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Bij de voorplaat: 
De bandsalamander (Triturus vittatus vittatus) 

Taxonomiscbe status: Familie Salamandridae. 
Verspreiding : Het zuidoosten van Turkije, Libanon en bet noorden van Israel. 
Bescbrijving : Tot 10 em. De flankenband is zilverwit en de rug groenacbtig goudkleurig, 

kleuren die moeilijk in verf te vangen zijn. Aileen mannetjes bebben een 
kam. Als de dieren bet water verlaten en bet land opzoeken worden de 
kleuren somberder en verdwijnt de kam. 

Biotoop : Begroeide poelen in rivierdalen, maar ook allerlei andere kleine watertjes, 
zoals ondergelopen karresporen. Deze watertjes drogen in de droge zomer
periode vaak gebeel uit. De dieren bouden dan een zomerslaap in diepe, 
vocbtig blijvende gaten in de grond. 

Voedsel : In bet water allerlei kleine waterdiertjes, regenwormen en muggelarven. 
Op bet land allerlei niet al te snelle ongewervelden. 

Gedrag : In de paartijd, december en januari, zijn de mannetjes onderling agressief. 
In een proefopstelling op bet ZoOlogiscb Museum van Amsterdam waren 
mannetjes binnen enkele minuten na overplaatsing in een andere bak al bezig 
met baltsen of indruk maken op andere mannetjes. Het baltsgedrag vertoont 
overeenkomsten met dat van de marmersalamander (T. marmoratus). 

Terrarium : Vele salamanderliefhebbers bebben de ervaring dat deze soort veel moeilijker 

Bijzonderbeden 
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te bouden is dan andere Triturus-soorten. De dieren blijven niet permanent 
in bet water en de overzomering op bet land lijkt bet moeilijk te maken de 
dieren van passend voedsel te voorzien. Er is met de ondersoort ophryticus 
(zie onder) wei gekweekt, maar veelal stierven de jongen kort nadat ze op bet 
land gekropen waren. DIESENER (1982) beveelt een winterrust bij 2 tot 8 oc 
aan. 

: De meest ingevoerde en meest gebouden ondersoort is T. v. ophryticus uit 
bet noorden van Turkije. Deze wordt groter en krijgt in de paartijd een 
bogere kam. Af en toe wordt een derde ondersoort, T. v. cilicensis, ge
noemd. Deze zou onder andere afwijken doordat de witte band niet gebeel 
begrensd wordt, maar in de rugkleur doorloopt. De beide licbaamsbelften 
van salamanders zijn niet per se identiek aan elkaar. lk beb een exemplaar 
gezien dat aan de linkerzijde duidelijk een T. v. vittatus was, maar aan de 
andere zijde sterk op een T. v. cilicensis leek. 

: DIESENER, G., 1982. Der Marmonnolch Triturus marmoratus (Latreille) und·der Bandmolch 
Triturus vittatus (Jenyns). Herpetofauna 4 (20) : 12-16. 
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Veldwaarnemingen aan pijlgifkikkers 
(Dendrobatidae) in Ecuador 

INLEIDING 
In juli en augustus 1989 zijn we gedu
rende bijna vijf weken door Ecuador 
getrokken, op zoek naar allerlei herpe
tofauna. Speciale aandacht ging daar
bij uit naar de Dendrobatidae. Deze 
kikkers staan zeer in de belangstelling 
bij terrariumhouders, en veldwaarne
mingen zijn betrekkelijk zeldzaam. 
Wij bopen met bet opscbrijven van 
onze waarnemingen een bijdrage te 
kunnen leveren aan de goede verzor
ging en voortplanting van deze dieren 
in gevangenscbap. 
In eerdere publikaties hebben we een 
aantal vindplaatsen van gifkikkers ta
melijk nauwkeurig weergegeven. Deze 
informatie beeft in ten minste een geval 
geleid tot een bezoek aan een vindplaats 
door iemand die zich bij bet vangen van 
kikkers absoluut niet heeft weten te be
perken. We zullen daarom de precieze 
lokaties van onze vindplaatsen niet 
nauwkeurig aangeven. 

BEGROEIING EN KLIMAAT 
IN ECUADOR 
Ecuador is ongeveer zevenmaal zo 
groot als Nederland en beeft een grote 
verscbeidenheid aan klimaten. Van 
noord naar zuid wordt bet land door
sneden door twee evenwijdige ketens 
van bet Andes-gebergte. Tussen die 
ketens ligt een droge en koele boog
vlakte. Op de bellingen van de Andes 
die uitkijken op bet Amazonegebied of 
de Stille Oceaan staat weelderig berg
wood. De westelijke laagvlakte is gro
tendeels ontgonnen terrein. In bet 
noorden is een uitloper van het Cboco
regenwoud. Van dat regenwoud is niet 
veel meer over. Naar bet zuiden toe 

wordt de invloed van de koude golf
stroom duidelijker, wat te merken valt 
aan het steeds duidelijker wordende 
onderscbeid in regentijd en droge tijd. 
Bovendien is de boeveelheid neerslag 
er veellager. In bet uiterste zuiden zijn 
gebieden die als halfwoestijn kunnen 
worden aangeduid. Ook de bellingen 
in het zuiden doen plaatselijk nogal 
droog aan. Dat beeft ecbter ook te rna
ken met de menselijke activiteit in dat 
gebied. Het bos beeft er grotendeels 
plaatsgemaakt voor weiden, maar op 
plaatsen waar de begroeiing nog als 
oorspronkelijk is te beschouwen is te 
merken dat het daar van nature wat 
droger is dan in het noorden. 
Aan de oostkant van de Andes begint 
het Amazone-oerwoud. Het is groten
deels onontgonnen, zij het dat de voor 
ons bereikbare gedeelten wei steeds 
ontgonnen waren. Want waar een weg 
loopt vestigen zicb landbouwers. Het 
Amazone-oerwoud bestaat uit tropisch 
regenwoud. 
Om een betere indruk te geven van de 
klimaatomstandigheden waarin wij 
pijlgifkikkers vonden, geven we een 
klassering zoals die door POURRUT et 
al. (1983) voor Ecuador gegeven wordt. 
Bij deze klassering spelen de volgende 
factoren een rol: 
1 - De verdeling van de neerslag over 
het jaar. 
Equatoriaal: twee neerslagpieken. 
Tropiscb: een enkele neerslagpiek en 
een duidelijke droge tijd. 
Uniform: de neerslag is gelijkmatig 
over bet jaar verdeeld. 
2 - De boeveelheid neerslag per jaar. 
Aride tot semi-aride: minder dan 500 
mm per jaar. 



Ecuador, klimaattypen en vindplaatsen . 
Horizontale arcering: Uniform, warm, zeer nat. 
Verticale arcering: Tropisch, warm, zeer nat. 
Zwarte stippeling: Tropisch, warm, nat. 
Schuine arcering: Equatoriaal, warm, droog. 
Witte stippeling: Equatoriaal, warm, semi-aride. 
Fijne witte stippeling: Tropisch, koel, nat. 
Wit: Hooggebergte, koud. 
Vindplaatsen: 
I. Colostethus soort I en soort 2 en Epipedobates boulengeri. 
2. Dendrobates histrionicus en E. bou/engeri. 
3. C. whymperi. 
4. E. anthonyi. 
5. E. parvu/us en C. sauli. 
6. E. bilinguis en D. quinquevittatus. 
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Droog tot half nat: tussen 500 en 1000 
mm per jaar. 
Nat: tussen 1000 en 2000 mm per jaar. 
Zeer nat: meer dan 2000 mm per jaar. 
3 - De temperatuur als jaargemiddelde. 
Warm: gemiddelde temperatuur boven 
22 °C. 
Koel: gemiddelde temperatuur tussen 
12 en 22 °C. 
Koud: gemiddelde temperatuur onder 
de 12 °C. 
In de figuur staat de verdeling van de 
klimaattypen over het land weergege
ven . Bij de bespreking van de soorten 
geven we aan in welke klimaattypen 

we de kikkers aantroffen. 
Over het Amazone-laagland zijn wat 
meer gegevens beschikbaar door het 
onderzoek van DUELLMAN (1978), in 
Santa Cecilja (340 m). Hij geeft aan 
dat hier vrijwel geen seizoensverschil
len te herkennen zijn, en ook de dag
lengte is er vrijwel constant. Het inval
len van de schemering wordt hier be
paald door de hoeveelheid bewolking. 
De maximumtemperatuur is hier 27 a 
28 oc en de minimumtemperatuur 21 a 
22 oc. Jaarlijks valt er zo'n 4300 mm 
regen, waarbij er in een drogere maand 
ca. 250 mm en in een natte maand rond 
de 600 mm valt. Zo'n tweederde van 
het jaar is het zwaar bewolkt en op ca. 
215 dagen van hetjaar regent het, waar
bij de hoeveelheid per dag kan verschil
len van 1 tot 165 mm. Hoewel deze kli
maatgegevens uiteraard niet exact gel
den voor aile regenwoudgebieden in het 
tropische laagland, denken we wei dat 
het voor die gebieden een ruwe schets 
gee ft. 

