalte in de voedings
bodem. Het beste kan men flessen met 
een wijde hals nemen. Die zijn gemak
kelijk te vullen en later weer schoon 
te maken. Na 24 uur hebben zich zoveel 
gisten kunnen ontwikkelen dat een 
twintigtal volwassen fruitvliegen in de 
fles kunnen worden gestopt. De flessen 
worden afgesloten met een prop watten 
die in een stukje vitrage is gewikkeld. 
Op deze manier kan er Iucht in de fles 
komen zonder dat er vliegen uit kun
nen. 
Bij een temperatuur van 26 oc komen 
na twee weken, als alles goed gaat, de 
eerste fruitvliegen van de nieuwe gene
ratie uit. Elke fles kan van dezelfde 
voedingsbodem meer generaties vliegen 
opleveren. Fruitvliegen ontwikkelen 
zich tussen de 18 en 30 oc. Beneden 
de 15 °C worden geen eieren meer ge
legd en boven de 30 oc-treedt steriliteit 
op. De optimale temperatuur bedraagt 
26 °C. 
Naast de voedingsbodem op basis van 
banaan, zijn ook de twee volgende re
cepten op basis van agar heel geschikt. 

recept 1: 
500 ml water 
50 g maYsmeel 
70 ml stroop 
7,5 g agar; 

recept 2: 
600 ml water 
200 g malsmeel 
100 g suiker 
24 g biergistpoeder 
10 g agar. 
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Een geschikte vervanging van marsmeel 
is griesmeel. De stroop en de suiker sti
muleren de gistende werking en op bet 
meel groeien de gisten verder. Het bier
gistpoeder bevat tal van vitamines, die 
uiteindelijk weer ten goede komen aan 
de kikkers en hagedisjes. Bij beide re
cepten wordt de agar in de helft van bet 
water gekookt en de overige ingredien
ten worden voorgeweekt in de andere 
helft van bet water, waarna beide por
ties worden gemengd. De agar heeft een 
stijvende werking, zodat uiteindelijk 
een vochtige, stijve brij ontstaat waarin 
de vliegen niet kunnen verdrinken. De
ze hoeveelheid is voldoende om 16 tot 
18 flessen van 250 ml te kunnen vullen. 
Na afkoeling en bet aanbrengen van een 
strook stevig papier wordt weer wat 
bakkersgist toegevoegd en 24 uur later 
zijn de flessen gereed voor gebruik. De 
flessen met voedingsbodem kunnen 
desgewenst zonder bakkersgist in de 
vriezer worden bewaard, zodat steeds 
kweken naar behoefte kunnen worden 
gestart. Let erop dat pas nadat de fles
sen op kamertemperatuur zijn geko
men de gist kan worden toegevoegd. 

ZIEKTEN 
Als alles netjes wordt uitgevoerd zullen 
in de regel geen ziektes in de kweek 
optreden. Mochten er schimmels ont
staan, dan kunnen die worden bestre
den door aan de gegeven hoeveelheden 
voor de voedingsbodem 10 ml Nipagi
ne-oplossing (methyloxybenzoaat) toe 

te voegen. Omdat Nipagine aileen in 
alcohol oplosbaar is, kan bet beste 
een 1 OOJo oplossing worden gemaakt is 
ethanol 960Jo. 
Vervelender is een infectie met mijten. 
In volwassen toestand en in de eerste 
levensfasen vormen ze geen ernstige be
dreiging voor de vliegjes, maar in bet 
laatste stadium voordat ze volwassen 
worden wel. Ze klimmen dan in grote 
aantallen op de fruitvliegen en maken 
bet bewegen onmogelijk zodat de vlie
gen sterven. Bij een infectie met mijten 
kunnen we beter de kweek wegdoen, 
alles grondig schoonmaken en opnieuw 
beginnen. 

