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Bij de voorplaat: 
De roodbuikspitskopschildpad (Emydura albertisil) 

Taxonomisebe status: Suborde Pleurodira (baiswenders), familie Cbelidae (slangebaissebild
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padden). 
: Het zuiden van Nieuw-Guinea en bet uiterste noorden van Australie (Kaap 

York). 
: Deze sebildpadden kunnen tot 30 em lang worden, maar zijn met 15 em 

geslacbtsrijp. Jongen zijn wat feller van kleur en bebben vaak een vage kiel. 
: Rivieren en moerassen in regen- en moessonwoud. Er is vaak een duidelijke 

seheiding tussen droge en natte tijd. 
:Alles, met een voorkeur voor dierlijke kost. 
: Brengt bet grootste deel van de tijd in bet water door. Komt aileen op bet 

land om te zonnen of eieren te leggen. 
: Oorspronkelijk valt de voortplanting in september (bet Australisebe voor-

jaar). In terraria leggen de dieren in aile maanden, met een boogtepunt in 
de voorzomer. Een legsel bestaat uit 8-15 eieren. De eieren komen na onge
veer aebt weken uit. De jongen zijn bij geboorte net 2,5 em lang en wegen 
zo'n 4 gram. De kweek in gevangensebap is berbaalde maien gelukt. 

: PODLOUCKY, R., 1984. Bemerkungen zur Biologie, Haltung und Zucht der Rotbauchigen 
SpitzkopfschildkrOte (Emydura albertisil) a us Neuguinea. Herpetofauna 6 (30) : 6-13. 

Peter Mudde 
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De verzorging en kweek van enkele 
hagedissen van het geslacht Cordylus (2) 

CORDYLUS JONES/ 

VERSPREIDING 

De dwerggordelstaart komt voor in bet 
zuiden van Mozambique en Zimbabwe 
in bet oostelijk deel van de Kalahari 
woestijn van Botswana tot Transvaal en 
in Zululand in Zuid-Afrika. 
In Kimberly (Kaapprovincie) . werd 
C. jonesi ingevoerd doordat de bage
dissen tussen bet bout zaten dat aange
voerd werd voor de diamantmijnen. 

BESCHRIJVING 

C. jonesi is de op een na kleinste Cordy
/ussoort. De totale lengte is ongeveer 
124 mm, de staart is ongeveer 50 mm 
lang. Het gemiddelde gewicbt van de 
volwassen dieren is 22 gram. De kop is 
1 ,3 maal zo lang als breed en maakt een 
langere indruk dan bij andere gor
delstaartsoorten omdat er geen stekels 
aan de zijkant van de kop zitten. Dit is 
bij de andere soorten wei bet geval. De 
romp is vrij zwaar gebouwd en van bo
ven bedekt met rijen scbubben die dak
pansgewijs over elkaar liggen. Vanaf de 
ooropening tot aan de acbterpoten 
loopt op de flanken een brede zwart
bruine band. De bovenzijde is bruin met 
op de romp enkele donkere vlekken. De 
onderzijde is creme wit. 

GESLACHTSONDERSCHEID 

De dieren bebben vier tot acbt femo
raalporien aan de onderzijde van de 
acbterpoten. Meestal zijn deze bij de 
vrouwtjes veel kleiner dan bij de man
netjes. Bovendien bebben de mannetjes 
vergrote scbubben voor de femoraal
porien. Vooral dit laatste kenmerk is 
goed te zien. 

BIOTOOP EN LEVENSWIJZE 

De dwerggordelstaart komt voorname
lijk voor in savannen en balfwoestijnen 
met struiken. Ze Ieven tussen de scbors 
van afgestorven bomen, die vaak in de 
buurt van menselijke nederzettingen te 
vinden zijn. In boomloze gebieden 
wordt deze soort onder stenen, verval
len bouten butten en struikgewas ge
vonden. Het klimaat in bet versprei
dingsgebied is zeer droog en in de winter 
(mei tot augustus) kan bet vrij koud 
zijn. 's Nacbts kan de temperatuur dan 
dalen tot 0 °C. De dieren zijn in de win
ter veel minder actief dan in de zomer en 
bouden een korte winterslaap. 
Het voedsel bestaat uit insecten. Soms 
komen termieten in bet verspreidings
gebied massaal voor. De dwerggordel
staarten eten dan zeer veel termieten 
en leggen een vetvoorraad aan. 

VERZORGING IN HET TERRARIUM 

C. jonesi is een gemakkelijk te verzor
gen bagedis. Er zijn gegevens bekend 
van dwerggordelstaarten die a1 meer 
dan dertien jaar in gevangenscbap Ieven 
(ZWARTEPOORTE, pers. med.). 
Ik verzorg een paartje in een terrarium 
van 50x40x40 em (lxbxh). De bodembe
dekking is fijn grind en er liggen in bet 
terrarium wat druivestronken en stuk
ken kurkscbors die dienen als scbuil
plaatsen. 
Een gloeilamp van 40 W zorgt voor de 
verwarming en verlicbting van bet terra
rium. De lamp brandt twaalf uur per 
dag. Onder de lamp ligt een grote lava
steen waar de dieren vaak op liggen te 
zonnen. Omdat ik vocbtige plaatsen 
in bet terrarium niet wenselijk acbt is er 
geen beplanting in bet terrarium. Gor-
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Dwerggordelstaart (Cordy! us jones1). 

delstaarten houden namelij k niet van 
een vochtige omgeving. De temperatuur 
in het terrarium varieert overdag van 
28 tot 35 °C. Onder de gloeilamp is de 
temperatuur soms hoger dan 40 °C. 
's Nachts varieert de temperatuur van 
10 tot 18 °C. Deze afkoeling Iijkt mij 
zeer belangrijk voor de dieren. In het 
terrarium is een drinkbakje aanwezig 
waarin iedere dag vers drinkwater ge
daan wordt waaraan calciumlactaat is 
toegevoegd. 
Als voedsel krijgen de dwerggordel
staarten huiskrekels, jonge treksprink
hanen en larven van de grote wasmot. 
Aile voedseldieren worden met het vita
minepreparaat Carmix bepoederd. De 
volwassen dieren worden twee keer in 
de week gevoerd. Een keer in de week 
worden er wat druppels vitamine D3 
en vitamine B-eomplex aan het drink
water toegevoegd. Dit Iijkt mij vooral 
voor de draehtige wijfjes belangrijk. 

VOORTPLANTING 

In 1985 kreeg ik reehtstreeks uit Zulu
land een paartje dwerggordelstaarten. 

De dieren hadden een totale lengte van 
10 em en waren dus nog niet helemaal 
volgroeid. Eind februari en begin maart 
kregen de dieren een winterrust van vier 
weken. In deze periode brandde de 
gloeilamp in het terrarium niet. Over
dag varieerde de temperatuur van 12 tot 
18 oc en's nachts van 10 tot 15 °C. In 
deze periode werden de dieren niet ge
voerd. Ik gaf eehter wel elke dag vers 
drinkwater. De koude periode in het 
verspreidingsgebied van de gordelstaar
ten duurt van mei tot augustus. Volgens 
mij is de versehuiving van de koude pe
riode een ingrijpende verandering voor 
in het wild gevangen dieren. Het is eeh
ter onmogelijk om tijdens onze zomer
maanden een winterrust te geven. 
Op 15 november 1986 werd er eenjonge 
dwerggordelstaart geboren. De geboor
te kwam voor mij geheel onverwacht, 
aangezien ik geen paringen had gezien 
en het vrouwtje niet zichtbaar dikker 
was geworden. Het vrouwtje was toen 
11,4 em lang, het jong 6 em. Volgens li
teratuuropgaven duurt de draagtijd vier 
maanden (KRABBE-PAULDURO & PAUL-



Gewone gordelstaart (Cordylus cordylus). 

LACERTA 48(2) 36 

DURO, 1987a). De dieren moeten dus in 
juli hebben gepaard. In het algemeen 
worden er twee tot vier jongen geboren. 
Ik vermoed dat er maar een jong gebo
ren is, omdat het vrouwtje vrij jong 
was. 
Het jonge dier werd in een terrarium 
van 15x15x25 em (lxbxh) gezet. De bo
dembedekking was fijn grind, een stuk
je kurksehors diende als sehuilplaats 
en er was een klein drinkbakje. Een 
gloeilamp van 15 W zorgde voor ver
warming en verliehting van het terra
rium. Overdag was de temperatuur on
geveer 30 °C, 's naehts 15 °C. Het voed
sel bestond uit kleine krekels en 
wasmotlarven. Tevens gaf ik extra kalk 
en vitaminen. Na een half jaar was het 
diertje 9,3 em lang en na twee jaar 12 
em. Op een leeftijd van drie jaar zijn ze 
geslach tsrij p. 
Op 7 augustus 1987 werden er vier jon
gen geboren. Voor de bevalling was het 
vrouwtje erg dik en enkele dagen voor 
de bevalling weigerde ze aHe voedsel. 
Bij de geboorte waren deze jongen 6,5 
em lang, na een jaar hadden ze een leng
te van 11 em. Ook in 1988 werden er vier 
jongen geboren. Al met allijkt het erop 
dat C. jonesi een sterk en gemakkelijk 
te kweken terrariumdier is. 

CORDYLUS CORDYLUS 
TROP/DOSTERNUM 

VERSPREIDING 

C. c. tropidosternum komt voor in 
Kenia, Tanzania, Mozambique en Zim
babwe. Van de andere aeht ondersoor
ten van C. cordylus komen er zeven 
aileen in Zuid-Afrika voor en een in een 
klein gebied in Ethiopie (C. c. rivae). 
C. c. rivae is tevens de noordelij kst 
voorkomende gordelstaartsoort. 

BESCHRIJVING 

Deze soort behoort met een lengte van 
17 em tot de kleinere gordelstaarthage
dissen. De dieren hebben een afgeplat 
uiterlijk en weinig doornige uitsteek
sels. Deze zitten aileen op de aehterzijde 
van de kop en op de staart. De kleur 
varieert van donkerbruin tot zwart. 
Er komen ook lichtbruine exemplaren 
met donkere vlekken voor. De buik
zijde is grijs tot gebroken wit gekleurd. 

GESLACHTSONDERSCHEID 

Zie C. jonesi. 

BIOTOOP EN LEVENSWIJZE 

Deze hagedis komt voor in savannen en 
halfwoestijnen. Hij is voornamelijk 
te vinden op spaarzaam begroeide rots
hellingen. Als er gevaar dreigt vluehten 
ze snel weg in een spleet in de rotsen en 
verlaten deze gedurende langere tijd 
niet. De dieren hebben veel vijanden. Ze 
worden vaak door roofvogels opgege
ten. Wat hun voedselkeus betreft zijn ze 
niet kieskeurig. Ze eten termieten, 
sprinkhanen en zelfs rauw vlees. 

VERZORGING IN HET TERRARIUM 

In de handel wordt deze soort, als enige 
gordelstaartsoort, nog regelmatig aan
geboden. Deze dieren komen meestal 
uit Tanzania. Aangezien in het land van 
herkomst geen duidelijke koelere pe
riode voorkomt moeten deze dieren ab-
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soluut geen winterrust bebben. 
In november 1987 koebt ik negen, uit 
Tanzania afkomstige dieren. Hier wa
ren drie draebtige vrouwtjes bij. Binnen 
enkele dagen werden er aebt jongen ge
boren, waarvan er twee dood waren. 
Twee worpen bestonden uit drie jongen 
en een uit twee. De vrouwtjes waren na 
de bevalling erg verzwakt en zijn na en
kele dagen overleden. Er is ook een 
mannetje doodgegaan. Op dit moment 
verzorg ik twee volwassen paartjes en de 
zes jonge dieren. 
Een paartje zit in een terrarium van 
50x40x40 em (lxbxb) dat ingeriebt is 
met enkele lavastenen en een stuk kurk
sebors. 
Het andere paartje zit in een groot woes
tijnterrarium van 240x40x40 em (lxbxb) 
samen met drie C. cataphractus en drie 
C. warreni depressus. De dieren zijn 
sebuw en Iaten zieb weinig zien. De jon
gen zijn veel minder sebuw. Deze wor
den gevoerd met kleine krekels en jonge 
treksprinkbanen, verrijkt met een 
vitaminen- en mineralenpreparaat. Na 
aebt maanden waren de jongen 11 em 
lang, bet bleken vier mannetjes en twee 
vrouwtjes te zijn. 
Over bet algemeen komt de verzorging 
van deze dieren overeen met die van 
de dwerggordelstaart. 

SLOTOPMERKINGEN 
Ik vind gordelstaartbagedissen dank-

bare en betrekkelijk eenvoudig te ver
zorgen terrariumdieren. De dieren kun
nen vrij oud worden, maar de kweekre
sultaten Iaten bij sommige soorten nog 
te wensen over. 