MATERIAAL EN METHODEN 
Metingen van luchttemperatuur en 
-vochtigheid werden verricht met een 
Lutron HT 3001C digitale tempera
tuur- en vochtigheidsmeter, van water
temperatuur met een merkloze plastic 
aquariumthermometer. Licht werd ge
meten met een Lutron LX 101 luxme
ter, watergegevens werden gemeten 
met behulp van Aquamerck meetsetjes 
en een PW -instruments 4070 geleid
baarheidsmeter. Voor aile door ons ge
vonden meetwaarden geldt dat het niet 
meer dan momentopnamen zijn. 
We hebben steeds geprobeerd de kik
kertjes in een redelijk aantal te vangen, 
om enig zicht in de variatie te krijgen. 
Na vangst werden de kikkertjes tijdelijk 
opgesloten in doorzichtige plastic buis
jes (100 ml) voorzien van een afsluitend 
sponsje. Na afloop van een serie vang
sten werden de dieren ter plaatse gefo-
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Vindplaats van Colostethus soort 2. 

tografeerd en weer zo veel mogelijk los
gelaten op de plaats waar ze gevangen 
werden. 

COLOSTETHUS-SOORTEN 
De meestal wat somber gekleurde kik
kertjes van het geslacht Colostethus 
staan maar in beperkte mate in de be
langstelling. Toch zijn het levendige 
dieren met een interessant gedrag en 
sommige soorten zijn zeker wei fraai 
gekleurd. Wij hebben in elk geval ook 
deze dieren in onze waarnemingen be
trokken. 

Colostethus soort 1 
Wij vonden deze soort in de provincie 
Pichincha, op ongeveer 1000 m hoogte 
in de bergboszone. Het klimaattype 
is te omschrijven als tropisch, warm en 
zeer nat. De vindplaats is een ongeveer 
10 meter brede vallei met daarin een 
snelstromend beekje. De zijkanten van 
de vallei zijn steil en dicht begroeid. 
Het beekje loopt daar tamelijk vlak, de 
rest van de beekloop is behoorlijk steil. 
Op de hellingen wordt koffie ver-

bouwd. We maten om 12.30 uur bij 
zwaar bewolkt weer in de strooisellaag 
een temperatuur van 19,5 a 20,1 oc 
in de Iucht en een relatieve luchtvoch
tigheid (RLV) van meer dan 95o/o. De 
bodem bestaat uit zandsteen met een 
dunne laag 10-15 em grote, kletsnatte 
(glinsterende) bladeren. De kikkers 
zaten verscholen in spleten en in holen 
onder stenen. We hebben geen kikkers 
rond zien hippen of horen roepen. 

Colostethus soort 2 
Deze soort vonden we een paar kilo
meter van de eerste soort, onder verge
lijkbare omstandigheden. Een overi
gens snelstromende en steile beek vormt 
een waterval in een komvormig, zwaar 
overschaduwd valleitje. De wanden 
van het valleitje zijn zwaar overgroeid. 
De bodem bestaat uit zandsteen, allerlei 
formaten rolkeien en een dunne blad
laag. Op de bodem groeit mos en een 
aantal vochtminnende planten. De 
grond is kletsnat. De temperatuur van 
het water bedroeg 19,3 oc, die van de 
Iucht 20,8 oc (gemeten om 11.45 uur bij 



zware bewolking). De kikkers zaten 
bier tussen losse stenen op ongeveer een 
meter van de waterval. Ze waren weinig 
actief. 

Colostethus whymperi 
Deze kikkers kregen is ons spraakge
bruik de naam cacaokikker, omdat we 
ze steeds in cacaoplantages vonden. 
We vonden ze op twee plaatsen in bet 
wat drogere midden en zuiden van het 
westelijke Jaagland. Het klimaattype 
is tropisch, warm en droog tot nat. De 
eerste vindplaats was in een cacaoplan
tage met een grote vijgeboom die de 
plantage voor een groot deel overscha-

Vindplaats larven Colostethus whymperi. 

duwde. Zo'n plantage bestaat groten
deels uit cacaobomen, zonder veel ver
dere begroeiing op de bodem. Daar
voor is de kroonlaag te dik; er komt 
nauwelijks meer Iicht door dan door de 
kroonlaag van oorspronkelijk regen
woud. De ondergroei bestaat op som
mige plaatsen uit grote hoeveelheden 
zaailingen van ongeveer 30 em hoogte. 
Op de bodem ligt een laag (ongeveer 
zes bladeren dik) van 20-25 em lange 
cacaobladeren. Het geheel vormt met 
wortels, takken en holen een luchtige 
structuur hoven donkere humeuze 
aarde. De bodem was vlak, de bladlaag 
droog en de aarde zelf nog maar Iicht 
vochtig. Rond de schaduwboom lagen 
nogal wat rottende vijgen op de grond. 
Terwijl we daar rondkeken leek betook 
vijgen te regenen, wat het verblijf daar 
toch wei wat riskant maakte. Deze rot
tende vijgen trekken mogelij k flink wat 
insekten aan. We mateo om 14.50 uur 
in de bladlaag een temperatuur van 
29,0 oc bij 77f1/o RLV. De kikkertjes 
kwamen algemeen voor en waren ac
tief. Ze hipten door de bladlaag en ver
scholen zich er bij verstoring onder. We 
hebben geen Colostethus horen roepen. 
Andere dieren in deze omgeving waren: 
de grote grondbewonende hagedis 
Ameiva bridgesii, de Ecuadoriaanse 
geelkopdaggekko (Gonatodes caudis
cutatus) en Leimadophis albiventris, 
een grondbewonend slangetje. Verder 
leefden er zeer veel spinnen op de bo
dem en waarschuwde de eigenaar van 
de plantage ons voor een gifslang. Wij 
den ken dat hij de gewone lanspuntslang 
(Bothrops atrox) bedoelde. 
Een andere vindplaats was eveneens 
een cacaoplantage met schaduwbomen. 
Na een regenbui hoorden we bier wei 
een enkel kikkertje roepen. De omge
ving was vergelijkbaar met die op de 
eerste vindplaats, zij het met veel min
der ondergroei en, vanwege de regen, 
een natte bodem. Her en der lagen 
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hopen van doppen van de cacaovrucht, 
waartussen extra veel kleine diertjes 
en tamelijk grote spinnen. Co/ostethus 
whymperi had geen duidelijke voor
keur voor die hopen. Wei vonden we 
in zo'n hoop een teju-soort: Alopo
glossus festae. 
We vonden ongeveer twaalf larven van 
een pijlgifkikker in een poel in de vork 
van een schaduwboom. Omdat Colo
stethus whymperi de enige gifkikker is 
die we daar vonden, nemen we aan dat 
de larven daarvan waren. De inhoud 
van deze poel hebben we geschat op 21i
ter. Het water was theekleurig. We heb
ben gemeten: temperatuur: 20,5 °C; 
pH: 5,9; N03- : 0 mg/1; Nf4+: 2-3 
mg/1; DH: 13°; geleidend vermogen: 
975 JLS/ cm. 

Co/ostethus sauli 
We zijn niet zeker van de determinatie 
van deze Colostethus-soort. Dit iets 
meer dan drie centimeter grote dier 
doet op het eerste gezicht heel anders 
aan dan de eerder genoemde soorten, 
hij is groter, de eerste vinger is maar 

Colostethus sau/i in zijn natuurlijke omgeving. 

net Ianger dan de tweede en de vin
gerschijven zijn groot. Dit, samen met 
de toch tamelijk felle, oranje dorso
laterale strepen, doet denken aan een 
Dendrobates-soort. 
Op de oostelijke helling van de Andes, 
tussen de 300 en 1500 m hoogte, hoar
den we deze kikker op verschillende 
plaatsen langs stromende watertjes 
roepen. Het klimaattype is tropisch, 
warm en zeer nat te noemen. 
De eerste vindplaats was een klein 
stroompje dat langs een zeer steile bel
ling naar beneden liep. Door het steeds 
stromende water had zich daar een 
dichte laag mos gevestigd. Dat mos 
hing plaatselijk enigszins los van de 
zandstenen ondergrond, wat voor deze 
kikkers, althans toen wij ze probeerden 
te vangen, een schuilplaats opleverde. 
Onderaan de steile belling verzamelde 
het water zich in een klein, door dicht 
struikgewas overschaduwd plasje. 
Daarin lagen wat stenen en stronken, 
waarop, tussen en onder zich deze kik
kers bevonden. Vandaar spoelde het 
water langs nag een steile belling in een 
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Vindplaats Epipedobates anthonyi. 

