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in aanmerking voor opname. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en milieu (oecologie). 
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hebben geen winstoogmerk. Ovemame van artikelen aileen na schriftelijke toestemming van de redactie. 

Manuscripten met ruime regelafstand en brede marge, bij voorkeur getypt. Zo mogelijk een onderverdeling in 
hoofdstukken aanbrengen. Geen voetnoten gebruiken. Een sarnenvatting of, zo mogelijk, een Engelse summary 
toevoegen. In de literatuurlijst aile titels opnemen waamaar in de tekst wordt verwezen en omgekeerd; titels aifabe
tisch op auteur en vermeld zoais gebruikelijk in Lacerta. Als iUustraties komen in aanmerking: zwart-wittekeningen 
(Oostindische inkt), zwartwit· en kleurenfoto's en -dia's. Dia's worden automatisch geretoumeerd, andere illustra
ties aileen op uitdrukkelijk verzoek. Auteurs ontvangen na publikatie automatisch drie presentexemplaren (eventueel 
meer in overleg vooraf met de hoofdredacteur). 

Het lidmaatschap van de vereniging omvat o.a. een abonnement op Lacerta (6x per jaar) en het Lacerta Mededelin
genblad (11x per jaar). Verenigingsjaar en jaargang )open van oktober tot en met september. De contributie 
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vivaria 
specialist in tropische natuur 

vitrines 
vivaria® vitrlnes worden geproduceerd in de door u 
gewenste vorm en maat. Altijd ultgevoerd met het 
vivaria lichtsysteem en ventllatiesysteem 
Em met automatische bevloeiing 

vivaria 
amsterdam 
ceintuurbaan 5 
1072 er amsterdam 
tel. 020-764606 

decoratie 
druivehout 
eikehout 
kienhout 
kurkschors 
turfbrokken 
finpeet 
varenwortel 

dieren 
vissen 
klkkers 

salamanders 
hagedissen 

diverse voedseldieren 
planten techniek 
orchideeen 
tlllandsia's 
vleesetende 

planten 
varens 
mossen 
moerasplanten 
waterplanten 

lam pen 
ventllatoren 
waterontharding 
keeling 
verwarming 
I uchtbehandeling 
pompen 
nevelinstallaties 



Bij de voorplaat: 
De riemboomslang (Imantodes chenchoa) 

Taxonomische status: Familie Colubridae, onderfamilie Boiginae. 
Verspreiding : Tropiscb Amerika, vanaf Costa Rica tot Ecuador en Brazilie. 
Bescbrijving : Lengte tot 120 em, waarvan een derde staart. Zeventien rijen schubben. De 

rij over bet midden van de rug is verbreed. Deze slangetjes zijn opvallend 
zijdelings afgeplat. De nek is luciferdun. 

Biotoop : Plantages, tuinen, secundair en primair bos in regenwoudgebieden. Ik vond 
een dier overdag, verscbolen in een bromelia op twee meter boogte in bet 
primaire bos. DUELLMAN (1978) vond bet grootste deel van deze slangen op 
minder dan 1 ,5 meter van de bodem. 

Voedsel : Hagedissen. DUELLMAN (1978) merkt op dater een verscbil in voedselvoor-
keur lijkt te bestaan tussen deze soort en de verwante /mantodes lentiferus. 
Die laatste soort eet boofdzakelijk kikkers. 

Gedrag : Hoofdzakelijk 's nacbts actief in lage vegetatie. De dieren kunnen zicb op 
dunne takjes in evenwicht bouden en .zijn in staat meer dan hun halve 
licbaam zonder steun te bewegen bij bet oversteken naar bijvoorbeeld een 
andere tak. Zie daarvoor ook de foto's in CARR (1964). Het door mij ge
vonden exemplaar deed geen poging te bijten. 

Voortplanting : Het hele jaar door. De dieren leggen tot drie eieren van 3 em lengte. Jonge 
dieren meten rond de 30 em. 

Terrarium : Er zijn mij geen terrariumervaringen met deze slang bekend. Vanwege bet 
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voedsel, hagedissen, betgeen in het Amazone-oerwoud betekent kleine 
anolissen, lijkt bet me niet goed mogelijk deze slang in gevangenschap te 
verzorgen. 

: CARR, A., 1964. The reptiles. Time/Life inc., New York. 
DUELLMAN, W .E., 1978. The biology of an equatorial herpetofauna in Amazonan Ecuador. 
Univ. Kansas Mus. Nat. Hist. Misc. Publ. 65 : 1-352. 

Peter Mudde 
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Zeals beloofd in Lacerta 48 (4), bier nog twee afbeeldingen bij bet artikel van 
J. W. Verkerk, De verzorging en kweek van de witlipbamboeadder, Lacerta 
48 (3) : 75-79. 

T. a. septentrionalis 

T. a. insularis 

Verspreidingsgebied van Trimeresurus albolabris. 

aantal rijen aantal rijen max. 
staartsehubben buiksehubben lengte 

T. a. albolabris 
man 61-78 (gem. 70) 151-169 (gem. 160) 75 em 

vrouw 48-67 (gem. 56) 149-173 (gem. 161) 104 em 
T. a. insularis 

man 70-75 (gem. 72) 156-164 (gem. 161) 60 em 
vrouw 54-59 (gem. 56) 156-167 (gem. 163) 81 em 

T. a. septentrionalis 
man 68-83 (gem. 77) 162-172 (gem. 167) 61em 

vrouw 55-71 (gem. 62) 160-181 (gem. 170) 73 em 



V.J. van Wanrooy 
Beukensingel 38 
2651 TS 
Berkel en Rodenrijs 

Foto's: auteur. 
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K week van de blauwgestreepte kousebandslang 
(Thamnophis sirtalis simi/is) in het terrarium 

INLEIDING 
Thamnophis sirtalis simi/is is een wei
nig ingevoerde soort. Hierdoor is dit 
dier bij weinig terrariumhouders be
kend, wat jammer is omdat bet een erg 
aantrekkelijk terrariumdier is. Delaat
ste tijd wordt er echter steeds meer mee 
gekweekt, zodat nu meer liefhebbers 
deze soort in hun bezit kunnen krijgen. 
Dit artikel dient om deze mooie slang 
wat meer bekendheid te geven. 

BESCHRIJVING 
De blauwgestreepte kousebandslang 
wordt vrij groot: hoewel de gemiddelde 
lengte van volwassen dieren in bet wild 
niet veel meer is dan een centimeter of 
60, worden zein gevangenschap (net als 
de meeste slangen) vaak behoorlijk wat 
groter. Volwassen vrouwtjes kunnen 
wei Ianger worden dan 1 meter (tot 
wel130 em toe). Mannetjes blijven een 
stuk kleiner (80 a 90 em). Met deze 
lengte behoort deze slang tot de forsere 
vertegenwoordigers van de groep van 
de kousebandslangen. 
De blauwgestreepte kousebandslang is 
donkergroen tot bruin van kleur met 
een Iichte blauwe zweem, die vooral 
kort na een vervelling goed zichtbaar is. 
De rugstreep is beige. De (vrij vage) 
vuilwitte tot lichtblauwe zijstrepen be
vinden zich op de tweede en derde 
schubbenrij (gerekend vanaf de buik). 
Er zijn 19 rijen schubben over de rug (in 
bet midden van bet lijf geteld). Tussen 
de middenstreep en de zijstrepen lopen 
twee rijen zwarte vlekken, waartussen 
zich blauwe vlekken bevinden. Ook lo
pen daar dunne bruine lengtestreepjes. 
Op de kop, voor bet begin van de 

rugstreep, heeft deze slang een 'kroon
tje'. Dat bestaat uit twee zwart omran
de gele vlekjes. Deze kleine vlekjes of 
stipjes naast elkaar zijn overigens ty
pisch voor aile kousebandslangen. 
De slang voelt enigszins ruw aan door
dat de rugschubben vrij sterk gekield 
zijn. 

GESLACHTSVERSCHIL 
Het geslachtsverschil is bij de blauwge
streepte kousebandslang niet moeilijk 
te bepalen, als men tenminste te maken 
heeft met een volwassen dier. Dat 
de mannen kleiner blijven dan de 
vrouwtjes is een onzeker kenmerk om
dat je bij aanschaf natuurlijk niet weet 
hoe oud de dieren zijn. Vrouwtjes beb
ben wei een bredere, plattere kop dan 
mannetjes en hun lichaam lijkt gedron
gener. Het duidelijkste verschil zit ecb
ter, zoals bij veel slangen, in de omvang 
van de staartbasis: bij bet mannetje 
loopt de staart achter de anaalopening 
veel geleidelijker taps toe dan bij bet 
vrouwtje. De onderstaartschubben zijn 
aanvankelijk nog ongeveer even breed 
en worden pas na ongeveer de zevende 
schub smaller. Bij vrouwtjes lijkt de 
kortere en smallere staart er als bet ware 
'aangeplakt'. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
Oat de blauwgestreepte kouseband
slang zo weinig ingevoerd wordt, komt 
doordat bet verspreidingsgebied vrij 
klein is: noordwest Florida van Wakul
la County tot aan de Withlacoocbee
rivier (BEHLER & KING, 1979). De bio
toop bestaat daar uit graslanden die 
doorsneden worden door irrigatiekana-



len en afgewisseld met bossen (CONANT, 

1975). De gemiddelde wintertempera
tuur is 12 °C, in de zomer ligt deze bij 
25 °C. 

HUISVESTING 
Daar de blauwgestreepte kouseband
slang vrij fors wordt, mag het terrarium 
niet te klein zijn; 100x60x60 em (lxbxh) 
lijkt mij een redelijke maat voor een 
volwassen paartje. 
De inrichting van het terrarium dient 
te voldoen aan een aantal standaard 
eisen voor dit type slang: wat stronken 
of takken, minstens een plek om op te 
warmen (liefst onder een spot), moge
lijkheid om zich te verschuilen (onder 
een stronk of een omgekeerde bloem
pot of iets dergelijks), een bodem 
die ofwel gemakkelijk te reinigen is 
(de ' steriele' manier) of bedekt is met 
een bodembedekking die goed vocht 
opneemt en gemakkelijk te verwisselen 
is. Zelf geef ik de voorkeur aan een 
gladde, gemakkelijk te reinigen bodem, 
waarvoor ik de glazen bodemplaat van 
het terrarium gebruik met daaronder 
een stuk groenbruine vloerbedekking 
voor een wat natuurlijker kleureffect. 
Ik gebruik plastic planten, die gemak
keHjk schoon te maken zijn en tegen 
een stootje kunnen. 

Thamnophis sirtalis simi/is. 

Verder mag een grote waterbak niet 
ontbreken; deze slangen liggen graag in 
het water. Daarin doen de dieren trou
wens ook bij voorkeur hun behoefte, 
zodat het water in pdncipe dagelijks 
ververst moet worden. 
De temperatuur in het terrarium kan in 
de zomer rond de 25 o C liggen (onder de 
spots uiteraard warmer), in de winter is 
een winterrust bij temperaturen van 
10 tot 14 oc aan te bevelen als men met 
de slangen wil kweken. 