CARE AND BREEDIND OF SOME 
CORDYLUS-SPEClES 
Some notes concerning distribution, appearance, 
sexual dimorphism and biotope of Cordylus 
jonesi, C. cordy/us tropidosternum. C. cata
phractus, C. warreni depressus and C. giganteus 
are given. 
Also information concerning breeding and viva
rium care are provided. The animals are fed a va
riety of insects, meat and mice (depending on the 
size of the lizards). Lime and vitamines are added 
in the drinking water. 
All vivaria are small deserts: sand on the floor, 
a small water bowl, and some stones as hiding pla
ces. Daytime temperatures may rise as high as 
40 oc; at night temperatures drop to 10-18 °C. 
Four of the mentioned species probably need a 
short hibernation for better breeding results (C. c. 
tropidosternum) not. 
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De tuinboa (Coral/us enydris enydris) 
in literatuur, natuur en terrarium (2) 

TEMPERATUUR EN 
LUCHTVOCHTIGHEID 
De belangrijkste eis die aan een tropen
terrarium gesteld dient te worden, is een 
verantwoorde warmtevoorziening. Om 
deze te realiseren, moet men bet tempe
ratuurverloop kennen van de gemiddel
de 24-uursperiode in bet gebied waar de 
aanstaande bewoner van bet terrarium 
vandaan komt. Daarbij speelt de rela
tieve lucbtvocbtigbeid een even belang
rijke rol als de temperatuur. 
Voor de dieren die uit Suriname komen, 
bebben we bouvast aan de volgende ge
gevens. 
1. De dagtemperatuur in de rand van 

bet savannebos ligt tussen minimaal 
18 oc ('s nacbts en 's ocbtends) en 
maximaal36 oc (overdag in de scba
duw). De gemiddelde temperatuur 
overdag is ca. 32 °C. Tegen de avond 
is de temperatuur er ca. 24 oc en in de 
late nacbt of vroege ocbtend ca. 
22 °C. 

2. In bet binnenland beerst midden in 
bet dicbte regenbos een constanter 
temperatuur zonder de bovenge
noemde uitersten: overdag is bet er 
ca. 28 °C, 's avonds ca. 24 oc en 

Gem. zoo-

's ocbtends ca. 22 °C. 
3. De temperatuur kan in de boger en 

dieper in bet binnenland gelegen sa
vanne-acbtige plaatsen zelfs dalen 
tot 16 oc (gemeten in de vroege ocb
tend). 

4. De stromende beekjes in bet bos beb
ben een constante watertemperatuur 
van ca. 24 °C. Het oppervlaktewater 
van de grote rivieren is ca. 29 °C. In 
de regentijd kan bet enkele graden 
koeler zijn en soms terugvallen tot 
25 °C. 

5. De relatieve lucbtvocbtigbeid in bet 
bos is in de middag ca. 75o/o, in de 
avond oplopend tot ca. 95f1Jo wat zo 
blijft tot de ocbtend. 

6. Op de open savanne-acbtige plekken 
kan de lucbtvocbtigbeid zelfs dalen 
tot 400Jo. In de bosranden grenzend 
aan een savanne ligt de relatieve 
lucbtvocbtigbeid in de middag tussen 
15f1Jo en 40o/o. 

Om inzicbt te geven in de temperatuur
verscbillen tussen een aantal gebieden 
in Suriname, geef ik bier een tabel uit 
bet jaar 1978 (METEOROLOGISCHE 
DIENST SURINAME, 1978) 

Dagelijkse temperaturen in 1978 

Rei. Iucht- percentage Uiterst Gemiddeld Gemiddeld Uiterst 
vochtigheid per maand maximum maximum minimum minimum 

Cultuurtuin 
-kustgebied 79fl/o 62% 33,8 oc 31,0 oc 23,0 °C 19,0 oc 
Zanderij 
-savanne 77% 58% 36,2 oc 32.4 oc 22,2 oc 18,1 oc 
Tafel berg 
-ca. 1.000 m 79% 58% 32,3 oc 29,0 oc 21,0 oc 16,9 oc 
Siparwini-sav. 
-hooggelegen 72o/o 61% 35,6 oc 31,2 oc 20,7 oc 16,0 oc 
Kwamalasa-
moetoe 
-hoogbos 74% 35,7 oc 30,7 oc 20,9 oc 16,8 oc 



INRICHTING VAN MIJN 
OERWOUDTERRARIUM 
Het terrarium voor mijn Coral/us eny
dris enydris heb ik gebouwd op een oude 
schoorsteenmantel in de hoek van de 
woonkamer naast een raam. De twee 
ruwe wanden van de gesloopte hoek
schoorsteen vormen ook de achter- en 
zijwand van mijn vijfboekig terrarium. 
De onderste helft van deze wanden is ex
tra bewerkt met cement. Tegen deze ru
we achtergrond zijn enkele plantenhou
ders van leisteen gemetseld. De bo
venste helft van de achterwand is bedekt 
met stukken ruwe kurk. Deze stukken 
zijn dusdanig dik met tegellijm (een ce
mentachtig produkt) besmeerd, dat er 
bij het opplakken achter het kurk geen 
holten, spleten of kieren konden ont
staan. 
De bodem van het terrarium bestaat uit 
de volgende onderdelen (zie schets): 
1. een diepe plantenbak met zwarte 

aarde waarin een stevige plant kan 
groeien; 

.-----JlOcm --------+ 

Plattegrond van het oerwoudterrarium. 
Hoogte terrarium: 150 em. Hoogte kap: 40 em. 1. Plantenbak, 30 em 
diep. 2. Waterval van leisteen. 3. Yijver. 4. Oplopend gedeelte. 
S. Warmterooster (houten vlondertje). 6. Kruipruimte van cement. 
a. b. c. Ruiten. ~ = muur. 

2. een waterval van leisteen; 
3. een vijver; 
4. een uit de vijver schuin oplopend ge

deelte met een vlak gedeelte als koele 
ligplaats; 

5. een roosterwerk van stammetjes (een 
vlondertje), van onderaf verwarmd 
door een lamp van 15 W; 

6. een naar de vijver aflopende cement-
bodem (droge kruip- en ligruimte). 

Als aankleding dient een stam van pere
hout met een doorsnede van 12 em en 
een lengte van ruim een meter, schuin 
oplopend tegen de achterwand ge
plaatst. In deze stam zijn gaten geboord 
(in totaal vier stuks) met een doorsnede 
van 4 em, waarin kleine bromelia-achti
gen (o.a. Cryptanthus-soorten) ge
plaatst zijn. 
In de diepe plantenbak ( 1) staan een 
palmpje en een varen. In de leistenen 
bakjes tegen de ruwe achterwand groei
en onder andere Philodendron-soorten 
(zoals P. scandens en Rhaphidopora 
aurea), een klimop (Hedera), Ficus 
pumila (met klein, rond blad) en een 
grate bromelia met een rood hart. Hier 
en daar hangen nog wat tillandsia's. 
Vooral de baardtillandsia 'Spaans mos' 
(Tillandsia usneoides) is zeer decora
tief. 

VERLICHTING EN VERWARMING 
In de kap, die afgeschermd is door fijn 
gaas, bevinden zich een TL-buis van 
36 W, twee HPL (de luxe) -lam pen van 
80 W voor verlichting. De smoorspoe
len zorgen voor warmte in het bovenste 
gedeelte van het terrarium; een pers
glaslamp Par 38 Economy (Philips) 
van 80 W voor het nabootsen van de 
zonnewarmte (als 'zonnestraal') en een 
peervormige porseleinen Elstein-warm
testraler met een reflectorkap om de 
warmtevoorziening over te nemen wan
neer de verlichting uit is. 
In en op de bodem wordt de warmte
voorziening op peil gehouden door een 
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15 W lampje onder een warmterooster 
met een houten vlondertje erbovenop. 
Dit laatste geeft de slangen een warme 
ligplaats. Het water in de vijver wordt 
in roulatie gehouden door een Eheim 
waterpompje van 20 W en verwarmd 
door een aquariumverwarmer met ther
mostaat. 
De temperatuur in het terrarium in de 
zomerperiode is als volgt: 
- overdag in het bovenste gedeelte ca. 

32 oc en in het onderste gedeelte ca. 
24 oc; 

- gedurende de nacht is het bovenin 
24 °C, onderin 20 oc; aileen plaatse
lijk, op een tak direct onder de warm
testraler, is de temperatuur ca. 28 °C. 

De temperatuur in de winterperiode, 
bij een basistemperatuur in de huiska
mer van rand de 20 ° C overdag en 15 ° C 
's nachts, is als volgt: 
- overdag in het bovenste gedeelte ca. 

28 oc, in het onderste gedeelte ca. 
20 oc; 

- 's nachts bovenin 20 oc en onderin 

16 °C; plaatselijk, op de tak onder de 
warmtestraler, is de temperatuur oak 
dan ca. 28 oc. 

Het houten vlondertje op het warmte
rooster blijft dag en nacht verwarmd 
en heeft een temperatuur van ca. 32 °C. 
Het water is altijd ongeveer 24 oc. De 
extra 'zonnewarmte' van de persglas
lamp (aileen overdag van 9.00 tot 16.00 
uur) is gericht op de takken van een 
klimstammetje. De temperatuur op de 
takken op verschillende hoogten va
rieert van ca. 28 °C (op de hoogste tak) 
tot ca. 24 oc (op de laagste tak). 

WATERHUISHOUDING 
Een watervalletje in het terrarium is na
tuurlijk geen noodzaak. Mijn terrarium 
staat echter op een dominerende plaats 
in de woonkamer. Daarom heb ik aan 
het esthetische aspect zoveel mogelijk 
aandacht besteed. Het terrarium diende 
een passend geheel te vormen met het 
interieur van de woonkamer en de plan
tenrijke inrichting daarvan. Naast de 
omlijsting van het terrarrium, diende 
oak het watervalletje min of meer dit 
doe!. Nag belangrijker echter is, dat 
het stromende, verwarmde water de 
luchtvochtigheid verhoogt en oak de 
bacterievorming minder snel doet ver
lopen dan in stilstaand water het geval 
is. 
Om het watervalletje te Iaten functio
neren, heb ik gebruik gemaakt van een 
Eheim aquariumpompje van 20 W com
pleet met filterpot. Het filtermateriaal 
heb ik uit de pot gehaald, omdat bij 
vervuiling van het water door de ontlas
ting van de slangen, het filter niet in 
staat is deze grate hoeveelheid afval
stoffen te verwerken. Daardoor zou dit 
filter zelf een grate vergaar- en kweek
bak van bacterien worden. Nu is het wei 
zo dat de terrariumhouder de discipline 
moet hebben om, als het water bevuild 
is door ontlasting, ongeacht het tijdstip 
die ontlasting en het vuile water onmid-
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De tuinboa (Coral/us enydris enydris), lichtbruine vorm. 

dellijk te verwijderen en de vijver of 
waterbak te ontsmetten (bijvoorbeeld 
met Halamid). Dit systeem heeft nu 
eenmaal het nadeel dat er meer zorg en 
tijd besteed moet worden aan controle 
en verzorging dan het geval is voor een 
eenvoudige bak zonder entourage waar
bij hygiene en gemak voorop staan. Het 
is maar waar men voor kiest, en de con
sequenties van die keuze moet men dan 
voor lief nemen. Oat een esthetisch ter
rarium, in dit geval een vochtig en ver
warmd oerwoudterrarium, niet aan te 
bevelen zou zijn voor het houden van 
slangen, hoeft niet altijd op te gaan. 
Coral/us enydris enydris, een boom
slang die naar mijn mening nog iets te 
weinig waardering als terrariumdier on
dervindt, is een bij uitstek geschikte 
slang voor een dergelijke bak. 
De luchtvochtigheid in mijn terrarium 
schommelt met dat al tussen 600Jo en 
95% .. Eens per twee dagen besproei ik 
de planten en de dieren met behulp van 
een drukspuitpomp. De luchtvochtig
heid loopt direct daarna op tot ca. 95%. 