greppellangs de kant van een pad. Die 
greppel had dichtbegroeide kanten en 
lag vol met rolkeien. Ook daartussen 
bevonden zich een aantal van deze kik
kers. Via die greppel stroomde het wa
ter in een betonnen put aan het begin 
van een brede betonnen buis die het 
stroompje onder het pad door voerde. 
In de put lagen grote hoeveelheden 
rolkeien en stukken beton. Tussen de 
stenen stond een ondiep plasje en be
vond zich kleiige modder. Hier zaten 
een stuk of vijf kikkers onder en tussen 
de rolkeien . De kikkers zaten steeds 
op beschaduwde plaatsen. Aile scha
duw was afkomstig van lage struiken 
en over de steile helling hangende krui
den. Er waren geen bomen in de buurt. 
Waar we de kikkers vonden, was de 
bodem kletsnat. Soms zaten ze zelfs 
in het water. Om 13.00 uur maten we 
een temperatuur van 26,7 °C en een 
RLV van meer dan 950Jo . De watertem
peratuur bedroeg 25 °C. 
De kikkers waren zeer actief en overal 
langs de beek hoorde je hun luide roep, 

een triller. Ze bleken moeilijk te van
gen, omdat ze razendsnel wegsprongen 
als je de steen waaronder ze zaten 
optilde. Ze verstopten zich dan bijvoor
beeld in de modder, of sprongen de be
tonnen buis in. Ze bleken niet echt on
der de indruk van onze aanwezigheid. 
Nadat we in de betonnen put vrijwel 
aile stenen hadden omgekeerd, op zoek 
naar kikkers, zaten ze binnen een mi
nuut nadat w.e uit de put gekropen wa
ren alweer op de omgedraaide keien te 
fluiten. We kregen de dieren pas te 
pakken na minutenlange achtervolgin
gen en bijna een uur oefening. Na de 
doorvoer stroomde het beekje door een 
smal, dichtbegroeid dalletje, waarin 
weer een aantal van deze kikkers te 
horen was. Het totale aantal van deze 
kikkers is lastig te schatten, maar we 
zagen er bijvoorbeeld drie, waarvan 
twee roepend, op zo'n 20 centimeter 
van elkaar. Drie tot vij f kikkers langs 
een meter stroompje is onze schatting. 
Het heeft weinig zin de dichtheid per 
oppervlakte te schatten, aangezien de 
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kikkers zelden meer dan een kwart 
meter van het beekje verwijderd zaten. 
Rond dit stroompje vonden we ook 
enkele juveniele Epipedobates parvu/us 
(zie verderop). 
We hebben Colostethus sau/i ook elders 
gevonden, maar in kleinere aantallen. 
Bijvoorbeeld tussen rolkeien van meer 
dan een meter in doorsnede langs een 
klein riviertje. Vanuit holen en spleten 
hebben we ze horen roepen, en we kon
den een enkel dier vangen. 

EPIPEDOBATES-SOORTEN 
Epipedobates anthonyi 
Dat pijlgifkikkers niet uitsluitend in 
bet regenwoud Ieven was ons wei be
kend, maar de omgeving waar we Epi
pedobates anthony; aantroffen deed 
ons allerminst denken aan een typisch 
pijlgifkikkerbiotoop. De westelijke 
bellingen in het zuiden van Ecuador 
zijn grotendeels ontbost en nu een stof
fig, droog weidegebied. De vegetatie 
bevatte veel planten die een aanwijzing 
voor droogte geven: epifytische cactus
sen, grijze tillandsia's, aan droogte 
aangepaste orchideeen en verder aga
ven en stekelige planten. We bezochten 
bet gebied in de droge tijd en de blad
verliezende bomen waren kaal. Het kli
maattype is: equatoriaal, koel, balfnat 
tot nat. In enkele dalletjes stroomden 
beekjes die voor zo'n droog gebied nog 
verrassend veel water bevatten. Langs 
de beekjes was het wei wat drassig en 
de begroeiing groen en zeer dicht. Op 
minder dan 30 em van zo 'n beekje was 
de aarde al weer gebarsten van de 
droogte. Langs die beekjes zaten de 
gifkikkertjes. 
In dit gebied hoorden we deze kikkers 
veelvuldig roepen langs de hierboven 
beschreven beekjes. Van zonsopgang 
tot zonsondergang was hun geluid te 
boren. Vanwege de zeer dichte, steke
lige begroeiing langs de beekjes, kregen 
we ze in eerste instantie niet te zien. 

Dat lukte uiteindelijk wei bij een beekje 
dat plaatselijk een minder dichte oever
begroeiing had en kennelij k als vee
drinkplaats dienst deed. De oeverbe
groeiing bestond uit laag, kort gras 
met her en der stekelige struiken en een 
veldje Hedychium coronatum, een 
gemberachtige plant met rechtopstaan
de stengels en zachte, gladde bladeren. 
Het beekje stroomde over en langs een 
wat stenige oever die bezaaid was met 
platte keien (tot 50 em grootte). Het 
beekje werd plaatselijk overschaduwd 
door een groepje acacia's. Op die be
schaduwde plaatsen zaten de kikkertjes 
onder de platte keien en tussen het daar
tussen gespoelde blad. Bij verstoring 
sprongen ze razendsnel weg en kwamen 
daarbij soms in het water terecht. Ze 
verstopten zicb ook steeds weer in de 
modder onder het dode blad. Er zaten 
soms wei twee of drie kikkertjes onder 
een grote steen. Op die plaatsen was het 
weer zeer vochtig. Onder sommige 
keien ontstond na het optillen een klein 
plasje. Bij een zo goed als onbewolkte 
hemel maten we om 12.15 uur een tem
peratuur van de bladlaag van 28,3 oc 
('s nachts kan de temperatuur in dat 
gebied dalen tot zo'n 14 oc omdat de 
vindplaats op ongeveer 1000 m hoogte 
ligt) en een RL V in de bladlaag van 
700Jo. In de schaduw was de lichtsterkte 
6000 lux, in de zon - maar daar zitten 
geen kikkers- 30000 lux. De watertem
peratuur bedroeg 26 oc (het water 
stroomde een stuk in de hete zon over 
kale rotsen), de pH was 5,3. Het gelei
dend vermogen was 122 p.S/cm, de DH 
2°. Nitraat of ammonium was niet aan
toonbaar. 
Op een andere plaats hebben we de die
reo gevonden daar waar een stroompje 
door een wei liep en plaatselij k de bo
dem bevochtigde. De begroeiing be
stood uit sappig gras, met tot 30 em 
hoge 'struikjes' en her en der op de 
bodem plasjes. We hoorden de dieren 



Colostethus sauli. 
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daar roepen en konden ze zo enigszins 
lokaliseren. In de praktijk lieten ze ons 
dan tot een halve meter naderen en 
hielden dan op met roepen. In het dich
te gras waren de 2,5 em grote kikkertjes 
dan niet te vinden. Trokken we ons 
weer voldoende terug, dan begonnen 
de kikkertjes na enkele minuten weer 
te roepen. 
Het leek ons alsof de kikkertjes enigs
zins van kleur konden veranderen. Als 
we ze vingen waren ze effen grijsbruin, 
maar na enige tijd in een buisje werd 
de Iichte rugstreep zichtbaar. 
Onze algemene indruk is dat Epipedo
bates anthonyi in dit gortdroge gebied 

Colostethus soon I. 

Colostethus soon 2. 

overal zit waar water is dat voldoende 
beschaduwd wordt. Of dat door bomen 
of door gras gebeurt, doet er niet zo
veel toe. Vermoedelij k is deze soort wat 
minder gevoelig voor sterke tempera
tuurwisselingen, gezien de soms open 
vindplaatsen. De tropische zon doet 
de temperatuur overdag snel stijgen 
en het kan in de tropen 's nachts weer 
snel afkoelen. 

Epipedobates tricolor 
Deze kikker hebben we niet gevonden, 
maar volgens SILVERSTONE (1976) 
komt deze soort voor in een soortgelij
ke biotoop als E. anthonyi. 



Epipedobates bou/engeri 
Op de westelijke hellingen in het noor
den van Ecuador hebben we op een aan
tal plaatsen deze geel, bruin en zwart 
gekleurde gifkikkertjes gevonden. De 
hellingen zijn weelderig begroeid en 
slechts plaatselijk ontgonnen voor 
plantages en weiden. We vonden de 
kikkertjes steeds in min of meer 
verstoorde omgevingen. Een enkele 
E. bou/engeri von den we in de tuin van 
een hotel op 600 m hoogte. Deze ging 
min of meer direct over in een stuk 
braakliggend terrein, waarin enige 

Vindplaats Epipedobates boulengeri. 