SLOTOPMERKINGEN 
Van de fruitvlieg bestaan verschillende 
varieteiten. De bier beschreven soort 
is de kleine fruitvlieg (D. melanogaster). 
De kleine fruitvlieg is er ook in vleugel
loze vorm en beet dan D. melanogaster 
'vestigiar. Deze niet-vliegende varieteit 
is natuurlijk heel aantrekkelijk om te 
kweken, omdat bij ontsnappen uit de 
kweekfles of bet terrarium niet bet hele 
huis onder de vliegjes komt te zitten. 
Enkele grotere soorten die op dezelfde 
manier kunnen worden gekweekt zijn 
D. simulans, D. funebris en D. rep/eta. 

THE CULTURE OF FRUITFLIES 
Fruitflies are known to be suitable food for 
small lizards, toads and frogs. Two semi
synthetic substrates and one based on banana, 
to culture fruitflies all year round, are given. 
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Het gezelschapsterrarium ter discussie 

ALGEMEEN 
Een fout die vaak door beginnende ter
rariumliefhebbers wordt gemaakt is bet 
te veel en te veel verschillende soorten 
dieren in een terrarium samen houden. 
Nu hebben niet alleen beginners deze 
neiging. Ook ervaren terrariumhouders 
kunnen deze drang niet altijd onder
drukken. 
De term 'gezelschapsterrarium' is af
komstig uit de aquariumwereld, waar 
bet gezelschapsaquarium een heel be
langrijke rol speelt. In een gezelschaps
aquarium worden vissen uit allerlei 
werelddelen bij elkaar in een aquarium 
ondergebracht. De beplanting bestaat 
meestal ook uit vertegenwoordigers uit 
allerlei gebieden. Voorwaarde is dat 
in bet aquarium een soort 'standaard
milieu' heerst dat bet gemiddelde vormt 
van bet totaal aan eisen, die al die soar
ten vissen samen aan hun milieu stel
len. Veel aquariumvissen zijn scholen
vissen, die van nature gewend zijn met 
veel soortgenoten, maar ook met veel 
andere soorten vissen sam en te Ieven. 
Waar bet gaat om soorten die territo
riumvormend zijn, liggen de zaken al 
heel anders. Veel tropische baarsach
tigen (Cichliden) kunnen al veel moei
lijker met andere vissen worden gecom
bineerd. Kennis omtrent aard en her
komst van de dieren is dus heel belang
rijk. 

IMPULSIEF KOPEN 
Het in een opwelling kopen van dieren 
vormt waarschijnlijk de grootste oor
zaak van mislukkingen in onze liefheb
berij. De bij een handelaar geetaleerde 
dieren spreken zodanig tot de verbeel
ding dat een liefhebber, tegen beter 

weten in, gauw geneigd is de vraag te 
stellen: 'Kan ik die samenhouden 
met ... ?' Het impulsief kopen van 
dieren om die zonder voldoende voor
kennis te gaan houden is riskant. On
doordacht kopen van dieren om die zo
maar samen met andere, reeds in bet 
bezit zijnde, dieren te gaan houden kan 
voor de oude en de nieuwe dieren de
sastreus zij n. 
De argumenten van een handelaar 
moeten wel zeer overtuigend zijn om 
de liefhebber nog van de koop te 
kunnen afhouden. Maar bet is juist de 
bedoeling van een dierenhandel om die
reo te verkopen, dat is hem niet kwalijk 
te nemen. 
Thuisgekomen rijzen bij de koper 
meestal pas de twijfels. Zou bet echt 
wel goed gaan? Het zou niet de eerste 
keer zijn dat nieuwe, impulsief aange
kochte, dieren regelrechte rampjes ver
oorzaken: Grote kikkers die kleinere 
vrolijk naar binnen happen; staarten 
die onverhoeds verdwenen bleken; 
mooie hagedisjes die nooit meer werden 
weergezien ... 
De ellende hoeft zich niet altijd direct 
af te tekenen. Vaak verstoren nieuw
komers in een terrarium op heel sub
tiele wijze bet bestaande evenwicht. 
Parasieten hebben soms even tijd nodig 
om zich explosief te kunnen ontwikke
len. De overdracht van allerlei wormen 
is ook niet altijd direct te constateren. 
Een heel enkele keer gaat bet toevallig 
goed. 