GEDRAG EN VOEDING 
Deze kousebandslang is een rustige 
slang die uren onder de warmtelamp 
kan liggen zonnen, maar soms ook lan
ge tijd achtereen door het terrarium 
rondscharrelt. Elk hoekje en gaatje 
wordt dan bekeken en betongeld op 
zoek naar iets eetbaars. 
Op de Iucht van voedsel reageren deze 
slangen altijd sterk. Zo gauw ze de Iucht 
van vis of het gespetter van voedervisjes 
opmerken, zoeken ze het hele terra
rium af naar de oorzaak. Het zijn grote 
eters, vooral de vrouwtjes. De die
reo zullen nooit een stukje vis Iaten lig
gen of een voedervisje Iaten zwemmen. 
Daarom moet men oppassen voor over
voeding. Zo'n twee tot drie keer per 
week voeren is meer dan voldoende. 
Als voedsel komen in de eerste plaats 
voervisjes in aanmerking, die in aqua
riumspeciaalzaken te verkrijgen zijn. 
Aangezien ze nogal duur zijn, voer ik 
ze maar eenmaal in de maand (meestal 
wei vijf visjes per slang). Ook dood 
voer eten ze graag, zoals goedkope wij
ting en kabeljauwfilet. 
Er is a! herhaaldeHjk op gewezen, dat 
je enige voorzorgsmaatregelen in acht 
moet nemen als je slang en met vis voert. 
Omdat er voortdurend nieuwe slangen
liefhebbers komen die nog niet op de 
hoogte zijn van bet gevaar hiervan, 
geef ik kort de betreffende informatie. 
In veel soorten vis, vooral zoetwater-
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Blauwgestreepte kousebandslang. 

vis, komt een stof voor die vitamine B1 
afbreekt. Het tekort dat hierdoor bij de 
slang optreedt veroorzaakt verlam
mingsverschijnselen. De betreffende 
stof wordt onwerkzaam gemaakt door 
verhitting . Als de vis ongeveer vijf mi
nuten in water van 80 oc wordt verhit, 
is ons doe! bereikt. 
De volgende vissoorten hoeven niet ver
hit te worden omdat de betreffende stof 
er niet in voorkomt: wijting, kabel
jauw, schelvis, stokvis, haring, ma
kreel, snoek en fore!. Voor gedetail
leerde informatie verwijs ik naar 
ZWART (1981). 
In de vrije natuur staan ook kikkers, 
padden, salamanders, regenwormen en 
bloedzuigers op het menu van deze 
slang. Daarnaast is er nog 'toevallige' 
prooi, zoals uit het nest gevallen vogel
tjes en (waarschijnlijk al dode) muizen. 
Deze kousebandslang went snel aan 
zijn verzorger. Dit is han dig want je 
kunt ze uit de hand voeren. Hierdoor 
krijgt elk zijn dee! en beginnen ze niet 
samen aan dezelfde prooi. 

DEKWEEK 
Kousebandslangen zijn eierlevendba
rend. De jongen worden in een vlies ge
boren dat vrijwel onmiddellijk gebro
ken wordt. De eerste vervelling vindt 

meteen plaats. Dit heeft voor ons een 
voordeel dat we niet moeilijk hoeven 
doen met broedstoofjes e.d. 
De kweek met de blauwgestreepte kou
sebandslang is ook niet echt moeilijk. 
In het wild paren de dieren na een over
winteringsperiode, in de rriaanden 
maart, april en mei. De jongen worden 
van juni tot augustus geboren. Er zit 
dus een periode van ongeveer twee
eneenhalve maand tussen paring en ge
boorte. 
Dat er jongen op komst zijn, is al snel 
aan het vrouwtje te merken. Eerst gaat 
ze steeds meer eten. Als ik denk dat 
een vrouwtje zwanger is, voer ik iets 
meer en bedruppel ik elk stukje vis met 
een multivitaminepreparaat (Dohyfral 
AD3), wat ik normaal maar eenmaal 
per week doe. 
Drachtige vrouwtjes blijven ook Ianger 
dan normaal onder de warmtelamp lig
gen opwarmen. Van ' tamheid' is nu 
geen sprake meer; het dier kan zelfs vrij 
schrikachtig worden en bij verstoring 
heel hard door het terrarium heen en 
weer schieten. Het is dan ook beter de 
dieren zo min mogelijk te verstoren in 
de periode van de dracht. 
Hoeveel jongen een vrouwtje werpt, 
hangt afvan haar leeftijd en haar groot
te. In de natuur !open de aantallen jon-
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gen uiteen van 7 tot 85 (BEHLER & KING, 

1979). Aan te nemen valt, dat dit laatste 
aantal alleen door zeer grote vrouwtjes 
gebaald kan worden. 
Onder natuurlijke omstandigheden zijn 
de slangen na twee jaar geslacbtsrijp. 
In gevangenscbap gaat de groei ecbter 
vaak veel sneller. Bij mij kreeg een 
vrouwtje van net een jaar oud al jon
gen. Bij MENSION (pers. med.) verwekte 
een mannetje van net een jaar oud jon
gen bij een al wat ouder vrouwtje. Beide 
worpen waren overigens klein: acht en 
elf jongen. 
In bet terrarium kan de (korte) winter
periode voor de slangen nagebootst 
worden door de daglengte geleidelijk te 
verminderen (van bijvoorbeeld 16 naar 
6 uur per dag) en hem dan na ongeveer 
drie tot vier weken weer op te voeren. 
Zowel Mension als ik hebben biermee 
goede resultaten geboekt. Met deze me
thode is bet waarscbijnlijk zelfs moge
lijk meer worpen per jaar te krijgen. Dit 
lijkt mij ecbter niet bevorderlijk voor 
de gezondheid van bet moederdier en 
ook niet voor de kwaliteit van de 
jongen. Volgens Mension kan ook bet 
opvoeren van de lucbtvochtigheid een 
stimulans zijn voor de slangen om te 
paren. 

DEJONGEN 
De jongen zijn bij de geboorte 15 tot 
~0 em lang. De eerste paar dagen drin
ken de slangetjes wei, maar eten ze nog 
niet. Na een paar dagen beginnen ze 
regenwormen te eten. Als ze deze een
maal goed eten, gaan ze meestal ook al 
snel levende visjes (guppyvrouwtjes) 
aannemen, evenals stukjes wijting. 
Het is beter de jongen niet met te veel 
bij elkaar te houden, omdat er in dat ge
val jongen kunnen zijn die niet de kans 

krijgen te eten. In elk geval kun je niet 
controleren of alle diertjes goed eten 
en groeien. Ik boud zelf altijd vier 
jongen bij elkaar in een bakje van 
45x35x40 em (lxbxh) dat ingericht is 
met plastic plantjes en een klimtakje. 
Als er geen absorberende bodembedek
king wordt gebruikt, dient zo'n bakje 
elke dag goed schoongemaakt te wor
den. Zelf geef ik ook voor de jonge die
reo uitdrukkelijk de voorkeur aan een 
'steriele' inricbting, zonder bodembe
dekking. Bij bet eten krijgen de diertjes 
anders bijna altijd zaagsel, turfmolm 
of wat men verder als bodembedekking 
gebruikt naar binnen. Die stoffen kan 
een slang niet verteren. 

BESLUIT 
De blauwgestreepte kousebandslang is 
mijns inziens een zeer gescbikt terra
riumdier, dat gemakkelijk te kweken 
is zodat in de nabije toekomst veel meer 
liefhebbers deze pracbtige slang kun
nen gaan bouden. 

BREEDING THAMNOPHIS SIRTALIS 
SIMILIS IN CAPTIVITY 
The keeping and breeding of the blue striped gar
ter snake (Thamnophis sirtalis simi/is) are descri
bed. Notes on its distribution, habitat and beha
viour are given. This snake is rarely imported in 
the Netherlands. Mating was induced by an artifi
cial seasonal cycle, in which day length was kept 
short for some weeks. A barely one year old fe
male gave birth to a clutch of 8 young which were 
fed earthworms and fish pieces. 

LITERATUUR 
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B1) in de slangenvoeding. Lacerta 40 (5): 96-97. 
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De verzorging en kweek van de luipaardgekko 
(Eublepharis macularius) in bet terrarium 

INLEIDING 
Sinds geruime tijd worden er luipaard
gekko's (Eublepharis macularius) in 
terraria verzorgd en gekweekt. Helaas 
is er betrekkelijk weinig over deze die
reo gesehreven en zijn er daardoor ook 
weinig biotoopgegevens. Met dit artikel 
hoop ik het een en ander over deze die
reo te verduidelijken. 

BESCHRIJVING 
·De luipaardgekko is een primitieve gek
ko van de onderfamilie Eublepharinae. 
De Eublepharinae hebben, in tegenstel
ling tot andere gekko' s, beweegbare 
oogleden en een ellipsvormige pupil. De 
staart is eylindriseh. De huid op de rug 
heeft een ruwe struetuur door de vele 
kleine knobbeltjes. De kleur versehilt 
per dier en hangt afvan de leeftijd. Jon-

ge dieren hebben een relatief gladde 
buid, bet dier is dan geel gestreept op 
een donkere, meestal bruine, onder
grand. Soms zijn er ook witte dwars
banden aanwezig. Als de dieren ouder 
worden verandert de kleur. Er versehij
nen donkere plekjes in de liehtere ban
den. De gele kleur wordt fletser en de 
dwarsstrepen worden onregelmatiger. 
De buik blijft nagenoeg gelijk van 
kleur. 
Het geslaehtsversehil is bij jonge dieren 
moeilijk te zien. Naarmate de dieren 
ouder worden, wordt dit steeds eenvou
diger. De mannetjes krijgen een bre
dere kop dan de vrouwtjes. Mannetjes 
zijn vaak wat grover gebouwd dan de 
vrouwtjes. De staartbasis van de man
netjes bevat een gepaarde zwelling zo
dat er twee bobbels in de staartbasis 
ziehtbaar zijn. Dit is bet duidelijkst 
te zien in de paartijd die van februari 
tot oktober loopt (MILLER, 1980). 
Een . ander versehil zijn de preanale 
porien. Bij mannetjes zijn deze duide
lijk ziehtbaar en hebben ze de vorm van 
een V. Bij vrouwtjes is dit niet zo goed 
ziehtbaar. 
De totale lengte van de mannetjes is 
maximaal 24 em. Vrouwtjes worden 
maximaal20 em lang. De luipaardgek
ko kan in gevangensehap meer dan 10 
jaar oud worden (MILLER, 1980). 

VOORKOMEN IN BIOTOOP 
Luipaardgekko's komen voor in Iran, 
Irak, Pakistan (HINGLEY, 1985) en de 
Kandesh-streek in India (MILLER, 

1980). 
De plaatselijke bevolking in India kent 
de luipaardgekko bij de naam 'khun' 
of 'han khun'. Zij geloven dat de beet 
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Eublepharis macularius. Foto: H. Houtman. 

van de luipaardgekko dodelijk is en dat 
aileen a! contact met de huid direct de 
dood tot gevolg kan hebben. In Pakis
tan gebruikt men de staart van de lui
paardgekko als potentie-verhogend 
middel. 
Luipaardgekko's bewonen rOtsachtige 
woestijnen en droge graslanden. Ze 
vermijden zoveel mogelijk plaatsen 
waar vee! zand ligt, omdat hun pootjes 
daarin gemakkelijk kunnen wegzak
ken. In de noordelijkste vindplaatsen 
houden luipaardgekko's een win
terslaap die duurt van midden novem
ber tot begin maart (MILLER, 1980). 

