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Bij de voorplaat: 
De Ecuadoriaanse geelkopdaggekko ( Gonatodes caudiscutatus) 

Taxonomische status: Familie Gekkonidae, onderfamilie Sphaerodactilinae. 
Verspreiding : Ecuador en het zuiden van Columbia. 
Beschrijving : Kopromplengte tot 5 em, wat vrij groot is voor een Gonatodes. Duidelijk 
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seksueel dimorfisme. Jonge dieren zien eruit als vrouwtjes. Aangezien ik 
maar drie geelkoppige mannetjes gezien heb tegen tientallen vrouwtjes en 
jongen, wil ik niet uitsluiten dat de_ mannetjes onder bepaalde omstandig-
heden het vrouwelijke kleurpatroon aannemen. 

: Plantages en tuinen in regenwoudgebieden met een vrij duidelijk droog 
seizoen. Ik vond de dieren tussen de plankwortels van een grote boom, maar 
ook op een oud gebouwtje, tussen een stapel stammetjes, tussen oude dak
pannen en onder losliggende rommel in een tuin. Steeds op vrij vochtige 
plaatsen. 

: Waarschijnlijk allerlei insekten. 
: Vrij schuw en snel. Vooral in de ochtend en late namiddag actief. Leeft op 

vrij donkere plaatsen. 
: Niet bekend. Waarschijnlijk het hele jaar door, ik vond jongen van allerlei 

formaten door elkaar. 
: Geen ervaringen bekend. Ik zou een tropisch vochtig terrarium willen 

aanbevelen met voldoende droge plekken en schuilplaatsen. Temperaturen 
in hun woongebied tussen de 20 en 29 °C. 

: Ik vond deze gekkosoort in vrij grote aantallen in de tuin van een hotel waar 
ik met mijn reisgenoten in Ecuador een paar dagen bivakkeerde. Ze waren 
daar op allerlei plaatsen te vinden, behalve in de gebouwen zelf. Vreemd 
genoeg hebben we ze niet gevonden in riatuurlijkere omstandigheden, in het 
bos of zelfs maar in plantages in hetzelfde gebied. Kennelijk is deze gekko 
plaatselijk een cultuurvolger geworden. Wei vond ik een stelletje op een 
schaduwboom van een plantage een paar honderd kilometer zuidelijker. 
Het klimaat is daar wat droger. In een vochtig klimaat is een tuin vaak een 
relatief droge omgeving, wat het bovenstaande zou kunnen verklaren. Wei 
vreemd is dan dat ze steeds de vochtiger plekken in zo'n omgeving opzochten. 

Peter Mudde 

In Lacerta 48(3) zijn bij het artikel De verzorging en kweek van de witlipbamboeadder (Trimeresu
rus albolabris) abusievelijk een kaartje en een tabel niet opgenomen. Zij zullen opgenomen worden 
in Lacerta 48(5). 
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Over de soorten zeilhagedissen 
van het geslacht Hydrosaurus 

INLEIDING 
Reeds eerder werden onduidelijkheden 
rand de indeling van de soorten zeilha
gedissen (Hydrosaurus spp) samenge
vat (VISSER, 1984a; 1988). De thans 
meest gehanteerde indeling is die val
gens WERMUTH (1967): 
1. Hydrosaurus amboinensis 

(SCHLOSSER, 1768) 
Ambon, Seram, Nieuw-Guinea, 
Sulawesi; 

2. Hydrosaurus weberi 
(BARBOUR, 1911) 
Halmaheira en Ternate; 

3. Hydrosaurus pustulatus 
(ESCHSCHOLTZ, 1829) 
Filipijnen. 

De door DE ROOY (1915) gehanteerde 
'varieteit' Lophura amboinensis var. 
celebensis, zowel als de mogelijk op 
dezelfde vorm betrekking hebbende 
naam Jstiurus microlophus BLEE

KER (1860), zijn van het toneel ver
dwenen. De dieren van Sulawesi (Ce
lebes) worden daarmee automatisch 
ondergebracht bij de soort H. am
boinensis. Sommige auteurs, moge
lijk aangemoedigd doordat de mees
te gelmporteerde dieren tot de 
soort H. amboinensis werden gere
kend (bijvoorbeeld: HONEGGER & 

SCHMIDT, 1964; LEDERER, 1931) ver
moeden dat het slechts om twee soar
ten gaat (DAAN, 1971). 
Ook na uitgebreid speurwerk hebben 
we geen beschrijvingen uit het wild 
gevonden behalve de observaties van 
KOPSTEIN (1924) op Ambon. Oat 
zou dus betekenen dat de dieren in 
65 jaar niet meer in het wild bestu
deerd zijn . Ook zijn, voor zover ons 
bekend, de foto's die Kopstein des
tijds maakte de enige die ooit van 
wilde zeilhagedissen gemaakt zijn. 
Oat is ook de reden dat we zowel 
Kopsteins foto's zijn als beschrij
vingen herhaaldelijk in de literatuur 
'gebruikt' vinden, al of niet met 
bronvermelding. Over H. weberi is 
uitermate weinig bekend, en we be
twijfelen dan oak of er actieve her
petologen zijn die het dier in levende 
lijve gezien hebben. 

Vindplaats van Hydrosaurus ?amboinensis bij Bantimurung, Sulawesi. Redenen te over om bij ons recent 



Vrouwelijke zeilhagedis (H. ?amboinensis) bij Bantimurung, Sulawesi, 
II oktober 1989. 
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bezoek aan indonesie (okt.-nov. '89) 
met als hoofddoel het eiland Komo
do uitstapjes te maken naar zowel 
Ambon als Sulawesi, waarbij we 
hoopten de dieren in levende lijve in 
hun biotoop te zien te krijgen en te 
fotograferen. 

VELDW AARNEMINGEN 
SULAWESI 
Beseffende dat vijf dagen uitermate 
weinig is, hadden we besloten ons geluk 
te beproeven in Bantimurung, een na
tionaal parkachtige vallei 40 km ten 
noordoosten van Ujung Padang (het 
voormalige Makassar). Deze beslissing 
was genomen omdat DE ROOY (1915) 
Makassar als vindplaats voor zeilhage
dissen opgeeft. Bovendien beschreef de 
reisgids Bantimurung als een plek die 
zeer de moeite waard zou zijn, gelegen 
aan een rivier met diverse watervallen. 
Zeilhagedissen worden, zoals bekend, 
aileen langs de oevers van rivieren en 
stroompjes aangetroffen. 
Bantimurung bleek inderdaad zeer 
de moeite waard, niet in de laatste 

plaats door de vele grote vlinder
soorten, die reeds in de vorige eeuw 
de bewondering wekten van Alfred 
Wallace, toen hij enige weken in 
Bantimurung doorbracht. Ook het 
veelvuldig voorkomen van vliegende 
draakjes (Draco ssp.) en skinks 
(Mabuya spp.) maakte het verblijf 
langs de oevers van de rivier zeer in
teressant. Aileen bleef het zoeken 
naar zeilhagedissen aanvankelijk 
zonder resultaat. Het tonen van 
foto's aan de lokale bevolking, en 
vooral aan de kinderen, leverde niets 
op. Degenen die een enkel woord 
Engels spraken vertelden ons dat 
ze zo'n hagedis wei kenden, maar dat 
hij niet in Bantimurung voorkwam. 
We hadden ons er al bij neergelegd 
geen zeilhagedissen te zien - het was 
tenslotte ook wei een beetje veel ge
vraagd om in vijf dagen op een groot 
eiland als Sulawesi je doel te verwezen
lijken - toen we op de voorlaatste dag 
van ons verblijf in Bantimurung moes
ten schuilen voor een tropische stort
bui. Oat deden we op het overdekte 
achterterras van ooze wisma (ge
huurde bungalow, voorzover dit bouw
sel die naam mocht dragen), die aan 
de oevers van een van de zijarmen van 
de rivier stood. Het was rood half drie 
toen we plotseling tot ooze grote vreug
de en verbazing uit een van de grote 
borneo die aan de oever stonden en die 
we al ontelbare malen met de verrekij
ker hadden uitgekamd, een volwassen 
vrouwtje zeilhagedis naar beneden za
gen komen. Op de wortels van de boom 
bleef ze enige minuten zitten, lang ge
noeg om ons in staat te stellen haar uit
gebreid met de verrekijker te bekijken 
en om enige foto's te maken. Helaas 
was het tijdens die stortbui in het bos 
zo donker geworden, dat dit moest ge
beuren met behulp van een flitser. Het 
resultaat is dan ook niet optimaal. 
De foto, gemaakt met een 210 mm ob-



Biotoop van H. amboinensis bij Hitu, noordelijk Ambon. 

jectief, is echter duidelijk genoeg om te 
illustreren dat dit type behoorlijk af
wijkt van H. amboinensis zoals wij 
het kennen in Diergaarde Blijdorp. 
De uit Nieuw-Guinea afkomstige die
ren worden er al sinds 1976 gehouden 
en gekweekt (zie VISSER, 1984a; 1984b; 
1988). Omdat wij ook de Filipijnse 
zeilhagedis goed kennen viel ons on
middellijk op dat dit dier veel meer weg
had van H. pustulatus dan van H. am
boinensis. De kleur, de rijen grate 
schubben op de flanken, de vierkante 
kop en vooral het forse postuur deden 
ontegenzeglijk aan H. pustulatus den
ken. Opvallend was de keelhuid, die de
zelfde warmgele kleur had als de schub
benrijen op de flanken. Verder was het 
dier donkerbruin gekleurd. 
Toen we de foto's gemaakt hadden (op 
ongeveer 10 m afstand) klom het 
vrouwtje langs de steile oever van het ri
viertje naar beneden om vervolgens on
gehaast zwemmend te verdwijnen. Het 
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want ze had enkele malen kopknikken
de bewegingen in onze richting ge
maakt. 
De volgende dag begon het op dezelfde 
tijd weer te regenen . Wij namen weer 
op het achterbalkon plaats. Na onge
veer een uur, het was inmiddels half 
vier, zagen we aan de overkant van de 
rivier hetzelfde vrouwtje, ditmaal op 
een platte steen. De afstand was nu zo 
groot, dat gebruik moest worden ge
maakt van het 500 mm objectief. He
laas was het daar echt te danker voor 
geworden, zodat die foto's mislukten. 
Na enige minuten verscheen plotseling 
een mannetje naast haar, dat een pa
ging deed haar te bespringen. Om dit te 
ontwijken ging ze een paar meter ver
derop zitten, weer op een platte steen. 
We zagen haar iets eten, maar konden 
niet zien wat. Het mannetje bleef zeker 
vijftien .minuten zitten, af en toe naar 
haar kopknikkend. Daarna liep hij 
door het hoge gras aan de oever terug 
naar zijn eigen boom, die 25 m 
stroomopwaarts bleek te staan. Het is 
waarschijnlijk dat hij om bet vrouwtje 
te bereiken, zich met de stroom mee had 
Iaten drijven, maar dat deze te sterk was 
om terug te zwemmen. Het vrouwtje 
verdween kort na bet vertrek van het 
mannetje tussen de stenen en het hoge 
gras van de oever. 
Oak dit mannetje sterkte ons in de 
mening dat de dieren van deze streek, 
in ieder geval uiterlijk, van de Arnbo
nese soort afwijken. Hoewel het dier 
nat was van de regen, was de blauw
achtige gloed op de flanken en vooral 
op het staartzeil goed waarneembaar. 
Die intensief blauwe kleur kennen we 
wei van H . pustu/atus, maar niet van 
H. amboinensis. 

VELDWAARNEMINGEN AMBON 
Na de waarnemingen op Sulawesi werd 
het aileen maar interessanter om de 
dieren oak op Ambon te zien. Dan zou-



den we eindelijk van de Ambonese 
soort exemplaren zien van een vast
staande vindplaats. Bij de in gevangen
schap gehouden dieren is die meestal 
onbekend of twijfelachtig. Dan konden 
we oak definitief uitvinden of de 
Nieuwguinese dieren van Blijdorp 
echt tot H. amboinensis behoren. 
Net als op Sulawesi hadden we op 
Ambon maar vijf dagen en ook op 
Ambon zag het er aanvankelijk niet erg 
rooskleurig uit. Als we naar 'Soa-soa's' 
vroegen werden we weliswaar naar de 
meest uiteenlopende interessante hage
dissen gebracht, zoals bandvaranen 

Mannelijke zeilhagedis (H. amboinensis). Benteng Karang, Ambon, 
19 oktober 1989. Mogelijk is dit de ccrstc opname van een wilde Ambo
nese zeilhagedis sinds 1924. 