Larve Epipedobates bou/engeri. 

riolen uitkwamen. De begroeiing wees 
erop dat dit terrein gedurende regen
perioden grotendeels overspoeld zou 
worden. We vonden deze kikker tussen 
een groepje grate olifantsoorplanten 
(waarschijnlijk Xanthosoma), op de 
bodem. Een ander kikkertje vonden we 
op de belling van een overigens nogal 
vervuilde beek op 1400 m. Deze was 
zeer dicht begroeid met allerlei soorten 
planten. Op weg naar deze beek hadden 
we gifkikkers in de berm horen roepen. 
De berm was dicht begroeid en had een 
zeer vochtige bodem, waarin plaatselijk 
plassen waren gevormd. 
Een rijke vindplaats vonden we op 
1400 m hoogte bij een klein beekje dat 
door de bevolking als wasplaats werd 
gebruikt. In de kom van een belling 
was er een drassig gebied dat gedeelte
lijk gevoed werd door een stroompje, 
ongeveer zo groat als wat er uit een 
voluit stromende kraan komt. Dat wa
tertje werd door een holle bamboe 
geleid naar een stukje open, stilstaand 
water, waar men de was kwam doen. 
De drassige omgeving ontving verder 
kennelijk geen water van elders, 
behalve misschien water dat door het 
omringende bos werd afgestaan. AI het 
water van het beekje en het moerasje 
kwam na verloop van tijd samen in een 
vrij brede langzaam stromende sloot. 
Die sloot hebben we niet kunnen onder
zoeken. Daarvoor was hij te dicht be
groeid. 
In de drassige kom waren her en der 
klein ere poeltjes met stilstaand water, 
bijvoorbeeld ondergelopen voetaf
drukken. De kom werd voor een groat 
deel voluit door de zon beschenen en 
was dicht begroeid met allerlei water
plantjes en grasachtigen. De bodem
grond was kleiig. De begroeiing was 
niet erg hoog. Aan de randen van de 
kom en aan het begin van het slootje 
groeiden grate bossen Hedychium 
coronatum. Verder groeiden er overal 
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Vindplaats Epipedobates parvulus. 

vee! varens . De hellingen van de kom 
waren begroeid met dicht struikgewas. 
De luchttemperatuur op een open 
plaats was 26,3 °C, de RLV 620Jo en de 
hoeveelheid Iicht 15000 lux. Op een 
beschaduwde plaats was dat respectie
velijk 23,5 °C, 850Jo en 8000 lux 
(13.50 uur). 
In deze kom (oppervlakte ca. 50 m2

) 

vonden we enkele tientallen E. boulen
geri, volwassen exemplaren, half
wasjes en een enkele bijna volgroeide 
Iarve in een ondergelopen voetafdruk. 
De dieren waren actief en riepen regel
matig. De kikkers roepen vanuit be
schutte plaatsen, vanonder bladeren 
e.d. 
We hebben metingen verricht aan het 
water aldaar. Het water van het 
stroompje was 20 oc, de pH was 5,0, 
geleidingsvermogen 103 ILS/cm en er 
was geen aanwijzing voor nitriet of ni
traat. Het water in de stilstaande plas
sen leek veel meer vervuild: het was 
bruinachtig met een olieachtige bacte
rienlaag. Ooze metingen wezen echter 
op een weinig verschillende kwaliteit. 
Er was geen nitraat of nitriet aantoon
baar en de pH bedroeg 5,3. 

Epipedobates parvulus 
Met Epipedobates parvulus bedoelen 

wij hier de soort zonder gele arm- en 
bovenbeenvlekken, en met een trillen
de, Phyllobates vittatus-achtige roep. 
Oat is de vorm die op de kleurenplaat 
van SILVERSTONE (1976) Staat afge
beeld en ook door JUNGFER (1989) als 
E. parvu/us wordt beschreven. De soort 
met de gele vlekken heeft naar ooze 
waarneming een meer raspend geluid en 
hij is grater. Jungfer noemt deze Epipe
dobates bilinguis. Hij wordt hieronder 
besproken. 
Wij von den E. parvulus op de zuidoos
telijke hellingen op ongeveer .900 m. 
Het klimaattype was tropisch warm en 
zeer nat. We vonden de dieren in de 
bedding van een riviertje in een secun
dair bos, dat geheel overschaduwd 
werd door borneo. De bedding was on
geveer 10 meter breed en stood groten
deels droog. We hebben de kikkertjes 
gevonden op de hoogwaterlijn van het 
beekje tussen het daar in de loop van 
de tijd aangespoelde blad, dat voorna
melijk uit bamboeblaadjes hestand. De 
ondergrond bestond uit sterk bemoste 
stenen en dood blad. De hoogwaterlijn 
was niet al te dicht begroeid, met kruip
planten en kleine bamboesoorten. Op 
de beekbedding zelf was nauwelijks 
begroeiing. De bodem bestond uit rol
keien, kleiig zand en allerlei aange
spoeld plantaardig materiaal. Van de 
rivier was slechts een klein stroompje 
over. In een uitgesleten steen in de bed
ding was een plas water blijven staan. 
Hierin vonden we een aantal gifkikker
larven. 
Om 11.00 uur mateo we een tempera
tuur van de Iucht van 23,8 oc en een 
RLV van 950Jo. De Iichtsterkte op de bo
dem was 400 lux. In het water van het 
beekje was de temperatuur 23 oc, de 
DH was 7° en de pH 5,2. Het geleidend 
vermogen 280 ILSI em. We konden geen 
nitraat, nitriet of ammonium aanto
nen. In de uitges1eten steen vonden we 
de volgende waarden: DH 4°; pH 5,5; 



Epipedobates anthony i. 

Epipedobates boulengeri. 
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geleidend vermogen 210 llSicm; geen 
indicatie van nitraat, nitriet of .ammo
nium. 
De kikkers waren niet algemeen. We 
hebben enkele exemplaren horen roe
pen . Een zat er onder een grate rolkei 
in de rivierbedding op een voor ons on
zichtbare plaats. We hebben er slechts 
drie rond zien !open. 
Juvenielen hebben we gevonden op de 
vindplaats van Colostethus sau/i en ook 
bij een droogstaand beekje in het pri
maire bos. Jongen van deze kikker zijn 
zeer donkere versies van de ouderdie
ren. Ze zijn wei al meteen rood en 
blauw. 

Epipedobates parvu/us. 

Epipedobates bilinguis. 

Epipedobates bilinguis 
Deze soort is recentelijk beschreven 
door JUNGFER (1989). Op zich is deze 
vorm al geruime tijd bekend. Het a rti
kel van WEYERS (1987) handelt over 
deze soort. De verschillen met E. parvu
/us zijn hierboven kort geschetst. Op
vallend is verder nog dat de jonge die
ren bruinachtig zijn met wei al opval
lende, Iichte vlekken op de paten. Door 
een Iichte streep op de neus en tangs de 
rugzijde lijken ze meer op miniatuur 
E. pictus. 
We vonden deze kikkers in het regen
woudgebied in het oosten van Ecuador, 
noordelijker dan E. parvulus , op onge-



veer 200 m. Klimaattype: uniform, 
warm en zeer nat. We vonden exempla
ren in het oorspronkelijke regenbos, 
in secundair bas en overwoekerde 
cacaoplantages. 
In het primaire regenbos vonden we de 
dieren in de omgeving van beekjes op 
de bodem aan de voet van vrij dikke 
bomen met plankwortels. 
De bodem van het primaire bas dat we 
bezochten kan men zich enigszins voor
stellen als bij onze loofbossen tijdens 
een regenrijke periode . Er is een natte, 
dunne strooisellaag, tot vijf bladeren 
dik, waarvan de bovenste bladeren 
luchtig gestapeld op de onderste, verte
rende laag liggen . Oat gaat weer over 
in met water verzadigde humeuze bas
grand. Overal liggen takken en Stam
men in diverse stadia van verrotting. 
Hoewel er door het aaneengesloten 
dichte bladerdak van de boomkronen 
maar zo'n 1 OJo van het daglicht de bo
dem bereikt (JACOBS, 1981), presteren 
vele zaailingen en schaduwplanten het 
om voor een groene onderlaag te zor
gen. Deze vegetatie, waarvan palmen 
een belangrijk onderdeel vormen, be
dekt zo'n dertig procent van de bodem 
en reikt tot hooguit anderhalve meter. 

Juveniel Epipedobates bilinguis. 