TERRARIA 
Ik heb voor mijn luipaardgekko's drie 
terraria. Het grootste terrarium meet 
120x50x50 em (lxbxh). Het terrarium 
is gebouwd van multiplex, waar cement 
overheen is gegoten, zodat er een rots
wandachtige structuur ontstaat. ln de 
wand is in een hoek een grottenstelsel
tje gecreeerd. Dit is gebouwd van brok
ken steen. De oneffenheden zijn wegge
werkt met cement. De gangen zijn tus-

sen de 5 en 15 em lang. De hoogte van 
deze gangen is maximaal 5 em. Wan
neer de gangen te hoog zijn, kruipen de 
dieren er niet in omdat ze zich daarin 
niet kunnen vastzetten. De wanden en 
de gangen zijn met een niet giftige 
muurverf zandgeel geschilderd. In de 
andere hoek is, ook van steen, een plan
tenbak van ongeveer 4-6 em hoog ge
maakt. Deze is in dezelfde kleur geschil
derd. In het terrarium staan maar wei
nig planten, enkele aloe's en kleinblij
vende sansevieria's. Deze planten kun
nen de warmte en de droogte in het ter
rarium overleven. 
De bodem is bedekt met grof rivierzand 
waar de dieren niet met hun poten in 
weg kunnen zakken. In het terrarium 
staat permanent een klein waterbakje, 
waar de dieren regelmatig uit drinken. 
De lichtkap die los op het terrarium is 
geplaatst bevat een TL-buis van 36 W 
(kleur 33). Een gloeilamp zorgt voor 
verwarming. Deze lamp wisselt van 25 
W in de winter tot 75 W in de zomer. 
De temperaturen varieren zodoende 
in de zomer van 26 oc overdag tot 20 
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oc 's nachts en in de winter van 21 oc 
overdag tot 17 °C 's nachts. Als in de 
zomer de zon in het terrarium schijnt 
kan de temperatuur oplopen tot 32 °C. 
Dit komt niet vaak voor. De relatieve 
luchtvochtigheid wisselt tussen de 35 en 
40%. Het Iicht brandt in juli van 08.30 
tot 22.30 uur. In december van 10.00 
tot 21.00 uur. 
In de lente en de zomer staat er in het 
terrarium een bakje waarin de luipaard-

Parende luipaardgekko's. Foto: H . Houtman. 

gekko's hun eieren kunnen afzetten. 
Ondanks dat ik hierin diverse soorten 
afzetsubstr~at heb gelegd, is het mij 
tot nu toe niet gelukt de dieren hun 
eieren daadwerkelijk in dit bakje te 
Iaten deponeren. 
Het middelste terrarium meet 80x40x40 
em (lxbxh). De inrichting hiervan is na
genoeg gelijk aan die van het hiervoor 
beschreven terrarium. Dit geldt ook 
voor de temperaturen en de luchtvoch
tigheid . Dit terrarium gebruik ik om er 
de jonge dieren in te Iaten opgroeien. 
Het kleinste terrarium is een bakje van 
30x20x20 em (lxbxh). In dit bakje gaan 
de pasgeboren luipaardgekko's. Het 
is ingericht met veel schuilplaatsen in de 
vorm van gestapelde kurkplaatjes en 
kapotte bloempotjes. Ook hier is per
manent een drinkwaterbakje aanwezig. 
Het terrarium wordt verlicht en ver
warmd door middel van een gloeilamp 
van 15 W. 
Binnenkort moet een nog groter terra
rium dan het eerste terrarium klaar 
zijn. Dit terrarium wordt 250x60x60 em 
(lxbxh) . De inrichting zal gelijk zijn aan 



Tijdens de maaltijd. 

die van de terraria die nu in gebruik 
zijn. Er zal geen cement worden ge
bruikt maar kunststof, omdat de bak 
anders te zwaar wordt. Verder moet 
hier stromend water in komen in de 
vorm van een beekje. De stroming zal 
worden verwezenlijkt met behulp van 
een aquarium-circulatie-pomp. 

GEDRAG EN VOEDSEL 
In het grootste terrarium verblijven vier 
luipaardgekko's. Drie vrouwtjes en een 
mannetje. Meer mannetjes in een terra
rium bij elkaar is volgens mijn ervarin
gen helaas niet mogelijk. Zodra de 
luipaardgekkomannetjes geslachtsrijp 
worden, ontstaat de drang tot territori
umvorming. In de grote bak heb ik eens 
tegelijkertijd twee mannetjes van gelij
ke grootte en leeftijd geplaatst. Dit leid
de tot gevechten, z6 erg, dater behalve 
een staart, ook een voorpoot werd afge
beten. Het ernstig gewonde mannetje is 
aan zijn verwondingen overleden. Een 
bak met een bodemoppervlak van 
120x50 em is op grond van deze erva
ring, volgens mij, dus te klein voor twee 
gelijkwaardige mannetjes. 
De vrouwtjes zijn aanzienlijk verdraag
zamer tegenover elkaar. Ze vechten 
nagenoeg nooit. Een enkele keer tijdens 
het voeren. De dieren zijn bij mij actief 

in de namiddag, de schemering en tij
dens de avond tot circa 02.00 uur. 
In de ochtend liggen de luipaard
gekko's altijd in de grotjes. In de na
middag komen ze tevoorschijn en !open 
in een bedachtzaam tempo door het ter
rarium. Ze likken aan steentjes en drin
ken soms wat, maar meestal willen ze 
eten. Wanneer de luipaardgekko's drin
ken likken ze met hun grote tong het 
water op. Tijdens het drinken likken ze 
ook vaak aan hun ogen. Wanneer ik in 
de ochtend het waterbakje weer vul 
komen de luipaardgekko's meestal di
rect tevoorschijn om te drinken. De die
ren zijn op dat moment rustig te bena
deren. Vastpakken vinden ze verschrik
kelijk. Wanneer dat gebeurt maken ze 
vee! misbaar. Ze spartelen en maken 
een piepend geluid. 
Het voedsel dat ik geef bestaat eigenlij k 
uit alles wat klein is en beweegt. Kre
kels, vliegen, spinnen, sprinkhanen en 
de larven van wasmotten. Deze voeder
dieren worden eens per maand be
strooid met calciurnlactaat. Verder 
voer ik kleine muisjes en ze accepteren 
zelfs pasgeboren ratjes. Niet al mijn 
dieren eten muizen. Het mannetje heeft 
nog nooit een muisje aangeraakt. 
De dieren krijgen niet a! te vaak een 
muis. Dit om vervetting te voorkomen. 
Wanneer de luipaardgekko's op jacht 
gaan Ievert dat vaak een lachwekkend 
tafereel op. Zodra de gekko's aange
boden krekels zien, willen ze die pak
ken. Geregeld wordt er dan rnisgebeten 
en heeft de gekko een bek vol zand. 
Het dier kauwt daar dan even op, komt 
erachter dat het geen krekel is en spuugt 
het uit. Daarna wordt de poging her
haald. Bij muizen gaat het een stuk een
voudiger. De prooi wordt bij de kop ge
pakt en snel naar binnen gewerkt. Soms 
eten ze wei drie kleine muisjes achter 
elkaar op. Ook bij het voeren van 
sprinkhanen komen wei eens proble
men voor. Wanneer een gekko een 
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Net uit het ei. Foto: H. Houtman. 

sprinkhaan bij de kop in de bek heeft, 
probeert de sprinkhaan los te komen 
door met zijn achterpoten been en weer 
te trappen. De kop van de gekko be
weegt dan aile kanten op. Over het alge
meen is dit voor de luipaardgekko geen 
reden om zijn prooi los te Iaten. Een 
geheel andere, maar ongewenste prooi, 
vormen eventuele kleinere soortgeno
ten. Ik heb verschillende malen gecon
stateerd dat een grotere gekko een 
kleinere opat. Als er per ongeluk baby
gekko's in het terrarium geboren wer
den, dan aten de ouders hun kroost 
zonder pardon op, wanneer ze de kans 
kregen. 
Deontlasting van mijn luipaardgekko's 
wordt altijd op dezelfde plaats gede
poneerd. Dit is een ideaal gedrag inver
band met het schoonhouden van het 
terrarium. 

VOORTPLANTING 
De paartijd duurt bij mijn luipaard
gekko's meestal van april tot augustus. 
Wanneer de temperaturen weer wat 
boger worden en het Iicht wat Ianger 

gaat branden, worden de dieren weer 
wat actiever. Ze komen vaker te voor
schijn en eten wat meer. Het mannetje 
zoekt de vrouwtjes op en paart met ze 
allemaal. Vaak gaat dit nogal hard
handig. Het mannetje bijt het vrouwtje 
in de nek en het vrouwtje reageert hier
op door haar staart omhoog te doen. 
Enkele keren heb ik paringen waarbij 
het vrouwtje gewillig was waargeno
men. Hierbij werd het vrouwtje niet ge
beten. Een paring puurt gemiddeld 15 
a 25 minuten. Na de paring gaan de 
dieren weer ieder hun eigen g~g. Het 
vrouwtje kruipt meestal weer terug in 
een grotje en het mannetje gaat meestal 
uitgebreid zijn hemipenis schoonlik
ken. Dit schoonlikken kan wei een half 
uur duren. Hierna kruipt ook hetman
netje meestal weg. In de periode van 
april tot augustus kan door een vrouw
tje wei vier keer eieren worden gelegd. 
Evenals de meeste andere gekko's leg
gen ook luipaardgekko's twee eieren 
per keer. Het is mij opgevallen dat mijn 
nakweekluipaardgekko's pas in hun 
derde levensjaar voor het eerst gingen 
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paren. Ook vertonen de mannetjes dan 
pas voor bet eerst territoriumgedrag. 
De conclusie dat ze in hun derde 
levensjaar pas geslachtsrijp worden 
ligt dus voor de hand. Ook in de litera
tuur vond ik bier aanwijzingen voor 
{THORGOOD & WHIMSTER, 1979). 
Inmiddels kweek ik mijn luipaardgek
ko's ai in de derde generatie. 