( Varanus sa/vat or) en allerlei soorten 
skinks (Mabuya spp.), maar niet naar 
zeilhagedissen. Bovendien was het dee[ 
van Ambon waar we eerst zochten 
vrij dicht bevolkt en in cultuur ge
bracht. Dit leek ons niet de beste omge
ving voor schuwe dieren als zeilhage
dissen. 
Met de hulp van een 'woudloper', die 
de foto meteen herkende als 'Soa-soa 
layar ' (layar = zeil) kon ten slotte een 
mannelijk exemplaar gevangen wor
den. Het was inderdaad vrijwel identiek 
aan de Nieuwguinese exemplaren, 
die we in Blijdorp tot het Ambonese 
type rekenen . Het dier werd gevangen 
langs de rivieroevers in het centrale, 
heuvelachtige dee! van Ambon (Ben
teng Karang). Het had een kop-romp
Iengte van 29 em en een staartlengte 
van 61 em. Volgens onze gids was dit 
ongeveer de maximum lengte van de 
dieren van Am bon. Het dier maakte 
een vee! slankere indruk dan de exem
plaren van Sulawesi; ongeveer zoals het 
Ambonese type zich verhoudt tot de Fi
lipijnse vorm. Na het maken van vele 
(detail-)foto's herkreeg het dier zijn 
vrijheid. 
Deze vangst, in het ruigere dee! van 
Ambon, sterkte ons in ons vermoeden, 
dat zeilhagedissen niet meer voorko
men in die delen van Ambon die dicht
bevolkt en grotendeels in cultuur ge
bracht zijn. Hoewel dit waarschijnlijk 
juist is voor het zuidelijk dee[ van 
Ambon (Leitimur), bleek het niet op te 
gaan voor het grotere, noordelijke dee! 
(Leihitu). Met de hulp van de lokale 
bevolking van Hitu, een dorpje aan de 
noordkust, zagen we drie juveniele 
dieren, waarvan een aan de oever van 
een afwateringssloot midden in het 
dorp. Bovendien bleek er een volwas
sen mannetje te huizen op de afvalhoop 
van het dorp. Waarschijnlijk leefde hij 
daar van fruitafval en van de daardoor 
aangelokte insekten. Oak bleek dat 



zeilhagedissen voor de mensen van 
noordelijk Ambon een gewone ver
schijning zijn. Dit in tegenstelling tot 
zuidelijk Ambon. 

DISCUSS IE 
Ooze waarnemingen, gevoegd bij de 
literatuurgegevens, doen ons vermoe
den dat er op Sulawesi een afwijkend 
type zeilhagedis leeft. Als het om een 
aparte vorm zou gaan, dient mogelijk 
de naam microlophus uit de synonymie 
gehaald te worden. De taxonomische 
consequenties voor deze vorm k1,mnen 
slechts bepaald worden na uitgebreid 
onderzoek van de literatuur en mu
seumcollecties. Daarbij is het noodza
kelijk te kunnen beschikken over verte
genwoordigers uit de populatie van Su
lawesi zoals hier afgebeeld. 
Het ligt in de bedoeling een dergelijk 
onderzoek vroeg in 1990 te beginnen 
in samenwerking met Herman in den 
Bosch van de Rijksuniversiteit van Lei-

Ambonese zeilhagedis, een portret. 

den. Bovendien zal met de bestaande 
kennis in Diergaarde Blijdorp onder
zocht worden of er op basis van chro
mosomenonderzoek soortverschillen 
vast te stellen zijn tussen ooze H. am
boinensis en H . pustulatus. Als dat zo 
is, dan wordt het natuurlijk interessant 
om ook de populatie van Sulawesi en 
H. weberi aan een dergelijk onderzoek 
te onderwerpen. 

TAXONOMY OF HYDROSAURUS 
At this moment three species are recognized (H. 
amboinensis, H. weberi en H. pustu/atus, (WER· 

MUTH, 1967). Animals seen on Sulawesi (which 
should belong to H. amboinensis) however 
looked like H. pustulatus very much. Specimens 
seen on Ambon looked very much like New Gui
nea animals kept in Rotterdam Zoo (H. amboi
nensis). The validity of the taxonomy of Hydro
saurus is doubtful. Further investigations are an
nounced. 

LITERATUUR 
DAAN, S., 1971. Familie Agamidae. In GRZI
MEK. Het Ieven der dieren. Deel VI. Reptielen. 
Spectrum, Utrecht. 
HONEGGER, R.E. & C.R. SCHMIDT, 1964. 
Herpetologisches aus dem ZUrcher Zoo. Aquar. 
Terrar. Zeit. 17 : 339-340. 
KOPSTEIN, P.F., 1924. Tierbilder aus den Mo
lukken. Natuurk. Tijdschr. Ned. Indie 84 (2) : 
89-93. 
LEDERER, G., 1931. Ein weiterer Beitrag zur 
Ethologie der Segelechse (Hydrosaurus amboi
nensis SCHLOSS.). Aquarium 9: 217-218. 
ROOY, N. de, 1915. The reptiles of the Indo
Australian Archipelago I, Lacertilia, Chelonia, 
Emydosauria. Brill, Leiden. 
VISSER, G., 1984a. Husbandry and reproduc
tion of the sail-tailed lizard, Hydrosaurus amboi
nensis (SCHLOSSER, 1768). (Reptilia: Sauria: 
Agamidae) at Rotterdam Zoo. Acta Zoot. et 
Path. Antverpiensia 78: 129-148. 
VISSER, G., 1984b. Zeilhagedissen. Dieren I 
(I): 3-7. 
VISSER, G., 1988. Verzorging en kweek van de 
Ambonese zeilhagedis (Hydrosaurus amboinen
sis). Lacerta 46 (4) : 54-61, 64. 
WERMUTH, H., 1967. Lisle der rezenten Am
phibien und Reptilien. Agamidae. Das Tierreich 
86: 1-127. De Gruyter, Berlin. 



Ton Steehouder 
Theresiaplein 24 
5041 BJ Tilburg 

Illustraties van 
de auteur: 

Verzorging en voortplanting van 
de ruwe boa (Candoia aspera) in het terrarium 

HET GESLACHT CANDO/A 
Binnen de familie Boidae behoort het 
geslacht Candoia tot de onderfamilie 
Boinae (boa-achtigen). McDOWELL 

(1979) bespreekt het geslacht uitvoerig, 
waarbij hij ingaat op de plaats die het 
inneemt binnen deze onderfamilie. Wat 
de Speciale kenmerken betreft, noemt 
hij bijvoorbeeld het ontbreken van een 
eitand bij de jongen. Deze eitand ont
breekt ook bij de meeste andere ge
slachten van de familie, hoewel bij 
Eunectes (de anaconda's) een rudimen
taire eitand voorkomt. McDowell stelt 
voor de onderfamilie Boinae te verde
len in drie stammen: de Boini (waartoe 
hij de geslachten Sanzinia en Acranto
phis van Madagascar, en Xenoboa en 
Boa van tropisch Amerika rekent), de 
Corallini (waartoe hij de neotropische 
geslachten Coral/us, Epicrates en 
Eunectes rekent, alsmede het geslacht 
Candoia) en de Erycini (bestaande uit 
de geslachten Gongylophis en Eryx uit 
de oude wereld en de geslachten Licha-

nura en Charina uit de nieuwe wereld). 
Dat betekent dus dat Candoia nauw 
verwant zou zijn met de boomboa's, 
de regenboogboa's en de anaconda's. 
Candoia komt voor op de zuidwestelij
ke Zuidzee-eilanden, de Salomons
eilanden, Nieuw-Guinea en de Moluk
ken, niet in Australie. Op de eilanden 
in de Zuidzee, die meestal van vulkani
sche oorsprong zijn, komen deze slan
gen voor van Sulawesi tot Samoa (over 
een afstand van ongeveer een vijfde van 
de aardomtrek), maar wei uitsluitend 
boven de steenbokskeerkring. Op de
zelfde wijze komt het verwante geslacht 
Coral/us uitsluitend voor ten zuiden 
van de kreeftskeerkring, met uitzonde
ring van de Bahama's waar eveneens 
een zuiver tropisch klimaat heerst ten
gevolge van de zeestromingen. De ver
spreiding van de Corallini lijkt erop te 
wijzen dat water geen onoverbrugbare 
scheidslijn behoeft te betekenen, maar 
dat het klimaat wei een beslissende fac
tor vormt voor de begrenzing van een 
verspreidingsgebied. Er is trouwens een 
vermelding van een Candoia aspera die 
gevangen werd in zee bij de Matterer
baai, aan de noordkust van Irian Jaya. 
Candoia is in oudere literatuur ook wei 
beschreven onder de namen Tropido
boa, Enygrus, Cenchris en Erebophis. 

KENMERKEN 
Het geslacht heeft de volgende duide
lijk waarneembare lichamelijke ken
merken: 
-de dorsale schubben (rugschubben) 

zijn sterk gekield, uitgezonderd de 
eerste acht rijen vanaf de buik; 

De ruwe boa (Candoia aspera). 

- de lipschubben vertonen geen groe
ven, maar wei uitsteekseltjes, ver-
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Ruwe boa. 

moedelijk zintuigen; 
- de neusgaten staan zijwaarts gericht; 

de neusschubben zijn van elkaar ge
scheiden door ten minste drie schub
ben die het rostraalschild raken; 

- het rostraalschild is vlak (of zelfs 
Iicht hoi}, naar beneden gericht en 
nauwelijks of niet zichtbaar van 
bovenaf; 

- er is een diepe voorhoofdsgroef; 
- de kop is bezet met kleine, onregel-

matig gevormde schubben. 

SOORTEN 
Het geslacht Candoia is verdeeld in drie 
soorten, aile duidelijk van elkaar on
derscheiden op grand van inwendige en 
uitwendige kenmerken: Candoia bibro
ni, C. carina/a en C. aspera. 
C. aspera, de ruwe boa, verschilt duide
lijk van de beide andere soorten door 
zijn korte, gedrongen lichaamsbouw, 
typisch de bouw van een bodembewo
ner, wat met name te zien is aan de 
korte, conisch gevormde staart die dui
delijk niet gebouwd is om mee te grij
pen. De kielen van de rugschubben 

vormen vooral op het achterste dee! 
van het lichaam vage ribbels, die schuin 
over het lichaam naar onderen I open. 
De buikschubben zijn vrij breed. Man
nen hebben a ltijd grote klauwtjes, de 
vrouwen hebben geen klauwtjes. De 
beide hemipenes gaan vijf tot zelfs wei 
elf schubben diep de staart in en zijn 
over een derde dee! tot de helft gevorkt. 
De kop is plat en sterk driehoekig . 
De grondkleur is geelachtig of rood, 
met grote, donkere (of in elk geval 
da nker omrande) bruine rugvlekken. 
De zijkant vertoont ook vlekken, die de 
neiging hebben met de rugvlekken te 
versmelten, zodat een verticale streep
tekening ontstaat. Er is daardoor vaak 
een sterke gelijkenis met de zeer gevaar
lijke doodsadder (Acantophis antarc
ticus) die in hetzelfde gebied voorkomt. 
Het is aannemelijk dat het hier om een 
geval van mimicry gaat: de gelijkenis 
met de gevaarlijke doodsadder be
schermt de ruwe boa en biedt dus een 
voordeel in de strijd om het bestaan. 
De ruwe boa komt uitsluitend voor op 
Nieuw-Guinea en de aangrenzende 
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eilanden. De mimicry is bet duidelijkst 
bij exemplaren uit Lae, waarbij de rug
en de zijvlekken geheel versmolten zijn 
tot dwarsbanden. 