Er is zonder vee! moeite doorheen te 
!open. Daar waar de kikkers zitten is 
het vaak wat rommeliger door natuur
lijk ontstane takkebossen, waar dan 
weer allerlei bladmateriaal in gevangen 
zit. 
In het dee! van het Amazonebos waar 
we deze kikkers gevonden hebben , rna
ten we een minimale luchttemperatuur 
van 20 oc en een maximale van 28 °C. 
Daar waren regenachtige maar ook 
zonnige dagen bij. 
Oak in een naast een beek gelegen jonge 
cacaoplantage troffen we E. bilinguis 
aan. De plantage was overgroeid door 
vele dunstammige boompjes en oak de 
snelgroeiende Cecropia stand er. De 
meer dan 25 em grate bladeren van de 
Cecropia vormden een belangrijk be
standdeel van de bladlaag. Deze laag 
was een blad of drie dik. Het vers ge
vallen blad lag luchtig gestapeld; daar
onder zat het verterende blad op elkaar 
geplakt. De bladlaag en de bodem wa
ren nat. De dichtheid van de ondergroei 
varieerde, maar bedekte gemiddeld 
weer zo'n dertig procent van de bodem. 
Deze vegetatie hestand hoofdzakelijk 
uit kleine zaailingen en kleine olifants
oorplanten. Het aaneengesloten bla
derdak van de cacaobomen zorgde oak 
hier voor een volledige beschaduwing 
van de bodem (we maten 350 lux op een 
bewolkte dag). Een opvallende, waaier
palmachtige plant kwam verspreid 
voor. Deze, tot 3 meter hoog wordende 
plant vormde dichte pollen van een 
meter of drie in doorsnee. In het dichte 
traliewerk van de stevige bladstengels 
was weer allerlei bladmateriaal gevan
gen, in verschillende rottingsstadia. 
Aan de voet van deze pollen troffen we 
diverse E. bilinguis tegelijkertijd aan. 
Bij verstoring verdwenen ze razendsnel 
in een pol of tussen de omgeknakte 
palmbladeren die zo'n pol omringden. 
Oak was de kans groat om de dieren 
aan te treffen in concentraties van dode 
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bladeren en tussen groepjes jonge 
bomen. Verder liepen vooral de jonge 
dieren verspreid door de plantage rond. 
We hoorden vooral in de buurt van de 
beek enkele dieren roepen. De tempe
ratuur op de bodem bedroeg om 10.45 
uur 24,4 °C en de relatieve vochtigheid 
was meer dan 9SOJo. Andere dieren in 
deze plantage waren de fluitkikker 
Adenomera andreae en de gekko Pseu
dogonatodes guianensis. 
Een ander terrein waar we deze soort 
in verschillende leeftijdsklassen aan
troffen, had veel weg van de hiervoor 
beschreven plantage. Het bevond zich 
op een steile wand van een honderd me
ter verderop stromende rivier. Het ter
rein en de vallei waren zeer dicht be
groeid met struiken en jonge bomen. 
Ook de waaierpalmen maakten weer 
deel uit van de vegetatie. Zaailingen 
en schaduwplanten waren een stuk 
schaarser vanwege de zware beschadu
wing. De bladlaag kwam overeen met 
die van de vorige biotoop. 
Enkele kikkertjes troffen we bier langs 
een stroompje dat van de valleiwand 

via een geul uitmondde in een moeras. 
We ontdekten ze doordat ze door onze 
verstoring wegschoten vanuit hun be
schutte zitplaatsen, zoals onder dood 
blad. Verder van dit stroompje kwamen 
ze meer verspreid voor. De vermeende 
voorkeur voor waaierpalmplanten leek 
bier niet op te gaan. In de dichte strui
ken langs bet stroompje, dat plaatselijk 
een moerasje vormde, hoorden we van
onder bladhopen enkele mannetjes 
roepen. 
E. bilinguis was op allerlei tijdstippen 
van de dag te zien. Ondanks hun opval
lende kleuren waren de kikkertjes moei
lijk te vinden. Ze vielen vaak pas op 
door de gele vlekjes die als het ware op
flitsten als ze wegsprongen. Bij vang
pogingen bleken deze dieren razendsnel 
te zijn. Het kostte ons enkele dagen 
oefenen om deze kikkers te pakken te 
krijgen. Vooral volwassen dieren waren 
ons te vlug af. In een flitsend tempo 
namen ze drie grote sprongen in een 
onvoorspelbare richting, om dan 
spoorloos in de strooisellaag te ver
dwijnen. 



DENDROBATES 
Dendrobates histrionicus 
We hebben Dendrobates histrionicus 
op een aantal plaatsen in het noord
westelijk Jaagland gevonden. In tegen
stelling tot ZIMMERMANN & ZIMMER

MANN (1987), MYERS & DALY (1976) en 
PRONK ( 1980) vonden wij geen kleine, 
somber bruin en zwarte dieren, maar 
felrood met wat bruinig zwart gekleur
de kikkers. 
We vonden deze gifkikkertjes steeds in 
het regenwoudgebied, al is daar helaas 
nog maar weinig echt bos over. Het 
klimaattype is te omschrijven als tro
pisch, warm en zeer nat. De kikkers 
Ieven ook in Jandbouw- en veeteelt
gebieden, in restjes bos, bermen, maar 
ook tussen struiken in weilanden. 
De eerste vindplaats was de dichtbe
groeide oever van een kreekje. Staande 
op een brug hoorden we her en der het 
gerasp van deze kikker, maar in de 
dichte beplanting Jukte het pas na een 
uur doelgericht speuren een paar kik
kertjes te vangen. Een paartje was ken
nelijk te vee! met elkaar bezig om onze 
nadering op tijd te bemerken. Het zat 
tussen de wortels van een grote Anthu
rium-pJant. Toen we ze wilden pakken, 
verborgen ze zich snel tussen die wor
tels, waar ook een massa vochtig dood 

Gif-afscheidende Dendrobates histrionicus. 

blad verzameld was. Pas na het uitgra
ven van de hele wortelkluit konden we 
een dier vangen en fotograferen. Uit de 
kluit kwam ook nog een halfwas exem
plaar tevoorschijn. Elders op een iets 
opener plaats waren meer dieren dich
ter opeen te horen. Maar de meeste 
geluiden kwamen vanuit snijgras, ste
kelbossen en dichte klimplantenwar
netten. 
We hebben om 12.30 uur gemeten: 22 
°C, een RLV van meer dan 95% en op 
de vindplaatsen 350 lux. De bladlaag 
was op de kleiige bodem net een blad 
dik. De bladeren waren met hun ca. 25 
em Jengte vrij groot. 
Een tweede vindplaats was ook een 
dichtbegroeide, tamelijk steile oever 
van een kreekje. Het kreekje stroomde 
door een weidegebied. We vonden de 
kikkertjes op een dikke stam van een 
omgevallen boom. De stam Jag zeer 
beschut. In de omgeving stonden grote 
plan ten van een soort olifantsoor waar
van de bladoksels water vasthielden. 
We hebben daarin geen Jarven gevon
den. Vee! andere plaatsen waar Jarven 
zouden kunnen worden afgezet hebben 
we niet kunnen vinden. Een enkele 
bromelia die voor ons bereikbaar in 
een boom hing bevatte evenmin Jarven. 
De bodem rond de omgevaJlen boom 
was begroeid met kruipplanten en zaai
Jingen, met plaatselijk een dikke Jaag 
blad. De bodem was kletsnat en glinste
rend. Om 9.00 uur maten we: 22,9 °C, 
meer dan 95% RLV en 350 lux op de zit
plaats van de kikkers. 
De volgende vindplaats was wat afwij
kend. We hebben er wei een kikker ge
hoord, maar niet kunnen vinden. Het 
betrof hier een cacaostruik in een wei
de. De struik was dicht begroeid met 
epifyten. Aan de voet van de boom 
groeide van aJles, maar vooral vee! 
snijgras. De epifyten stonden groten
deels droog. We hebben om 10.15 uur 
gemeten: 23,4 oc en 95CIJo RLV. 
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De vroegste waarneming was om 8.30 
uur. De laatste rond 13.00 uur. In beide 
gevallen hoorden we kikkers. Veellater 
op de dag hebben we niet gezocht. Wei 
hadden we de indruk dat het roepen wat 
in frequentie afnam rond het middag- . 
uur. Deze gifkikkers zaten steeds zeer 
goed verstopt tussen wortels of onder 
blaadjes. We vonden slechts een half
was exemplaar, verder aileen volwassen 
dieren. Een kikker wond zich na zijn 
vangst in het plastic buisje zo op dat hij 
gif begon af te scheiden. Het dier vorm
de op de rug een witte latexachtige 
vloeistof. 

Dendrobates quinquevittatus 
Dit dier vonden we in het Amazone
gebied, op ongeveer 200 m hoogte. 
Het klimaattype was: uniform, warm 
en zeer nat. DUELLMAN (1978) be
schrijft van een noordelijker vindplaats 
een gele vorm. Wij vonden in het mid
den van het land een vorm met drie 
volledige oranjerode strepen over de 
rug. 
We hebben slechts twee van deze kik
kers gevonden, beide in het primaire 
regenwoud op de bodem. In een geval 
kwam een kikkertje tevoorschijn nadat 
we een oude, half vergane bromelia 
hadden gesloopt. De andere hipte tus
sen de losse bladeren op de bosbodem 
rond. De klimaatgegevens voor deze 
omgeving zijn dezelfde als die voor 
E. bilinguis. 
In een oude cacaoplantage vonden we 
in afzonderlijke bromelia-oksels een 
legsel van twee ver ontwikkelde eieren 
en een larve. De bromelia stond op 
ongeveer een halve meter hoogte op 
een omgevallen booms tam. Helaas is 
het niet gelukt larven op te kweken, 
zodat we niet met zekerheid kunnen 
zeggen dat het om D. quinquevittatus 
ging. De andere mogelijkheid, E. bilin
guis, hebben we in die plantage niet 
gevonden en volgens WEVERS (1987) 

heeft deze soort grotere legsels. 
We hebben helaas geen metingen kun
nen doen aan het water in de bromelias, 
omdat de hoeveelheid water te klein 
was. 