EIEREN EN HET UITKOMEN 
Korte tijd na de paring legt bet vrouw
tje twee ovale eieren van ongeveer 
1 ,5x2,5 em. De eieren werden, zoals 
reeds eerder opgemerkt, nooit in de 
door mij daarvoor bestemde bakjes ge
legd. Meestal vond ik ze tussen de wor
tels van de aloe's en sansevieria's. 
Vlak voordat ze worden gelegd zijn de 
eieren als witte vlekken heel duidelijk 
zichtbaar in bet lichaam van bet vrouw
tje. Ze graaft een kuiltje van ongeveer 
5 em diep in de vochtige grond. De aar
de die ze daarbij omhoog haalt duwt 
ze weg met haar achterpoten. Wanneer 
ze de twee eieren heeft gelegd, wat soms 
wei een uur kan duren, gooit ze bet 
kuiltje weer dicht. Hierna blijft ze nog 
geruime tijd alert op gevaren. Als ik 
met mijn vingers in de buurt van de eie
ren kom reageert ze zeer agressief. Na 

enkele dagen graaf ik de eieren op en 
doe ze in plastic koelkastdoosjes. In 
deze doosjes doe ik een laagje potaarde 
van circa 3 em. In de aarde maak ik 
kuiltjes waar de eieren tot ongeveer de 
helft in wegzakken. De aarde besproei 
ik regelmatig zodat er een hoge lucht
vochtigheid ontstaat. Wanneer de 
luchtvochtigheidsgraad te laag is kun
nen de eieren uitdrogen. Dit valt te con
stateren doordat de eieren deukjes gaan 
vertonen. Deze deukjes gaan meestal 
weer weg door er een druppeltje water 
in te Iaten vallen. Het water wordt ge
absorbeerd waarna het ei weer zwelt en 
glad wordt. Ik heb zelf geen speciale 
broedstoof voor mijn luipaardgekko
eieren. De doosjes met eieren zet ik weg 
op een warme plaats. Hierbij loopt de 
temperatuur overdag op tot maximaal 
31 °C en kan die's nachts dalen tot 25 
°C. De incubatietijd bedraagt mini
maal twee maanden . Hierna komen de 
eieren uit. Vlak voor bet uitkomen 
vallen de eieren enigszins in. 

JONGE DIEREN 
De jonge luipaardgekko maakt met 
zijn eitand een opening in bet ei, zodat 
zijn snuitje eruit kan. Hij blijft dan 
enige tijd zo zitten. Daarna kruipt hij 
in ongeveer 10 min.uten uit bet ei. Ben 
pasgeboren luipaardgekko is prachtig 
van kleur. Hij heeft gele en witte 
dwarsbanden op een donkere onder
grond. Baby-luipaardgekko's vertonen 
een heel ander gedrag dan de volwassen 
dieren. Bij hun geboorte zijn ze onge
veer 5 em lang en zeer agressief. Ze bij
ten naar alles wat beweegt. Dit agressie
ve gedrag verdwijnt na een maand of 
twee. Ze worden door mij onderge
bracht in bet, hiervoor beschreven, 
kleinste terrarium. Ik geef ze direct klei
ne krekels en deze worden altijd geac
cepteerd. 
Dejonge luipaardgekko's groeien snel. 
De tekening verandert duidelijk. Het 
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mooie geel verdwijnt en verandert in 
donkerder, vaalgeel. Er komen zwarte 
vlekjes en de bobbelachtige structuur 
wordt zichtbaar. Na gemiddeld zes 
maanden aten mijn jonge luipaard
gekko's voor bet eerst muisjes. 

CARE AND BREEDING OF 
EUBLEPHARIS MACULAR/US 
This primitive gecko is found in arid areas of 
Iran, Iraq, Pakistan and India. In a 120x50x50 
em terrarium four adult animals are housed (one 
male, three females). Many places to hide are pro
vided. Temperatures vary between 20 and 32 oc 
(summer); 17 and 21 oc (winter). Two adult ma
les placed in one terrarium resulted in fierce figh
ting. Result one dead male.· 
Food consists of moving objects like insects, 

small mice etc. Once every month calciumlactate 
is added. 
Between April an August each female can produ
ce four clutches of eggs, two eggs each time. Incu
bation temperatures are between 25 and 3 I °C. 
Incubution lasts over two months. 
The author has bred three generations of this spe
cies. 
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Voorpootmisvorming bij de driekleurige 
gifkikker (Epipedobates tricolor) (2) 

Bij de alizanne-preparaten is een ver
groeid schoudergewricht waargeno
men. Het voorpootje stak hierbij uit 
bet verkeerde operculum naar buiten. 
Door de spanning van de huid wordt 
dit pootje op de plaats gehouden. Dat 
bet gewricht niet goed ontwikkeld is of 
vergroeid, ondersteunt de theorie dat 
beweging nodig is voor een goede ont
wikkeling en de instandhouding van bet 
gewricht, hetgeen bier is gestoord. 
In een aantal gevallen is bet onderarm
pje mechanisch in de elleboog te bewe
gen en in een aantal gevallen is bet on
beweeglijk in een hooding geftxeerd. 
Histologisch (weefsel-) onderzoek heeft 
uitgewezen dat bet gehele gewricht 
vergroeid of niet ontwikkeld kan zijn 
of dat er maar een deel van de normale 
gewrichtsspleet is gevormd, maar dat 
er nog kraakbeenbruggen aanwezig 
kunnen zijn. Bij een beweeglijk onder
armpje is bet gewricht niet afwijkend. 

DISCUSS IE 
Naar later bleek was de keuze voor de 
gebruikte kweekopstelling niet geluk
kig gemaakt. Docters van Leeuwen 
Junior vertelde dat de ervaringen met 
bet opkweken van Phyl/obates-larven 
in de gebruikte opstelling slecht waren. 
Epipedobates tricolor werd voorheen 
ook tot deze groep gerekend. Een ver
klaring voor de slechte resultaten met 
enkele soorten kon niet worden gege
ven. 
Toch vinden wij bet de moeite waard 
om deze experimenteD te publiceren 
opdat deze dan opnieuw kunnen wor
den uitgevoerd met andere soorten die 
waarschijnlijk wei in deze opstelling tot 
een metamorfose komen zoals Dendro-

bates auratus. Ondanks bet niet meta· 
morfoseren van de larven zijn wei een 
aantal effecten aan te wijzen van de ver
schillende milieufactoren. Het blijkt 
dat een constante temperatuur van 30 
oc te hoog is voor de larven om te over
leven. Uit eerdere, eigen waarnemingen 
is gebleken dat larven wei kortdurend 
temperaturen hoven de 30 oc kunnen 
verdragen indien de temperatuur vol
doende schommelt. De larven uit bet 
eerste experiment vertoonden oedeem 
(waterzucht) in de buik, zoals dat ook 
beschreven is bij larven van de 
roodoogmakikikker (VAN EYSDEN, 

1982). Hij interpreteerde dit verschijn
sel als een gevolg van te sterke tempera
tuurdaling. In bet door ons uitgevoerde 
onderzoek is geen sprake geweest van 
daling van temperatuur. De oorzaak 
van de gezwollen buiken moet in ons ge
val dan ook elders worden gezocht. 
Omdat bet eerste experiment mislukte, 
werden de temperaturen en calcium
concentraties in bet hieropvolgende 
experiment veranderd zodat bet geheel 
als voorexperiment kon dienen. Dit 
werd gedaan opdat belangrijke of door
slaggevende milieufactoren zouden 
kunnen worden achterhaald. 
Naast de temperatuur heeft de calcium
concentratie invloed op de ontwik
keling van de larven. Bij een hogere 
calciumconcentratie groeien de Iarven 
beter. Dit is ook door CUMMINS (1987) 
bij de bruine kikker gevonden. 
In bet eerste experiment groeiden aile 
larven niet of slecht, dus kon niet wor
den aangetoond of de calciumconcen
tratie van invloed was. Waarschijnlijk 
speelt bij de groeisnelheid een hoge 
temperatuur een belangrijker rol dan de 
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calciumconcentratie. 
Doordat in het tweede experiment veel 
larven in de lage calciumconcentratie 
voortijdig stierven, was geen uitspraak 
te doen over de invloed van calcium
concentratie op de misvorming van de 
voorpoten. Het is niet waarschijnlijk 
dat calcium in het tweede experiment 
een rol speelde omdat ook bij de hogere 
calciumconcentratie alle larven slecht 
ontwikkelde voorpoten hadden. 
In het experiment met de buffer
oplossing zijn de larven niet of nauwe
lijks gegroeid, behalve wanneer geen 
buffer was toegevoegd. Door complexe 
ionvorming met de bufferzouten zijn 
een aantal ion en niet meer beschikbaar, 
niet als gevolg van een neerslag. Onder 
deze ionen valt ook het calcium-ion. 
Verder is het mogelijk dat de Iarven 
in hun groei werden geremd door de 
snelle groei van bacterien op het water-

oppervlak. 
Over de invloed van de zuurgraad (pH) 
van het water op de ontwikkeling van 
de larven zijn verschillende gegevens 
bekend. CLARK & HALL (1985) vonden 
geen invloed van de zuurgraad van 7 
(neutraal) tot 4,3 op het overleven van 
larven van Bujo americanus, Rona sil
vatica en Ambystoma maculatum. 
GASCON et al. (1987) vonden wel een in
vloed van de zuurgraad in combinatie 
met de aluminiumconcentratie op de 
overleving van de larven van R. silvati
ca. Bij pH 4,5 en hoge aluminiumcon
centraties stierven alle larven. 
Volgens GASCON et al. (1987) vermin
dert de nadelige invloed van zuur water 
bij hogere calciumconcentraties. 
CUMMINS (1987) vermeldt dat de ont
wikkeling van de larven onder invloed 
van verhoogde calciumconcentraties 
versneld is. 
CUMMINS (1986) constateerde bij lage 
zuurgraad (pH 4) een slechte ontwikke
ling van de voorpoten bij de bruine 
kikker. Variatie van calciumconcentra
ties bij lage pH had geen invloed op 
slechte ontwikkeling van de voorpoten. 
De in de literatuur vermelde pH-waar
den zijn lager dan de waarden die 
worden gebruikt in de hier beschreven 
experimenten. De pH-waarden in de ex
perimenten zijn hoger omdat ervan 
werd uitgegaan dat een dermate lage 
zuurgraad bij het normaal kweken van 
Dendrobatidae niet wordt bereikt. De 
gedachtengang is dat de Dendrobatidae 
gevoeliger zijn voor een lage zuurgraad 
in combinatie met andere ionencon
centraties. 
Wanneer larven van bruine kikkers 
in zuur water met een pH van 4,2 wor
den opgekweekt, vertonen zij beschadi
ging van de huid die niet dodelijk is, 
maar de larven groeien niet (LINNEN

BAC H et al., 1987). De beschadigingen 
zijn omkeerbaar door de larven in neu
traal water te zetten. 