BEWONERS 
Over het algemeen zal men niet gauw 
slangen in een esthetisch oerwoudter
rarium houden. De vele soorten plan
ten, de vochtige aarde en tal van andere 
bijkomstigheden blokkeren een 'sterie
le ' aanpak en bemoeilijken een hygieni
sche verzorging. Oat het met wat extra 
moeite en een uitgekiende verzorging 
toch heel goed kan gaan, meen ik te heb
ben bewezen met mijn terrarium. Dit 
wordt nog extra onderstreept door het 
feit dat er naast de hoofdbewoners, de 
tuinboa's of slanke boomboa's, ook 
nog een aantal andere bewoners in dit 
terrarium zijn, nl. een stet roodkeelano
lissen (Anolis carolinensis), twee ver
schillende stelletjes daggekko's (Phel
suma laticauda en P. linea/a), twee bui
delkikkers (Gastrotheca marsupia/a), 
twee boomkikkers (Hyla cinerea) en een 
stel helmleguanen (Corytophanes 
crista/us). Met zoveel verschillende 
soorten reptielen en amfibieen is het 
besmettingsgevaar bij eventuele ziekten 
van een der dieren natuurlijk extra 
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groot. Door het hanteren van een qua
rantaineperiode bij nieuwe aanwinsten 
en door een voortdurende controle en 
observatie van de bewoners van mijn 
terrarium kan ik echter na elf jaar terug
zien op goede kweekresultaten, zowel 
bij de slangen als bij de hagedissen. In
tussen is er wei, op een enkele uitzonde
ring na, een jongere generatie hagedis
sen en kikkers in mijn bak verschenen, 
maar de hoofdbewoners, de tuinboa's 
zijn nog steeds gezond en paringsbe
reid. 
De oudste Coral/us enydris enydris is 
een vrouwtje. Het is een violetgrijs 
dier, afkomstig uit Suriname uit de om
geving van kilometerpaal 28 aan het · 
Pad van Wanica (voor het dorpje On
verwacht). Ik kreeg het dier van een 
kennis, die het in aprill977 in de wilder
nis achter zijn tuin ving. De jongste van 
de twee hoofdbewoners is haar dochter. 
Zij werd in september 1979 geboren, is 
bruingrijs van kleur en nu (1989) even 
groot en zwaar als de moeder. Beide 
vrouwtjes wegen ca. 1000 gram en zijn 
1,90m lang. 
De mannetjes worden in een ander ter
rarium gehouden. Aileen in de winter
periode wordt een van hen bij de vrouw
tjes in het oerwoudterrarium gezet. De 
mannetjes zijn over het algemeen iets 
minder fors dan de vrouwtjes. Hun ge
wicht ligt tussen de 700 en 900 gram 
bij een lengte van respectievelijk 1, 70 
men 1,90 m. 

VOEDING, GEDRAG 
EN VERZORGING 
Hierboven schreef ik over de tempera
tuuromstandigheden zoals ik die in het 
terrarium gerealiseerd heb. Hoe maken 
de slangen daar nu gebruik van? 
Ze verblijven merendeels op het boven
ste platform ( overdag in de zomer ca. 
32 °C, in de winter ca. 28 °C; 's nachts 
in de zomer 28 °C, in de winter ca. 24 
°C). In de maand voor de vervelling 

zoeken ze regelmatig een koelere plaats 
op (ca. 20 a 24 °C). Een of twee weken 
voor de vervellingen zoeken ze op onge
regelde tijden het watergedeelte op, 
waarbij een ononderbroken verblijf 
van vierentwintig uur in het water geen 
uitzondering is. De temperatuur van 
het water is ca. 24 °C. 
De drachtige vrouwtjes (moeder en 
dochter) zochten in de laatste maanden 
van hun dracht regelmatig het warmte
roostertje (het houten vlondertje) op, 
vooral in de late avonduurtjes. Tegen 
de ochtend kropen ze dan weer om
hoog. In de laatste weken van hun 
dracht kropen ze overdag ook geregeld 
op het warmterooster (ca. 32 °C). De 
worp vond plaats op het rooster. 
Eens in de twee a drie weken voer ik 
mijn tuinboa's twee tot vier muizen of 
een flinke halfwas rat. Elke twee maan
den krijgen ze drie druppels vitamine B
complex en twee druppels vitamine 
AD3E. Deze vitaminen druppel ik op 
het gedode prooidier, op het moment 
dat de slang dit halverwege in de bek 
heeft. Het prooidier zelf laat ik niet los 
in het terrarium, omdat het een hele klus 
wordt om het dier weer te vangen wan
neer het niet door de slangen wordt ge
grepen. De muizen bied ik aan door ze 
op het blad van een vliegenmepper te 
zetten, waar ze vanwege hun hoogte
vrees niet van af springen. De halfwas 
ratten voer ik door ze op een troffel aan 
te bieden, waar zein eerste instantie ook 
niet van afspringen, of in een emmer 
waar ze niet uit kunnen springen. 
Meestalliggen de slangen over de hoog
ste tak gedrapeerd, wanneer ze een 
prooi aangeboden krijgen. Vanaf deze 
plaats reageren zij door al tongelend 
het voorste deel van het lichaam lang
zaam en geleidelijk vrij te maken en in 
een S-bocht te brengen. De kop komt 
dan al tongelend dichter bij de prooi. 
Dan, plotseling, altijd nog onver
wachts, wordt de prooi gegrepen en 
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Donker gevlekte vorm van de tuinboa. 
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razend snel, binnen een seconde, heeft 
de slang twee windingen om de prooi. 
Hangend aan de staart wurgt de slang 
de prooi. Het wil wei eens voorkomen 
dat de windingen niet goed om de prooi 
liggen. Deze kan zich dan verweren en 
bijten. Door de windingen te verplaat
sen probeert de slang het verweer van 
de prooi zo snel mogelijk weer teniet te 
doen. Hierdoor kan het doden van de 
prooi.wel wat Ianger duren. De beet van 
een rat kan flinke verwondingen ver
oorzaken, die meestal spoedig genezen, 
zonder dat ingrijpen nodig is. 
Soms laat een slang zijn pas gedode 

prooi vallen; meestal zal hij dan zijn 
rustplaats verlaten om hem te zoeken. 
Heeft hij de prooi gevonden, dan zal 
hij deze niet ter plekke opeten, maar 
op een speciale manier naar de ver
trouwde rustplaats meenemen. Dit ge
beurt door de prooi in een winding te 
omklemmen en tijdens het klimmen in 
een afrollende winding langs het li
chaam naar het staarteinde te Iaten zak
ken. Hierdoor krijgt het voorste gedeel
te van het lichaam meer vrijheid om 
verder naar hoven te klimmen en ge
bruikt de slang zijn grijpstaart om de 
prooi op weg naar hoven vast te hou
den. Het is een fascinerend gezicht het 
dier op deze wijze een prooi te zien mee
nemen. 
Dit gedrag vertonen mijn slangen oak 
wanneer zij van hun rustplaats zijn weg
gegaan om een prooi te bemachtigen 
op de bodem van het terrarium. Inter
raria die niet al te haag zijn, zal dit ge
drag niet vertoond worden, omdat de 
slang en vanaf hun rustplaatsen de prooi 
in aile hoeken van het terrarium kun
nen grijpen . Een zelfde gedragspatroon 
werd, eveneens bij Coral/us enydris 
enydris, waargenomen door VAN DER 

EERDEN (1986). 
Wanneer de slangen moeten vervellen, 
maken zij ondanks de hoge relatieve 
luchtvochtigheid in het terrarium, ge
bruik van de waterbak, waarin ze dan 
minstens 24 uur doorbrengen. Meestal 
bevuilen ze dan het water met hun witte, 
kalkachtige urine-afscheiding, waar
door ik hen moet storen en uit het water 
halen om de vijver te reinigen. 
Voordat ik het terrarium besproei, ver
wijder ik de uitwerpselen van de kikkers 
en hagedissen zoveel mogelijk met een 
borsteltje en wat water van de takken. 
Tijdens het besproeien worden de tak
ken en bladeren automatisch afge
sproeid, waardoor de nag tussen de tak
jes hangende ontlastingsresten verwij
derd worden. 
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PARINGEN EN WORPEN 
In de periode 1977-1982 was het vrouw
tje permanent met een mannetje in de 
bak. In december 1978 werd de eerste 
paring waargenomen. De paringen von
den onregelmatig plaats. Na enkele pa
ringen in december 1978 met het eerste 
mannetje, een oranje exemplaar uit de 
omgeving van Paramaribo, nam ik ver
der geen paringen meer waar. Begin 
maart vonden er weer enkele plaats, 
daarna niet meer. 
Eind april 1979 weigerde het vrouwtje 
voor het eerst een aangeboden muis. 
Ze had wei belangstelling, maar greep 
de prooi niet. Na enkele maanden was 
te zien dat zij ondanks de voedselweige
ring tach een vol lichaam had. In augus
tus was ik er zeker van dat zij drachtig 
was, omdat de buikwand bij een bepaal
de spanning duidelijk bobbeltjes ver
toonde. De Iaatste maanden viel het op 
dat zij later op de avond haar hoge rust
plaats verliet en op het verwarmde vlon
dertje ging liggen. De Iaatste weken 
van haar zwangerschap deed zij dit ook 
wei midden op de dag. 

Op 29 september 1979, midden in de 
nacht, werden er acht gezonde jongen 
geboren op het vlondertje. De jongen 
van deze (eerste) warp waren , vergele
ken met de hierna nog komende war
pen, aan de lichte kant, nl. ca. 15 gram 
bij een lengte van ca. 46 em. Ook het 
aanta l jongen was niet groat, maar er 
waren geen misvormde exemplaren bij 
en ook geen onbevruchte eieren. De 
jonge slangen waren zeer alert en vielen 
uit wanneer je met een hand in de buurt 
kwam. Na een week raakten zeeen beet
je gewend en vielen ze veel minder gauw 
uit. Twee jongen hadden min of meer 
de kleur van de moeder, echter met een 
rij zwarte, met rood afgezette, x-teke
ningen over de gehele rug. De overige 
zes waren oranje- of geelachtig met vage 
zwarte vlekjes. 
De jonge dieren vervelden tussen de 
tiende en de veertiende dag. Tussen de 
vij ftiende en de negentiende dag hadden 
aile slangen, op een na, een muisje van 
ca. twee weken oud zelfstandig gegre
pen, gedood en opgegeten. Het Iaatste 
slangetje at pas na de eenendertigste 
dag een muisje van een week oud. Daar
na ging het razendsnel de goede kant 
uit. 
Het tweede mannetje, een bruingrijs 
exemplaar uit Nickerie, was verant
woordelijk voor de tweede warp van 
hetzelfde vrouwtje. Paringen werden 
in dit geval waargenomen vanaf eind 
januari tot en met begin april 1980. 
Het gedrag van het vrouwtje was nage
noeg gelijk aan dat in haar eerste perio
de. De geboorte van de jongen vond 
plaats op 11 oktober. Ook nu weer was 
het aantal niet zo groat: een meer dan 
bij de eerste warp, en opnieuw geen 
mismaakte of zwakke exemplaren en 
ook geen onbevruchte eieren. De jon
gen waren echter wei een stuk forser. 
Gemiddeld wogen zij 20 gram bij een 
Iengle van 52 em. Dit gemiddelde zou 
verder zo blijven voor a ile hierna nog 
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te komen worpen. Aile jongen waren 
grijsachtig van kleur. 
In de maand februari 1982 werd een 
mannetje bij bet vrouwtje en haar in
middels volwassen geworden grijs
bruine dochter in bet terrarium ge
plaatst. Bij deze methode vond de eerste 
dag al een paring plaats. De paring en 
bleven nog enkele dagen doorgaan, 
waarna althans overdag geen paringen 
meer werden opgemerkt. 
Haar derde worp (21 september 1983) 
en haar vierde worp (21 oktober 1984), 
met respectievelij k dertien en neg en 
jongen, aile met dezelfde grijze kleur, 
dezelfde gemiddelde lengte en hetzelfde 
gemiddelde gewicht, waren eveneens 
bet gevolg van bevruchting door bet 
tweede, bruingrijze mannetje. 
Het derde mannetje, een oranje exem
plaar uit Kwamalasamoetoe, was ver
antwoordelijk voor haar vijfde worp 
op 14 oktober 1986. Het resultaat was 
veertien gezonde jongen en een onbe
vrucht ei. Van de jongen waren er der
tien geel tot oranje-geel van kleur met 
vage donkere vlekjes, terwijl de veer
tiende zwartgrijs was met een rode zig
zaglijn over bet midden van de rug. 
Vanaf 1984 werden er ook paringen met 
de dochter waargenomen. 
In 1987 heb ik het derde, oranje, man
netje weer bij de twee vrouwtjes gezet. 
Op 16 februari rond 10.00 uur werd bet 
mannetje in bet terrarium geplaatst. 
Om 13 .1 5 uur was hij in copulatie met 
bet jonge vrouwtje. De volgende dag 
was bet weer raak, maar nu met de moe
der. Tot 22 februari nam ik paringen 
waar, aile verder met de moeder. Na de 
22ste februari heb ik geen paringen 
meer waargenomen. In maart heb ik bet 
mannetje weer uit het terrarium verwij
derd. In de herfst van 1987 kon de zesde 
worp ~an de moeder en wellicht de eer
ste van de dochter verwacht worden. 
En inderdaad: op 21 oktober wierp de 
dochter voor bet eerst. Deze worp be-

stood uit elf gezonde jongen, waarvan 
zeven donker gekleurd en vier oranje
achtig. 
Ondanks de paringen jongde de moeder 
dat jaar niet. Zij heeft vaker twee jaar 
achter elkaar gejongd en vervolgens 
twee jaar overgeslagen. Dit jaar zijn er 
weer paring en geweest. 
Dat de paringen altijd weer in de winter 
plaatsvinden, heeft ofwel te maken met 
een aangeboren en ingewortelde cyclus 
van paringsbereidheid/paringsdrang, 
ofwel met de invloed van periodiek te
rugkerende natuurlij ke omstandighe
den, zoals de koelere regenperiodes. 
Het laatste is voor mij aannemelijker 
(vergelijk ook de ervaringen van andere 
kwekers, zoals te vinden in de litera
tuurlijst). De regenperiode valt voor 
Suriname samen met de wintertijd bier. 
De gemiddelde temperatuur in mijn ter
rarium wordt door zomer en winter 
merkbaar belnvloed: bet verschil is ca. 
4 oc (zie bet gedeelte over verlichting en 
verwarming). 