VOEDSEL 
Bij onderzoek van dieren in bet wild 
is een aantal exemplaren onderzocht 
op maaginhoud. Er werden kikkers 
aangetroffen (Litoria, Rana), skinken, 
gekko's en haar dat waarschijnlijk van 
een rat afkomstig was. Het lijkt erop 
dat kikkers bet voornaamste voedsel 
vormen. Desondanks lijkt Candoia 
aspera geen voedselspecialist te zijn 
en kan de voorkeur voor kikkers bij 
de onderzochte exemplaren meer sa
menhangen met de toevallige omstan
digheid dat kikkers nu eenmaal veel 
voorkomen in biotopen waarin deze 
slang graag verblijft, namelijk vlak bij 
water. Men vond deze soort vooral op 
modderbanken, waarbij een manier 
van voortbewegen werd waargenomen 
die aan die van de sidewinders doet den
ken. Deze slangen hebben een zijwaart
se voortbeweging waarbij het lichaam 
op twee punten overdwars houvast 
zoekt op de losse ondergrond, een ma
nier die dus niet aileen op los zand maar · 
ook in modder handig blijkt te zijn. 
Toch komt de ruwe boa zeker niet ai
leen in modder voor. 

OUDERDIEREN 
Midden 1986 verwierf ik twee in febru
ari 1986 uit Papua-New-Guinea ge
importeerde exemplaren. De tekening 
bestaat uit brede verticale dwarsban
den, af en toe onregelmatig versprin
gend. De banden zijn donkerbruin. 
Bij het vrouwtje is de kleur tussen de 
~anden naar de buik toe steeds Iichter 
geel, bij het mannetje schitterend oran
je. De dieren waren beide zo'n 60 em 
lang en redelijk fors gebouwd. Inmid
dels (december 1988) zijn ze beide nog 
gegroeid tot zo'n 70 em. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 
Eerst heb ik de dieren gescheiden ge
huisvest in kleine terraria van 40x40x40 
em (lxbxh) met een bodemverwarming 
en een waterbak waarin ze juist konden 
liggen. De bodembedekking bestond 
uit potgrond en turf, met een laag dode 
bladeren erbovenop. De temperatuur 
was overdag ca. 30 °C, 's nachts ca. 25 
°C. Onder deze omstandigheden deden 
de dieren het direct goed en aten ze vol
wassen muizen van elke kleur. 
Enige tijd heb ik de dieren samen in 
een groter terrarium van 120x60x120 
em (lxbxh) gezet dat bovenin bewoond 
werd door groene boompythons. Vanaf 
het moment dat de ruwe boa's in deze 
bak lagen, aten ze niet meer. De tem
peratuur was wei wat lager dan eerst 
(24-27 °C), voor het overige waren de 
omstandigheden toch hetzelfde. 
Na enkele maanden heb ik de slangen 
weer apart gezet in kleine terraria, en 
vanaf de tweede dag aten ze weer. Weer 
enige maanden later heb ik ze opnieuw 
samen gezet, nu zonder verdere mede
bewoners, in een terrarium van 
70x50x50 em (lxbxh) en ditmaal bleven 
ze ook verder gewoon eten. Het is niet 
onmogelijk dat bet zulke schuwe dieren 
zijn dat medebewoners in het terrarium 
af te raden zijn, zeker als het gaat om 
wat grotere dieren dan zijzelf. Tempe
ratuurwisselingen hebben later nooit 
tot gevolg gehad dat de dieren stopten 
met eten. 
In hun huidige terrarium is er nog 
steeds een dikke bodembedekking van 
turfstrooisel met bladeren. Een verwar
mingskabel van 8 W zorgt voor een 
voortdurend enigszins warme bodem. 
Daarnaast brandt er overdag geduren
de tien uur een lamp van 40 W in de 
winter en van 25 W in de zomer. De 
luchttemperatuur in de bak is meestal 
tussen 25 en 32 °C. De dieren zoeken 
niet speciaal de bodemverwarming op: 
soms liggen ze dagenlang in de water-
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bak bij een temperatuur van hooguit 
24 °C, soms zelfs wat koeler. Oak dan 
eten ze en verteren ze hun voedsel ge
woon. Oak bij de jongen heb ik ge
constateerd dat ze onder aile omstan
digheden een vochtige omgeving prefe
reren boven een drogere, waarbij de 
temperatuur pas op de tweede plaats 
van belang is. De jongen lijken althans 
hoge temperaturen duidelijk te vermij
den. 
Bij wijze van proef heb ik een jong 
diertje in een glazen terrariumpje met 
een bodemoppervlak van 50x20 em ge
zet, waar de bodembedekking aan een 
zijde nat was en ca. 24 °C, aan de an
dere droog en ca. 31 °C. Het slangetje 
verkoos toen de natte en koelere kant. 
Vervolgens heb ik de bodembedekking 
overal even nat gemaakt. Oak toen 
verkoos bet diertje de koelere kant. 
Het ging om een diertje dat in die 
periode niet had gegeten. Bij slangetjes 
in andere, kleinere, bakjes was een der
gelijke voorkeur voor wat koelere en 
natte plaatsen eveneens te merken. 
Deze voorkeur komt mooi overeen met 

Condoia aspera. 

bet feit dat de dieren in de natuur vaak 
op modderbanken worden gevonden. 
'Steriel' houden in een kale bak op 
keukenpapier lijkt mij ongeschikt voor 
Candoia aspera. Het zou misschien 
te doen zijn als men de luchtvochtigheid 
heel hoog zou weten te houden, maar 
ik vraag me af of de dieren er zelf zo 
gelukkig mee zijn. 
Zodra de bodembedekking te droog 
wordt naar hun zin, blijven de slangen 
oak overdag in de waterbak liggen. 
Het is vrij normaal dat ze gedurende 
de nacht in bet water liggen om te 
jagen, met de kop net iets boven water 
tegen de rand van de waterbak aan. 
Dan zijn ze overigens bet mooist. Als 
de huid nat is, komen de kleuren veel 
mooier uit. Een droge huid is bij deze 
dieren vrij dof. 
Muizen reik ik met bet pincet aan als 
de dieren in de waterbak jagen, of ik zet 
de muizen los in het terrarium. In beide 
gevallen wordt de prooi gegrepen met 
een snelheid en een souplesse die voor 
dergelijke log ogende slangen verras
send is. Met bet voorste deel van bet 
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lichaam legt de slang een enkele krul 
om de prooi, die vrij snel dood is. 
Candoia aspera heeft er, als ik mag af
gaan op mijn dieren, een uitgesproken 
hekel aan in de hand genomen te wor
den. Ze hangt dan eerst stil, schudt 
plotseling heftig horizontaal been en 
weer en doet schijnaanvallen naar de 
belager, maar meestal zonder te bijten. 
Wat ik niet waargenomen heb, is een 
vorm van verdedigingsgedrag die ook 
wei van andere slangen bekend is en is 
beschreven door bij voorbeeld FAUCI 
(1981). Fauci kon dit gedrag vaststellen 
bij jongen van Candoia carinata paulso
ni, maar niet bij volwassen dieren: het 
dier vormt een bal met de kop middenin. 
Bij de jongen heb ik dit gedrag niet 
waargenomen. Die maken daarentegen 
wei dezelfde horizontale slingerende 
bewegingen als de oudere dieren, en 
vallen op dezelfde manier meestal zon
der te bijten met het hele lij fje sprin
gend aan. Als de jongen zich bedreigd 
voelen hebben ze, alweer evenals die 
van Candoia carinata pau/seni, ook 
vaak de neiging zich dood te houden. 
Ik heb de indruk dat deze slang in 
enkele opzichten traag functioneert 
in vergelijking met andere slangen. 
Ontlasting komt maar heel af en toe, 
alsof het dier de zaak opspaart. Dat 
zien we ook bij andere 'slome' slangen, 
zoals de Gaboenpofadder (Bitis gabo
nica). Het zou kunnen zijn dat het iets 
te maken heeft met het feit dat deze 
dieren de gewoonte hebben heel lang 
op een zelfde plaats te blijven liggen, 
waarbij die plaats dan natuurlijk beter 
niet vervuild kan raken. 
Een tweede factor is dat vervellings
perioden Ianger duren dan bij de meeste 
andere slangen het geval is. Het dier 
heeft vaak meer dan een week lang 
witte ogen, en daarna duurt het vaak 
weer meer dan een week voor de slang 
vervelt. De vervellingen zijn vrij dik. 

KWEEK 
Ik heb geen kunstmatige kweekstimu
lans toegepast. 's Winters daalt de 
kamertemperatuur in de slangenkamer 
echter behoorlijk: die is 's zomers 
minstens van 24 oc tot 30 °C door de 
warmte van de terraria en door bet zon
licht, 's winters is de dagtemperatuur 
nooit boger dan zo'n 18-20 oc overdag 
en 16-18 oc 's nachts. Daardoor is de 
temperatuur in bet terrarium van de 
Candoia's ook lager, ondanks de bo
demverwarming. Op de plaats waar de 
dieren lagen kwam in de paringsperiode 
de temperatuur ook overdag niet boven 
de 21 °C. Bovendien is de lichtintensi
teit 's winters veellager. De daglengte 
is gewoon de Nederlandse. 
Daarmee lijkt de wijze waarop ik 
Candoia aspera houd op die waarop 
C. carinata pau/soni door Joseph Fauci 
werd gehouden en gekweekt (FAUCI, 

1981). Ook daar werd de daglengte be
paald door de breedtegraad (Tampa, 
Florida, 27°58' NB), eveneens via een 
groat raam. Fauci liet de temperatuur 
en de vochtigheid afbangen van die van 
het vertrek waarin bet terrarium stond. 
Daardoor daalde de temperatuur in de
cember tot en met februari tot ongeveer 
14 a 21 °C. Het voornaamste verschil is 
dat Fauci de dieren op een droge onder
grand hield. 
Op 27 januari 1988 ontdekte ik rond 
9.00 uur dat de dieren in de waterbak 
lagen te paren. Ik ging regelmatig 
kijken en om ca. 15.00 uur constateer
de ik dat de paring beeindigd was. 
Op 6 februari zag ik rood 24.00 uur op
nieuw een paring, die de volgende mor
gen rood 9.45 nog steeds voortduurde. 
Ditmaal vond de paring niet in de wa
terbak plaats maar op de (verse) bo
demgrond. Ze lieten zich ook door de 
flits van bet fototoestel niet storen. 
Rond 10.30 uur stelde ik vast dat de pa
ring beeindigd was. In de weken daarna 
lagen ze vaak samen onder een stronk, 
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zodat ik niet weet of er paringen zijn ge
weest die ik niet gezien heb. Ik wilde de 
dieren in elk geval niet storen door de 
stronk op te tillen en de aarde weg te 
schuiven. 
Op 27 februari was de bak vrij droog, 
zodat ik rijkelijk sproeide. Om 19.45 
trof ik de dieren parend in de waterbak 
aan . De volgende morgen waren ze nog 
steeds bezig. Pas om 14.45 uur consta
teerde ik dat ze uiteen waren gegaan. 
Deze paring moet dus minstens achttien 
uur geduurd hebben. 
De laatste paring die ik waargenomen 
heb, was op 16 maart. Daarna was het 
afwachten. Het vrouwtje weigerde van
af 1 april voedsel. AI in juli heb ik haar 
apart gezet in een klein glazen terra
rium dat dag en nacht lekker warm 
bleef (bodemtemperatuur van rond 
de 30 °C}. 
Op 14 november 1988, acht maanden 
na de laatste paring, werd ze 's rniddags 
onrustig en rond 18.30 uur wierp ze 
een jong. Vervolgens duurde het tot 
rond 24.00 uur voor de rest kwam, 
maar die kwam dan ook vrij snel, 
in golven van twee tot drie jongen 
direct achter elkaar. Binnen anderhalf 
uur was het afgelopen. 
Een week na de worp at bet vrouwtje 
weer, zij het mondjesmaat. Nog een 

week of twee vertoonde ze zware plooi
en langs de zijden in de dikke huid . 
Toen die weggetrokken waren, zag ze 
er niet eens erg mager uit. 