SLECHTE COMBINATIES 
VAN DIEREN 
Enkele combinaties van dieren die vrij
wel altijd verkeerd uitpakken zijn: 
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- reptielen met amfibieen 
- slangen met amfibieen 
- slangen met hagedissen. 
Een combinatie van vis-, kikker- en 
wormetende slangen, zoals ringslangen 
(Natrix) of kousebandslangen (Tham
nophis) met kleine insektenetende ha
gedissen zoals kleine muurhagedissen 
(Podarcis) of anolissen (Anolis), kan 
heel erg lang goed gaan, tot zo'n slang 
er onverwachts toch een grijpt en opeet. 
Eigenlijk Ieven hagedissen in combina
tie met slangen altijd onder druk. Het 
terrarium is meestal te klein om onder 
die druk vandaan te komen. 
Bij bet gecombineerd houden van die
ren moeten we ook rekeniltg houden 
met de aard van de verschillende dieren. 
Kameleons (Chamaeleo) houden van· 
een rustige omgeving. De meeste soor
ten hebben een eigen territorium. Dit 
territorium is vrij groot en kan een hele 
boom of struik beslaan. Ze kunnen er 
absoluut niet tegen om in een drukbe
volkt terrarium te worden onderge
bracht en zeker niet met soortgenoten. 
Menig terrariumhouder heeft zich in 
bet verleden ook weleens verkeken op 
de grootte van prooien die kameleons 
nog kunnen verorberen en zagen tot 
spijt kleine hagedissen met smaak op
gegeten worden. 
Er zijn dag-, schemer- en nachtactieve 
dieren en een combinatie hiervan kan 
met zich meebrengen dat de een de an
der stoort en andersom. Dit kan vooral 
in kleine terraria bet geval zijn bij een 
combinatie van de dagactieve pijlgif
kikkers (Dendrobatidae) met grote 
schemer- en nachtactieve boomkikkers. 
Natuurlijk houdt een en ander sterk 
verband met de grootte van bet terra
rium en de verhouding tussen bet aantal 
dieren en de inrichting van de bak. De 
beplantingsdichtheid kan hierbij ook 
van groot belang zijn. Hoe meer plan
ten, hoe onoverzichtelijker voor de die
ren ... maar ook voor de verzorger ... 

Een combinatie van dieren die uit sterk 
uiteenlopende biotopen en klimaten af
komstig zijn is vanzelfsprekend uit den 
boze. Zo behoren de sterk warmtemin
nende rots- en bodembewonende Afri
kaanse gordelstaarthagedissen (Cordy
lus) nooit te worden samengehouden 
met bijvoorbeeld de bodembewonende 
Aziatische hoekkopagamen (Acantho
saura). Dat zou een combinatie van een 
woestijnbewoner met een regenwoud
bewoner betekenen, twee extremen. 
Ondanks dat reptielen bijzonder veel 
aanpassingsvermogen hebben en erg 
tolerant kunnen zijn ten aanzien van 
hun kunstmatige biotoop, moet de ter
rariumhouder er altijd naar streven 
zodanige omstandigheden te creeren 
dat de te houden dieren zich optimaal 
thuis kunnen voelen. Hoe extremer de 
biotoop en de levenswijze van de sa
mengehouden soorten, hoe moeilijker 
bet zal zijn een juist gemiddelde van 
factoren voor beide soorten te creeren 
in een en hetzelfde terrarium, zo niet 
onmogelijk. Zo zijn er zeer veel combi
naties van dieren in een terrarium te be
denken die niet wenselijk zijn. 
Aan de andere kant is bet vaak moeilijk 
om erachter te komen waarvandaan 
een bepaald dier precies gekomen is. 
Toch is dat voor een juiste huisvesting 
wei degelijk van groot belang. Sommi
ge diersoorten hebben een gigantisch 
groot verspreidingsgebied. Neem bij
voorbeeld de gewone groene leguaan 
(Iguana iguana). Deze soort komt voor 
in Mexico, Midden-Amerika, Zuid
Amerika (tot bet zuiden van Brazilie 
en Paraguay), verder komt hij voor op 
een groot aantal eilanden van de Antil
len. Zijn verspreidingsgebied omvat 
van savanne tot regenwoud. Op sommi
ge eilanden leeft hij op de rotsen tussen 
de cactussen. Afhankelijk van waar hij 
vandaan komt stelt hij zijn eigen speci
fieke klimaateisen. Wat dat betreft kan 
de handelaar de liefhebber de helpende 
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hand bieden door hem zo volledig mo
gelijk te informeren over hetland en zo 
mogelijk de streek van afkomst van de 
gelmporteerde dieren. 
Veel reptielen en amfibieen, zoals de 
Europese soorten, stammen uit bioto
pen waar het klimaat niet constant is. 
Ze kennen wisselende jaargetijden met 
natte en droge perioden, koele en hete 
seizoenen. Kennis omtrent de biotopen 
waar de dieren vandaan komen, stelt 
de terrariumhouder in staat het terra
rium aan te passen. 