VERZORGING VAN DE JONGEN 
Het beste is bet, de jongen elk apart 
groot te brengen. De eerste drie maan
den kunnen ze in kleine plastic aqua
riumbakjes van 18x12x12 em (lxbxh) 
worden ondergebracht. Het bakje moet 
wei voorzien zijn van een dwarshoutje 
waar de kleine slang zich om- en over
been kan draperen. De bodem van bet 
bakje kan worden bedekt met kranten
papier. In de bak moet verder een klein 
(aardewerken) drinkbakje aanwezig 
zijn. Voor de ventilatie worden gaatjes 
gemaakt in de twee zijkanten en in bet 
deksel: ongeveer acht kleine gaatjes per 
wand en in bet deksel circa tien gaatjes. 
Op deze manier wordt de luchtvochtig
heid zo hoog mogelijk gehouden. 
Twee keer per dag worden de bakjes 
besproeid, waarbij bet papier op de 
bodem vochtig, maar niet kletsnat 
wordt. De bakjes worden zodanig ver-
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Jongen van de vijfde worp (1986). 

warmd dat de temperatuur op de bod em 
ongeveer 24 °C bedraagt tijdens de 
koudste tijd van de 24-uurscyclus (dus 
in de nacht en de vroege ochtend). 
Overdag is die bodemtemperatuur on
geveer 28 °C; gemiddeld over het hele 
etmaal rond de 26 °C. De waterbakjes 
worden elke twee dagen verschoond 
met vers leidingwater. Voor het sproei
en kan zacht (regen)water worden ge
bruikt om kalkafzetting te voorkomen. 
Het bodempapier wordt regelmatig 
verschoond en de plek die verontreinigd 
is door ontlasting kan eventueel ont
smet worden met een ontsmettingsmid
del. Ik gebruik hiervoor Dettol. Zo'n 
twee dagen na de eerste vervelling kan 
begonnen worden met voeren. Meestal 
vervellen de jongen rond de veertiende 
dag na de geboorte. Ze kunnen dan 
bijna-springertjes (muizen van circa 
twee weken oud) gemakkelijk aan. 
Wanneer de slangetjes hun eerste prooi 
krijgen, ga ik heel zorgvuldig te werk 
om frustratie te voorkomen. Voor de 
prooi bij het jong gezet wordt, verwij-

der ik eerste het waterbakje. Wanneer 
het muisje bij het slangetje in het bakje 
rondscharrelt, observeer ik goed wat 
het slangetje doet. Schrikt het en trekt 
het zich terug, dan haal ik onmiddellijk 
de muis uit het bakje en probeer het na 
een dag of twee opnieuw. Het blijkt 
erg belangrijk te zijn dat de eerste 
prooi direct geaccepteerd wordt. Toont 
het slangetje geen interesse en wordt 
het voeren geforceerd, dan kan het bang 
worden voor de prooi en bestaat het 
risico dat het dier een jaar of Ianger ge
dwangvoerd moet worden voor het zelf
standig zal gaan eten. In zo'n geval 
verzwakt het jong vaak en loopt het de 
kans ziek te worden en te sterven. Met 
jongen die binnen een week (nog niet 
verveld en dus ook nog niet gegeten 
hebbend) naar een andere eigenaar 
gingen, liep het vaak mis. Ik nam ooit 
twee van zulke jongen na drie weken 
weer terug om ze alsnog aan het eten te 
krijgen. Bijna een jaar lang heb ik ze 
J.lOg in Ieven kunnen houden, maar uit
eindelijk stierven ze kort na elkaar, 
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zonder noemenswaardig gegroeid te 
zijn. De jongen die bij mij eerst verveld 
waren en al gegeten hadden, deden het 
bij de nieuwe eigenaren een stuk beter. 
Ook hierbij ging het weliswaar wei eens 
mis, maar bier en daar is de F2-genera
tie ook al bijna aan jongen toe. Gedu
rende de eerste drie maanden voer ik ze 
heel kleine, al behaarde muisjes (bijna 
springertjes). 
Zestig procent van de jongen ging overi
gens binnen enkele dagen na de eerste 
vervelling (dus als ze ongeveer twee 
weken oud waren) zelfstandig eten. 
Nog eens 25 procent begon ongeveer 
twee weken na de eerste vervelling te 
eten (dus op een leeftijd van ongeveer 
een maand). Vijftien procent ging na 
een maand of Ianger zelf eten (eventu
eel met uiteindelijk slechte afloop). 
Na een jaar leeft echter nog maar onge
veer vijftig procent van de bij anderen 
ondergebrachte dieren. Na twee jaar is 
dat circa 25 OJo. Van de dieren die ik zelf 
gehouden heb, leeft na acht jaar echter 
nog ongeveer de helft, al moet ik erbij 
zeggen dat het hierbij maar om zes jon
gen gaat, zodat toeval niet geheel uit
gesloten is. 
Direct na de geboorte (bij een Iengle 
tussen 46 em en 52 em) wogen de jongen 
uit de eerste worp {van moederdier F1) 
ca. 15 gram. De jongen uit aile andere 
worpen {ook die van de dochter) wogen 
19-23 gram. De groei van deze jongen 
was globaal gezien als volgt: 
- na drie maanden {zesmaal gegeten, 

twee vervellingen): ca. 35 gram; 
- na zes maanden (voedsel: kleine 

muisjes): ca. 45 gram; 

- na negen maanden (voedsel: kleine 
muisjes): 60-80 gram; 

- na 18 maanden {voedsel: halfwas 
muizen): 110-130 gram; 

- na 24 maanden (voedsel: volwassen 
muizen): 140-170 gram. 

De lengte van een tweejarig exemplaar 
is ca. 115 em. 

CORALLUS ENYDRIS ENYDRIS 
IN LITERATURE, NATURE AND 
VIVARIUM (2) 
Based on climatological information from 
Surinam a vivarium was constructed to house 
the treeboa. The vivarium contains a cascade, 
a pond, some dry spots, a warm spot, a container 
with soil for plants and a log with several living 
plants. The vivarium is heated to 32 oc (max.) 
in the daytime, and 20 oc at night. In winter 
temperatures are kept 4 degrees lower. Relative 
humidity is kept at 60-950J'o. In addition to two 
female tree boas, several lizards and frogs are 
housed in the vivarium. Male treeboas are kept 
seperate. The snakes are fed two to four adult 
mice, or one half-grown rat every two or three 
weeks. Vitamines are given every two months. 
Sometimes the snakes take their food up to 
their den, grasping the prey with their tails. 
When fertilized, the female refuses to eat for six 
months. Several clutches were born, each con
taining eight to fourteen juveniles. The juveniles 
are fed for the first time at an age of about two 
weeks. Two weeks old mice are offered. When the 
snakes are fed forcefully, they can get afraid 
of their food and may have to be force fed for 
over a year. 

LITERATUUR 
ABUYS, A., 1988. De tuinboa (Coral/us enydris) 
in literatuur, natuur en terrarium (1). Lacerta 
46 (12): 194-198. 
EERDEN, H. van der, 1986. Opvallend gedrag 
van Corallusenydrisenydrisin hetterrarium. Lit
teratura Serpentium 6 (4): 130. 
METEOROLOGISCHE DIENST SURINAME. 
Het weer in 1978. Serie I, Mededeling nr. 18. 
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Voortplantingsgegevens van Algyroides marchi, 
de Spaanse kielhagedis 

INLEIDING 
Behoudens bet geval dat de welhaast 
mythische Algyroides hidalgoi Bosca, 
1916 alsnog opduikt, is de laatste in deze 
serie te behandelen kielhagedis de be
wooer van bet kleinste areaal van alle
maal: twee gebergteketens in bet zuid
oosten van Spanje, de Sierra de Alcaraz 
en de Sierra de Cazorla y Segura. Niet 
geheel ten onrechte is de soort dan ook 
beschermd. Zelfs boswachters, die in 
zuidelijke streken dikwijls meer oog 
hebben voor bet grotere wild, zijn zich 
er terdege van bewust dat de 'lagartija 
negro' niet gevangen mag worden. 
Overigens is bet opmerkelijk dat ook de 
plaatselijke bevolking dit 'zwarte hage
disje' kent en onderscheidt van de 
muurhagedissen ('el commun'), zodat 
de beschrijving van Algyroides marchi 
door Valverde in 1958 in aile opzichten 
rijkelijk laat genoemd kan worden. 

VERZORGING 
A. marchi wordt verzorgd op dezelfde 
wijze als beschreven voor Algyroides 
fitzingeri in IN DEN BOSCH (1987). Zoals 
bij veel volwassen hagedissen neemt de 
eetlust in september sterk af. De dieren 
zijn echter pas begin november in win
terslaap gedaan. Om bet risico van mo
gelijke verliezen te beperken, en om 
gespreid waarnemingen aan bet voort
plantingsgedrag te kunnen doen, zijn 
ze over een periode van begin februari 
tot eind maart uit de winterslaap ge
haald. Een gemiddelde gewichtsafname 
van 3,2 ±2,0o/o (0,6 -7,7o/o) (n=21) 
werd geconstateerd. Twee uitschieters 
van - 12,5o/o en - 19,5o/o zijn daarbij 

niet meegerekend. Twee dieren zijn in 
de winterslaap gebleven. 

VELDWAARNEMINGEN 
Gedurende een paar dagen half mei 
1982 en een week in bet najaar van 1986 
heb ik de dieren in hun natuurlijk leef
gebied kunnen observeren. Op een af
stand lijkt A. marchi wei wat op de 
Spaanse muurhagedis (Podarcis hispa
nica), alhoewel ze minder schuw is. 
Maar de kielhagedis onderscheidt zich 
onmiddellijk van de muurhagedis door 
bet in een snel ritme opheffen van de 
kop en bet voorlijf bij verstoringen, en 
een wat trillende voortbeweging. De an
dere nabije buur, de Algerijnse zandlo
per (Psammodromusalgirus), is morfo
logisch sterk verschillend, zodat ver
warring uitgesloten is. 
In bet voorjaar werd allereerst de type
localiteit van de inmiddels in de syno
nymie verdwenen A. marchi nietham
meribezocht, in de hoop mannetjes met 
een kobaltblauwe keel te zien. Uiteinde
lijk vond ik slechts een drachtig vrouw
tje met een vuilwitte keel en een gele 
buik. In bet dal op ruim 1400 m leek ze 
haar activiteiten te beperken tot de 
grote, verspreid liggende stenen en 
rotsblokken. De natuur maakte, verge
leken met lagere regionen, de indruk 
nog niet ver te zijn: nieskruid en sleutel
bloemen stonden in volle bloei, de ade
laarsvarens kwamen net op. Fraaie 
scharlaken pioenrozen en blauwe viool
tjes gaven vrolijke kleuraccenten. In 
bet dal groeiden verder manshoge 
bremstruiken. Op de hellingen stood 
een Iicht dennenbos met grasachtige 
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ondergroei. 
In de Sierra de Cazorla bleekA. marchi 
onder meer te Ieven in een droge 
beek met imposante rotsblokken nabij 
Nava de San Pedro. De kielhage
dissen zijn daar aileen in de bedding 
tussen en op de kale, met geelbruine 
madder aangekoekte, stenengevonden, 
en tussen plantenresten en ander afval 
dat aanspoelde in de tijd dat de berg
beek haar naam eer aandeed. Wat boger 
langs de oever Ieven P. hispanica en 
P. algirus; de laatste vooral tussen de 
begroeiing. Wat stroomafwaarts is er 
dankzij watertoevoer van opzij weer 
sprake van een echt stroompje. A . mar
chi ontbreekt bier volledig. Vooral 
in de wat stillere, tot een meter diepe 
poelen en de wat ondiepere kolkgaten 
in de keien zitten in bet voorjaar kikker
en paddevisjes (Rana perezi (?), Bufo 
bujo, Bufo calamita, Alytes) en vuur
salamanderlarven. Bij een wisselende 
bewolking is bet's middags warm met 
weinig wind. Zodra de zon zich laat 
zien, komen ook de marchi's te voor
schijn die na een korte opwarmperiode 
actief rondscharrelen. Zij steken hun 