JONGEN 
De 24 jongen waren ongeveer aile even 
groat. Het gemiddelde gewicht was 
ca. 10 gram bij een lengte van ongeveer 
20 em. Het geslacht heb ik door (voor
zichtige) sondering bepaald, wat heel 
gemakkelijk ging. Er waren precies 
evenveel mannetjes als vrouwtjes, wat 
een gelukkig toeval genoemd kan 
worden. De kleur van de jongen leek 
op die van de ouders, met dien ver
stande dat er zowel oranje als gele 
diertjes waren. Er waren iets meer gele 
dan oranje slangetjes. De kleur ver
toonde geen verband met het geslacht. 
De jongen waren vrij fors en zwaar als 
men ze vergelijkt met gekweekte jongen 
van andere Candoia-soorten als C. 
carina/a paulsoni, waarvan het ge
wicht zo rond de 4,5 gram ligt (vergelijk 
o.a. FAUCI, 1981). 
Aile jongen werden apart in kleine bak
jes gezet, met vochtige turfmolm op de 
bodem, wat dorre blaadjes en een wa
terbakje. AI na anderhalve week begon
nen de eerste jongen te eten. Ik legde 
eenvoudig levende nestmuisjes bij een 
jong, die dan af en toe verdwenen. 
Een andere slangenhouder bood op bet 
pincet dode en wat beschadigde 
nestmuisjes aan, die na enig 'pesten' 
met grote gretigheid gegrepen werden 
en na enige mislukte pogingen ook 
opgegeten. Daarmee komen mijn erva
ringen met jongen van C. aspera over
een met die van Fauci, bij wie de jongen 
uit zes legsels over bet geheel genomen 
sterk waren, goed aten en gemakkelijk 
aan het Ieven in gevangenschap wen
den. 

BESLUIT 
Mijns inziens is C. aspera een slang die, 
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in tegenstelling tot wat soms beweerd 
wordt, gemakkelijk te houden is mits 
men de juiste omstandigheden schept in 
bet terrarium, wat relatief eenvoudig is. 
Het is geen slang voor een liefhebber 
die zijn slangen dagelijks wil zien rond
kruipen, laat staan in de hand nemen. 
Het is een dier dat men met rust moet 
Iaten. De schoonheid en bet interessan
te ervan worden niet op een presenteer
blaadje aangeboden. Daarnaast is bet 
(nog) een relatief dure slang door haar 
zeldzaamheid (althans in de terrarium
wereld): zelden gelmporteerd (en dan 
feitelijk meestal illegaal uit bet land 
van herkomst gehaald) en zelden ge
kweekt. Van Riel heeft er enkele jaren 
eveneens mee gekweekt (VAN RIEL, 

1988). 

MAINTENANCE AND REPRODUCTION IN 
CAPTIVITY OF CANDO/A ASPERA 
Candoia aspera is a small snake from Papua-New 
Guinea. Two specimens were obtained in 1986. At 
first the animals were kept separate in 
40x40x40 em terraria. In the terraria the bottom 

was covered with soil, peat and dead leaves. Tem
perature was 30 °C during the day and 25 oc at 
night. Food consists of dead mice. When placed 
in one terrarium with Chondropython viridis they 
started refusing food. Later on the snakes were 
housed in another vivarium (70x50x50 em, lxwxh) 
without the company of other animals. The sna
kes sometimes stay in the waterbowl for several 
days. They prefer moist conditions. The 27th of 
January 1988 the snakes mated. Thereafter more 
matings were seen. As from April I st the female 
refused all food. Eight months after the last ob
served copulation 24 snakes were born. The little 
snakes weighed ca. 10 g and measured ca. 20 em. 
The young snakes ate newborn mice well and grew 
up succesfully. 
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Rollenpatronen bij pijlgifkikkers, met 
opmerkingen over Dendrobates granuliferus 

INLEIDING 
In de voortplantingsbiologie van de 
pijlgifkikkers zijn verschillende fasen 
te onderscbeiden: I) lokfase, 2) baits
rase, 3) afzetten eieren, 4) bevruchting 
eieren, 5) verzorging eieren, 6) bet door 
een der ouderdieren op de rug nemen 
van de uitkomende larven, 7) weg
brengen larven naar gescbikt poeltje, 
8) eventueel voederen van larven met 
eigen eieren. Voor de verscbillende 
soorten zijn binnen deze fasen ailerlei 
variaties mogelijk. Soms worden er 
fasen overgeslagen. 
In de literatuur rond voortplantings
strategieen bij pijlgifkikkers wordt 
veelai een patroon onderkend waarbij 
een bepaalde voortplantingsstrategie 
gezien wordt als de uitgangssituatie 
voor de verdere evolutionaire ontwik
keling op dit gebied (WEYGOLDT, 1987; 
ZIMMERMANN & ZIMMERMANN, 1988). 
Een eerste overzicbt van de verscbillen
de onderkende voortplantingsstrate
gieen geeft ZIMMERMANN (1983) op 
basis van vele geobserveerde soorten. 
.Zij deelt de voortplantingsstrategieen 
daarbij in vanaf de uitgangsstrategie 
tot de meest gespecialiseerde. 
De indeling van Zimmermann komt op 
bet volgende neer: 
1- Een lokfase van enkele uren. Een 
eenvoudige baits met een kopomklem
ming. De broedverzorging, uitgevoerd 
door bet mannetje bestaat uit bet ver
dedigen en bewateren van bet afgezette 
legsel. Het aantal eieren is relatief 
groot. Het mannetje draagt meestai 
aile larven in een keer naar een gescbikt 
watertje. De larven Ieven van plantaar
dig en/of dierlijk materiaal. De soorten 
die tot deze groep gerekend worden 

zijn: Colostethus trinitatis, C. inguina
lis, C. palma/us, Epidedobates pu/chri
pectus, E. pictus, E. anthonyi, E. trico
lor, E. boulengeri, E. parvulus, E. tri
vittatus, E. bassleri, E. silverstonei. 
II- Een lokfase van een of meer da
gen. Er is een actieve baits tussen beide 
partners. Het legsel wordt meestai niet 
bewaakt, ecbter wei bewaterd door bet 
mannetje. De larven worden door bet 
mannetje met enkele tegelijk of indi
vidueel naar een poeltje gebracbt. De 
legsels zijn middelmatig groot. De lar
ven Ieven van plantaardig en/of dierlijk 
materiaai. De soorten die biertoe gere
kend worden zijn: E. femora/is, Phyllo
bates lugubris, P. vittatus, P. terribilis, 
P. bicolor, Dendrobates auratus, D. 
azureus, D. /eucomelas, D. tinctorius, 
D. truncatus. 
III- Als overgang tussen II en IV be
scbouwt Zimmermann soorten van bet 
Dendrobates quinquevittatus-complex. 
Er is een langdurige lok- en baltsfase. 
Het legsel bestaat uit weinig eieren. 
WEYGOLDT (1987) en ZIMMERMANN & 

ZIMMERMANN (1988) bescbrijven bet 
voortplantingsgedrag ais volgt: Het 
mannetje transporteert de larven naar 
een gescbikt watertje. Het mannetje 
lokt bet vrouwtje naar de larve-afzet
plaats waar na (scbijn-)paring en eieren 
in bet water worden afgezet. Deze eie
ren dienen als voedsel. Naast deze eitjes 
eten de larven ook ander plantaardig 
en/of dierlijk voedsel. De soorten die 
tot deze groep gerekend worden zijn: 
D. quinquevittatus, D. reticulatus, D. 
fantasticus, D. imitator. 
IV- Een langdurige lok- en baltsfase. 
Het legsel bestaat uit weinig eieren. 
Het vrouwtje brengt de larven elk naar 
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Dendrobates granuliferus. 

een afzonderlijk poeltje. Tijdens de 
ontwikkeling van de larven krijgen zij 
eitjes toegediend die daarvoor speciaal 
door het vrouwtje bij de larven worden 
afgezet. Hoewel Zimmermann dit as
pect niet noemt, denk ik dat het sterke 
territoriumgedrag van de mannetjes 
ook een kenmerk van deze groep is. De 
soorten die Zimmermann tot deze groep 
rekent zijn: D. histrionicus, D. lehman
ni, D. speciosus, D. pumi/io, D. granu
liferus. 
Je kunt je nu afvragen in hoeverre aile 
(nog niet onderzochte) soorten in dit 
duidelijke, maar algemehe schema pas
sen. Ik stelde mij deze vraag voor 
D. granuliferus, waarvan algemeen 
wordt aangenomen dat deze soort in 
groep IV thuishoort. 
Ik wilde dit juist voor deze soort contro
leren, omdat D. granuliferus - voor 
zover mij bekend - tot nu toe in gevan
genschap niet succesvol tot voortplan
ting is te brengen, terwijl er van de 
'groepsgenoten' D. histrionicus, D. 
lehmanni, D. speciosus en zeker van 
D. pumi/io kweekmeldingen bekend 

zijn (BECHTER, 1978; BEUTELSCHIESS 

& BEUTELSCHIESS, 1983; BLANKEN

STEIN, 1986; GRAEFF&SCHULTE, 1980; 
JUNGFER, 1985; SCHARRENBERG, 1983; 
WEYGOLDT, 1987; ZIMMERMANN & 

ZIMMERMANN, 1981). 
Stelt D. granuliferus andere eisen aan 
zijn omgeving waardoor deze soort in 
gevangenschap niet tot voortplanting 
komt? Of is er iets met de voortplan
tingsstrategie aan de hand? Vooral op 
deze laatste vraag wil ik wat dieper in
gaan. 

HYPOTHESE 
Ik kan me voorstellen dat het mannelijk 
rollenpatroon zoals dat bij groep IV 
voorkomt (territoriumvorming, Iok
ken, roepen) verder geevolueerd is naar 
een situatie waarin het vrouwtje dit ge
drag heeft overgenomen. Dat zou bij
voorbeeld het geval kunnen zijn bij 
D. granuliferus. 
Bij de soorten uit de groepen I & II 
zijn het de mannetjes die de vrouwtjes 
naar een geschikte eiafzetplaats leiden 
en later de larven transporteren naar 
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een geschikt waterlichaam. In deze 
situatie zijn het dus de mannetjes die 
hun omgeving moeten kennen en weten 
wanneer en waar de omstandigheden 
gunstig zijn om voor een succesvol na
komelingenschap te zorgen. In groep 
IV zijn het de vrouwtjes die de larven 
transporteren. In dit geval moet bet 
vrouwtje de omgeving goed kennen 
om te weten waar de geschikte larve
afzetplaatsen zich bevinden. Van de 
soorten uit groep IV is het bekend dat 
de mannetjes een territorium verdedi
gen en andere mannetjes uit het terri
torium weren, maar vrouwtjes met 
eitjes toelaten. Uit het oogpunt van 
het residerende mannetje zou het wei 
eens een gunstige situatie kunnen zijn 
als er zo veel mogelijk vrouwtjes zijn 
territorium bezoeken om legsels te pro
duceren. Zo wordt immers de kans op 
nakomelingen met zijn erfelijk mate
riaal vergroot. Hoe en waar de larven 
afgezet worden is de zorg voor het 
vrouwtje. Stel nu dat er een situatie is 
dat aile larve-afzetplaatsen bezet zijn. 
De nieuwe larven gaan dan verloren of 
worden op ongunstige plaatsen afgezet. 
De schade voor het vaderdier is waar
schijnlijk kleiner dan voor het moe
derdier. De produktie van geslachts
cellen bij het mannetje kost weinig 
energie en hij kan het risico spreiden 
door met meer vrouwtjes te paren. Het 
vrouwtje kan zich minder vaak voort
planten dan het mannetje en daarnaast 
kost het produceren van eieren veel 
energie. En indien de larveafzet wei 
succesvol verloopt is er nog het pro
bleem van het terugvinden van de eigen 
larven. Uit energetisch oogpunt en uit 
het streven naar een zo groot mogelijk 
eigen nakomelingenschap moet voor
komen worden dat voedseleitjes bij 
larven van andere vrouwtjes worden 
afgezet. De eigen larven zullen dan 
misschien verhongeren terwijl die van 
een ander vrouwtje juist voedsel in 

overvloed krijgen. 
Vanuit dit standpunt gezien zou het 
gunstiger zijn als het vrouwtje een ter
ritorium met geschikte ei- en larve
afzetplaatsen verdedigt. Nadat een 
vrouwtje een geschikte voortplantings
plaats gevonden heeft kan ze die door 
territoriumvorming tegen concurrer
de soortgenotes verdedigen. Op deze 
manier blijven de larve-afzetplaatsen 
voor haar eigen larven gereserveerd 
en bestaat er ook niet het risico dat de 
voedseleitjes bij verkeerde larven wor
den afgezet. De energie-investering 
die de voortplanting vereist, wordt op 
deze manier beter veiliggesteld. Voor 
de mannetjes is deze voortplantings
strategie zeker niet slechter dan die uit 
groep IV. Zij kunnen nu actief op zoek 
gaan naar paringsbereide vrouwtjes. 
Als een vrouwtje een territorium heeft 
afgebakend moet ze vervolgens ken
baar maken wanneer ze legbereid is. 
Dit zou kunnen door de paringsbereide 
mannetjes door middel van geluid te 
Iokken. Hierna leidt het vrouwtje de 
partner naar een gunstige eiafzetplaats 
in het territorium, waarna zij de broed
zorg op zich neemt. 