CONCLUSIES 
Het is nogal voorbarig om conclusies 
te trekken uit enkele losse waarnemin
gen, die in een kort tijdbestek zijn ge
daan. Een paar punten lijken toch wei 
voor aile gifkikkertjes op te gaan. 
1 - De vindplaatsen zijn steeds vochtig 
tot zeer vochtig (RLV rond 950Jo), ook 
alliggen zein een droog gebied. 
2 - De dieren zitten meestal in een nogal 
donkere omgeving. De hoeveelheid 
Iicht ter plaatse is meestal niet voldoen
de voor uitbundige plantengroei. 
3 - De dieren zijn in hun natuurlijke 
biotoop niet opvallend vanwege hun 
kleur, maar meestal slechts te vinden 
door af te gaan op hun roep. 
4- Water waarin larven zijn gevonden 
of waarin larven te verwachten zijn is 
tamelijk zuur (pH tussen 5 en 5,5), de 
hardheid ligt tussen de 2° en 13° DH en 
er is geen nitraat of nitriet aan te tonen. 
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OBSERVATIONS ON DENDROBATIDAE 
IN ECUADOR 
During a five week trip (July-August 1989) 
through Ecuador, several species of Dendrobati
dae were observed. Two unidentified Coloste
thus-species were found in Pichincha Prov., at 
1000 m. Both lived near small, rapid moving 
streams. 
Colostethus whymperi was found in cacao
plantations. In a waterfilled cavity between two 
stems of a tree, several larvae were found. A Co
lostethus-species which is believed to be sau/i was 
found on the Amazonian slope of the Andes. This 
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Dendrobates quinquevittatus. 

species is rather brightly coloured and has wide
ned finger and toetips, it resembles Dendrobates. 
It moves fast and was observed to resume calling 
within less then a minute after being disturbed. 
Epipedobates anthonyi was found in a dry region 
in the southwestern part of Ecuador. These frogs 
lived very close to rivulets in a dry environment. 
Less then 30 em from the water, the earth was 
cracked by the drought. Epipedobates boulengeri 
was found at 1000 m at the Pacific slopes of the 
Andes. It was found near a small stream, which 
water was used for cleaning clothes. Epipedobu
tes parvu/us was found in the same region as C. 
sar11i. These frogs were found in a dry riverbed, at 
the water line. Tadpoles were found in a hollow 
stone in the riverbed. Epipedobates bilinguis, re
cently described by JUNGFER ( 1989) differs from 
the former by its yellow spots, its call and its juve-

nile colouration. It was found in virgin forest and 
overgrown plantations in Amazonian Ecuador. 
Dendrobates histrionicus was found on several 
places in the northwestern region. Twice it was 
found in overgrown sides of a stream, once it was 
heard calling from a solitary cacaotree in a mea
dow. Two single individuals of orange-red striped 
Dendrobates quinquevittatus were found in pri
mary forest in Amazonian Ecuador. 
From all sites waterparameters were measured. 
From these limited observations a few conclusi
ons are drawn: places where dendrobatids were 
found are heavily overshadowed (around 500 lux) 
and always very wet and damp. The brightly co
loured frogs are not easily found in their natural 
habitat. Water in which larvae are found can be 
expected to have a pH of 5 to 5,5, DH 2•-n • and 
no measurable nitrate or nitrite. 
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De verzorging en de mislukte kweek van 
de stekelnekagame (Acanthosaura crucigera) 

INLEIDING 
In dit artikel wil ik mijn ervaringen met 
de verzorging van Acanthosaura cruci
gera en met de problemen die ik daarbij 
heb ondervonden beschrijven. 
Stekelnekagamen komen voor in zuid
oost Azie, in een gebied dat zich uit
strekt van het zuiden van China tot Su
matra (GRZIMEK, 1973). 
Stekelnekagamen zijn niet bijzonder 
snel en vertrouwen dan ook volledig 
op hun camouflage. Ze hebben een ge
drongen lichaam dat ze bij gevaar sterk 
kunnen afplatten. De dieren hebben 
lange grijpklauwen die zeer geschikt 
zijn om mee te klimmen. Alle Acantho
saura-soorten bezitten een rugkam. 
Bij geen van de soorten zijn preanaal
of femoraalporien te onderscheiden. 
De kop is min of meer driehoekig. De 
ogen zijn erg opvallend en hebben ron
de pupillen. 
Het geslachtsonderscheid is bij vol
wassen dieren vrij eenvoudig. Manne
tjes hebben een dikkere staartbasis 
dan vrouwtjes. Onder normale omstan
digheden is de kleur vrij dof danker
bruin. Als stekelnekagamen opgewon
den zijn, zijn ze wat Iichter van kleur 
en hebben ze Iichte geelbruine vlekken 
op hun lichaam. 
De hagedissen zijn overdag actief, en 
vrij rustig. Wat betreft hun gedrag 
kan men ze vergelijken met helmlegu
anen (Corytophanes cristatus). 
Het zijn geen kieskeurige eters. De die
reo eten krekels, sprinkhanen, larven 
van wasmotten, slakken, regenwor
men, visjes (guppen) en nestmuizen. 
Deze bizar uitziende hagedissen kunnen 
vanwege hun rustige gedrag gemakke
lij k bij andere soorten hagedissen ge-

houden worden. Het combineren met 
soortgenoten is vrij moeilijk, daar ze 
zeer gevoelig zijn voor sociale 'stress' 
(STETTLER, 1975). 

HET GESLACHT ACANTHOSAURA 
GRZIMEK (1973) gebruikt de naam 
hoekkopgamen voor zowel de geslach
ten Acanthosaura als Gonocephalus. 
Het verschil tussen deze twee geslachten 
is het bezit van een keelzak. Deze heeft 
Acanthosaura niet en Gonocephalus 
wei. Er zijn vier soortenAcanthosaura, 
namelijk A. crucigera, A. armata, 
A. capra en A. lepidogaster (HARBIG & 
MARONDE, 1983). 
A. crucigera heeft als volwassen dier 
een kop-romplengte van 14 em en een 
staart van 19 em. De kleur van deze 
soort varieert van grijsbruin tot rood
bruin met geelachtige vlekjes op de 
flanken. De oogstekels zijn Ianger dan 
de halsstekels. De ruimte tussen de 
stekels op de nek en rug is ongeveer 
1 em. Deze soort heeft een opvallende 
donkerbruine vlek in de nek, die de 
vorm heeft van een ruit. Het versprei
dingsgebied is Thailand, Cambodja en 
zuidelijk Vietnam. 
Bij volwassen exemplaren van A. capra 
bedraagt de kop-romplengte 13 em en 
de staartlengte 17 em. De kleur varieert 
van olijfgroen tot grijs. Op de rug zijn 
onduidelijke Iichte vlekjes. De stekels 
aan de hals ontbreken. Tussen nek- en 
rugstekels is een ruimte van ongeveer 
8 mm. Er is geen bruine ruit in de nek. 
Deze soort komt voor in Cambodja, 
Laos en Vietnam. 
A. arnata kan een kop-romplengte van 
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12 em bereiken, de staart kan tot 16 em 
lang worden. De kleur is erg variabel, 
olijfgroen, grijs, bruin of zwartachtig 
met Iichte en donkere vlekjes op de 
zijden . De stekels zijn even lang als die 
van A . crucigera, soms zelfs iets Ianger. 
Tussen de nek- en rugstekels is een 
ruimte van 2 of 3 mm. Er is geen bruine 
ruit in de nek. Deze soort komt voor 
in zuidelijk Thailand, Maleisie en op 
Sumatra. 
Bij de volwassen dieren van A. lepido
gaster bedraagt de kop-romplengte 
14 em en de staartlengte 16 em. De kleur 
varieert van bruin tot groengeel. De 
bovenkant van de kop is bijna zwart. 
De stekels boven de ogen en aan de hals 
zijn niet zo groat als bij A. crucigera. 
Tussen de nekstekels en de rugstekels 
is geen ruimte. A. lepidogaster heeft 
een bruinachtige ruit in de nek maar 
deze is niet zo groat als bij A. crucigera. 
De punten van deze ruit reiken niet 
over de schouders, zoals dat bij A. cru
cigera wei het geval is. Het versprei
dingsgebied is noordelijk Thailand, 
Laos, noordelijk Vietnam en het zuiden 
van China. 