COMBINATIES VAN OIEREN 
Hoewel het houden van een diersoort 
per terrarium in het algemeen verreweg 
de voorkeur verdient, zijn er toch wei 
enkele combinaties in de praktijk haal
baar gebleken. Daarbij kan in z'n alge
meenheid wei worden gesteld, dat hoe 
groter het terrarium is, hoe minder be
perkingen er zijn wat het combineren
betreft. Enkele globale combinaties van 
dieren die in de praktijk soms wei haal
baar bleken: 
- Verschillende soorten landschild

padden. 
- Verschillende soorten waterschild-

padden. 
- Landschildpadden met slangen. 
- Hagedissen met landschildpadden. 
- Verschillende soorten boomkikkers 

met padden. 
- Verschillende soorten salamanders. 
- Pijlgifkikkers met kleine boomkik-

kers (in dichtbeplante, grote ter
raria). 

Het is onmogelijk om in detail aile mo
gelijke combinaties van diersoorten 
die geen problemen geven op te som
men. Oat is ook niet nodig. Wat wei 
van belang is, is dat eenieder een en 
ander goed op een rijtje zet voordat hij 
verschillende dieren in een terrarium 
samenzet. Vooral gedegen kennis en 
begrip van biotoop en levenswijze van 
de dieren zijn van groot belang. 

Naast aile logische overwegingen spelen 
ook de individuele voorkeuren van die
reo vaak een grote rol. Waar bij de 
een een combinatie van anolissen 
(Anolis) en daggekko's (Phelsuma) 
uitstekend gaat blijkt dat bij de ander, 
onder vrijwel gelijke omstandigheden, 
absoluut niet te gaan. 

BOOM- EN GRONDBEWONERS 
Grote, hoge terraria bieden de moge
lijkheid om boombewonende hagedis
sen met grondbewoners te combineren. 
Wei is het noodzakelijk dat de verschil
lende dieren elk, op hun eigen niveau, 
hun eigen warmtebronnen kunnen vin
den. Hoe meer dieren er in een terra
rium samen zijn ondergebracht, hoe 
meer zonneplaatsen er moeten worden 
aangeboden. Oat geldt voor aile typen 
terraria. Een voorbeeld van een rede
lijke combinatie boom- en grondbewo
ners is basilisken (Basiliscus) met 
ameiva's (Ameiva). 
Wanneer het terrarium veel grondop
pervlak heeft is een combinatie van 
hagedissen met landschildpadden 
denkbaar. Bij samenvoeging met wa
terschildpadden moet de roofzucht van 
de waterschildpadden zoals de rood
wangsierschildpad ( Chrysemys scripta 
elegans) niet worden onderschat. Oeze 
waterschildpadden zijn bijzonder 
vraatzuchtig en onverwacht snel en 
wendbaar. 