ONDERBOUWING 
VAN DE HYPOTHESE 
Dat er onder bepaalde omstandigheden 
een selectiedruk bestaat die zo'n ont
wikkeling mogelijk maakt, is af te lei
den uit de voortplantingsstrategieen 
van andere soorten. 
Het lijkt een nogal grote evolutionaire 
stap: een volledige omdraaiing van het 
mannelijke en vrouwelijke rollenpa
troon. Temeer omdat er naast gedrags
veranderingen ook anatomische veran
deringen moeten hebben plaatsgevon
den. Het produceren van een luide roep 
wordt namelijk mogelijk gemaakt door 
de kwaakblaas, die als een soort klank
kast fungeert. Het geluid wordt ge
maakt door Iucht vanuit de longen via 
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spleetvormige openingen in de mond
holte, de 'stemspleten', in de kwaak
blaas en weer terug te persen. Voor zo
ver mij bekend bezitten aileen mannelij
ke dieren een kwaakblaas en 'stemsple
ten'. 
Ook voor D. histrionicus en D. lehman
mi uit groep IV is dit aangetoond 
(SILVERSTONE, 1973; MYERS & DALY, 
1976). Er zijn echter soorten waar bij 
de volwassen dieren de 'stemspleten' 
minder goed ontwikkeld zijn. Bij Mi
nyobates bombetes en Phyllobates ter
ribilis (MYERS, 1982) en D. granuli
ferus wordt soms een in plaats van de 
gebruikelijke twee 'stemspleten' gevon
den. Bij D. quinquevittatus worden vol
wassen mannetjes aangetroffen zonder 
'stemspleten', en bij D. reticulatus is 
een populatie bekend waar de adulte 
mannetjes in bet geheel geen 'stemsple
ten' bezitten (MYERS, 1982). Het bezit 
van 'stemspleten' is dus geen voor
waarde voor bet produceren van een 
lokroep. 
Wat bet gedrag betreft: binnen de Den
drobatidae zijn verschillende soorten 
waar de vrouwtjes afzonderlijke onder
delen uit bet mannelijk gedragspatroon 
van groep IV hebben overgenomen. 
Het is bekend dat bij Colostethus 
trinitatis de vrouwtjes een territorium 
verdedigen (VAN MEEUWEN, 1977; 
WELLS, 1977). Bij D. tinctorius nemen 
de vrouwtjes bet initiatief bij de voort
planting door achter een mannetje aan 
te gaan en hem met tikken met de voor
poten op de rug duidelijk te maken dat 
zij legbereid zijn. Ook bij D. azureus 
(WEYGOLDT, 1987) en D. auratus 
(WEYGOLDT, 1987; SUMMERS, 1989) 
heeft bet vrouwtje de actieve rol tijdens 
de lok- en baltsfase. 
Bij D. tinctorius (POLDER, 1976), D. 
auratus (POLDER, 1976; SUMMERS, 
1989) en P. vittatus vertonen (ook) de 
vrouwtjes een onderlinge agressiviteit. 
De gedragswaarnemingen aan D. aura-

tus gaven WELLS ( 1978) aanleiding om 
te spreken van een omkering in bet ge
slachtsgebonden rollenpatroon. De 
omkering van bet rollenpatroon zou 
een gevolg zijn van de relatief grote 
tijdsinvestering van bet mannetje per 
legsel (verzorging eieren, wegbrengen 
larven). De mannetjes zijn daardoor 
niet altijd beschikbaar voor de voort
planting. Het kan zelfs zo zijn dat dit 
de beperkende factor wordt: ontvanke
lijke mannetjes zijn schaarser dan ont
vankelijke vrouwtjes. Hierdoor ont
staat er concurrentie onder de vrouw
tjes voor een ontvankelijk mannetje 
en vertonen zij een actieve rol bij de 
lok- en baltsfase (WELLS, 1978; SUM

MERS, 1989). 
Uit recent onderzoek aan D. auratus 
(SUMMERS, 1989) blijkt echter dat ver
wante gedragspatronen die uit de bo
venstaande theorie voortvloeien bij de
ze soort niet opgaan: 1) de mannetjes 
hebben geen territorium, 2) de concur
rentie om een partner is tussen vrouw
tjes groter dan tussen mannetjes, 3) 
mannetjes selecteren tussen de potentie
le voortplantingspartners, 4) vrouwtjes 
produceren meer legsels dan een man
netje aankan. Bij D. auratus is zo
doende geen sprake van een volledige 
omkering van bet geslachtsgebonden 
rollenpatroon. Maar dat laat onverlet 
dat er een selectiedruk kan zijn die 
elementen uit bet oorspronkelijke 
geslachtsgebonden rollenpatroon over 
laat gaan naar bet andere geslacht. De 
gedragswaarnemingen aan de bovenge
noemde soorten tonen dat aan. 

CONTROLE VAN DE HYPOTHESE 
Het toetsen van de veronderstelling dat 
bij D. granuliferus bet rollenpatroon 
tussen mannetjes en vrouwtjes volledig 
is omgedraaid t.o.v. dat van de soorten 
uit groep IV is in principe eenvoudig. 
Je kijkt of het gedrag van de mannetjes 
in groep IV bij D. granuliferus wordt 
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Dendrobates granuliferus. 

volbracht door mannetjes ofvrouwtjes. 
Onder het mannelijk rollenpatroon 
kunnen de volgende gedragselementen 
gevat worden: territoriumvorming, 
agressief gedrag t.o. v. territorium 
binnendringende soortgenoten, roepen 
en het leiden van de voortplantings
partner naar een ei-afzetplaats. 
Om een antwoord te kunnen geven op 
deze vraag is het dus noodzakelijk om 
van de onderzochte individuen zowel 
gedrag als sekse te kennen. In eerste 
instantie probeerde ik dat te bereiken 
met observaties aan de vier exemplaren 
in mijn terrarium. Na sterfte door 
ziekte of ouderdom kon ik dan het ge
slacht vaststellen. Ik bezat twee roe
pende, zich als mannetjes gedragende, 
dieren en twee wat meer teruggetrokken 
dieren. Door middel van tekeningen 
probeerde ik de individuele verschillen 
vast te leggen. Slechts de actiefste 
roeper bleek goed van de andere drie 
te onderscheiden. Het terrarium 
(45x40x70 em, lxbxh) werd door de 
twee roepers in twee min of meer gelijke 
territoria verdeeld. Beide helften be-

vatten bromelia's en zwarte filmbusjes. 
De actiefste roeper (A) zat meestal van
af een vast, hoog punt op de uitkijk . 
Dit dier begon zo goed als dagelijks te· 
roepen zodra het Iicht beg on te worden. 
De aanleiding tot het roepen was over 
het algemeen een beweging van een van 
de andere drie dieren. Vaak ging een 
van de twee niet-roepers (C en D) bij 
het eerste Iicht naar de centrale voeder
plaats die gevormd werd door een stuk
je banaan. Het geroep van A was dan 
weer de prikkel voor B om van een vaste 
roepplaats een woordje mee te spreken. 
Het gebeurde ook wei dat B zich hele
maal niet liet inspireren door A. Deze 
zat dan soms dagen alleen te roepen. 
Ook C en D bleken voor het merendeel 
van de tijd geheel onverschillig voor 
het geroep van A. Ik herkende in de 
loop van de tijd een gedragscyclus van 
ongeveer een week. In de loop van die 
week begint Book mee te roepen. A en B 
roepen in de stiltemomenten tussen de 
uithalen van elkaars roepen. In de loop 
van de tijd worden de roepsessies steeds 
feller en gaat het roepen vaak twee da-
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gen vanaf Iicht tot danker achter elkaar 
door. Inmiddels begint C of D een van 
de twee roepers te bezoeken. De niet
uitverkorene blijft dan roepen en pro
beert de bezoeker uit het territorium 
van de concurrent weg te Iokken. 
Zowel A als B dringen daarvoor het 
territorium van de ander binnen. Het 
residerende dier probeert vervolgens 
de binnendringer te verjagen door deze 
aan te vallen en te achtervolgen. De 
vechtpartijen bestaan uit het elkaar 
trappen, omklemmen en drukken. Bij 
het vechten gebeurde het regelmatig 
dat ze van de hogere regionen, waar de 
ei-afzetplaatsen in de vorm van de 
filmbusjes waren, naar beneden tuimel
den. De onderligger probeerde dan 
meestal weer boven in het eigen territo
rium te komen, aldan niet achtervolgd 
door de concurrent. Afhankelijk daar
van begon de knokpartij dan weer op
nieuw. C en D zaten dan nog te wach
ten, waren inmiddels verdwenen, of 
naar de afzetplaats van de concurrent 
gelopen. Ondanks al deze consternatie 
en verstoringen tijdens de baits- en 
legfase, vond ik toch zo nu en dan 
eieren. Het aantal varieerde tussen de 
vier en acht. Pe meeste legsels vond ik 
in de filmbusjes boven in het terrarium, 
in het territorium van A. Deze hoog
gelegen filmhulsjes leken een soort 
kern van beide territoria te vormen. 
Hiernaar werden C of D gebracht en 
tijdens de vechtpartijen probeerden 
A en B hiernaar terug te keren. 
Hoewel er wel legsels geproduceerd 
werden, kwamen zij zelden tot ontwik
keling. Slechts eenmaal vond ik twee 
larven in afzonderlijke bladoksels van 
een bromelia in het territorium van B. 
Deze larven zijn gestorven. 
Op een zeker moment vond ik zonder 
enige voorafgaande indicatie van ziek
tes, drie van de vier dieren dood in de 
bak. Het waren B, C en D. Hoewel ze 
minder dan 24 uur daarvoor gestorven 

waren, kon ik ze niet meer identifice
ren. A heb ik niet teruggevonden. Ik 
kon zodoende niet het geslacht van de 
dieren vaststellen, en gedrag en sekse 
dus niet koppelen. 
Om toch een verband te kunnen leggen 
tussen gedrag en sekse, verzamelde ik 
tijdens mijn veldonderzoek in Costa 
Rica (mei-juni 1988) tien dieren die uit
gesproken 'mannelijk' gedrag vertoon
den. Uit de literatuur (GOODMAN, 1971) 
is bekend dat de mannelijke dieren een 
danker gekleurde keelzak hebben. Om
dat dit kenmerk niet altijd even over
tuigend aanwezig was en Goodman ook 
niet vermeldt of en hoe dit kenmerk ge
controleerd was, werd het geslacht via 
sectie bepaald. De verzamelde dieren 
bleken allemaal mannetjes te zijn. Ik 
moet dus mijn hypothese, de vrouwtjes 
hebben het mannelijke rollenpatroon 
overgenomen, voor D. granuliferus 
verwerpen. 

CONCLUSIES 
Uit het bovenstaande kan afgeleid wor
den dat D. granu/iferus om zich voort 
te planten in principe geen andere eisen 
aan een terrarium stelt dan de andere 
soorten uit groep IV. D. granuliferus 
behoort inderdaad tot groep IV en bet 
niet-succesvol voortplanten in terraria 
moet niet gezocht worden in een afwij
kende voortplantingsstrategie. 