DE EERSTE TERRARIUM
ERVARINGEN 
Mijn eerste exemplaren waren een 

zwanger vrouwtje en een beschadigd 
mannetje. Het mannelijke dier miste 
een stuk van zijn staart en enkele 
stekels op zijn kop. Ik verzorgde de 
dieren in een vrij droog terrarium. De 
hagedissen aten erg slecht. Toen het 
mannetje niet goed vervelde plaatste 
ik de stekelnekagamen in een wat voch
tiger terrarium. Twee weken later vond 
ik het mannetje dood in het terrarium. 
Het dier had volgens mij nooit gegeten. 
Toen ik het dade dier, dat er nu wei 
erg mager uitzag, goed bekeek, zag ik 
diep in zijn bek zeer kleine witgele 
wormpjes. Het vrouwtje at oak zeer 
slecht, maar omdat ze zwanger was 
zag ze er tach gevuld uit. Het slechte 
eten kon het gevolg zijn van haar zwan
gerschap of van het feit dat ze misschien 
oak wormen had. Een paar weken na
dat het mannetje dood was gegaan 
began ze ijverig in de grand te wroeten. 
Groot was de vreugde toen ze eieren 
ging leggen. Het waren twaalf hagel
witte eieren van ongeveer 15 mm lang 
en 6 mm breed. Ze zaten als een kluit 
aan elkaar. De eieren werden in een 
broedstoof met een temperatuur van 
29 oc gelegd. Het substraat was veen
mos. De vreugde over de eieren was van 
korte duur. Het vrouwtje was na het 
leggen van de eieren veranderd in een 
rimpelig diertje dat drie dagen later 
doodging. De enige doodsoorzaak die 
ik kon bedenken was verzwakking. 
De meeste eieren verschrompelden vrij 
snel en na vier weken was er geen ei 
meer goed. 
Deze gebeurtenissen speelden zich af 
in mei 1985. 
Ik trok er de volgende conclusies uit. 
In de eerste p1aats moeten aile dieren, 
en zeker wildvangexemplaren gecon
troleerd worden op wormen. Op dit 
moment behandel ik aile nieuwe dieren 
met Panacur ( 10 mg per kg lichaams
gewicht van de 40Jo oplossing). Verder 
kan men beter gave dieren kopen. Mijn 
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eerste dieren had ik gekocht zonder ze 
van te voren gezien te hebben. Tot slot 
raad ik aan om geen zwangere vrouw
tjes te kopen. Bij de dierenhandelaar 
zitten ze vaak te lang in overvolle 
terraria. Het leggen van eieren vergt 
veel van deze dieren en vaak gaan ze 
dood als gevolg van legnood of ver
zwakking. 

DE TWEEDE AANSCHAF 
Juni 1987 kwam ik in het bezit van een 
mannetje en twee vrouwtjes van A. cru
cigera. Het mannetje was een halfwas 

0 

dier dat 24 g woog, de vrouwtjes wogen 
41 en 42 g. Het mannetje heeft een 
roodbruine kleur met wat lichtere vlek
jes op de flanken. Deze vlekjes zijn 
niet altijd zichtbaar. Het is een gaaf 
dier. Door een ongelukje in het terra
rium verloor hij een klein stukje van 
zijn staart, dat nooit meer aangegroeid 
is. De vrouwtjes zijn volwassen dieren 
en eveneens he1emaal gaaf. Beide 
vrouwtjes zijn bruingrijs met vage 
vlekjes. Bij de aanschaf van deze hage
dissen moet men ook goed op de grote 
grijpklauwen letten want deze zijn vaak 
beschadigd. 
De stekelnekagamen werden eerst in 
een quarantaineterrarium geplaatst. 
Ondanks het feit dat ik geen uitwendige 
parasieten bij de dieren kon waarnemen 
besproeide ik het terrarium toch met 
een 0,20Jo oplossing van Neguvon. Te
vens heb ik de dieren, gezien de nega
tieve ervaringen met de vorige exempla
ren, onmiddellijk met Panacur behan
deld. De agamen hielden hun kaken 
echter stijf op elkaar en het was een 
hele klus om het wormenbestrijdings
middel erin te krijgen. Oat lukte me 
door met een satestokje voorzichtig 
de kaken te openen. Met een spuitje, 
verlengd met een stukje ventielslang 
werd de in water opgeloste Panacur 
in de bek gespoten. De dieren aten 
goed. Het voedsel bestond uit krekels, 
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sprinkhanen, spinnen, meelwormen, 
wasmotlarven, bromvliegen, eendags
muizen, regenwormen en slakken. 
AI bet voedsel wordt bepoederd met 
Gistocal. De ontlasting van de stekel
nekagamen zag er mooi stevig uit. 
De dieren deponeren hun ontlasting 
bijna altijd in bet water. Na vier 
weken plaatste ik de hagedissen in hun 
definitieve terrarium. Dit heeft als 
afmetingen 150x70x120 em (lxbxh). 
Het is ingericht als oerwoudterrarium, 
met veel beplanting en stromend water. 
Overdag is de temperatuur ongeveer 26 
°C, deze daalt 's nachts tot 18 °C. Half 
januari 1988 begon een van de vrouw
tjes zonder aanwijsbare reden steeds 
minder te eten. Ik vermoedde dat bet 
dier misschien last kon hebben van fla
gellaten, daar de ontlasting wat glazig 
en anders van kleur was. Ook had de 
ontlasting niet meer de mooie vaste 
vorm. Vervolgens behandelde ik de ha
gedis met Ridzol S (werkzaam bestand
deel ronidazoll OOJo) in een dosering van 
100 mg per kg lichaamsgewicht. Het 
was een groot probleem om dit toege
diend te krijgen. Het dier werd niet in 
een ander terrarium geplaatst. Begin fe
bruari 1988 stierf bet vrouwtje. Ik ver
moed dat de dood te wijten is aan socia
le 'stress'. Dit baseer ik op een artikel 
van STETILER ( 197 5). Hij beschrij ft dat 
stekelnekagamen solitair levende die
reo zijn en dat contact met soortgeno
ten of bet zien daarvan kan leiden tot de 
dood. Hij raadt dan ook aan om deze 
dieren los in de woonkamer te houden, 
ver van elkaar verwijderd. 

HET TWEEDE TERRARIUM 
Ik plaatste bet overgebleven paartje 
van begin mei 1988 tot half september 
van datzelfde jaar in een buitenterra
rium. Dit heeft een oppervlakte van 
25 m2

• De beplanting bestaat uit aller
lei kasgroente en wat fruitboompjes 

zoals tamme bramen, tomaten, kom
kommer en een perzikboom. In bet 
midden van bet terrarium is een vijver
tje. In dit terrarium is goed te zien hoe 
stekelnekagamen, volgens mij, zich in 
bet wild gedragen. De dieren zonnen 
nooit, er is blijkbaar geen behoefte 
aan veel warmte of direct zonlicht. 
Het mannetje en bet vrouwtje hebben 
bijna geen oogcontact. Tussen de 
dichte beplanting, vooral lissen en 
varens, gaan ze zo zitten dat ze elkaar 
niet kunnen zien. Ik zie de dieren ook 
vaak in bet water. Stekelnekagamen 
kennen de mens niet als vijand en zijn 
vrij tamme, rustige hagedissen. Ik voer 
ze met een lange pincet allerlei insekten 
maar waarschijnlijk zullen ze ook wei 
van de slakken, regenwormen en pisse
bedden eten die in de kas voorkomen. 
In de kas bedraagt de relatieve vochtig
heid vaak bijna 1000Jo. Mijn bril beslaat 
in ieder geval vaak als ik in de kas kom. 
Als medebewoners bevinden zich in bet 
terrarium enkele parelhagedissen 
(Lacerta lepida lepida) en enkele exem
plaren van de hardoen (Agama stellio). 
Half september haalde ik eerst bet man
netje uit de kas en plaatste hem terug 
in bet binnenterrarium, en een week 
later bet vrouwtje. 