LACERTA 48(.5) 144 

Bij larven van Dendrobatidae die in 
zuur water worden gebouden kunnen 
dergelijke bescbadigingen ook optre
den. Hierbij wordt gedacbt aan een 
combinatie met verscbillende ionen 
zoals die ook door CUMMINS (1987) 
en GASCON et al. (1987) werden gevon
den. Welke deze combinaties zijn is 
onbekend. 
De bescbadiging van de buid kan effect 
bebben op de ontwikkeling van de 
voorpoten omdat vanuit de buid signa
len worden gegeven voor de ontwikke
ling van de verscbillende onderliggende 
structureD (GOEDBLOED, 1965). 
Het aantal spiervezels in de bovenarm 
van slecbt ontwikkelde voorpoten is 
beduidend lager dan in de bovenarm 
van goed ontwikkelde voorpoten. Dit 
gereduceerde aantal spiervezels in de 
slecbt ontwikkelde voorpoten boeft 
niet op een spierziekte te wijzen; waar
scbijnlijk betreft bet een ontwikke
lingsstoornis. 
De verandering van de diameter van 
de spiervezels bij een aantal misvormde 
voorpoten kan worden veroorzaakt 
doordat de spiervezels werkelijk een 
grotere doorsnede bebben.en dit moge
lijk ter compensatie dient van bet te 
lage aantal spiervezels. Een andere mo
gelijkbeid is, dat geringe verscbillen 
in flxatie en/of kleuring van bet prepa
raat de gemeten diameter bebben bern
vloed. 
Het toenemen van de spiervezeldiame
ter wordt bij buiszoogdieren bescbre
ven als een spierziekte (GOEDEGE

BUURE, pers. comm.). Waarscbijnlijk 
speelt spierziekte bij de voorpootmis
vormingen geen rol omdat in de mis
vormde voorpoten de spiervezeldiame
ter zowel normaal als vergroot kan zijn. 
Het aantal spiervezels wordt in een 
vroeg stadium vastgelegd (ALLEN et al., 
1979; MASTAGLIA & WALTON, 1982) 
door delingen van de eerste cellen (pri
mordium), en verandert daarna niet 

meer. Door deling van satellietcellen 
kunnen de vezels aileen in lengte toene
men. Over de factoren die bet aantal 
spiervezels ( = aantal cellen in primor
dium) bepalen zijn weinig gegevens be
kend. Hier kunnen vele andere factoren 
een rol spelen. 
De kernen waren in de spiervezels van 
zowel de gezonde als de misvormde 
voorpoten niet tegen de wand gelegen. 
Dit is een verscbijnsel dat bij spieren 
van jonge zoogdieren (GOEDEGE

BUURE, pers, comm.) en waarscbijnlijk 
ook bij jonge amflbieen normaal is. 
De mate van misvorming van voorpo
ten die wordt aangetroffen is variabel. 
In bet ergste geval zijn beide voorpoten 
gebeel afwezig. Dit komt niet vaak 
voor. Vaker komt bet voor dat een van 
de voorpoten ontbreekt en de ander er
nstig is misvormd. Bij opbeldering en 
beenkleuring van dergelij ke preparaten 
blijkt dat naast de armbeenderen ook 
een groot gedeelte van de scboudergor
del kan ontbreken. 
De uniformiteit van bet kraakbeen zo
als in de flguur te zien is, waarbij ge
beel geen zonering terug te vinden is, 
geeft aanwijzingen in de ricbting van 
een gestoorde ontwikkeling en maakt 
een latere vergroeiing minder waar
scbijnlijk. Het niet of slecbt ontwikke
len van bet gewricbt is ook bij kippen 
en andere dieren bekend en kan ver
scbillende oorzaken bebben. 
Uitwendige invloeden zijn van belang 
bij bet tot stand brengen en bebouden 
van de normale anatomiscbe bouw van 
gewricbten. Mecbaniscbe invloeden 
in de zin van druk- en trekkracbten 
kunnen noodzakelijk zijn om de nor
male vorm te bandhaven. 
Ook niet mecbaniscbe invloeden kun
nen van belang zijn voor de normale 
ontwikkeling van skeletelementen. 
Postembryonale beweging blijkt een 
belangrijke factorte zijn bij bet in stand 
bouden van gewricbten en lijkt noodza-
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kelijk om vergroeiing te voorkomen. 
Zenuwloze poten van kikkers, pad
den en kippen ontwikkelen zicb morfo
logiscb normaal als gevolg van door 
vloeistofstromingen veroorzaakte be
wegingen. 
De voorpoten van kikkerlarven liggen 
en ontwikkelen zicb voor de metamor
fose-climax in bet operculum. Het li
cbaam van de larf is beboudens de 
staart relatief onbeweeglijk. Mecbani
scbe uitwendige invloeden zoals die bij 
de acbterpoten wei voorkomen, zijn 
bier niet te verwacbten. Inwendige in
vloeden kunnen wei een rol spelen, na
melijk de druk- en trekkracbten van de 
spieren in de voorpoten zelf en eventu
eel de borstspieren. Wanneer deze spie
ren slecbt ontwikkeld zijn is de kans dus 
groot dat de gewricbten zicb ook slecbt 
ontwikkelen. 
Het gewricbt is niet goed ontwikkeld of 
vergroeid. Dit ondersteunt de tbeorie 
dat beweging nodig is voor een goede 
ontwikkeling en de instandbouding van 
bet gewricbt, betgeen bier is gestoord. 
In een aantal gevallen is bet onderarm
pje mecbaniscb in de elleboog te bewe
gen en in een aantal gevallen is bet on
beweeglijk in een bouding geflxeerd. 
Histologisch (weefsel-) onderzoek beeft 

uitgewezen dat bet gebele gewricbt 
vergroeid of niet ontwikkeld kan zijn 
of dat er maar een deel van de normale 
gewricbtsspleet is gevormd, maar dat 
er nog kraakbeenbruggen aanwezig 
kunnen zijn. Bij een beweeglijk onder
armpje is bet gewricbt niet afwijkend. 

CONCLUSIE 
Wij denken dat de primaire oorzaak 
van de misvormde voorpoten moet 
worden gezocbt in bet niet lang genoeg 
doorgaan van delingen in bet primor
dium waardoor uiteindelijk te weinig 
spiervezels ontstaan. Als gevolg van 
een te klein aantal spiervezels is bet 
mogelijk dat een gewricbt niet ontstaat. 
Dit verscbijnsel komt vaak voor bij 
voorpootmisvorming. 
Op dit moment is niet duidelijk welke 
factoren een rol spelen bij de delingen 
in bet primordium. Daardoor blijft bet 
fenomeen voorpootmisvorming voor
alsnog niet verklaard. 
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FRONT LEG MALFORMATION IN 
EPIPEDOBATES TRICOLOR 
Although breeding results with poison arrow 
frogs are good, there still is one major problem: 
the development of the front legs during meta
morphosis. Five possible reasons are noted: 1) 
one or more vital nutrients (for instance lime) are 
missing; 2) genetic factors (inbreeding); 3) a sub
optimal condition of the parents; 4) wrong water 
temperatures and S) a wrong degree of acidity of 
the water. 
To test some of the assumptions three experi
ments were carried out. In the first test meta
morphosis took place at three different calcium
concentrations (temperature 30 °C). At any con
centration the larvae hardly grew or died. Se
condly larvae were kept in tanks at varying tem
peratures (20-30 °C). At 23 oc metamorphosis 
took place; all animals with malformed front 
legs. At 27 oc all died. In the last experiment dif-
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ferent pH-values of the water were tested. No sur
vivors. Ten tadpoles kept in tap water resulted in 
three frogs with malformed front legs. 
Several frogs were killed to make microscopic sli
des. They showed a reduction of muscle-fibres in 
malformed front legs. Also malformation of the 
bones was noted. 
Our conclusion is, that calcium-concentration 
might be important (as noted by others in several 
articles) and that temperature is an important fac
tor. Further investigations are needed to solve the 
problem. 
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Enkele klimaatgegevens en waarnemingen 
in de biotoop van de gifkikkers 
Phyllobates vittatus en Dendrobates auratus 

INLEIDING 
Tijdens mijn reis naar Costa Rica in 
1988 verbleef ik drie weken in bet Golfo 
Dulce-gebied in bet zuidoosten van dit 
land. Hier kunnen o.a. de gestreepte 
gifkikker (Phyllobates vittatus) en de 
gouden gifkikker (Dendrobates aura
Ius) naast elkaar gevonden worden. 
Deze twee kikkers zijn populaire terra
riumdieren waarmee met succes wordt 
gekweekt. Om tot die kweek te komen, 
streeft men ernaar de natuurlijke condi
ties zo veel mogelijk na te bootsen. 
Informatie over die condities is te ver
krijgen door in de literatuur te snuffe
len en te rade te gaan bij ervaren hobby
genoten. 
Literatuur over de omstandigheden 
waaronder P. vittatus en D. auratus nu 
precies voorkomen is schaars. Enige 
nederlandstalige informatie over deze 
soorten is te vinden in MUDDE & VAN 

DIJK (1983a, 1983b), OOSTVEEN (1981) 
en VAN WIJNGAARDEN (1986). 
Naar mijn mening dient de natuurlijke 
situatie uitgangspunt te zijn bij bet 
houden van terrariumdieren. Daarom 
doe ik bier verslag van mijn waarne
mingen aan P. vittatus en D. auratus in 
hun natuurlijke biotoop. Om inzicht 
te krijgen in de seizoensinvloed op pijl
gifkikkerbiotopen heb ik in april (einde 
droge tijd) een aantal vindplaatsen 
bezocht, die ik vervolgens vanaf half 
mei, toen de regentijd was begonnen, 
nogmaals heb aangedaan. Tevens ver
zamelde ik op een plaats in bet Golfo 
Dulce-gebied gedurende drie weken 
klimaatgegevens. Van een poel met 
P. vittatus-larven heb ik watergegevens 
bijgehouden. De watertemperatuur 

mat ik steeds met een aquariumther
mometer. Vdor de luchttemperatuur 
gebruikte ik een minimum-maximum 
thermometer. Gegevens over de rela
tieve luchtvochtigheid verzamelde ik 
met een haarhygrometer. 

BIOTOOP EN KLIMAAT 
Het observatiegebied bevindt zich in 
bet tropische laagland op minder dan 
100 meter boven zeeniveau en bestaat 
uit een beboste vallei waar een beek 
doorheen stroomt. 
Het eerste bezoek aan deze vallei was 
op 20 en 21 april. Het had volgens de 
plaatselijke bevolking al enige weken 
niet geregend. De bosvegetatie zag er 
echter niet verdord uit. Op de bosbo
dem lag een luchtig gestapelde laag 
dood blad. Deze bladlaag was twee tot 
drie bladeren dik en volledig droog, ter
wijl de bodem eronder vochtig tot op
drogend was. Zaailingen waren maar 
spaarzaam te vinden en mosachtigen 
waren verschrompeld. 
Om 8.30 uur heb ik op de beschaduwde 
bosbodem een temperatuur gemeten 
van 28 oc bij een relatieve luchtvochtig
heid (rlv) van 950Jo. De temperatuur 
was om 17.00 uur opgel<;>pen tot 30 oc 
bij een rlv van 900Jo. Aile meting en ver
richte ik op plaatsen waar ik pijlgif
kikkers had waargenomen. 
De tweede bezoekperiode was van 18 
mei tot 5 juni en begon nadat de regen
tijd al enkele weken aan de gang was. 
Het bos was frisgroen en op vele plaat
sen hadden zich zaailingen ontwikkeld. 
De mosachtigen waren groen en uitge
lopen. Het bos gaf nu een wat dichtere 
indruk dan bij het eerste bezoek. 
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Tabel 1. Globaal overzicbt van bet neerslagpatroon in bet observatiegebied in de biotoop van 
Phy/lobates vittatus en Dendrobates auratus. 