DANKWOORD 
Het veldonderzoek werd mede mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de Stichting ter Bevordering 
van de Herpetologie. Peter Mudde wil ik bedan
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SEXLINKED BEHAVIOUR PATTERNS 
IN DENDROBATIDAE WITH REMARKS ON 
DENDROBATESGRANUL/FERUS 
Within the reproductive biology of dendrobatids 
different elements can be distinguished: I) cal
ling, 2) courtship, 3) terrestrial oviposition, 4) fer
tilisation, 5) egg attendance, 6) carrying of larvae 
on the back, 7) transport of larvae to water, 8) in 
several cases feeding of larvae with eggs. 
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Four reproduction strategies are recognized. Co
lostethus and Epipedobates spp. perform the 
most primitive, and species of the Dendrobates 
histrionicus- and D. pumilio-group the most deri
ved strategy. It is hypothesized that from this last 
group an evolution could have taken place to a 
complete sex role reversal. This hypothesis was 
checked for D. granuliferus. In nature ten indivi
duals with male behaviour (territorial, aggressive, 
calling) were collected and sexed. 
All proved to be males. The reproductive strategy 
of D. granuliferus does not differ from those of 
the other members of the D. histrionicus- and D. 
pumilio-group. 
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Voorpootmisvorrning bij de driekleurige 
gifkikker (Epipedobates tricolor) (1) 

INLEIDING 
De laatste jaren wordt met toenemend 
succes gekweekt met pijlgifkikkers uit 
de familie Dendrobatidae. Een van de 
problemen die zich bij de kweek van 
deze kikkers in gevangenschap in ter
raria geregeld voordoen is een slechte 
ontwikkeling of misvorming van de 
voorpoten. 
Over deze misvorming van de voorpo
ten is weinig bekend. In de literatuur 
wordt dit verschijnsel veelal slechts 
vermeld of hoogstens macroscopisch 
beschreven. REICHENBACH-KLINKE 

(1983) is wat kort, dieper op de morfo
logie van de misvormde voorpoten in
gegaan en constateerde een verminder
de spierontwikkeling. Er werd gebruik 
gemaakt van overlangse doorsneden 
door de voorpoten. 
GLAW (1987) maakte een macroscopi
sche indeling van de verschillende vor-

men van de voorpootmisvormingen. 
Zijn indeling naar de ernst van de mis
vorming is in dit artikel niet toegepast. 
Een slechte ontwikkeling van de voor
poten beperkt zich niet tot de Dendro
batidae. Bij de Koreaanse vuurbuikpad 
(Bombina orienta/is), de Zuidameri
kaanse makikikker (Phyllomedusa hy
pochondria/is) (MEIJER, 1962) en bij de 
bruine kikker (Rona temporaria) (CUM

MINS, 1987) is het verschijnsel ook ge
constateerd. Bij R. temporaria zijn zo
wel onder proefomstandigheden als 
ook bij in gevangenschap, op visvoer 
opgekweekte, larven misvormingen 
van de voorpoten ontstaan (CUMMINS, 

pers.comm.). Bij de Dendrobatidae en 
bij B. orienta/is blijkt het in terraria re
gelmatig een probleem te zijn om kik
kertjes met normale voorpoten te kwe
ken. 
Het ontstaan van de misvorming van 
de voorpootjes vindt plaats in het lar
vale stadium. Daarom is het goed om 
iets meer te weten over de verschillende 
fasen van dit larvale stadium. 

Dendrobates leucomelas-larve met misvorming van de voorpoten. Beide 
gewrichten zijn vergroeid . 

Het larvale stadium wordt onderver
deeld in 1) premetamorfose, 2) prome
tamorfose en 3) metamorfose-climax 
(ETKIN , 1964). De premetamorfose 
wordt gekenmerkt door sterke groei 
en relatief weinig veranderingen. Deze 
periode duurt bij de Dendrobatidae cir
ca twee weken. De prometamorfose 
kenmerkt zich door een snelle groei en 
de ontwikkeling van respectievelijk de 
achter- en voorpoten. De achterpoten 
ontwikkelen zich uitwendig en de voor
poten inwendig (in het operculum). De
ze periode duurt circa drie weken. De 



metamorfoseclimax begint bij het 
doorbreken van de voorpoten door het 
operculum (voorpootzakje). Deze fase 
wordt gekenmerkt door snelle en ingrij
pende morfologische veranderingen. 
De belangrijkste zichtbare veranderin
gen zijn het breder worden van de bek, 
het uitgroeien van de tong, en de re
sorptie van de staart en de overblijfse
len van het operculum. In dit stadium 
gaat de larf over op ademhaling via de 
Iangen. De metamorfose-climax duurt 
circa een week. In dit stadium is de larf 
niet in staat voedsel op te nemen en is 
aangewezen op de opgebouwde reser
ves. 
De larven van kikkers en padden bou
wen een voorraad van onder andere cal
cium op in de zogenaamde kalkzakjes 
(DACKE, 1979; SlMKISS, 1967). Deze 

Epipedobates tricolor met vergroeide voorpootgewrichten. 

voorraad kan door de larven worden 
aangesproken tijdens de metamorfose
climax. Er wordt dan geen voedsel en 
daardoor ook geen extra calcium meer 
opgenomen. Calcium kan niet worden 
opgenomen via de huid (PILKINGTON & 

SIMKISS, 1966). 
Een slechte ontwikkeling van de voor
poten kan door een vijftal factoren 
worden veroorzaakt. 1) Een tekort aan 
voedingsstoffen, bijvoorbeeld calcium, 
in het voedsel en/ of in het water waarin 
de larven opgroeien. Er wordt soms 
uitgegaan van een calciumgebrek als 
oorzaak van voorpootmisvorming. De 
voorpoten ontwikkelen zich echter al 
voordat de metamorfose-climax be
gint. In deze periode zijn de larven niet 
aileen aangewezen op de voorraad cal
cium in de kalkzakjes voor de ontwik
keling van de voorpoten maar ze kun
nen ook calcium opnemen via het voed
sel. In dat geval zou dus een chronisch 
tekort aan calcium in het milieu aan te 
tonen moeten zijn . 
CUMMINS (1987) vond een invloed van 
het type voer dat werd aangeboden aan 
de larven. Wanneer aan larven in zuur 
water spinazie werd aangeboden dat 
was voorgeweekt in zuur water, leverde 
dit goed ontwikkelde voorpoten op. 
Wanneer de spinazie niet was voorge
weekt hadden de gemetamorfoseerde 
dieren slecht ontwikkelde voorpoten. 
Voorweken van spinazie houdt in dat 
oxaalzuur wordt uitgespoeld. Oxaal
zuur vormt met calcium een onoplos
baar zout waardoor calcium niet meer 
beschikbaar is voor de larven. Uit per
soonlijke communicatie met Cummins 
is gebleken dat deze resultaten niet 
gevonden werden toen de proef werd 
herhaald. 
Verder is bekend dat larven van bruine 
kikkers, opgekweekt met goudvisvoer, 
in neutraal water ook misvorming van 
de voorpoten kunnen vertonen (CUM

MINS, pers.comm.). Dit betekent dat 
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het type aangeboden voer ook invloed 
kan hebben op voorpootmisvorming. 
Uit eigen waarnemingen die naast dit 
onderzoek zijn gedaan blijkt dat 2) 
erfelijke factoren en 3) de conditie 
van de ouders, als op zichzelf staande 
factoren de misvorming niet kunnen 
verklaren. Namelijk wanneer larven die 
afkomstig zijn van een legsel onder ver
schillende omstandigheden in terraria 
opgroeien, ontwikkelen zich onder de 
'gunstige' milieu-omstandigheden kik
kers met normale voorpoten en onder 
minder gunstige milieu-omstandig
heden. ontwikkelen zich kikkers met 
misvormde voorpoten. 
Bekend is dat 4) de temperatuur van 
het water (SCHMIDT, 1985) en 5) de 
zuurgraad van het water (CUMMINS, 
1987) de misvorming van voorpoten 

kunnen belnvloeden. 
In dit onderzoek is getracht enkele 
milieu-invloeden op de ontwikkeling 
van de voorpoten van larven te bestude
ren. Als variabelen werden gekozen 
temperatuur, zuurgraad (pH) en calci
umconcentratie, omdat deze factoren 
redelijk eenvoudig zijn te varieren en 
gemakkelijk kunnen worden geregu
leerd bij liefhebbers. Er werd veronder
steld dat bij een !age calciumconcen
tratie meer voorpootmisvorming voor
icomt dan bij een hoge calciumconcen
tratie. Verder werd aangenomen dat 
bij een hoge temperatuur sneller voor
pootmisvormingen ontstaan dan bij 
!age temperaturen. 
Om de oorzaak van de voorpootmis
vorming te doorgronden is het belang
rijk te weten wat de morfologische 
verschillen zijn tussen gezonde en mis
vormde voorpoten . Hiervoor is het no
dig om een beschrijving te geven van 
de misvorming met behulp van macro
scopische en microscopische technic
ken. Aan de hand van de verschillen 
die worden gevonden kan getracht wor
den een beschrijving van de gang van 
zaken bij de ontwikkeling van de mis
vortning te geven. 
Als onderzoeksobject kozen we voor 
Epipedobates tricolor. Deze kikker is 
eenvoudig te kweken en geeft redelijk 
grote legsels. Uit eigen kweekresultaten 
bleek dat de legsels voldoende gemeta
morfoseerde dieren, zowel gezonde als 
dieren met misvormde voorpoten ople
verden, zodat experimenten met deze 
kikker mogelijk leken. 
In het eerste dee! van dit artikel bespre
ken we het experiment en de uitkomsten 
ervan, in het tweede dee! volgt dan de 
discussie en de literatuurlijst. 

MATERIAAL EN METHODEN 
Er zijn drie experimenten uitgevoerd. 
Voor twee daarvan is een aangepaste 
kweekopstelling gebruikt naar voor-



Afwijking aan de achterpoten van Epipedobates tricolor. 
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beeld van DOCTERS VAN LEEUWEN 

(1988). De opstelling bestond uit drie 
identieke eenheden die afzonderlijk 
van elkaar functioneerden. Elke een
heid bestond uit een met siliconenkit 
gelijmde, volglazen buitenbak (lxbxh = 
65xl4xl3 em) waarin op nokken een 
glazen binnenbak was geplaatst (lxbxh 
= 63xl0x7 em). Deze binnenbak was 
door niet geheel afsluitende tussen
schotten onderverdeeld in tien compar
timenten van elk 5,5 em breed. Aan een 
uiteinde werd de binnenbak niet geheel 
afsluitend door een zelfde tussenschot 
begrensd. Het water werd door een 
Thermo-filterpomp (Eheim type 2113 
met glaswolfilter) rondgepompt, me
chanisch gefilterd en op de gewenste 
temperatuur gehouden. 

Met de buitenbak wordt het volume 
van het water vergroot, waardoor een 
beter beheersbaar en dus stabieler 
milieu voor de larven wordt gecreeerd. 
Door het water aan een uiteinde van 
de opstelling in- en uit te Iaten, kan met 
behulp van een in de lengte geplaatst 
tussenschot het water stromen volgens 
het tegenstroomprincipe. 
De binnenbak krijgt via een afgeknepen 
aftakking het water aangevoerd in bet 
eerste compartiment. Dit comparti
ment wordt verder niet gebruikt. Door
dat de tussenschotten iets van de bodem 
opgelicht worden met behulp van ge
lakt koperdraad ontstaat een stroming 
die afvalstoffen afvoert. Vanuit het 
laatste compartiment stroomt het water 
de buitenbak in . 
CALCIUMCONCENTRATIES 

In de opstelling werden in elk der drie 
eenheden verschillende calciumcon
centraties ingesteld bij een constante 
temperatuur van 30 °C. De calcium
concentraties zijn als volgt gekozen: 
in de eerste bak I0-5 Mol/ !, in de twee
de bak I0- 4 Mol/!, en in de derde bak 
I0- 3 Mol/1. De verschillende calcium
concentraties werden verkregen door 
ontkalkt leidingwater te mengen met 
gewoon leidingwater tot de gewenste 
concentratie werd bereikt. Waterverlies 
door verdamping werd bij aile metin
gen gecompenseerd door toevoeging 
van gedemineraliseerd water. 
Bij de drie Ca2+ -concentraties veran
derde de pH gedurende het experiment 
enigszins. Bij de calciumconcentratie 
van w-s Mol/ ! veranderde de pH van 
7,8 naar 7 ,5. Bij de calciumconcentratie 
van I0-4 Moll! veranderde de pH van 
8,2 naar 7 ,8. Bij de calciumconcentra
tie van w-3 Moll! was de verandering 
van 7,5 naar 7, 7. De calciumconcentra
ties bleven in aile bakken constant. 
Na acht dagen werd niet meer gemeten. 
In elke bak werden zeven van de tien 
compartimenten bezet met larven van 
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Doorsnede van een gezonde voorpoot . 