De rotsachtige biotoop van Algyroides marchi. 

snuit tussen allerlei objecten en happen 
af en toe ergens naar. Dit wordt afge
wisseld met zonpauzes die tot tien mi
nuten kunnen oplopen. Men krijgt de 
indruk dat er sprake is van territoria: 
zelden is meer dan een volwassen dier 
te zien in een gebiedje met een straal 
van twee tot drie meter. Kamen twee 
hagedissen (mannetjes?) elkaar tegen 
dan zal een, of beide, al op een afstand 
van 40-50 em of meer beginnen met rit
misch de kop en bet voorlijf op te hef
fen . Eentje zal na een paar seconden 
wegrennen. Tussen dezelfde exempla
ren kan dit zich een paar maal herbal en. 
In bet veld, en later in de terraria, kon 
ik waarnemen datA. marchi ook heel 
gemakkelijk, als een gekko lijkt bet, 
ondersteboven onder overhangende 
stenen loopt. In het terrarium bleken 
ze zelfs soms met de buik omhoog on
der een stuk schors te slapen. Omdat 
bet kinpuntje er wei eens wat onderuit 
stak, vreesde ik de eerste keren een dade 
of zieke hagedis te zien. Bij oppakken 
bleek bet tegendeel. 
Eind september/ begin oktober 1986 
was ik nogmaals in de gelegenheid om 
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gewapend met vergunningen A. marchi 
in de Sierra de Cazorla te observeren 
en te vangen. Er zijn slechts weinig vind
plaatsen beschreven. Hoewel de soort 
zeker niet overal in bet gebergte voor
komt, vermoed ik toch dat de soort al
gemener is dan nu wordt aangenomen. 
Zodra ik mij een goede indruk van de 
microbiotoop had kunnen vormen, 
was bet mogelijk binnen korte tijd 
minstens een nieuwe vindplaats (Lina
rejos) te ontdekken, zuiver door plek
ken op te zoeken die m.i. overeenkwa
men met een typisch marchi-habitat. 
(Een tweede locatie bleek onder de 
naam Cerrado del Utrero a1 eerder ge
meld te zijn). 
A. marchi geeft in de Sierra de Cazorla 
de voorkeur aan een vochtige omgeving 
met rotsmassa's of grote keien. Dit kan 
een directe nabijheid van een stromen
de beek impliceren zoals bij Linarejos, 
waarbij de hagedissen dan tien tot 
twintig meter boven bet waterniveau 
voorkomen op gedeeltelijk bemoste en 
met varens (o.a. Asplenium en Cete
rach) begroeide kalksteenblokken. Ze 
houden zich bij voorkeur op nabij sple
ten. Een beek die maar een deel van bet 
jaar water voert zoals bij Nava de San 
Pedro (vooral, werd mij verteld, na de 
neerslag ·in februari, maart en april), 
of een naar de plantengroei beoordeeld 
nat dal, of een Iicht begroeide, vochtige 
belling, voldoen eveneens. Dikwijls 
betekenen deze voorwaarden dat ze 
voorkomen in meer of minder smalle 
kloven, waarin maar een deel van de dag 
de zon kan schijnen. Bij Nava de San 
Pedro eind september hooguit van 
10.00-16.30 uur. Dit bepaalt weer gro
tendeels hun activiteitsduur. Op de 
boger gelegen, en in bet najaar duidelijk 
verdorde wanden, treft men geen vol
wassen marchi's meer aan, maar wei 
volwassen P. hispanica en P. algirus 
die juist de lagere, vochtigere delen 
lijken te mijden. Nog boger, op vlakke-

re terrassen, is de parelhagedis (Lacerta 
lepida) te zien. 
Overigens waren er zo laat in bet seizoen 
voornamelijk juvenielen te vinden en 
deze hielden zich minder strikt aan hun 
biotoop. Zo liepen kleine Spaanse 
muurhagedissen in de droge beekbed
ding, terwijl jonge kielhagedissen aan 
de zijkant tussen gras en takjes rond
scharrelden, zelfs op plekken waar 
geen zoo scheen. Ze leken nog geen vast 
gebiedje te bewonen, hetgeen kan sa
menhangen met een schaars insekten
aanbod in bet najaar. Nabij Linarejos 
zag ik zelfs jonge kielhagedissen op 
zo'n 200-300 m verwijderd van de beek 
over een plateau met aileen kale rotsen 
lopen. 's Zomers moet bet daar verzen
gend beet zijn, nu was bet 's middags 
net aangenaam in de zoo; op deze ma
nier kunnen ze Ianger actief zijn. Een 
mogelijk gevolg is bet koloniseren van 
nieuwe geschikte terreinen. Een aantal 
juvenielen werd gevangen en gemeten. 
Ruwweg waren zein drie grootteklassen 
in te delen (tabel 1): halfwasdieren van 
30 mm'kop-romplengte en een gewicht 
van 0,82 g, wat jongere van 25-28 mm 
en 0,48 g en hele kleintjes van 22-24 mm 
en 0,25 g. Bij geen van de categorieen 
waren nog eilittekens aanwezig. 
Van deze jongen werden negen uitwerp
selen verzameld op alcohol, welke per 

Tabel1. 
Mateo van jonge Algyroides marchi in de Sierra 
de Cazorla begin oktober 1986. 

Kop-romp + staart (mm) Gewicht (g) 

31 + 0,84 
30 + S8 0,80 
28 + so 0,62 
28 + 43 O,S1 
26 + 48 0,49 
2S + 49 0,40 
2S + 48 0,44 
2S + 3S 0,42 
24 + 14+ .. 0,23 
24 + 
22 + 37 0,26 
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stuk 1-11 (gem. 3,3) prooidieren bevat
ten. In deze kleine steekproef war en 
naar aantal de vliegen en muggen bet be
langrijkst (twee langpootmuggen en 
zestien exemplaren van zeer kleine soar
ten), gevolgd door de wespachtigen 
(vier kleine exemplaren), daarna de 
spinnen, kevers en oorwormen (met ie
der twee exemplaren) en een kakkerlak
je. Zeer gevarieerd; A. marchi is dan 
ook geen voedselspecialist, evenmin als 
de andere soorten in bet geslacht (IN 
DEN BOSCH, 1986). 

BEDREIGINGEN 
Overmatig wegvangen zou uiteraard 
een ernstig gevaar voor bet voortbe
staan van de soort betekenen, temeer 
daar naar mijn indruk de populaties 
per gebiedje slechts uit enkele tientallen 
individuen bestaan. Erg realistisch lijkt 
deze bedreiging vooralsnog niet, aan
gezien ik jarenlang zonder enig resul
taat via allerlei kanalen A. marchi heb 
trachten te bemachtigen. Bovendien 
zou deze bepaald niet spectaculair ge
kleurde soort bet in de handel waar
schijnlijk niet goed doen. 
De Spaanse overheid heeft plannen om 
de recreatiemogelijkheden in de Sierras 
de Cazarlo y Segura aanzienlijk uit te 
breiden. Zo zijn sinds 1985 de primi
tieve vrije campings (grasveldjes met 
een bronnetje) opgeheven. Ervoor in 
de plaats komen een aantal bijzonder 
grote kampeerterreinen met restaurant, 
douches, speelplaatsen e. d. waarvan de 
eerste in 1987 klaar moesten zijn. Daar
op vooruitlopend zijn allerlei prijzen 
van overnachtingen tot en met jacht
rechten sterk gestegen. Verder koopt 
de staat zoveel mogelijk van bet agra
risch bouwland op om bet karakter van 
een natuurpark te vervolmaken in de 
hoop veel toeristen te trek ken. Dit alles 
vormt echter geen directe aanslag op 
bet leefmilieu van A. marc hi. 
Ben bedreiging van onverwachte kant 

is wellicht bet weer. Volgens bewoners 
van de bergstreek is er al jarenlang een 
gebrek aan neerslag. In bet natte sei
zoen, bet voorjaar, zou er wei wat 
sneeuw vallen op grotere hoogte, maar 
lager bij de marchi's (en de landbouw
gronden) nauwelijks iets. Veel water
lopeD zagen er inderdaad uit alsof ze 
vroeger meer afvoerden en raakten nu 
overwoekerd. Het is nog onduidelijk 
hoe A. marchi aan bet water is gebon
den. Misschien ondervindt de soort in 
vochtiger biotopen minder concurren
tie van andere hagedissen; in droge 
terraria doen ze bet uitstekend. En aan
gezien er geen uitwijkmogelijkheden 
bestaan, zeker niet naar bet laagland 
met onafzienbare olijfgaarden op ver
der meticuleus kaal gehouden grond, 
zou een weersverandering over langere 
termijn wei eens een groat probleem 
kunnen gaan vormen. 

PARINGSGEDRAG 
In de terraria valt de paartijd vanaf de 
tweede week van maart tot eind mei of 
hooguit begin juni, enigszins afhanke
lijk van bet tijdstip van uitwinteren. 
Evenals bij andere Algyroides-soorten 
gaat bet initiatief steeds van bet manne
tje uit, dat in deze tijd dikwijls rusteloos 
door de bak loopt. Mannetjes zullen nu 
vaak glijdend, schuifelend over de 
vrouwtjes heenkruipen. De parings
waarnemingen stammen van vier 
vrouwtjes en vijf mannetjes. 
Voordat bet, voorafgegaan door tonge
len of haar met de snuit aanraken, tot 
de uiteindelijke paarbeet achter in haar 
flank voor een achterpoot komt, kan 
ongeveer een minuut verlopen waarin 
bet mannetje - soms zelfs afwisse
lend - in haar staart, een achterpoot 
of haar lijf bijt. Het vrouwtje, dat 
meestal rustig lag te zonnen, kan wat 
gaan lopen. Soms duwt bet mannetje 
haar wat naar voren. Beide heffen hun 
staartbasis enigszins open hun cloaca's 
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openen zich. Het mannetje kromt zich 
en de copulatie volgt, waarbij hij haar 
staartbasis met zijn achterpoten kan 
omklemmen. Minstens een voorpoot 
rust gewoonlijk op haar rug. Hun onre
gelmatige ademhaling versnelt tot zo'n 
tienmaal per vier seconden. Er kan een 
enkele trilling door de staart van het 
mannetje gaan en soms zijn er wat wrik
kende kaakbewegingen. Een, of beide 
zullen hun ogen af en toe sluiten. Na on
geveer een tot anderhalve minuut kun
nen er 15-20 porn pend, duwende staart
basisbewegingen van het mannetje te 
zien zijn in een iets afnemend ritme van 
circa eenmaal per seconde. Detotale pa
ringsduur varieert van f02" tot 22'52" 
(gem. 7'17" ±6'06") (n= 14). De beet 
wordt haast altijd net iets eerder verbro
ken dan het genitaalcontact. In onge
veer de helft van de gevallen beeindigt 
het vrouwtje de intromissie door weg te 
lopen. Na afloop spert het mannetje 
zijn bek wat open en likt de kaakran
den. Beide dieren kunnen hun cloaca 
schurend tegen het substraat drukken. 
Na afloop tonen ze geen speciale be
langstelling meer voor elkaar en gaan ze 
gewoonlijk onafhankelijk zonnen. 
Paarpogingen of inleidingen daartoe 
zijn vaker waargenomen dan echte co
pulaties. Dat loopt uiteen van meer of 
minder intensief betongelen van het 
vrouwtje zonder vervolg, tot en met het 
krommen voor de paring. De vasthou
dendheid van het mannetje, evenals de 
hevigheid van de afwijzing door het 
vrouwtje, en daarmee samenhangend 
de tijdsduur van een poging, lopen ook 
sterk uiteen. Gedurende een paar se
conden tot maximaal vijf minuten bijt 
bet mannetje in· haar staart, flank, een 
voor- of (vaker) een achterpoot en twee
maal zelfs in de zijkant van haar kop. 
Soms lijkt het alsof hij geen goede 
greep kan krijgen en hapt hij ongericht 
over van de ene naar de andere plaats. 
Het paar loopt dan wei in rondjes. Ge-

woonlijk toont een niet-receptief 
vrouwtje al vanaf het begin haar onwil
ligheid: door zwak tot hevig met een 
stijve staart wat kronkelig zijdelings 
te trill en; door met haar hele lijf golvend 
te sidderen; weg te lopen of het manne
tje los trachten te schuren; of als laatste 
toevlucht meer of minder nadrukkelijk 
in de zijkant van zijn kop te bijten. 
Vrijwel immer laat hij haar direct los. 
Een beet in zijn kop helpt altijd en 
daarna kunnen de rollen ongeveer twin
tig seconden lang omgekeerd zijn. Een 
afwijzing vooraf kan kopknikken zijn. 
Zeker een vrouwtje dat kort achtereen 
toenaderingspogingen te verwerken 
krijgt (of een niet-receptief vrouwtje) 
zal al snel knikken en staarttrillen, nog 
voor het mannetje haar aanraakt. 