GELIJKVORMIGHEID 
Bij het huisvesten van dieren van ver
schillende soorten zou men moeten 
overwegen om slechts dieren te combi
neren die of van nature al gemeen
schappelijk voorkomen, of die volledig 
niet gelijkvormig en niet gelijk van 
kleur en uiterlijk zijn. Veel dieren rea
geren op elkaars uiterlijke kenmerken, 
waaraan ze elkaar herkennen. Het uit 
een ander werelddeel halen van een ge
lijkvormige of gelijkgekleurde hagedis 
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kan verwarring en stress veroorzaken 
bij een of beide soorten. Een voorbeeld 
hiervan kan zijn de groene basilisk 
(Basiliscus plumifrons), de groene le
guaan (/. iguana), de groene water
agame (Physignathus cocincinus) en de 
zeilagame (Hydrosaurus amboinensis). 
Dit zijn overwegend groene hagedissen, 
wei afkomstig uit globaal gelijksoortige 
biotopen, maar die bij voorkeur niet 
met elkaar moeten worden gecombi
neerd. Het risico bestaat dat ze op basis 
van overeenkomst in kleur en vorm el
kaar als concurrenten zullen beschou
wen. 
Overigens moet worden opgemerkt dat 
bet feit dat sommige diersoorten van 
nature gemeenschappelijk voorkomen, 
dit geen garantie is dat ze ook in een 
terrarium kunnen worden gecombi
neerd. In principe is ieder terrarium te 
klein. De smaragdhagedis (Lacerta 
viridis) en de rulnehagedis (Podarcis 
sicula), komen in de natuur bij elkaar 
voor. In bet terrarium legt de smaragd
hagedis bet in bet algemeen snel af te
gen de actievere en agressievere rulne
hagedis. 
Daarnaast moet er rekening mee wor
den gehouden dat de territoria van veel 
mannetjeshagedissen behoorlijk groot 
kunnen zijn. In dergelijke territoria 
kunnen wei vaak meer wijfjes worden 
gehouden, maar een terrarium van bij
voorbeeld een vierkante meter blijkt te 
klein om meer Lacerta- of Podarcis
mannetjes te kunnen herbergen. 

BIOTOOPTERRARIUM 
In een biotoopterrarium wordt ge
tracht de omstandigheden in een be
paalde biotoop na te bootsen. De in 
deze biotoop voorkomende reptielen
soorten kunnen samen worden onder
gebracht. Door nauwkeurige klimaat
beheersing kan worden getracht de sei
zoenen met hun bijbehorende dagleng
ten, aantal uren zon, temperaturen, 

neerslag en vochtigheid, zoveel als mo
gelijk, nate bootsen. Een mooi voor
beeld hiervan is bet Sonora-woestijn
terrarium van de Diergaarde Blijdorp. 
In dit terrarium worden halsbandlegu
anen (Crotaphytus collaris), woestijn
leguanen (Dipsosaurus dorsalis), 
chuckwalla's (Sauromalus obesus) en 
gilamonsters (Heloderma suspectum) 
gemeenschappelijk ondergebracht. Bij 
de opzet van dit terrarium werd ge
bruik gemaakt van biotoopfoto's van 
de Sonora en, met succes, getracht een 
en ander tot in details uit te werken. 
In een biotoopterrarium behoort ge
bruik te worden gemaakt van planten 
en andere materialen die in die specifie
ke biotoop thuishoren. Natuurlijk kan 
ook gebruik worden gemaakt van 
kunstplanten van die soorten. 

EEN GROOT TERRARIUM 
Of een terrarium 'groot' of 'klein' is, 
wordt bepaald door de dieren die men 
erin wil houden. Een bak van 150 em 
lang, 60 em diep en 80 em hoog is groot 
als er pijlgifkikkers in worden gehou
den. Een dergelijke 'grote' bak nodigt 
als bet ware uit om er verschillende 
soorten kikkers in te huisvesten. Voor 
volwassen groene leguanen stelt een 
dergelijke bak echter niets voor. Een 
exemplaar erin en de bak is letterlijk en 
figuurlijk vol. Diezelfde 'grote' bak is 
dan veel te klein. 
Zelf houd ik drie volwassen gewone 
groene leguanen in een groot terrarium 
van 3,2x2,2x2,4 meter (lxbxh). Groene 
leguanen zijn betrekkelijk 'statische' 
dieren. Het zijn echte stilzitters. Daar
om heb ik op de bodem van bet terra
rium landschildpadden lopen en wei 
kolenbranderschildpadden ( Geochelo
ne carbonaria) en geelkopschildpadden 
(lndotestudo elongata). Op de takken 
en de wanden lopen dan ook nog wat 
Madagascar-daggekko's (Phelsuma 
madagascariensis grandis). Deze laat-
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ste heeft zich tussen de groene leguanen 
spontaan voortgeplant. Daarnaast heb 
ik jarenlang tropische vinken tussen 
mijn groene leguanen gehad. Ook deze 
hadden regelmatig nesten en ik heb 
heel wat nakweekvogels kunnen weg
geven. Vogels vervuilen een terrarium 
echter sterk en dat laatste is dan ook 
de reden waarom ik ze voorlopig weer 
uit het leguanenterrarium heb verban
nen. 