Epipedobates tricolor. Er kwam een 
larf per compartiment . Op het moment 
van plaatsing waren de larven een a 
twee dagen uit de kapsels. Aile 21 lar
ven waren afkomstig van hetzelfde 
legsel. Gedurende het experiment wer-

Doorsnedc van ecn slecht ontwikkclde voorpoot. 

den regelmatig calciumconcentratie en 
pH gemeten. Tevens werd de vorm en 
grootte bij aile metingen van de larven 
dagelijks bijgehouden. Gedurende dit 
experiment werden de larven gevoerd 
met kleine korreltjes Trouvit (forellen-



Tabel 1. Combinatie van temperatuur en calciumconcentratie 

Bak 27 oc 23 oc leidingwater ontkalkt water 
1 X X 
2 X X 
3 X X 
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voer). 
TEMPERATUUR EN 

CALCIUMCONCENTRATIE 

In de opstelling zoals eerder beschre
ven, werd zowel de calciumconcen
tratie als de temperatuur gevarieerd 
(tabell). 
Het ontkalkte water had een calcium
concentratie van I o-4 Mol/1. Per bak 
werden in acht van de tien comparti
menten, in totaal 24 E. tricolor-larven 
geplaatst, afkomstig uit verschillende 
legsels. Gedurende 63 dagen werden 
calciumconcentratie en pH gemeten. 
De omgevingstemperatuur was tussen 
de 20 en 30 °C, maar kwam door de 
ingestelde minimumtemperatuur in de 
proefbakken niet beneden de resp. 
23 oc en 27 °C. Gedurende dit experi
ment werden de larven gevoerd met 
visvoer (Tetramin) en verse spinazie. 
We voerden verse spinazie omdat we 
hiermee goede ervaringen hadden opge
daan. 
De pH in de tweede en derde bak daalde 
van 7,7 naar 6,7 resp. van 7,3 naar 6,9. 
In de eerste bak, met temperatuur
instelling op 27 oc bleef de pH con
stant. De calciumconcentratie bleef 
in aile bakken constant. 
ZUURGRAAD 

Dit experiment werd uitgevoerd in een 
geheel andere opstelling. Het experi
ment bevatte vijf Macrolon bakken 
met een bodemoppervlakte van 20x35 
em. Deze bakken werden gevuld met 
een laag van ca. 3 em (2 1) water met 
verschillende pH-waarden. Een bak, 
de blanco situatie, bevatte leidingwater 
met een pH van circa 8, de vier andere 
bakken bevatten een citraat-fosfaat-

buffer (CRUICKSHANK, 1970) met pH 
8, 7, 6 en 5. De oplossingen werden 
om de drie dagen ververst. 
De omgevingstemperatuur was erg 
variabel en de watertemperatuur 
schommelde rond de 23 °C. Per bak 
werden tien larven afkomstig van twee 
legsels geplaatst. De vijftig larven 
waren circa een week uit de eikapsels. 
Gedurende dit experiment werden de 
larven gevoerd met Tetramin visvoer. 
MICROSCOPIE 

Voor bet bekijken van gekleurde door
sneden van de voorpoten werden de 
dieren in een laat stadium van de meta
morfose-climax onder algehele verdo
ving gebracht met Tricainesulfaat 
(MS-222) en vervolgens gefixeerd in 
Bouin Hollan de (ROMEIS, 1948). Er 
werd gedurende ca. 24 uur geftxeerd. 
Na fixatie werd de vloeistof vervangen 
door 700fo alcohol, die gedurende drie 
dagen dagelijks werd ververst. De voor
poten werden afgeprepareerd en ont
waterd in IOOOfo alcohol. Vervolgens 
werden de voorpoten via tolueen in 
bet snijmedium (paraplast) gebracht, 
om vervolgens met bet microtoom 
overlangse en dwarsdoorsneden van 
5 micrometer te snijden. Er werden 
verschillende kleurmethoden toegepast 
om afwijkingen op te sporen. 
MORFOMETRIE 

Voor de morfometrie zijn metingen ge
daan aan voorpoten van gezonde dieren 
en van dieren met misvormde voorpo
ten. De gezonde dieren zijn onder ter
rariumomstandigheden opgekweekt. 
De dieren met misvormde voorpoten 
kwamen deels uit de proefopstelling 
en deels uit terraria. De larven zijn in 
een laat stadium van de metamorfose
climax verwerkt. 
Voor de metingen zijn dwarsdQorsne
den gebruikt van bet gebied waarin de 
humerus (opperarmbeen) met been
merg gevuld is. In de coupes (micro
scopische preparaten) werd de door-



LACERTA 48(4) 123 

snede van bet bovenarmpje, van de 
humerus en van de huid gemeten. 
Verder werd met behulp van compu
terbeeldanalyse bet aantal spiervezels 
geteld en de diameter van de spiervezels 
in dwarsdoorsneden van bovenarmpjes 
gemeten. 
Voor de diameter van een spiervezel 
werd altijd de kleinste diameter geko
zen om meetfouten door scheve aan
snijding te voorkomen (DUBOWITZ, 

1985). 
MACROSCOPIE 

Enkele ernstig misvormde kikkertjes, 
in een laat stadium van de metamor
fose, werden gebruikt om eventuele 
afwijkingen aan bet skelet zichtbaar 
te maken. De kikkertjes werden hier
voor onder algehele verdoving gebracht 
met Tricainesulfaat en overgebracht in 
een mengsel van alcohol en azijnzuur 
(resp. 800Jo en 200Jo). Huid, ingewan
den en dergelijke werden in tegenstel
ling tot de gebruikelijke methode niet 
verwijderd. Om pigment in de huid 
kapot te oxideren werd H20 2 (water
stofperoxyde) aan de alcohol-azijn
zuuroplossing toegevoegd tot een con
centratie van 3 OJo • 
Na deze voorbehandeling werd de . 
beenkleuring toegepast zoals die is be
schreven in de gecombineerde kraak
been- en beenkleuring volgens Simon 
en van Horn (PIECKOCKI, 1967). Afwij
kingen werden beschreven. 

RESULT A TEN 
CALCIUMCONCENTRATIE 

Bij aile calciumconcentraties groeiden 
de larven slecht of stierven. Een aantal 
larven vertoonde een opgezwollen 
buikholte (oedeem) Dit verschijnsel 
kwam bij aile calciumconcentraties 
voor. Er is geen verband aangetoond 
tussen bet opzwellen van de buikholte 
en de calciumconcentratie. Er is ook 
geen verband waargenomen tussen de 
calciumconcentratie en de groeisnel-

heid. 
TEMPERATUUR EN 

CALCIUMCONCENTRATIE 

Na zes weken bij 23 oc metamorfoseer
den de eerste larven in gewoon leiding
water. In totaal zijn vijf van de 
acht larven gemetamorfoseerd in een 
periode van twee weken. Twee larven 
vertoonden misvormde achterpoten. 
Aile hadden slecht ontwikkelde voor
poten. Bij 27 oc zijn geen larven geme
tamorfoseerd doordat aile larven voor 
de groei van de acbterpoten zijn ge
storven. Aanvankelijk groeiden de 
larven wei, maar dit stopte na ongeveer 
vier weken. De larven vermagerden 
daarna sterk. 
In ontkalkt water en bij 23 oc is een larf 
gemetamorfoseerd. Dit vond acbt we
ken na bet inzetten van bet experiment 
plaats. Dit dier had slecht ontwikkelde 
voorpoten. 
INVLOED VAN PH 

De pH bleef in aile bakken constant. 
Drie dagen na bet verversen van de buf
feroplossingen ontstond telkens een 
vliesje op bet oppervlak. Dit vliesje 
werd waarscbijnlijk gevormd door 
bacterieen. 
In de buffer-oplossing met pH 8 ont
stond een calciumfosfaat-neerslag, 
'in deze oplossing overleefden de larven 
niet. In de bufferoplossing met pH
waarden ingesteld op 5, 6 en 7 groeiden 
de larven aanvankelijk slecht. Na 
circa twee weken stopte de groei geheel 
en stierven de larven na enige tijd. 
Daardoor kon geen verband tussen pH 
en sterfte van de larven worden aan
getoond. 
In de blanco situatie groeiden de larven 
snel. Uiteindelijk zijn drie larven geme
tamorfoseerd. De metamorfose vond 
zes weken na bet inzetten van bet expe
riment plaats. Aile gemetamorfoseerde 
dieren hadden slecht ontwikkelde voor
poten. Zeven larven zijn v66r bet ont
wikkelen van de achterpoten gestorven. 
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Goed ontwikkcld ellcbooggewricht. 

MICROSCOPIE 

De preparaten Iieten duidelijk de ver
schillende structuren in lengte en dwars
doorsneden zien. De afzonderlijke 
spiervezels zijn vaak duidelijk te onder
scheiden door een gelijkmatige krim-

Niet ontwikkeld ellcbooggewricht. 

ping van ongeveer een kwart ervan. 
Daardoor komen de spiervezels vaak 
los van elkaar te liggen. Wanneer de 
spiervezels tegen elkaar liggen is onder
scheid tussen afzonderlijke spiervezels 
niet goed mogelijk . Onderscheid tussen 



zenuwvezels en pezen is moeilijk. Een 
vergelijking van de overlangse door
sneden van de misvormde voorpoten 
met de gezonde voorpoten gaf de in
druk dat de spieren in de misvormde 
voorpoten onderontwikkeld waren. De 
spiervezels op zich leken niet duidelijk 
af te wijken in dikte, kleur of dwars
streping. Het aantal spiervezels was 
daarentegen, vooral in de bovenarmp
jes, verminderd. We hebben geen ver
schil in doorbloeding en zenuwvoorzie
ning tussen de gezonde en misvormde 
voorpoten gevonden. 
Enkele dieren vertoonden slecht ont
wikkelde ellebooggewrichten. Dit 
varieerde van niet of nauwelijks ont
wikkeld tot een gelaagdheid in het 
kraakbeen op de te verwachten plaats 
van een gewricht zonder dat er een ge
wrichtsspleet ontstaat. De foto geeft 
een beeld van een misvormde voorpoot 
niet een volledig ontwikkeld elleboog
gewricht. 
Er is een verschil in doorsnede van de 
bovenarmpjes bij de gezonde en de mis
vormde poten (tabel 2). De variatie 
in spiermassa bij de misvormde poten 
is groot. Metingen van dikte van bet 
opperarmbeen geven daarentegen een 
niet significant (niet statistisch beteke
nisvol) verschil tussen de gezonde en de 
misvormde poten te zien. 
Dit geldt ook voor de huiddoorsnede. 
De gemeten diameters van de spierve
zels varieerden tussen de 1 en 46 p.m 
bij de misvormde voorpoten en tussen 
1 en 34 Jtm bij gezonde poten. Het ge
hele bereik aan doorsneden is verdeeld 
in 20 intervallen van 2,4 p.m breed. Het 

Tabel. 2. Gemiddelde doorsnede en standaarddeviatie (in IUD) van de 
bovenarmpjes. 