OVERIG GEDRAG 
A. marchi heeft natuurlijk enige ge
dragspatronen met andere lacertiden 
gemeen. Zo lijkt de agressie tussen de 
mannetjes zowel qua tijdsbestek (paar
tijd), als verschijningsvorm (beten die 
voornamelijk gericht zijn op de slaap
streek) sterk op die van andere Euro
pese soorten. De aangevallene kan 
hevig met zijn staart trillen, wat soms 
tot loslaten leidt. Langdurige, kauwen
de bewegingen van tien seconden of 
meer tijdens een beet zijn geen uitzon
dering. Een achtervolging treedt eigen
lijk alleen op indien de ander wegrent. 
Even later kunnen ze rustig naast elkaar 
zonnen. Zware verwondingen zoals bij
voorbeeld Podarcis sicu/a, Podarcis 
milensis en Lacerta oxycephala elkaar 
toebrengen, zijn niet opgetreden. 
Het door KRAMER (1937) beschreven 
gedragspatroon Treteln (kopknikken 
te zamen met het op en neer bewegen 
van de voorpoten terwijl de kop op de 
ander gericht blijft) kennen we van veel 
Europese hagedissen. Zoals ook al in 
het veld opviel, vertoont A. marchi 
hoofdzakelijk de kopknikcomponent; 



LACERTA 48(2) 53 

Copulatie van Algyroides marchi. 

de bewegingen met de voorpoten zijn 
uiterst zelden te zien, en dan nog vaak 
slechts in aanduiding. Bij het met opge
heven kop knikken (de snuitpunt het 
hoogst) is dikwij ls het voorlij f betrok
ken, echter zonder dat de voorpoten 
worden gestrekt; er is dus geen opdruk
ken. Een dergelij ke vlaag, die weliswaar 
herhaald kan worden, duurt maar een. 
paar seconden en heeft een knikfre
quentie van twee- tot viermaal per se
conde. Af en toe, bij een hoge opwin
dingsgraad, gaan toch de voorpoten 
snel trillend open neer met een minima
le amplitude. Jongen van minder dan 
twee dagen oud verto nen dit gedrag a!, 
vooral toen ze gezelschap kregen van 
aanzienlij k grot ere jonge A. nigropunc
tatus, L. oxycepha/a en L. praticola. 
Nadat bleek dat ze niets te vrezen bad
den, hield het snel op. Van andere jon
gen werd gezien dat ze al kopknikkend 
een steen beklommen, zonder dat ande
re hagedissen die het gedrag konden uit
lokken in de omgeving waren. Eenmaal 
over de rand gekeken hebbend , of even 
la ter erbovenop, staakten ze deze klaar-

blijkelijke voorzorgsmaatregel. Een 
onbekende omgeving kan ook knikken 
uitlokken. 
Overigens wacht een knikkendeA. mar
chide aanval vaak niet af, maar rent na 
een paar seconden weg. In Spanje werd 
in het najaar een mannetje geobser
veerd dat door een bepaald gebiedje 
leek te patrouilleren. In de buurt zat 
een subadult exemplaar. Tot op circa 
30 em benaderd begon de laatste 
hevig te knikken en rende vervolgens 
enige ticntallen centimeters over de 
keien. Het mannetje stoorde zich in 
geen enkel opzicht aan dit diertje en 
liep gewoon in de ingeslagen richting 
verder. Dit herhaalde zich een paar 
maal en de subadult kwam pas tot rust 
nadat het volwassen dier uit zijn blik
veld verdween. Volgens KLEMMER 
(1960), die zijn waarnemingen in het 
voorjaar deed, verdedigen de manne
tjes onderling territoria , terwijl ook 
de vrouwtjes en de jongen dan zeer 
plaatstrouw zijn. In het najaar gold 
dat, zeker voor de laatste groep, niet zo 
Sterk. PALACIOS et a!. (1974) meldden 



Een misvormd embryo. 

Tabel2. 

dat de mannetjes elkaar in bet voorjaar 
met grote snelheid achtervolgen. Het is 
echter zeer twijfelachtig dat bet hogere 
percentage geregenereerde staarten bij 
de mannetjes in bet veld te wijten is aan 
territoriumschermutselingen, zoals zij 
stelden. Bij vechtpartijen in mijn terra
ria heeft geen enkel mannetje ooit zijn 
staart verloren. Vermoedelijk staan de 
mannetjes en vrouwtjes juist niet (i.t.t. 
PALACIOS et al., 1974) aan een gelijke 
predatiedruk bloot, maar !open de 
mannetjes door een verhoogde activi
teit in de paartijd een grater risico. 
Soms valt in bet terrarium op dat een 
dier zich bibberig, ongecMrdineerd 
verplaatst en moeite heeft met bet ge
richt grijpen van een prooi. Oraal toe
dienen van vitamine B-complex (Bl, B2, 
B6, Bt2) druppels verhelpt de klachten 
snel. A . marchi blijkt in dit opzicht erg 
gevoelig, daar de andere hagedissen het
zelfde voedsel krijgen zonder deze ver
schijnselen te vertonen. 

EIEREN 
Een vrouwtje A. marchi legt in gevan
genschap een- tot driemaal (gem. 2,3) 
per jaar met per legsell -3 eieren (gem. 

Eimaten van Algyroides marchi in mm en g. 

Direct na leg Voor uitkomen 

Breedte 5,7±0,4(5,0-6,2) n=24 9,6±0,2(9,5-10,0) n = 9 
Lengte 10,6±0,8(9,5-13,0) n=24 14,7±1,2(12,8-16,6) n=9 
Gewicht 0,20±0,02(0,17-0,24) n=17 0,80;0,87en0,94 n=3 

1 ,9) per keer (n = 13) in de peri ode eind 
april tot eind juni. 
De eieren zijn niet altijd in bet met 
vochtige potaarde gevulde afzetbakje 
gelegd. Een aantal vond ik verdroogd 
op een steen of een stuk schors. In bet 
bakje lagen ze vaak onder bet erop 
liggende stukje schors, niet verder 
toegedekt. Echt begraven is tweemaal 
volledig waargenomen. Dit nam ruim 
vijf uur in beslag: anderhalf tot twee 
uur graven, herhaaldelijk onderbroken 
door zonnen; bet leggen zelf, wat snel 
kan gaan, maar vervolgens bleef bet 
vrouwtje ruim een uur in bet 4-6 em 
lange gangetje (met aan bet uiteinde 
een verbreding voor de eieren) zitten 
met haar kop naar de uitgang; en tot 
slot toedekken en met haar snuit aan
drukken van de aarde, hetgeen weer 
anderhalf a twee uur met ingelaste zan
en rustpauzes duurde. Eens lichtte ik 
bet stukje schors op terwijl een vrouw
tje net met bet leggen bezig was. Haar 
cloaca stand al open en ze vertoonde 3-5 
seconden durende 'afschud' -bewegin
gen in een snel (twee- tot driemaal per 
seconde) tempo. Er was geen gangetje: 
aileen een ondiep kuiltje waar ze haar 
achterlijf in drukte. Meestentijds had ze 
haar ogen gesloten. De twee eieren wer
den binnen een kwartier gelegd. 
Mateo zijn te vinden in tabel 2 en incu
batietijden in tabel 3 (aan niet aile eie
ren zijn dezelfde metingen verricht, ook 
zijn ze niet aile uitgebroed). 
Slechts 41,70'/o van de levensvatbaar 
geachte eieren kwam uit. Het merendeel 
beschimmelde binnen een week (en 
was dus onbevrucht?), een embryo 
stierf na vier weken incubatie en een ei 
leverde een dood monstertje op dat een 

. groat dee! van bet achterlijf miste. 
Tabel3. 
lncubatietijden van Algyroides marchi. 

Temperatuur lncubatieduur (dagen) 

29 oc 33,6 ± 1,5 (32-36) n = 5 
2S oc 49,2 ± 0,8 (48-52) n = S 

wordt vervolgd 
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Verzorging en kweek van de Turkse 
boomkikker (Hyla savignyz) 

INLEIDING 
In 1985 kocht ik via de handel een aantal 
boomkikkers, die onder de naam Hyla 
savignyi werden aangeboden, voor de 
kikkerliefhebber ook bekend als de 
Turkse boomkikker. Omdat deze 
boomkikkersoort qua uiterlijk en 
grootte erg veel overeenkomt met onze 
inheemse boomkikker (H. arborea) is 
er in bet verleden om de juiste benaming 
van deze soort heel wat te doen geweest. 
Het probleem werd aileen maar ver
sterkt door bet ontbreken in de litera
tuur van gegevens omtrent zijn syste
matiek. Hetzelfde kan gezegd worden 
van verwante vormen zoals H. arborea 
japonica uit Japan. Al enkele jaren is 
men bezig enkele thans tot de Hylidae 
behorende boomkikkers op basis van 
nieuwe systematische gegevens op
nieuw in te delen. Een voorbeeld bier
van is de naamgeving van de Sardijnse 
boomkikker, die thans tot soort verhe
vens is en H. sarda beet. Voorheen werd 
hij beschouwd als ondersoort: H. arbo:. 
rea sarda. Ondanks bet feit dat ik in de 
literatuur geen duidelijke beschrijving 
heb kunnen vinden, volg ik de algemeen 
geaccepteerde opvatting, namelijk dat 
we bier te doen hebben met een op zich
zelf staande soort en noem hem daarom 
in dit artikel H. savignyi. Het verschil 
tussen bet aantal eieren dat onze in
heemse boomkikker afzet en bet aantal 
eieren per legsel van H. savignyi ver
sterkt mijn mening hierover. 

VERSCHILLEN MET H. ARBOREA 
Voor bet onopmerkzame oog is er aan 
bet uiterlijk weinig verschil te zien tus
sen onze inheemse boomkikker (H. ar
borea) en H. savignyi. Bij H. savignyi 

loopt tussen bet oog en bet neusgat aan 
beide zijden een dunne bruine streep. 
Bij onze inheemse boomkikker ont
breekt deze streep vaak. Ook bevindt 
zich tussen de achterpoten van onze in
heemse boomkikker een min of meer 
aanwezige opwaartse vertakking van de 
donkerbruine streep die aan weerszij
den vanaf bet oog naar de lies loopt. 
Bij de Turkse boomkikker ontbreekt 
deze opwaartse vertakking. Volwassen 
exemplaren van H. arborea bereiken 
een maximale lengte van 3,5 tot 4,5 em. 
H. savignyi wordt iets groter: 4,5 tot 
5,5 em. Beide soorten zijn gelijk ge
kleurd. Afhankelijk van stemming, 
omgevingstemperatuur en tijd van bet 
jaar, kan de grasgroene kleur verande
ren in geel, donker olij fgroen of licht
bruin. Dit is kenmerkend voor de mees
te groene boomkikkers. De onderzijde 
van allebei de soorten is creme-wit tot 
geel-wit. De huid heeft een korrelig 
uiterlijk, maar de huid op de rug is glad. 
Geslachtsonderscheid is op tweeerlei 
manieren vast te stellen: de mannen 
hebben in de paartijd keelplooien 
(kwaakblaas) en zijn over bet algemeen 
iets kleiner dan de vrouwtjes. Bij de 
Turkse boomkikker is de keel van de 
mannetjes in de paartijd donkerbruin 
en zijn de liezen donkergeel of oranje. 

VERSPREIDING 
VolgensARNTZEN (1981) komtH. arbo
rea in vrijwel geheel Europa voor en ook 
in de Kaukasus en in bet noorden en 
westen van Turkije. In Azie, in bet wes
ten tot in zuidoost Turkije. Tot in Japan 
Ieven verwante vormen van de boom
kikker, waarvan echter de systemati
sche status nog niet duidelijk is 
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Volwassen dier in Ricinus-blad. 

(SCHNEIDER, 1974; UZZELL, 1977). 
Met de door Arntzen genoemde ver
wante soorten worden onder andere 
bedoeld H. savignyi en H. japonica. 
H. savignyi is in Ianden rondom de 
noordoosthoek van de Middellandse 
Zee een algemeen voorkomende soort. 
ENGELMANN et al. (1986) noemen als 
verspreidingsgebied zuidelijk Armenie, 
het zuidwesten van Azarbeidsjan, Tur
kije, Cyprus, Egypte en Iran. Hoe de 
verspreiding in het zuiden en oosten ver
loopt ligt nog niet vast. Op Kreta leeft 
H. arborea kretensis. 