EEN SOORT PER TERRARIUM 
Met bovenstaand verhaal heb ik niet 
getracht een lans te breken voor het ge
zelschapsterrarium. Integendeel, ik 
heb getracht duidelijk te maken dat het 
gecombineerd houden van verschillen
de soorten terrariumdieren ernstige 
consequenties met zich mee kan bren
gen. Men moet zich goed in de verschil
lende soorten verdiepen alvorens ze 
bij elkaar te zetten. Het risico van mis
lukken moet tot een minimum worden 
beperkt. 
Nog altijd verdient het houden van een 
diersoort per terrarium de voorkeur, 
omdat men dan kan trachten aan aile 
specifieke wensen van deze soort te 

voldoen. We vrijwaren de dieren van 
stress. We voorkomen onverwachte 
gevechten met bijbehorende beschadi
gingen en we kunnen omstandigheden 
creeren die de voortplanting bevorde
ren. De aanwezigheid van een andere 
diersoort in het terrarium kan net die 
factor zijn die de voortplanting be
lemmert. In veel gevallen verdient het 
houden van verschillende soorten, per 
soort gescheiden in kleinere terraria, 
de voorkeur boven het gecombineerd 
houden in een terrarium, ook al is bet 
groot. 

COMBINING DIFFERENT SPECIES 
IN ONE VIVARIUM 
Many terrarium keepers wish to combine several 
species in one terrarium. Multiple problems may 
occur. At first the environmental demands of the 
species may differ. The animals should not threa
ten or distress each other. Snakes may never be 
combined with other reptiles or amphibians. A 
possible solution might be a biotope-terrarium 
in which only animals from the same environ
ment are kept together. 
Resembling species frequently are experienced 
as threatening to each other. The larger the 
terrarium the more possibilities to combine 
animals. In most cases however it is preferable 
to keep species in seperate terrariums. 
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BESPREKING 
The Vivarium 
Tijdschrift van: 
American Federation of Herpetoculturists 
P.O. Box 11312 
Lakeside, CA 92040 
USA 
Lidmaatschap: US$ 26,00. 

Een nieuw terrariumtijdschrift uit een, 
wat terrariumpublikaties betreft, min
der bekend deel van de wereld: DeVer
enigde Staten. Dit fraaie tijdschrift is 
de publikatie van de American Federa
tion of Herpetoculturists. Het tijd
schrift is een magazine: A4-formaat, 
11 pagina's kleur (incl. omslag) in de 
door mij bekeken aflevering (jaargang 
1, nummer 2). De kwaliteit van bet 
fotowerk, de lettering, bet papier en 
dergelijke zijn goed. Minder te spreken 
ben ik over de lay-out. Ik vind bet zelf 
heel vervelend als een artikel op een 
rechterbladzij begint met aileen maar 
foto's. Veel storender en voor iedereen 
lastig is een artikel dat over verschil
lende bladzijden is uitgesmeerd. Bij 
bet lezen daarvan moet je steeds weer 
door bet blad been bladeren, terwijl dat 
toch makkelijk te voorkomen is. 
De inhoud van de artikelen geeft behal
ve informatie over bet houden van ter
rariumdieren veel informatie over de 
Amerikaanse manier van terrarium
houden. Zowel in een artikel over 
hoornkikkers als in een interview met 
een commerciele kweker wordt verteld 
over bet kweken van kikkers door sti
mulatie met hormonen. Twee pagina's 
met negen kleurenfoto's zijn gewijd 
aan de verschillende kleurvormen van 
een slangesoort, Elaphe guttata. Ook 
in bet interview wordt de nadruk gelegd 