Doorsnede: 
Gezonde 
Misvormde 

bovenarm 
872,8 ± 38,77 
573,5 ± 170,37 

opperarmbeen 
230,3 ± 16,04 
217,9 ± 35,05 

huid 
51,8 ± 4,60 
43,4 ± 15,27 

interval met ongeveer bet grootste aan
tal vezels heeft het intervalmidden 12,9 
p.m, dit geldt zowel voor misvormde 
pot en als gezonde pot en. De gezonde 
poten vertonen alle een normale verde
ling van diameter terwijl dit bij een 
aantal van de misvormde poten niet 
bet geval is. Dit wordt veroorzaakt 
doordat een aantal exemplaren enkele 
spiervezels bevatten met aanzienlijk 
grotere diameter. Alle misvormde 
voorpoten hebben een statistisch signi
ficant kleiner aantal vezels. 
MACROSCOPIE VAN HET SKELET 

Een kikker waarbij een voorpoot door 
het verkeerde operculum (voorpoot
zakje) naar buiten was gekomen bleek 
een volledig ontwikkeld skelet te heb
ben. De ellebooggewrichten van dit 
kikkertje waren echter vergroeid, het
geen bleek uit bet feit dat zij onbeweeg
lijk waren. Het gewrichtje bestond uit 
een kraakbeenmassa terwijl bij de ach
terpoten duidelijk de gewrichtsspleet 
zichtbaar was. Na losknippen van huid 
tussen de twee opercula bleek dat ook 
het schoudergewricht was vergroeid. 
Een kikker waarbij uitwendig een voor
poot zichtbaar was, miste het andere 
pootje volledig. Er zijn geen skelet
delen of rudimenten van de afwezige 
poot teruggevonden. Ook ontbraken 
delen van de schoudergordel. 
Opvallend is dat maar aan een zijde 
van de ruggegraat de kalkzakjes zicht
baar waren. De misvormde voorpoten 
zijn vaak extreem dun. Het elleboog
gewricht blij ft dan onder een vaste hoek 
gefixeerd. Soms zijn de voorpoten 
schijnbaar goed ontwikkeld, maar vaak 
is dan aan de gekromde houding van 
de teentjes te zien dat er toch sprake 
is van misvorming. In ieder geval kun
nen de op bet land gekomen kikkertjes 
de voorpoten slecht bewegen en rusten 
ze op de misvormde voorpoten of zelfs 
op de keel. 

wordt vervolgd 
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Posthoomslakken (Planorbis comeus) 
als schildpaddevoer 

Waterslakken vormen een goed voer 
voor aile mij bekende water- en moeras
schildpadden. Slakken uit de vrije na
tuur wantrouw ik omdat het parasieten
dragers zouden kunnen zijn, bovendien 
is het verzamelen arbeidsintensief. 
Aquariumslakken, meestentijds post
hoornslakken (Planorbis corneus), die 
tot 35 mm in doorsnede kunnen worden 
maar in het aquarium meestal kleiner 
blijven, zijn in tropische aquaria veelal 
aanwezig. Het met de hand vangen is 
echter tijdrovend. In mijn aquarium 
Ieven plantenetende harnasmeervallen. 
Deze voer ik spruitjes (een voorraad 
kook ik een kwartier en deze gaan dan 
de diepvries in). Deze spruitjes, die 
naar de bodem van het aquarium zin
ken, worden vlijtig bezocht door bor
den posthoornslakken, gevolgd door 

BOEKBESPREKING 
WILLIAM BRANCH, 1988 
Bill Branch's Field Guide to the Snakes 
and Other Reptiles of Southern Africa 

Wie, aangetrokken door de schitteren
de omslag, de Field Guide to the Snakes 
and Other Reptiles of Southern Africa 
voor het eerst in handen krijgt, zal 
- als hij ten111inste om reptielen geeft -

de harnasmeervallen. De spruitjes, met 
daaraan tot twintig slakken, Iicht ik uit 
het aquarium. Vervolgens spoel ik de 
slakken af in mijn schildpaddenbakken 
en doe de spruitjes weer terug in het 
aquarium. Zo kan ik wekelijks tiental
len tot honderden slakken oogsten in 
een handomdraai. Door het bijvoeren 
met spruitjes blijft de slakkenpopulatie 
op peil en de schildpadden genieten 
onder hoorbaar gekraak. Mogelijk zijn 
voor hen die geen aquariumvissen als 
hobby hebben posthoornslakken ook 
op een ander afspoelbaar substraat te 
kweken en te Iokken in afzonderlijke 
aquaria. 

PLANORBIS CORNEUS 
AS FOOD FOR TORTOISES 
A short description is given of culturing water
snails and using them as food for tortoises. 

allereerst de neiging hebben het boek 
door te bladeren. De eerste indruk is na
melijk die van een mooi boek, niet ai
leen omdat het over reptielel) gaat, 
maar ook omdat het mooi verzorgd is: 
de druk is verfijnd; de lay-out (hoewel 
er veel op een bladzijde staat) altijd 
overzichtelijk; de vele kleurenfoto's 
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zijn goed van kleur, scherp, en afge
drukt op een delicate lichtgrijze achter
grond. 
Schijn kan bedriegen, en bet is dan ook 
heel zinvol alvorens tot aanschaf te be
sluiten, te bezien of bet boek ook inhou
delijk de moeite waard is. De bekend
heid van de auteur, Bill Branch, kan 
hierbij een eerste gunstige aanwijzing 
zijn. Branch is sinds 1983 de redacteur 
van the Journal of the Herpetological 
Association of Africa, hij is regionaal 
coordinator van de groep van de IUCN 
(International Union for Conservation 
of Nature) die zich bezighoudt met bet 
behoud van schildpadsoorten en is au
teur van zeer veel wetenschappelij ke 
en populair-wetenschappelijke artike
len op herpetologisch gebied. Bepaald 
geen onbekende dus, en bijna een soort 
garantie-label. 
Deze veldgids bestrij kt geheel zuidelij k 
Afrika ongeveer beneden de 17de 
breedtegraad, in bet noorden begrensd 
door de rivieren de Zambezi en de 
Cunene. Oat betekent dat bet de Ianden 
Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mo
zambique en Zuid-Afrika omvat. In dit 
gebied Ieven ongeveer 400 reptiele
soorten, bijna een derde van alle soor- · 
ten die in Afrika voorkomen. Meer dan 
de helft van deze soorten komt aileen in 
dit gebied voor. Dit alles maakt zuide
lijk Afrika tot een voor herpetologen 
interessant gebied, en dit hoek voor ons 
interessante lectuur. 
De titel is enigszins misleidend: alsof 
vooral slangen zouden worden bespro
ken. In werkelijkheid hevoordeelt bet 
boek geen enkele reptielengroep: aan 
alle groepen is verhoudingsgewijs even
vee! aandacht besteed. De titel zal dan 
ook vooral als een concessie gezien 
·moeten worden aan de etalage van de 
boekhandelaren: slangen trekken meer 
de aandacht dan schildpadden, zeker 
als we bedenken dat misschien veel 
aspirant wandelaars hehoefte voelen 

giftige van niet-giftige slangen te kun
nen onderscheiden. 
Het boek is een veldgids en dient dus 
allereerst op de daaruit voortvloeiende 
kenmerken beoordeeld te worden. 
Daarnaast kan de vraag gesteld wor
den, hoe bruikbaar bet boek is voor 
gelnteresseerden hier in Nederland. 
De allereerste eis die aan een veldgids 
gesteld kan worden, is dat bet Iicht en 
handig van formaat moet zijn. Wat dit 
hetreft balanceert dit hoek op de rand: 
bet is niet groot, maar iets te breed voor 
een normale jaszak en bet ligt net even 
iets te zwaar in de hand. Voor wie bet 
boek niet als veldgids gebruikt maar 
als naslagwerk thuis, vervalt dit be
zwaar uiteraard. 
De tweede (en belangrijkste) eis is, dat 
de gebruiker met behulp van dit boek 
in staat moet zijn snel en zeker na te 
gaan welke (onder)soort hij waarge
nomen heeft. Een heldere inleiding 
maakt de aspirant-gebruiker voldoende 
duidelij k hoe hij de gids moet gebrui
ken. Deze maakt gebruik van de foto
grafische ingang: de kleurenfoto's zijn 
bij elkaar geplaatst op overeenkomst 
van allereerst vorm (bij voorbeeld met 
of zonder poten), vervolgens tekening 
(met dwarsbanden tegenover gestreept 
of egaal) en daarbinnen op kleur. 
Wie een dier op een van de foto's her
kend meent te hebben, vindt onder die 
foto een (Engelse) naam en een verwij
zing naar een bladzijde in bet tekstge
deelte, dat volgens taxonomische prin
cipes geordend is. 
Er worden bovendien determinatie
tabellen gegeven, met de kanttekening 
dat deze alleen bruikhaar zijn binnen 
bet aangegeven gebied. Ook bet ge
bruik van deze tabellen wordt op hel
dere wijze uiteengezet. 
'Naast de beschrijvingen zijn van elke 
soort duidelijke verspreidingskaartjes 
afgedrukt. In de tekst zelf zijn gegevens 
opgenomen over de specifieke habitat, 
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zodat ook deze gegevens een heperking 
kunnen opleveren die de determinatie 
vergemakkelijkt. De heschrijving van 
de soort hevat kenmerkende aspecten 
van lichaamshouw, lengte, de heschuh
hing, en natuurlijk van de kleur en de 
tekening. Ook zijn er gegevens over bet 
gedrag en de leefwijze. De lezer wordt 
ook ingelicht over de status van bet 
dier: of het hedreigd is, dan wei kwets
haar, en zo voort. 
Wie proheert de gids werkelijk ook zo 
te gehruiken, zal ontdekken dat bet de
termineren op deze manier toch nog 
niet meevalt. De rangschikking op 
kleur en tekening is moeilijker dan op 
het eerste gezicht misschien lijkt. Het 
is zeker voor een niet-kenner ongetwij
feld niet altijd duidelijk of er sprake is 
van vlekken of handjes, en er kunnen 
enorme individuele verschillen zijn 
hinnen een soort of ondersoort. Enig 
gehlader en geaarzel zal toch in de 
meeste gevallen niet voorkomen kun
nen worden. 
Ook is de ordening niet altijd even con
sequent. De 'Cape legless skink' (Kaap
se pootloze skink) is weliswaar ge
streept, maar staat niet hij de gestreep
te slangen. De gehruiker moet dus toch 
eerst wei weten dat bet geziene dier 
geen slang was maar een hagedis. 
Aangezien de gids hedoeld is voor ama
teurs, is hij de foto's uitsluitend de 
alledaagse naam gehruikt, en niet de 
wetenschappelijke. Ook in de tekst 
zelf worden hij voorkeur voor ieder 
hegrijpelijke termen gehruikt in plaats 
van wetenschappelijke. Een woorden
lijst achterin geeft de verklaring voor 
de wetenschappelij ke term en die onver
mijdelijk waren. 
Wat de taxonomische pretenties van het 
hoek hetreft, valt het volgende op te 
mer ken. Voor amateurs is bet niet zo in
teressant precies te weten tot welke on
dersoort bet gevonden dier hehoort. 
Het hoek geeft de wetenschappelijke 

soortnaam en noemt telkens de he
schreven ondersoorten, met zeer korte 
toelichtingen over verspreiding en ken
merken. Voor het overige laat bet de 
taxonomie met rust. In bet voorwoord 
vermeldt de auteur dat de hele indeling 
van de herpetofauna van zuidelijk 
Afrika aan grote veranderingen onder
hevig is. Daarom kon in dit hoek wat 
dit hetreft alleen een soort tussenstand 
gegeven worden. De stand van het eco
logisch onderzoek met hetrekking tot 
de herpetofauna is echter volgens 
Branch nog steeds hedroevend in dit 
deel van de wereld. Aileen over de 
krokodil hestaat meer dan een opper
vlakkige kennis van de voortplanting, 
de groei, bet gedrag en de hiotoop. 
Interessant voor terrariumhouders 
is een hoofdstuk over de geografische 
en klimatologische omstandigheden 
van bet gehied. 
Voor de schildpadliefhehhers merk ik 
nog op dat bet doorhladeren van bet 
schildpadgedeelte een feest is: zuidelijk 
Afrika is een gehied met een geweldige 
rijkdom aan soorten landschildpadden. 
De afbeeldingen hiervan in bet fotogra
fische gedeelte van bet hoek zijn schit
terend. 
In Nederland zullen lezers uiteraard 
meestal een andere ingang kiezen dan 
de natuurliefhehher die rondwandelt 
en waarneemt. Het is mogelijk via bet 
register gericht te zoeken waar een he
paald dier hesproken wordt. Het regis
ter hevat zowel de wetenschappelijke 
naam alsook de alledaagse Engelse. 
Samenvattend zou ik willen zeggen dat 
deze veldgids een prima stuk werk is. 
Hij is duidelijk en hruikhaar, hinnen 
de gegeven heperkingen volledig, en 
hovendien zeer fraai vormgegeven. 
De prijs is voor een hoek als dit zonder 
meer laag te noemen. Ik kan de aan
schaf ervan aan elke reptielenliefhehher 
aanhevelen. 

Ton Steehouder 
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