LEEFWIJZE EN GEDRAG 
In tegenstelling tot wat de naam sugge
reert, Ieven boomkikkers niet in bomen 
maar bewonen het rietland en moeras
sige plaatsen in gebieden met !age strui
ken, waar de vochtigheid relatief hoog 
is. De Turkse boomkikker vormt hierop 
geen uitzondering en is evenals andere 
boomkikkers een zon- en warmtemin
nend dier, dat overdag in !age over het 
water hangende struiken wordt aange
troffen. Het dieet van de boomkikker 

bestaat voornamelijk uit kleinere krui
pende en vliegende insekten. 
De Turkse boomkikker kent een winter
rustperiode. Op Cyprus bijvoorbeeld, 
waar ik waarnemingen aan deze boom
kikken heb gedaan, loopt deze rust
periode vanaf november of december 
tot eind maart of begin april. In die 
periode heersen er op het eiland dag
temperaturen van circa 15 °C. 's Nachts 
daalt de temperatuur tot tussen de 
5 en 10 °C, afhankelijk van het gebied. 
Op Cyprus graven de dieren zich in de 
losse grond in of kruipen weg onder los 
liggende keien. Hun activiteit neemt 
naarmate de temperatuur daalt sterk a f. 
Vanaf eind maart, begin april stijgt de 
temperatuur op Cyprus tot 20 a 25 oc. 
De combinatie van verhoogde tempera
tuur en regenval in deze maanden 
brengt de dieren uit hun winterrust. 
Ze trekken vervolgens massaal naar 
poeltjes, beekjes en kanalen, die alleen 
in die maanden voldoende water bevat
ten voor de afzet van hun eieren. In 
dezelfde periode is het voedsel (kleine 
insekten) volop aanwezig. 



Volwassen dier. 

NATUURLIJKE BIOTOOP 
Tijdens de hele maand mei 1987 verble
ven mijn vriendin en ik op het eiland 
en deden daar waarnemingen aan de 
herpetofauna. Wij zochten daar oak 
naar de populaties van de Turkse boom
kikker en vonden er een tangs de uit
monding van een kanaal ten zuidoosten 
van Paphos, een oude stad gelegen aan 
de zuidwestkust van het eiland. De dag
temperatuur in mei bedroeg toen reeds 
25-30 °C en we vonden de kikkers bij 
toeval overdag zonnend op struiken 
van de wonderboom (Ricinus commu
nis) die verspreid groeiden tangs een 
waterloop die in de richting van het 
kanaal stroomde. We trokken tangs 
deze waterloop in omgekeerde richting 
en vonden een grate populatie (naar 
schatting 250 halfwas en volwassen 
dieren) van deze boomkikkers in de
zelfde struiken, random een groat 
waterbassin. Dit waterbassin was door 
de plaatselijke boeren aangelegd voor 

de opslag van het schaarse regenwater. 
Het hele gebied was tamelijk vochtig, 
maar werd oak zo gehouden door de 
aanplant van bamboe random het bas
sin. De juveniele dieren en volwassen 
vrouwtjes zaten veelal onderin in de 
dichte begroeiing van muntkruid langs 
hetzelfde waterloopje. 's Morgens 
vroeg, bij opkomende zan, kon worden 
waargenomen hoe de kikkers een dun 
vliesje van vochtig slijm over zich heen 
trokken, dat waarschijnlijk dient als 
bescherming tegen uitdroging. Dit 
ritueel herhaalde zich elke morgen. 
's Avonds gebeurde het omgekeerde. 
Toen trokken de kikkers dit vliesje er 
weer af, alsof ze met een soort schoon
maakbeurt bezig waren, en aten het op. 
Dit gedrag is ook onder terrariumom
standigheden meermalen waargenomen 
en is kennelijk voor boomkikkers in 
warmere streken een normaal gedrag. 
De Aziatische witsnorboomkikkers 
(Rhacophorus leucomystax) die ik houd 
doen dit oak. De boomkikkers werden 
vooral 's nachts actief en het geluid van 
de kwakende mannenkoren kon op gra
te afstand worden gehoord. De boom
kikkers waren reeds tangere tijd aan 
hun paarrituelen begonnen, dat kon ik 
reeds in de maand mei opmaken uit het 
feit dat de mannenkoren al voltallig 
waren en volop kwaakten. Het begin 
van de paartijd wordt altijd ingeluid 
door enkele gezamenlijk of afzonder
lijk kwakende mannen. Hier was echter 
sprake van enige honderden kwakende 
mannen, die een oorverdovend lawaai 
voortbrachten dat op een afstand van 
meer dan een kilometer te horen was. 
Dit luide kwaken, dat vroeg in de avond 
begon en de hele nacht duurde, is ken
merkend voor de mannetjes van de 
boomkikkers. Ze Iokken daarmee aile 
geslachtsrijpe vrouwtjes naar het water 
om zich voort te planten. De volgende 
morgen waren aile boomkikkers weer 
opgerukt naar hun zonneplekken in de 



Larven in verschillende stadia. 

wonderboompjes enkele tientallen me
ters van het kanaal verwijderd. Zoek
pogin&en naar eieren waren zonder 
succes. Wei vonden we honderden pas 
gemetamorfoseerde juvenielen in de 
!age begroeiing, rustend op de bladeren 
van het in overvloed aanwezige munt
kruid. We nemen daarom aan dat de 
boomkikkers reeds medio april eieren 
hadden afgezet. 

KWEEKPOGINGEN 
Omdat ik met de dieren die ik via de 
handel had betrokken (twee mannetjes 
en twee vrouwtjes) reeds tweemaal 
zonder succes kweekpogingen had ge-

Larven van H. savignyi. 

daan (1985 en 1986), besloot ik mijn 
bestaande populatie uit te breiden door 
een aantal dieren te vangen en mee naar 
Nederland te nemen. In totaal verza
melden we acht dieren (vier mannetjes 
en vier vrouwtjes, die in grootte en 
leeftijd verschilden). Twee paartjes 
waren naar schatting twee jaar oud. 
De andere twee paartjes waren iets 
groter en waarschijnlijk reeds volwas
sen. Ogenschijnlijk zwangere vrouwtjes 
werden bewust met rust gelaten van
wege hun verminderde kans op overle
ving van de terugreis. Uit waarnemin
gen en aan het natuurlijke gedrag en 
de leefwijze van deze boomkikkers 
concludeerde ik dat de mislukte kweek
pogingen waarschijnlijk het gevolg 
waren van het feit dat ik te weinig man
netjes bezat voor de bij boomkikkers 
zo kenmerkende kwaakkoren. Een of 
twee mannen in gelijke verhouding 
met de vrouwtjes vormen waarschijn
lijk onvoldoende aanzet tot het paar
gedrag. 

ONDERKOMEN 
Terug in Nederland werd het paluda
rium zoveel mogelijk aangepast aan de 
natuurlijke leefomgeving. Niet aileen 
de beplanting werd aangepast, ook 
werd het paludarium voorzien van een 
regensysteem (OXTOBY, 1985) en een 
kleine waterval met filtersysteem. De 
temperatuur in het paludarium bedroeg 
overdag 28-32 °C en daalde 's nachts 
naar 18-20 °C. Ook de lichtduur werd 
aangepast, op Cyprus was het in mei a1 
vanaf vijf uur 's morgens Iicht en reeds 
tussen zeven en acht uur 's avonds don
ker (een daglengte van ruim 14 uur). 

PARINGEN 
De dieren werden in het paludarium 
gezet, samen met nog een paartje 
Thrkse boomkikkers. Het andere paar
tje dat ik via de handel had gekocht 
was om onbekende reden a1 doodge-
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gaan. Enkele dagen later kwaakte er in 
het paiudarium een mannetje. Dit ge
kwaak werd onmiddellijk opgevolgd 
door aile andere mannetjes. Ze vorm
den zo het bekende koor en probeerden 
zo de wijfjes naar het water te Iokken. 
Het in stand houden van een populatie 
boomkikkers met meer mannetjes lijkt 
van doorslaggevende betekenis te zijn 
voor de sueeesvolle aanzet tot paarge
drag. We zagen eehter geen dieren in 
amplexus en ook geen eierafzet. Wever
wijderden vervolgens aile wijfjes en 
zetten ze veertien dagen lang in het 
donker op een koele plaats. Na de 
tweede week van juni zette ik de vrouw
tjes weer terug in het paiudarium, 
waar de mannetjes nog steeds volop 
kwaakten, en zette ik het regensysteem 
in werking. Twee dagen lang 'regende' 
het 's naehts in het paludarium gedu
rende minstens een uur. De volgende 
morgen(17 juni 1988)lagenerruim 100 
willekeurig in het water verspreide 
eitjes, die er bevrueht uitzagen. De 
eieren waren klein ( ongeveer 1 ,5 mm) 
en donkergrijs tot zwart gekleurd. 
H. arborea legt daarentegen 800-1000 
eitjes per legsel, die bruingeel van kleur 
zijn. De bevruehting had 's naehts na· 
een fikse 'regenbui' plaatsgevonden. 
Een paar weken later (nu inmiddels 
juli) liet ik mijn vermoedens bevestigen 
door een paartje boomkikkers in een 
afgedekte emmer buiten te zetten. Die
zelfde naeht stormde het en er viel erg 
veel regen. De volgende naeht kon ik 
weer ruim honderd bevruehte eieren 
verzamelen. 

GROOTBRENGENLARVEN 
Enkele larven van de eerste afzetting 
zijn al na de tweede dag gegaan naar 
een bevriende kikkerliefhebber, die in 
het grootbrengen van paddelarven 
reeds ruime ervaring had opgedaan. 
Zelf hield ik larven van twee in leeftijd 
versehillende legsels. De larven van de 

tweede afzetting stierven eehter door 
onbekende oorzaak na enkele dagen 
van de ene dag op de andere. De larven 
van de eerste afzetting gingen vlot voor
uit en groeiden voorspoedig op een 
mengsel van Liquifry en zeer fijn gema
len Tetramin. Ze werden gehouden bij 
een watertemperatuur van 20 a 22 °C. 
AI na vier weken waren ze ruim 2 em 
lang. Enkele dagen daarna kregen ze 
ai aehterpoten en namen ze in grootte 
enigszins af. Ruim twee weken later 
begonnen de voorpoten door te komen 
en kregen ze zo langzamerhand de vorm 
van een eehte kikker. Ze waren toen 
ongeveer 1,5 em lang. Ruim een week 
later kropen de eerste dieren op het 
land, een glooiend met mos bedekt ge
deelte dat aansluit bij het watergedeelte. 
In het opkweekpaiudarium plaatste ik 
donne rietstengels waar de jonge boom
kikkers naar believen op konden klim
men. Ik telde er ruim taehtig, dus van 
de ruim honderd larven hadden ver
sehillende het al Iaten afweten. De lar
ven die bij een bevriend kikkerliefheb
ber waren ondergebraeht groeiden veel 
langzamer en hadden op het moment 
dat mijn eigen dieren op hetland kropen 
nog geen aehterpoten. Ze werden ook 
anders grootgebraeht o.a. met slabla
deren (HOLMAN, pers. med.). 

GROOTBRENGEN JONGE KIKKERS 
De pas op het land gekropen boomkik
kers werden ondergebraeht in versehil
lende kleine terraria met een land- en 
een watergedeelte. In aile terraria zette 
ik rietstengels zodat de jonge kikkers 
naar behoefte in de hoogte konden 
klimmen. Het voedsel in de eerste drie 
dagen na hun volledige metamorfose 
bestaat vrijwel geheel uit het verteren 
van hun staart, die ze ais ze op hetland 
gaan nog hebben. Pas na drie tot vier 
dagen kregen ze fruitvliegen aangebo
den die ze met gretigheid en in grote 
hoeveelheden verslonden. De fruitvlie-



Juveniel exemplaar. 

genkweek had ik ruim van tevoren op
gezet, met bet oog op een veel groter 
aantal verwachte jonge dieren. Om te 
doseren, zodat niet te veel vliegjes in
eens in de terraria rondkropen, gebruik
te ik potjes met een afsluiting van stof. 
Daaromheen werden elastiekjes gewik
keld. In de stof maakte ik een klein gaat
je met daarin een kromgebogen plastic 
drinkrietje zodat de vliegjes er een voor 
een uit konden kruipen. In alle terraria 
werd op deze manier gevoerd. Na enke
le dagen was de groei van de kleine kik
kers al merkbaar. Ze begonnen snel in 
gewicht en grootte toe te nernen en 
groeiden na een paar weken uit tot klei
ne volwaardige kikkers van ruirn 2 em. 
Weken later begon de fruitvliegen
kweek op te raken en moest ik bet voed
sel uit de handel betrekken. De kleinste 
maat krekels vond ik te groot voor de 
kleine kikkers, hoewel ik moet vermel
den dat ik ze niet geprobeerd heb. Na 
twee maanden, bet was inmiddels me-

dio augustus, kreeg ik plotseling met 
uitval bij de jonge kikkers te maken. 
De eerste dagen stierven er een paar, 
maar naarmate de tijd vorderde werden 
bet er steeds meer. Afwijkingen bij de 
kikkers constateerde ik niet, ze zagen 
er gezond uit en aten goed. Uiteindelijk 
bleven er maar weinig in Ieven. Er was 
sprake van meer dan 800Jo uitval. De 
oorzaak van deze uitval is mij nog steeds 
niet bekend. 