op de voorkeur voor aparte kleurvor
men die (vooral slange-) liefhebbers 
schijnen te hebben. Dat is een dimensie 
aan de hobby die mij doet denken aan 
bet kweken van kleurkanaries, een ge
voel dat nog wordt versterkt door een 
foto van een terrariumwand van een 
kweker. Ik herken daarin de kweek
ruimte van een kanariefokker. Ook van 
de Nieuwzeelandse groene gekko 
(Naultinus e/egans) worden verschillen
de kleurfasen besproken. In bet artikel 
over hoornkikkers wordt een foto ge
toond van een kruising van twee soar
ten hoornkikkers. Persoonlijk sta ik 
zeer afwijzend tegenover bet kweken 
van kleurvormen en kruisingen, dus u 
kunt zich voorstellen dat ik zulke ver
schijnselen met lede ogen bekijk. 
Aan de andere kant staan er zeer goede 
artikelen en commentaren in de afle
vering die ik gezien heb. In bet bijzon
der bet inleidende artikel van Dorothy 
DeLisle is me uit bet hart gegrepen. 
Zij stelt terecht dat liefhebbers te snel 
wetenschappelijke inhoud aan beperk
te waarnemingen willen geven en daar
bij te weinig rekening houden met aller
lei andere factoren. 
Wie door de Atnerikaanse interpretatie 
van terrariumhouden been kan prikken 
heeft aan dit magazine een aanwinst in 
de tijdschriftenmap. 

Peter Mudde 
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kru1vlcegen. meelwormen. lebo's. maden. etc' 
Zo bestelt u: 
schnftelcJk v1a ons antwoordnummer (geen 
poslzegel nodog) of telelonosch. aan de hand 
van hel afgebee1de programma 

Zo wordt er geleverd: 
u kfiJQI aile artokelen. goed verpakt. thuos
bezorgd! Onze verzenddagen ZIJO dinsdag 
en donderdag: bestelt u op doe dagen voor 
13.00 uur. dan wordt uw bestelling dezelf
de dag nog algewerkl. U betaalt dorekt aan 
de bezorger N.B.: vaste verzendkosten 
per order I 7 .50. Maar: op aile orders bo· 
ven 150.- kfiJQI u 10% kort<ng' 

lnsekt Expresse I B. Adema 
ANTWOORDNUMMER 1254 
6900 WB Zevenaar 
Telefoon 08360-23415 Bel of schrijf, 

a/s u nadere informatie wilt! 

Steven Oosterwaal 1m/Export Ievert 
aan afnemers in binnen- en buitenland 
(niet aan partikulieren). Een goed 
produkt, snel bij u in huis! Een 
kwalitatief hoogwaardig leverings
programma, waarin o.a.: 

KRECA huis- en veldkrekels in vele 
maten, niet vliegende fruitvliegen en 
(huis)krulvlieg!m, reuze meelwormen, 
wasmotten, ~Rrinkhanen, raze 
keverlarven en de gele buffalo
wormenl 
Estomotten, tebo-larven, ~gen
wormen en dendrobeana's . 

.ft"(2 ,, 
,~~: 
-4~ 

Steven Oosterwaal 
1M/ EXPORT VOEDERDIEREN EN REPTIELEN 

Postbus 258 • 3850 AG Ermelo • Holland 
Teletoon 03417·51687 • Teletax 03417·60878 



J.J. Leunisse 
Kapelstraat 11 
4817 NX Breda 
Tel. 076 - 71 42 44 -

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

A HERPETOLOGIE 

TERRA!!!!P 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

AHERPETOLOGIE het antwoord op a/ uw vragen 
TERRA!!!!P op herpetologisch gebied ... 

Openingstijden: Aileen op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak 