Het regende bijna elke dag (zie tabel1). 
Meestal scbeen 's ocbtends de zon, 
waarna in de vroege middag Stapel
wolken zicb aan de bemel samenpak
ten, die zich vervolgens in enorme 
stortregens ontlaadden. De buien hiel
den vaak enkele uren aan en gingen 
uiteindelijk over in gewone regenbuien, 
die tot in de vroege avond door konden 
gaan. 's Ochtends droop bet bos dan 
nog na en alles was doordrenkt met 
water. Tegen tienen begonnen dan bet 
levende blad en de bovenste bladlaag 
op de bosbodem op te drogen. 
Om een indruk te krijgen van bet 
microklimaat waarin pijlgifkikkers 
Ieven beb ik de minimum en maximum 
temperatuur, en de rlv op een in de 

temperatuur oC 

scbaduw liggende plek op de bosbodem 
bijgebouden. In de periode van drie we
ken dat ik daar was schommelde de 
temperatuur tussen de 23 en 27 °C, 
waarbij de temperatuur in de loop van 
de dag langzaam opliep. Zo'n dagver
loop wordt in de figuur weergegeven. 
Opvallend is dat de rlv permanent 99-
1 OOOJo is (metingen werden uitgevoerd 
tussen 6.00-13.00 en 15.00-16.00 uur. 
Om een indruk te krijgen van de schom
melingen in de rlv over een dag, heb ik 
op 2 juni op vaste tijdstippen metingen 
verricbt. De daling naar ca. 800Jo om 
13.30 uur wordt veroorzaakt doordat 
vanaf dat moment de bosgrond waarop 
de meter lag door de zon werd besche
nen. Zodra de zon verdwenen was steeg 
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Fig. 1. Temperatuur en relatieve luchtvocbtigheid op de bosbodem in de biotoop van Phyllobates 
LACERTA 48(5) 148 vittatus en Dendrobates auratus. 
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Fig. 2. Temperatuurverloop over de dag op de bosbodem in de biotoop van Phyllobates vittatus en 
Dendrobates auratus. De waarden zijn de gemiddelden van perioden van I uur. 

de rlv weer naar 1000/o. Op plaatsen die 
volledig in de schaduw van de vegetatie 
liggen, is de rlv waarschijnlijk constant 
tegen de lOOOJo. Ook de temperatuur 
wordt door bet afschermende blader
dek gebufferd. Ik vond nauwelijks ver
schil tussen zonnige en meer bewolkte 
dagen. 

rlv% 

100 v 80 

60 

40 

20 

PHYLLOBATES VITTATUS 
Zowel in de droge periode als in de 
regentijd was P. vittatus veelvuldig 
te horen langs de beek en zijn directe 
omgeving. Roepende dieren zaten over 
bet algemeen z6 opgesteld dat ze een 
goed overzicht hadden van hun omge
ving, zonder dat ze zelf direct opge-

o~--~----~----~--~----~--~~--~----~--~ 

9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 
uur van de dag 

- rel.luchtvochtlgheld 

Fig. 3. Het verloop van de relatieve luchtvochtigheid over de dag op de bosbodem in de biotoop van 
Phyllobates vittatus en Dendrobates auratus. De weergegeven waarden zijn gebaseerd op een waame
ming per tijdstip. 
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datum (maand/ dag) 

- temperatuur --+-- pH 

Fig. 4. Temperatuur- en pH-verloop in een poel waarin Phyllobates vittatus larven afzette. Metingen 
werden op verschillende tijdstippen van de dag en onder bewolkte en zonnige omstandigheden ver
richt. 

merkt konden worden. De dieren zaten 
vaak wei onbescbut, maar de roep
plaatsen waren aan bet gezicbt onttrok
ken door overbangende struiken, om
gevallen boomstammen e.d. Direct 
langs de beek zaten de roepende dieren 
over bet algemeen aan de voet van of 
op de rolkeien die de bedding van de 

beek vormen. Ik beb niet de indruk dat 
P. vittatus bij voorkeur verbogingen 
opzoekt zoals bijvoorbeeld de ruwe 
pijlgifkikker (D. granuliferus) en de 
aardbeikikker (D. pumilio). 
P. vittatus is vrij scbuw en duikt bij te 
veel belangstelling weg in een van de 
vele aanwezige scbuilmogelijkbeden 
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- tot. hardheld --+-- nltraat (mg/1) 

Fig. 5. Verloop in de totale harheid en het nitraatgehalte in een poel waarin Phyllobates vittatus Iar
ven afzette. Zie verder fig. 4. 
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die geboden worden door de rolkeien, 
stammen e.d. Ook bet wegduiken in 
de bladlaag op de bosbodem blijkt een 
effectieve ontsnappingsmethode. 
Op 20 en 21 april vond ik geen P. vitta
tus-larven in de aan weerszijden van de 
beek gevormde poelen. Verder was er 
geen open water te vinden dat mogelijk 
geschikt was als larveafzetplaats. 
Tijdens bet tweede bezoek was P. vitta
tus dagelijks langs de beek te horen. 
Hoewel roepende dieren zeker een 
voorkeur vertonen voor de beekbed
ding, zag ik geregeld niet-roepende 
dieren tot op tientallen meters van de 
stroom vandaan. Vooral tijdens regen
buien leek deze kikker zijn schuilplaats 
te verlaten en zag je ze meer dan 
anders rondhippen. Ik kreeg hierdoor 
de indruk dat de roepactiviteiten voor
namelij k langs de beek plaatsvinden, 
terwijl de dieren anders ook dieper in 
het bos voorkomen. 
Het zachte gekwetter van de contact
roep heb ik driemaal gehoord. In eerste 
instantie concludeerde ik daaruit dat de 
dieren met het afzetten van eieren bezig 
waren. De eerste keer kon ik de dieren 
niet vinden. In de andere twee gevallen 
bleken het mannetjes te zijn, die elkaar 
in een omklemming namen en onder 
kwetterend geluid elkaar probeerden af 
te schudden. Een keer volgde ik het 
strijdpatroon. Eerst trof ik de twee 
mannetjes in kopomklemming aan. 
Het onderste dier (B), dat door gekwet
ter aangeeft dat het een mannetje is, 
wordt door het andere dier (A) niet los
gelaten. Als bet B lukt om te ontsnap
pen, springt A onmiddellijk weer op B. 
Na wat geworstel wil B dier A in amplex 
nemen. A ontworstelt zich en neemt B 
weer in een omklemming. Na 10 minu
ten staakte ik de waarneming, terwijl 
de schermutselingen doorgingen. 
In mei vond ik wei P. vittatus-larven. 
Eenmaal in een in de beekbedding gele
gen poeltje dat continu werd ververst 

met beekwater. De andere keer in een 
ca. 3,5 em diepe plas die ongeveer 
5 meter van de beek vandaan lag. De 
plas werd permanent gevoed door een 
miniem stroompje kwelwater. Hij lag 
vol met blad en werd spaarzaam be
schaduwd door zaailingen die met hun 
voet in bet water stonden. De plas lag 
op een open, geheel van schaduw ver
stoken plaats. Dit watertje bleek een 
zeer populaire larveafzetplaats. Op 18 
mei krioelde bet van de vittatus-Iarven. 
Ze waren allemaal min of meer in het
zelfde ontwikkelingsstadium en hadden 
nog geen achterpoten. Bijna dagelijks 
waren een of meer larvendragende 
mannetjes in de directe omgeving van 
de plas te vinden. Soms waren er enkele 
dieren tegelijkertijd bezig met bet af
zetten van larven. Eenmaal volgde ik 
bet hele afzetproces. 
Een mannetje met acht larven gaat in 
bet water aan de rand van de poel zit
ten, in eerste instantie wat doorgebo
gen, daarna in een normale zithouding. 
Na 5 minuten laat de eerste larve los. 
Het dier blijft nog 2 minuten zitten, 
loopt dan bet water uit, om na een 
kwartier de plas weer op te zoeken. 
Na 42 minuten zijn aile larven van z'n 
rug verdwenen. Met een larve die op de 
kop zat had bet mannetje wat moeite. 
Om deze te lossen ging hij zelfs met z'n 
kop onder water zitten. 
Om een indruk te krijgen van de fluc
tuaties in de waterkwaliteit van de plas 
werden van 21 mei tot 5 juni geregeld 
de temperatuur, de zuurgraad, de totale 
hardheid en bet nitraatgehalte gemeten. 
De temperatuur in de geheel onbeschut
te plas lag constant tussen de 26,0 en 
27,0 oc. Het maakte daarbij niet uit 
op welk tijdstip van de dag werd geme
ten. Ook was er geen verschil tussen 
zonnige en bewolkte dagen. Kennelijk 
was de verversing door bet kwelwater 
een allesoverheersende factor. De pH
waarde lag constant op 5,5. De totale 



hardheid van bet water fluctueerde van 
4 tot 7, waarbij de waarde 6 bet meest 
werd gevonden. In bet water kon ik 
geen nitraat aantonen. 
In verband met deze veldwaarnemingen 
wil ik melding maken van een experi
ment waarbij ik de invloed van de 
temperatuur op de ontwikkeling van 
P. vittatus-larven wilde bepalen. 
In standaardwater van 15 ± 0,5, 20 
± 0,5, 25 ± 0,5 en 30 ± 0,5°C plaatste 
ik vier een dag oude larven. Ik gebruik
te twee legsels. Van elk legsel verdeelde 
ik de larven gelijkmatig over de tempe
ratuurgradient. Per individu werd elke 
dag een standaard hoeveelheid (20 mg) 
verpulverd TetraMin gevoerd. Het wa
ter ververste ik om de dag met op tem
peratuur gebracht water. 
Er was een duidelijk verschil in de ont
wikkeling te zien (zie tabel2). Bij IS °C 
groeiden de larven niet. Uiteindelijk 
stierven drie van de vier larven. Bij 
20 oc waren de larven bet actiefst. 
Een blaaskoplarve stierf uiteindelijk. 
Bij 25 oc ontwikkelden de larven zich 
bet snelst. Na 39 dagen vond de eerste 
metamorfose plaats. Ook bier stierf 
een blaaskop. Bij 30 oc groeiden de 
larven minder hard dan bij 20 en 25 oc 
en er stierven twee van de vier larven. 
Uit de toets komt naar voren dat P. vii
latus een optimale ontwikkelingstem
peratuur heeft binnen een klein tempe
ratuurtraject. De optimale temperatuur 
van ca. 25 °C, zoals gevonden in de 

aantal dagen kop-romp- aantal levende activiteit ') 
tot aan lengte na individuen na 
metamorfose 67 dagen ~ 67 dagen °) 

15 °C ? 3 mm 1 
20 oc > 67 a) 14 mm ") 3 + + 
25 oc 39; 41; 41 3 + 
30 oc ? 5 mm 2 

Tabel 2. Overzicht van enige effecten op de larvate ontwikkeling van 
Phyllobates villatus bij verschillende temperaturen. 
~ Het experiment werd na 67 dagen stopgezet. 
") De larven hadden uitgegroeide achterpoten en de rugtekening was 

volledig ontwikkeld. 
') Globale indruk van de levendigheid van de larven. 

statistische toets, komt goed overeen 
met de temperatuur waarbij de larven 
in bet veld zich ontwikkelden. Het lij kt 
dus zaak om vittatus-larven bij een ho
gere temperatuur te houden dan wij ge
woonlijk doen. De gangbare opvatting 
is om de larven juist bij kamertempera
tuur (ca. 20 °C) te Iaten opgroeien. 
De ontwikkeling gaat dan wat langza
mer en men zou daardoor grotere en 
krachtiger larven krijgen. 