SLOTWOORD 
De grote uitval bij de kikkers is natuur
lijk heel erg jammer, zeker wanneer je 
voor het eerst deze soort met zoveel 
enthousiasme probeert te kweken. Zelf 
denk ik dat de kikkers met te veel tege
lijk in hun opkweekbakjes zaten en dat 
er sprake geweest moet zijn van een 
soort stress-situatie. Opmerkelijk was 
ook bet feit dat van de grote uitval pas 
sprake was na de voedselwisseling. Een 
andere mogelijke oorzaak was natuur
lijk bet te snel grootbrengen (andere 
larven, die er wat Ianger over deden om 
op bet land te kruipen, Ieven nog). 
Schuilp>laatsen waren er genoeg en ook 
de temperatuur was optimaal (20-25 
0 C}. Ondanks alles is toch een aantal 
van deze kikkers blijven Ieven en naar 
andere liefhebbers gegaan. Voor zover 
ik weet maken ze bet nog uitstekend. 
Tot slot wil ik nog bet volgende kwijt: 
door de toenemende belangstelling voor 
deze soort bij kikkerliefhebbers, spreek 
ik hierbij de hoop uit dat er wat meer 
duidelijkheid komt in de systematiek 
van de soort. Vooraanstaande taxono
men zijn bet in ieder geval met elkaar 
eens dat bier, net als bij H. sarda, spra
ke is van een opzichzelfstaande soort. 

CARE AND BREEDING OF HYLA SA VIGNYI 
The author describes the Eurasian treefrog 
Hyla savignyi, an arboreal frog which is closely 
related to the Western treefrog H. arborea. 
During field studies in May of 1987, populations 
of this species were observed for several days at 
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Nakweek van drie maanden. 

a location to the southeast of Paphos on the 
southwest of Cyprus. 
Observations indicate that several significant 
differences exist between H. arborea and H. 
savignyi. As opposed to H. arborea, the Eurasian 
species is less conspicuously marked, having no 
rear-dorsal lines running from the hind legs up 
the back. The dark unilateral lines running from 
the snout, along the sides down the hind legs are 

less conspicuous in H. savignyi. 
Observations on reproduction in captivity indi
cate that H. savignyi produces spawn containing 
150-200 eggs. The number of eggs produced by 
H. arborea per reproduction averages between 
800-1000. In Cyprus, 1-2 week old juveniles were 
found in the middle of May, indicating that re
production there takes place somewhere in the 
middle of April when there is sufficient water 
available to sustain spawn deposits, larval growth 
and metamorphosis. Reproduction in captivity 
was stimulated twice in June and July after a short 
cool period in darkness of two to three weeks 
followed by heavy rainfall (natural and artificial) 
and high temperatures (25-30 °C). 
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Nogmaals orchideeen in het terrarium 

INLEIDING 
Veel liefhebbers combineren orchi
deeen met terrariumdieren. Al een 
aantal malen is daarover in Lacerta 
geschreven (MOLDERINK, 1988; WE

VERS, 1984). Mijn ervaringen met zulke 
plan ten zijn iets anders dan die in de ge
noemde artikelen en ik wil ze u ter over
denking geven. 

OVERDENKING 
Het C<?mbineren van twee soorten terra
riumdieren leidt al snel tot compromis
sen. Wat goed is voor de ene soort kan 
vervelend zijn voor de andere. De com
binatie van terrariumdieren met orchi
deeen kan soortgelijke problemen ge
ven. Wat als de eisen die bet dier stelt 
niet overeenkomen met die van de 
plant? Wie krijgt dan voorrang? Ik denk 
bier niet in de eerste plaats aan allerlei 
klimaatomstandigheden, maar aan bij
voorbeeld voedsel. Vele voederdieren 
hebben de neiging van planten te eten, 
bijvoorbeeld krekels, treksprinkhanen 
en vele diertjes in bet weideplankton. 
Pissebedden en slakken zijn beruchte 
plagen in orchideeenkassen. Ze kunnen 
per ongeluk in bet terrarium terecht
komen met stukken bout of met weide
plankton. Voor sommige dieren vor
men ze een welkome afwisseling in bet 
voedselaanbod. Bladluizen kunnen een 
goede variatie in bet gifkikkermenu 
betekenen ... maar ook bet einde van 
een orchideeenleven. Echte, oneetbare, 
plagen als thrips of dopluis bij de or
chideeen dienen bestreden te worden. 
Maar de meeste bestrijdingsmiddelen 
zijn heel gevaarlijk voor onze dieren, 
terwijl sommige insektenstammen er 
ongevoelig voor zijn geworden. U kunt 

voor de keuze te staan komen wiens 
welzijn voorgaat, dat van uw dieren of 
dat van uw - soms wei dure - planten. 
In mijn geval zijn de planten altijd de 
klos. 
Het is mogelijk de planten steeds los 
van de rest van bet terrarium te houden, 
zodat ze eventueel uit de bak gehaald 
kunnen worden. Andersom werkt he
laas niet altijd. Sommige bestrijdings
middelen blijven lang nawerken. Een 
Vapona-cassette gebruiken (IN DEN 

BOSCH, 1986) kan eventueel wei. 

EISEN 
De eisen die orchideeen stellen hangen 
af van de soort. Er zijn echter vrij veel 
soorten die met hun eisen niet zo ver 
van die van terrariumdieren afwijken, 
bijvoqrbeeld een goede ventilatie is 
voor de dieren net zo belangrij k als voor 
de planten. 
Sommige orchideeensoorten wensen 
's nachts een zekere afkoeling. Ook dat 
kan voor onze dieren gunstig zijn. Ben 
rusttijd in de winterperiode, voor de 
planten betekent dat minder water en 
vaak een lagere temperatuur, kan voor 
onze dieren soms een reden zijn om na 
de rust tot voortplanting te komen. 
Ben hoge relatieve vochtigheid is voor 
de meeste dieren gunstig, maar lang niet 
voor alle. Gek genoeg ook niet voor aile 
orchideeensoorten, al wordt dat wei 
eens zo voorgesteld. 
Een van de belangrijkste eisen die orchi
deeen aan hun omgeving stellen is vol
doende Iicht. In terraria wil dat wei 
eens de beperkende factor zijn. De 
meeste orchideeen hebben tussen de 
2000 en 6000 lux nodig. Dergelijke 
waarden heb ik althans vastgesteld op 



Plralaenopsis-hybride. 

Plralaenopsis-hybride, op de achtergrond Cambria-hybride. 
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groeiplaatsen van orchideeen in Thai
land. Voor het meten van Iicht gebruik 
ik de methode van BLAAUW (1982). 
De warmte die orchideeen eisen is ge
deeltelijk afhankelijk van de soort, ge
deeltelijk van de hoeveelheid Iicht. Hoe 
warmer het is, hoe meer Iicht ze behoe
ven. 

VERZORGING 
Er zijn wei wat algemene richtlijnen te 
geven voor de verzorging van orchi
deeen, maar bepaalde groepen hebben 
afwijkende eisen. Een grote groep 
heeft een losse bodemgrond nodig, die 
vrij snel vocht opneemt, maar ook snel 

weer opdroogt. Voor de meeste orchi
deeen, zeker de soorten met knollen, 
is het belangrijk dat het potmateriaal 
dagelijks droog wordt. Anders treedt 
er rotting op. De planten hebben gede
mineraliseerd water nodig, of anders 
regen water. Leidingwater bevat te veel 
kalk. Water voorzien van opgeloste 
kalk voor ooze dieren is zeer schadelijk 
voor orchideeen. 

ENIGE SOORTEN 
Naar mijn mening zijn voor tropische 
terraria soorten van het genus Phalae
nopsis de beste plan ten om mee te begin
nen. Deze soorten verdragen redelijk 
veel warmte (willen ook minimaal 16 
0 C) en kunnen met relatief weinig Iicht 
toe. Daarbij bloeien ze makkelijk en 
worden ze regelmatig ook als kamer
plant aangeboden. 
Dendrobium pha/aenopsis is een plant 
met hoge, langwerpige knollen en roze 
tot donkerrode bloemen. Naar mijn er
varing zijn het planten die regelmatig 
bloeien en zeer vee) verzorgingsfouten 
kunnen verdragen mits de hoeveelheid 
Iicht maar toereikend is. 
Aerangis biloba groeit en bloeit bij mij 
goed in een vochtig terrarium 15 em on
der een TL. De bloei valt steeds in de 
herfst, maar duurt helaas maar kort. 
Vanilla planijolia is een klimmende, 
normaalgesproken niet in bloei te krij
gen soort. Als niet al te snel groeiende 
klimplant aan te bevelen. 
Ludischia discolor groeit in een warme 
en vochtige omgeving goed, bloeit re
gelmatig, maar valt vooral op door zijn 
mooie bladeren. Deze plant wordt te
genwoordig ook vrij veel als kamer
plant aangeboden . 
Voor droge terraria kan ik de volgende 
planten aanbevelen: 
Oncidium cebollata. Deze plant met 
ronde, enigszins op lange sperziebonen 
lijkende bladeren heb ik al jaren op een 
stuk kurk in een droog terrarium staan . 



Brassavola nodosa op natuurlijke standplaats. 
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Twee keer per week sproeien lijkt af
doende. Wel eist de plant voldoende 
licht. Gedurende een zomervakantie 
heeft hij eens zes weken in de volle zon 
gestaan. Het resultaat was een extra 
dik blad en in het voorjaar bloemen. 
Brassavola nodosa is een plant met 
langwerpige knollen en dikke, langwer
pige bladeren. Ook hij eist zeer veel 
Iicht. Als alles meezit bloeit hij met 
witte, spinachtige bloemen. 
Er rijn nog duizenden andere interes
sante soorten. De genoemde soorten 
rijn of gemakkelijk te verkrijgen, of 
hebben bij mij bewezen goed in terraria 
te gedijen. Ik sluit niet uit dat andere 
soorten geen succes zullen opleveren en 
beweer niet dat de genoemde soorten 
het altijd goed zullen doen. Ik denk dat 
het, net als bij terrariumdieren, hele
maal van de verzorging en de terraria 
afhangt hoe de planten het zullen doen. 
Als u echter met moeilijke of dure soor
ten begint, zal de lol er snel af rijn. Ook 
lang niet alle als kamerplanten aange
boden soorten zijn geschikt voor inter
raria. 

AANSCHAF 
Koop uw planten bij voorkeur bij een 
echte orchldeeenkweker. Thin centra 
hebben soms heel goedkoop uitgebloei-

de planten in de aanbieding, maar dat 
zijn lang niet altijd goede planten. Let 
erop dat de wortels er gezond uitzien. 
Bij epifytische orchideeen zijn die 
glanzend groenwit, met groene pun ten, 
bij venusschoentjes of de grote Cymbi
dium-soorten horen ze harig en bruin te 
zijn. Bij als kamerplant aangeboden 
orchideeen ontbreken de wortels soms, 
ze zijn dan weggerot. 
Het is natuurlijk mooi om een bloeiende 
plant te kopen, maar soms stopt een 
plant zijn laatste krachten in zijn bloe
men en legt daarna het loodje. Het beste 
is daarom een plant te kopen die niet 
bloeit, maar wel resten van bloeisten
gels heeft (als bewijs dat hij ooit heeft 
gebloeid) en verder duidelijk laat rien 
dat hij wil groeien. Dus met een begin
nende scheut en veel nieuwe wortels. 
Die scheut kan na verplaatsing stoppen 
met groeien of misvormd raken. Reken 
er dus op dat de plant nog minstens een 
volgende groeiperiode (meestal een 
jaar) nodig heeft om in bloei te komen. 

o ORCHIDS IN THE TERRARIUM 
Cultivating orchids along with animals can cause 
problems. Not always the requirements of plants 
and animals coincide. Coping with orchid pests 
can be hazardous for reptiles and amphibians. 
Also food-insects can damage plants. When cul
tivating orchids, light is mostly the factor causing 
trouble, since terraria often do not have suffi
cient illumination. 2000-6000 lux was measured 
by the author on growing spots in nature. 
Some species are described, both for humid as 
well as for dry terraria. It is advised to buy orchids 
at the beginning of new growth, showing fresh 
roots and a new sprout. 
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