DENDROBATES A URATUS 
Deze soort was algemeen in bet obser
vatiegebied. D. auratus lijkt mij de 
generalist onder de Costaricaanse 
Dendrobatidae. Zowel de waarnemin
gen in april als in mei gaven de indruk 
dat D. auratus geen duidelijke biotoop
voorkeur heeft. Ze waren te vinden op 
geheel open plekken, bijvoorbeeld di
rect langs de beek (bij bewolkt weer), 
maar ook in dicht struweel en wat 
opener bos. 
Opvallend is bet scharrelende karakter 
van D. auratus. Hij is de hele dag bezig 
met bet afzoeken van de bodem om 
voedsel te bemachtigen, terwijl P. vitta
tus meer een zit-en-afwacht-strategie 
volgt. 
Ook voor D. auratus was in mei de 
voortplanting in voile gang. Geregeld 
waren larvendragende mannetjes te 
zien. Ook bet zachte gezoem was een 
enkele keer te horen. Eenmaal zag ik 
een mannetje een vrouwtje naar een 
afzetplaats in de bladlaag op de bos
bodem leiden. Larveafzetplaatsen heb 
ik bier niet gevonden. 
De plas waar P. vittatus zijn larven af
zette werd niet bezocht door D. aura
Ius. Wei zag ik tweemaal een larven
dragend mannetje tegen een loodrechte 
boomstam opklimmen. In een geval 
bevond zich op ca. I 0 meter hoogte 
een grote bromelia. In bet tweede geval 
klom bet dier een boom in, waar ik bet 
uit bet oog verloor toen bet bij de eerste 



Phyllobates vittatus. Foto: R. v. Wijngaarden. 

vertakking op ca. 15 meter hoogte aan
kwam. In de kruin kon ik alleen Philo
dendrons ontdekken die mogelijk als 
larveafzetplaats kunnen dienen, omdat 
er in de bladoksels water kan blijven 
staan . Eenmaal zag ik een D. auratus 
zonder Iarven deze boom beklimmen 
en in de kruin verdwijnen . F. Bolanos, 
een herpetoloog die onderzoek in dit 
gebied doet, vertelde mij datD. auratus 

Dendrobates auratus. Foto: P. Mudde. 

regelmatig bomen inklimt. Ook J . Pap 
had bij een bezoek aan dit gebied Uuli 
'86) zo'n klimpartij waargenomen. 
Pap vond in een ander gebied in een met 
regenwater gevulde bak van een niet 
meer gebruikt drinkfonteintje een 
groot aantal larven van D. aura/us. 
Er zwommeri net afgezette larven in, 
maar ook metamorfoserende dieren. 
De watertemperatuur schommelde tus
sen de 30 °C 's nachts en 32 oc overdag. 
Ik inspecteerde de fontein in april en 
juni. De eerste keer stond er geen water 
in. In juni bevatte de fontein water met 
nog pootloze D. auratus-Iarven. In
spectie van de in de omgeving verspreid 
liggende met water gevulde kokosnoot
doppen en plastic bekers Ieverde geen 
nieuwe vondsten op. Pap vond wei soli
taire Iarven in dit soort watertjes. 
G . Zuidema trof in februari '88 in een 
olievat een veertigtallarven in verschil
lende stadia aan. Ook vond hij in een 
afvalhoop gevormd door kokosnoot
doppen, solitaire larven. In juli '85 
vond ik zelf enkele D. auratus-!arven 
in op de grond liggende bamboesten
gels (VAN WIJNGAARDEN, 1986). Uit 
deze waarnemingen komt het opportu
nistische karakter van deze kikker naar 
voren . Duidelijk is dat D. auratus zijn 
larven afzet in stilstaand water. De 
plaats doet er kennelijk niet zo vee! toe. 
Gezien het karakter van de larveafzet
plaatsen van D. auratus ·is waarschijn
lijk de tolerantiegrens voor tempera
tuurschommelingen en andere water
karakteristieken groter dan die van 
P. vittatus. Deze soort lijkt aileen 
stromend water met een constante 
kwaliteit en temperatuur te gebruiken. 
De afzetplaatsen van D. auratus lagen 
vaak onbeschut (fonteintje, kokosno
ten , bekers, bamboe, in bomen (?) ), 
waardoor de relatief kleine watervolu
mes snel door de zon kunnen opwar
men en 's nachts ook weer snel zullen 
afkoelen. Ook door de regen kan de 
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concentratie van allerlei in bet water 
opgeloste stoffen snel veranderen. Het 
lijkt erop dat de waterkwaliteit en con
dities bij bet opkweken van de larven 
van D. auratus minder nauw luistert 
dan voor P. vittatus. Wei moet daarbij 
in bet acbterboofd worden gebouden 
dat ook D. auratus in bet tropiscbe 
laagland voorkomt waar de gemiddelde 
temperatuur normaliter niet onder de 
22 °C komt (VANDER MARK, 1974). 

DANKWOORD. 
Jan Pap en Gerard us Zuidema wil ik graag 
bedanken voor bet mogen gebruiken van door 
hen verzamelde veldgegevens. 
Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt 
door een financiele bijdrage van de Stichting 
ter Bevordering van de Herpetologie. 

FIELD OBSERVATIONS IN THE HABITAT 
OF PHYLLOBATES VITTATUS AND 
DENDROBATES A URATUS 
The study area was first visited in the dry season 
(April). Lea flitter and vegetation were dry. Both 
species could be seen regularly. No tadpoles were 
found. In May-June (wet season) the forest floor 
and vegetation were generally soaking wet. No 
other habitat differences were recognized. On the 
forest floor temperature and humidity were re-

gistrated for a three week period. In the rainy sea
son P. vittatus and D. auratus were found at the 
same spots as in the dry season. As calling sites 
P. vittatus seemed to prefer the bank of a stream. 
Twice male P. vittatus were seen displaying ag
gressive behaviour by jumping on each other and 
using amplexus-like grasps. 
D. auratus did not demonstrate a preference for 
specific conditions within the study area. Both 
species were seen carrying tadpoles. Tadpoles of 
P. vittatus were found in slow streaming waterbo
dies. In a tadpole containing pond temperature 
and waterquality were stable during the measu
ring period ofthree weeks. D. auratus tends to de
posits its larvae in stagnant waterbodies, in trees 
or on the ground. 
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INLEIDING 
Op 19 maart 1990 werd in 's-Graven
hage in de voormiddag een vrijwel 
kleurloze gewone pad (Bujo bujo) ge
vonden op de circa 10 em dikke mod
derbodem van een 30-40 em diepe sloot 
langs de Duinlaan. Deze vondst tijdens 
de paddentrek vanuit de aangrenzende 
duinen en omliggende sportvelden met 
rommelhoekjes naar de voortplantings
sloten is opmerkelijk . 

BESCHRIJVING 
De pad is een goed ontwikkeld volwas
sen mannetje. Hij meet 5,2 em en weegt 
12 gram. De copulatieborstels waren 
de eerste dagen nag duidelijk voelbaar; 
tegen eind maart verdwenen ze echter 
snel. Bij hanteren laat hij een afweer
geluid horen. Mannetjes gebruiken dit 

De vindplaats van de albino pad. 

om een omklemming door paarlustige 
soortgenoten te voorkomen. Het dier 
heeft rode ogen en een raze, op sommi
ge plekken wat lichtgele of witte, huid. 

DISCUSS IE 
De pad is een volledige albino. Bij albi
nisme ontbreekt het donkere melanine. 
Hierdoor wordt het dier doorschij
nend. De raze kleur ontstaat doordat 
de bloedvaten doorschemeren. In de 
huid bevinden zich echter oak andere 
kleurstoffen. Enkele delen van de 
albino pad zijn daarom min of meer 
gee!. 
Voorzover valt na te gaan, is dit de 
eerste vondst van een albino Bujo bujo 
in Nederland (mond. med. A. Zuider
wijk, HGD). Uit de literatuur zijn voor 
de vrije natuur enige meldingen van 
albino kikkers (Rana) in Europa be
kend (KARBE & KARBE, 1988; KLEMZ & 

KOHNEL, 1986), en oak bij salamanders 
is het verschijnsel waargenomen (b.v. 
KLEWEN et al., 1982). 
Bij volwassen padden (Bufo) lijkt albi
nisme in onze streken extreem zeld
zaam: FLINDT (1985) bericht slechts 
over latent albinisme bij de groene pad 
(Bufo viridis), waarbij ziCh uit pigment
laze eieren uiteindelijk enkele normaal 
gekleurde jongen ontwikkelden. 
Albinisme bij amfibieen heeft zeker 
ten dele een genetische basis, met 
verschillende overervingsmechanismen 
(o.a. SMITH-GILL et al., 1972). Vooral 
bij partiele vormen worden omgevings
invloeden en een virus echter oak wei 
als oorzaak genoemd. Hoewel de dui
nen ter plaatse kunstmatig zijn, een 
start uit het begin van deze eeuw, lijkt 
milieuvervuiling als oorzaak wat verge-
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Albino pad, gevonden in Den Haag. 

zocht. De albino pad leeft momenteel in 
gevangenschap, zodat een verder on
derzoek aan de afwijking mogelijk is. 
De overlevingskansen van een albino 
worden dikwijls laag geacht. Het opval
lende uiterlijk van deze pad heeft hem 
waarschijnlijk nag gered van een vroeg
tijdige ondergang: zijn leefgebied 
wordt sinds het begin van het jaar 
bouwrijp gemaakt en verdwijnt onder 
een dikke laag zand. Het aantal paren
de padden en bruine kikkers was dit 
voorjaar al aanzienlijk lager dan voor
gaande jaren. 

DANKWOORD 
Met dank aan de 1eerkrachten en leerlingen van 
de Va1entijnschoo1, 's-Gravenhage. 

AN ALBINO BUFO BUFO 
The first case of complete albinism is reported in 
the common toad, Bufo bufo. The adult male was 

discovered submerged in a ditch bordering dunes 
in The Hague during the spring breeding migrati
on, March 1990. 
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Wirtterharde cactussen en agaven 
in het buitenterrarium 

IN LEIDING 
Veel liefbehhers van hagedissen, slan
gen en schildpadden houden hun dieren 
tijdelijk of bet hele jaar in een huiten
terrarium. De Ianden waar een aantal 
van deze dieren oorspronkelijk van
daan komen liggen vaak in streken met 
een mediterraan klimaat. Om die her
komst extra te henadrukken plaatst 
men soms agaven, cactussen en palmen 
in bet verhlijf. Het nadeel van deze 
zogenaamde kuipplanten is dat ze voor 
de winter uitgegraven moeten worden 
om ze in een vorstvrije ruimte te Iaten 
overwinteren. Sommige soorten ver
dragen weliswaar enige graden (nacht-) 
vorst maar een langdurige strengere 
vorstperiode zullen de meeste niet over
leven. In dit artikel wil ik uw aandacht 
vestigen op de mogelijkheid om bet 
huitenterrarium met winterharde suc
culenten te heplanten. De term 'winter
hard' is overigens discutahel. In dit 
geval versta ik eronder dat deze hijzon
dere planten onder hepaalde voorwaar
den Nederlandse winters kunnen over
leven. 

VORSTBESTENDIG 
Wanneer over cactussen en agaven 
wordt gesproken, denkt men al snel aan 
hete, zonovergoten steppen en woes
tijnen. Toch zijn enkele soorten op bet 
Amerikaanse continent ook tot bet 
verre noorden (Canada) en bet verre 
zuiden (Patagonie) doorgedrongen. 
Er zijn ook soorten, die aan gure herg
klimaten zijn aangepast (BARTHLOTT; 

1978; LAMB, 1976). Bepaalde vijgcac
tussen (Opuntia) verdragen zelfs tem
peraturen tot min 30 oc (SCHACHT, 

1980). Verschillende soorten zijn in 

bet verleden in bet Middellandse Zee
gehied ingevoerd. Ze hehoren daar dus 
niet tot de natuurlijke flora (BARTH

LOTI, 1978). Enkele daarvan hehhen 
zich sindsdien succesvol verspreid en 
komen op verschillende plaatsen ver
wilderd voor (BRUEKERS, 1987). Als 
men er de literatuur op naslaat, merkt 
men al gauw dat er zelden aanwijzingen 
zijn te vinden of een soort tegen (ex
treem) lage temperaturen hestand is. 
Tot nu toe heh ik van de vijgcactussen 
en agave-soorten respectievelijk 69 en 
11 soorten opgespoord die als vorst
hestendig te hoek staan. Van deze soor
ten noem ik er enkele die wei eens ver
krijghaar zijn. Vijgcactussen (Opun
tia): 0. compressa~ 0. polyacantha~ 0. 
phaeacantha~ 0. humifusa~ 0. fragilis~ 
0. hystricana. Agave: A. parryi en A. 
utahensis. 
Het op naam hrengen van vooral 
vijgcactussen wil wel eens prohlemen 
opleveren, ondermeer omdat een plant 
verschillende namen kan hehhen. Zo 
wordt 0. polyacantha ook wei eens 
0. canmanchica genoemd (SCHACHT, 

1980). De esthetische waarde van ge
noemde planten hlijft meestal heperkt 
tot de ongewone vorm van de plant en 
de stekels. Wanneer vijgcactussen op 
een gunstige plaats staan, kunnen ze 
met een beetje geluk in bloei komen. 
De hierhoven genoemde agaven blijven 
vrij compact en zullen nooit bet for
maat krijgen van de blauwe agave 
(A. americana), die algemeen in de 
Ianden rond de Middellandse Zee 
wordt aangetroffen. Ook de vijgcac
tussen blijven hescheiden van omvang. 
Dat maakt deze planten ook geschikt 
voor kleinere terraria. Gaat de voor-
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Cactussen in het buitenterrarium. 

keur uit naar grote vijgcactussen dan 
komt men terecht bij soorten als 0. ro
busta en 0. engelmanni discata. U dient 
er wei rekening mee te houden dat niet 
aile tuincentra winterharde cactussen 
en agaven in voorraad hebben. Overi
gens is het ook van belang te weten of 
de aangeboden planten in een kas zijn 
opgekweekt, omdat is gebleken dat der
gelijke kasplanten buiten vaak erg 
kwetsbaar zijn (HILBERTS, pers . med.). 
In dat geval moeten de plan ten in fasen 
afgehard worden. 

ARMEGROND 
Buitenterraria staan meestal op gun
stige, dat wil zeggen zonnige plaatsen. 
Plaatsen die ook uitermate geschikt 
zijn voor cactussen en andere succu
lenten. We moeten er wei voor zorgen 
dat de planten op een goed doorlatende 
bodem staan (LAMB, 1976). Het is ook 
belangrijk dat de bodem voedselarm is. 
Daardoor zullen de planten langzamer 
maar vooral veel steviger opgroeien. 
Daardoor worden ze ook veel vorstbe
stendiger. U moet de plan ten dan ook 

nooit bemesten. Een goede drainage 
kan men verkrijgen door een ruime 
hoeveelheid puin in de grond te verwer
ken. De laag puin wordt vervolgens 
met schrale, zanderige grond afgedekt 
waarin de planten worden gepoot. Het 
geheel kan fraai met stapelmuurtjes 
worden afgewerkt. Op de beschutte, 
voor de zon bereikbare plaatsen kan 
de temperatuur in de lente, zomer en 
herfst enorm oplopen. Planten en die
ren kunnen van dit gunstige micro
klimaat profiteren. Overigens kan ik 
me voorstellen dat de drainagelaag 
van puin een uitstekende schuilplaats 
kan zijn voor overwinterende hagedis
sen en slangen. 

KOUENVOCHT 
Over het algemeen zijn de lage winterse 
temperaturen niet het grootste pro
bleem waarmee de planten te maken 
krijgen. Meestal is de combinatie van 
kou en vocht dodelijk (ROWLEY, 1978). 
Aileen wanneer de standplaats en de 
drainage optimaal zijn, kan extra be
scherming soms achterwege blijven. 
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Om elk risico te vermijden is bet ecbter 
verstandig de planten vanaf ongeveer 
november met glasplaatjes of golfpla
ten te bescbermen tegen regen en natte 
sneeuw. AI naar gelang de weersom
standigbeden kan deze dekking eind 
februari weer verwijderd worden. 
De kans dat de bewoners van bet terra
rium de planten bescbadigen is niet erg 
groot. Een uitzondering daarop zijn de 
landscbildpadden. Deze dieren kunnen 
scbade veroorzaken door delen van 
cactussen en agaven op te eten of er 
gewoonweg overbeen te lopen. lets 
waarmee terdege rekening moet wor
den gebouden. 

ANDERE PLANTEN 
Naast ecbte succulenten blijken ook 
nog andere subtropiscbe gewassen 
Nederlandse winters te kunnen over
leven. Tot de bekendere soorten be
boren enkele leden van de palmlelie
familie (Yucca) zoals Y. filamentosa 
en Y. jlaccida. Minder bekend is dat 
de vijgeboom (Ficus carica), die ook 
nog rijpe vrucbten geeft, en Trachycar
pus jortunei (syn. Chamaerops exelsa) 

een waaierpalm, met enige bescberming 
strenge vorstperioden kunnen door
staan (HILBERTS, pers. med.). Met deze 
voorbeelden kunnen verrassende effec
ten in een Nederlandse acbtertuin wor
den bereikt. 

WINTER-HARDY SUBTROPICAL 
SUCCULENTS IN THE OUTDOOR 
VIVARIUM 
The hardyness of subtropical succulents and the 
way it can be enhanced, is discussed and descri
bed. The soil must be well drained and should be 
very poor. In Winter the plants can be covered 
with glassplates or sheets of corrugated iron. 
When purchasing the plants, notice must be taken 
if the plants are not grown in greenhouses and 
hence less winter-hardy. 
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BOEKBESPREKING 
Frogs and toads of the world 
Chris Mattison, 1987. 

Dit zeer fraai uitgevoerde hoek geeft 
algemene informatie over kikkers en 
padden. Het is bedoeld om een breed 
publiek van geinteresseerden informa
tie over deze dieren te verschaffen, 
nieuwe vrageri bij de lezers·op te roepen 
en zo de interesse voor de kikkers te 
wekken. 
Het hoek bevat een introductie, elf 
hoofdstukken en een bibliografie. In de 
introductie wordt kort de sfeer van het 
kikkers zoeken in de tropen geschetst. 
De titels van de hoofdstukken geven 
meestal heel goed de inhoud weer. De 
(vrije) vertaling ervan hieronder zal 
voldoende informatie geven. Hoofd
stuk 1 behandelt de vraag 'kikker of 
pad' en is een inleiding in de kenmerken 
van kikkers. Hoofdstuk 2 beet: For
maat, vorm en kleur. Hoofdstuk 3: Fy
siologie, inwendig ontwerp en functie. 
4: In Ieven blijven, vijanden en verdedi
ging. 5: Voedsel en eten. 6: Voortplan
ting 1, het paringsspel. 7: Voortplan
ting 2, ontwikkeling. 8 Behandelt de 
verschillende manieren waarop kikkers 
hun eieren en larven in staat stellen 
zich te ontwikkelen. Een vertaling zou 
kunnen zijn: voortplantingsstrategie
en. Hoofdstuk 9 gaat over verspreiding 
en verplaatsing. 10: Kikkers en mensen, 
en 11: de kikkerfamilies, waarin van ai
le families beknopt een aantal interes
sante soorten of genera worden ge
noemd. 

De bibliografie is ingedeeld in vier de
len. Deel een omvat algemene werken 
over de biologie van kikkers. Deel twee 
geeft literatuur over familie of genus
groepen van kikkers. Deel drie geeft 
artikelen en boeken over kikkers van 
een bepaald gebied. Ten slotte worden 
drie geluidsopnamen genoemd. 
Het hoek maakt een zeer verzorgde in
druk. De foto's zijn, hoewel soms wat 
donker, fraai tot zeer fraai. Er is een 
mooie, gladde papiersoort gebruikt en 
ook de typografie is goed verzorgd. De 
tekst leest vlot, al zal degene die niet 
vaak Engelse teksten leest een woorden
boek bij de hand moeten houden. 
De gegeven informatie is algemeen, 
en daarom noodzakelijkerwijze meest
al oppervlakkig, aangevuld met leuke 
bijzonderheden. De nadruk van de ge
noemde soorten ligt niet op gangbare 
terrariumdieren. De auteur besteedt 
meer tekst aan bijvoorbeeld de tamelijk 
onbekende soort Rana plicatella, dan 
aan het hele genus Phyllobates. 
Ik kan dit boek aan iedereen die meer 
van kikkers wil weten dan: 'hoe warm 
moet ie?' of 'wat eet ie?' dit hoek zon
der meer aanraden. Voor wie Duellman 
& Treubs Biology of the Amphibia 
(1986, McGraw Hill, New York) te 
duur, te wetenschappelijk of te detail
listisch vind, is dit boek ideaal. Voor 
anderen een mooie aanvulling van de 
boekenkast. 

Peter Mudde 
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Zo beatelt U: 
Schrlftelljk via ons antwoordnummer (geen 
postzegel nodig), of telefonlsch, aan de 
hand van de prijslijst. 
Zo wordt er geleverd: 
U krijgt aile artikelen goed verpakt 
thuisbezorgd! Onze verzendd8gen zijn 
dlnsd8g en donderd8g; bestelt u op die 
dagen v66r 12.00 uur, dan wordt uw bestel
ling dezelfde dag nog afgewerkt. 
U betaalt direkt aan de bezorget 
N.B.: vaste verzendkosten per order f 7,50. 
lleer: op aile orders boven f SO.- 10% 
kortlngl 

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

als u nadere informatJe wilt! 

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

KRECA huls- en veldkrekels in vele 
maten, niet vliegende fruitvliegen en 
(huis)krulvlieg!ill, reuze meelwormen, 
wasmotten, ~mrinkhanen, raze 
keverlarven en de gele buffalo
wormen! 
Estomotten, tebo-larven, ~gen
wormen en dendrobeana's. 
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Steven Oosterwaal 
1M/ EXPORT VOEOERDIEREN EN REPTIELEN 

Postbus 258 - 3850 AG Ermelo • Holland 
Teleloon 03417-51687 - Telelax 03417-60878 



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

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

A HERPETOLOGIE 

TERRA!!!!P 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

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

Openingstljden: Aileen op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na atspraak 