DE PARING EN HET LEGGEN 
VAN DE EIEREN 
Toen bet vrouwtje nog maar net in bet 
binnenterrarium was, knikte bet man
netje een paar keer en was met een paar 
sprongen bij haar. Hij beet bet vrouw
tje in haar nek op die plaats waar zich 
geen stekels bevinden, in bet midden 
van de bruine ruit. Hij sloeg zijn 
staart om die van bet vrouwtje en er 
werd gepaard. Het geheel ginger nogal 
ruw aan toe. De paring duurde onge
veer een kwartier. Ik heb verder geen 
paringen meer waargenomen. Wei zag 
ik dat als bet mannetje bet vrouwtje 
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naderde zij zich afplatte en een drei
gende houding aannam. Het werd mij 
al gauw duidelijk dat het vrouwtje 
eitjes bij zich had. Haar eetlust was 
enorm, ze at zelfs nestjonge muizen. 
Op 18 november zag ik haar voor het 
eerst naar een geschikte legplaats in het 
terrarium zoeken. Ze groef op verschil
lende plaatsen in het terrarium. Tach 
legde ze pas op 3 december 1988 
elf prachtige witte eitjes. Opvallend 
was de manier waarop ze de kuil waarin 
ze de eitjes gelegd had, dichtmaakte. 
Laag voor laag werd de aarde met de 
bovenkant van de kop zeer stevig aan
gestampt. Het is onvoorstelbaar dat het 
vrouwtje nog zo veel kracht heeft na 
het leggen van de eieren. Het begraven 
van de eieren duurde ongeveer een uur. 
Toen ik het legsel verwijderd had kwam 
ze terug om het beschadigde nest te her
stellen en klopte ze de aarde weer vast 
met haar kop. Dit gedrag heb ik ook 
waargenomen bij de parelhagedis 
(Lacerta lepida). Deze hagedis herstelt 
ook het vernielde nest, zelfs enkele 
mal en achter elkaar. 
Het vrouwtje zag er zeer verzwakt uit 
en ik was benieuwd of ze erbovenop 
zou komen. Maar al snel na de eiafzet
ting zag ik dat dit wei zou lukken. In 

14 dagen tijd had ze alweer zo veel ge
geten dat ze redelijk hersteld was. 
De eetlust van het vrouwtje bleef 
enorm. Ik voerde haar dagelijks regen
wormen en allerlei insekten, onder an
dere krekels en treksprinkhanen . Eind 
februari 1989 werd de oorzaak van deze 
vraatzucht mij duidelijk. Het dier be
gon weer te graven en naar een geschik
te legplaats te zoeken. Op 3 maart 1989 
legde ze tien eieren. Het begraven van 
de eieren ging op precies dezelfde ma
nier als de eerste keer. 

HET UITBROEDEN 
VAN DE EIEREN 
Het eerste legsel legde ik op veenmos 
in een broedstoof met een temperatuur 
van 29 °C. De eerste vier weken zagen 
de eieren er goed uit. Mooi bol en strak. 
Maar in de vierde week begonnen er 
wat eieren in te vallen en te verschrom
pelen. Toen ik de eieren opende zag ik 
dat ze wei bevrucht waren. In de vijfde 
week waren aile eieren afgestorven. Het 
tweede legsel legde ik in een ander 
substraat, namelijk Vermiculiet. De 
temperatuur in de broedstoof was ook 
wat lager dan de vorige keer (27 °C). 
Ook nu leek het aanvankelijk goed te 
gaan. Na vier weken zagen er nog acht 
eieren goed uit en de andere twee eieren 
bleken onbevrucht te zijn. Na zeven we
ken zag ik echter 8 mm grote wormpjes 
open bij de eitjes. Het leek wei of ze aan 
de eieren vraten. Veel eitjes gingen 
open. In al de eieren bevonden zich 
goed zichtbare embryo's. Ik strooide 
wat Panacur bij de drie overgebleven ei
eren. Maar deze gingen na een paar da
gen kapot. Ook de laatste drie eitjes wa
ren bevrucht. 

SLOTOPMERKINGEN 
Zoals reeds opgemerkt, Ieven stekel
nekagamen solitair. Tussen de manne
tjes ontstaan altijd gevechten waarbij 
gebeten wordt. Meer vrouwtjes in een 
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terrarium geeft ook vaak problemen. 
Zelfs een langdurige combinatie van 
een mannetje en een vrouwtje kan 
moeilijkheden opleveren. Ik houd het 
vrouwtje in het terrarium en het man
netje in de huiskamer. Af en toe zet ik 
het mannetje terug in het terrarium. 
Soms gaat het mannetje als een wilde te 
keer. Hij rent dan zeer hard door de bak 
en het hele gedrag komt zo krampachtig 
over dat ik dan vrees voor zijn Ieven. Ik 
plaats hem dan in een plantenbak in de 
woonkamer waar hij dan soms dagen 
blijft zitten. De dieren doen hun ant
lasting bijna altijd in het waterbassin 
van het binnenterrarium. Ze gaan dan 
half in het water zitten, zodat de cloaca 
zich in het water bevindt. Na een tijdje 
deponeren ze een eivormig ontlastings
pakket in het water. Over het algemeen 
zijn het rustige hagedissen maar ze kun
nen heel hard lopen. Dit heb ik zowel in 
de kas als in de woonkamer kunnen 
waarnemen. 
GRZIMEK (1973) beschrijft dat deze 
dieren geen keelzak hebben maar het is 
mij opgevallen dat A. crucigera zich 
kan afplatten dat het net lijkt of ze 
wei een keelzak bezitten. HARBIG en 
MARONDE (1983) vermelden wel een 
keelzak bij deze soort. 
Stekelnekagamen stellen geen bijzon
dere voedseleisen en nemen genoegen 
met een lage temperatuur in het terra
rium. De maximumtemperatuur in 
mijn binnenterrarium is 26 °C. 
Als er in het najaar van 1989 weer 
eieren gelegd worden dan wil ik ze 
incuberen bij een temperatuur van ten 
hoogste 25 oc. Een van de redenen dat 

de eieren niet uitkwamen, zou kunnen 
zijn dat de temperatuur in de broed
stoof te hoog was. Bij het tweede legsel 
was de temperatuur lager en bleven de 
eieren Ianger goed. Als het mij lukt 
om deze bizar uitziende hagedissen tot 
voortplanting te brengen dan zal ik 
daar zeker wat over schrijven. 

CARE AND UNSUCCESFUL BREEDING OF 
ACANTHOSA URA CRUCIGERA 
A. crucigera is an arboreal lizard from southeast 
Asia. They are bizar looking. with spines on 
head, neck and body. The overall colour is 
brown. On the neck they have a diamond shaped 
dark brown spot. Maximum length is 33 em. 
In 1985 a couple was obtained. The male died a 
few weeks later. taking no food at all. It was in
fected with worms. The female was pregnant and 
laid 12 eggs. After that she died. The eggs 
did not hatch. 
In 1987 one male and two females were bought. 
They thrived well on a diet of insects, worms and 
new-born mice. Temperatures in the terrarium 
varied between 26 and 18 °C. February 1988 a fe
male died, probably due to social stress. In sum
mer the remaining couple was kept in an outdoor 
terrarium. Back inside they mated and in Decem
ber 1988 eleven eggs were produced. Incubated on 
peat at 29 oc none hatched. In March 1989 ten 
eggs were laid. Eight had been fertilized but none 
hatched (at 27 °C). 
At this moment the female lives in an indoor viva
rium. while the male occupies the livingroom. 
Once put together they avoid each other as much 
as possible. 
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BOEKBESPREKING 
Contributions to the history 
of herpetology 
Kraig Adler, 1989 

De Society for the Study of Amphibi
ans and Reptiles heeft een indrukwek
kende staat van dienst wat betreft de 
uitgave van tijdschriften, boeken en 
herdrukken. Het bier besproken hoek 
is de meest recente publikatie, die ver
scheen op 11 september 1989, de eerste 
dag van bet First World Congress of 
Herpetology. Het boek bestaat uit drie 
delen die los van elkaar staan en door 
verschillende auteurs geschreven zijn. 
Het grootste deel (141 pagina's) wordt 
ingenomen door K. Adlers: Herpetolo
gists of the past. Dit wordt gevolgd 
door twee kleinere bijdragen van J .S. 
Applegarth: Index of authors in taxo
nomic herpetology (35 pagina's), en 
van R. Altig: Academic lineages of 
doctoral degrees in herpetology (23 pa
gina's). 
Het interessantste deel van bet boek 
wordt gevormd door bet stuk van 
Adler, waarin van 152 overleden her
petologen een biografie vergezeld gaat 
van een portret (slechts van Laurenti, 
Daudin en Bourret ontbreekt bet) en 
een handtekening. De keus moest van
wege de weinige ruimte beperkt zijn, 
waardoor veel bekende namen toch 
nog ontbreken. Wei is getracht zo veel 
mogelijk nationaliteiten in bet geheel 
te betrekken. De biografieen geven 
veel interessante details over de be
schreven mensen, waardoor bet moge-

lijk wordt zich beter een voorstelling 
van de mens achter de wetenschapper 
te maken. Opvallend is bijvoorbeeld 
de 'export' in de 19de eeuw van Duitse 
herpetologen naar N .- en Z.-Amerika 
en Australie, maar ook naar andere 
Europese Ianden (vooral Nederland). 
De enige kritiek die ik op dit stuk heb 
is dater nog zoveel mensen niet behan
deld zijn, zodat ik hoop dat een tweede, 
uitgebreide, druk snel gerealiseerd kan 
worden. De twee kleinere stukken in 
bet boek zijn eigenlijk aileen van belang 
voor specialisten. Gezien de aard zijn 
de in deze stukken verschafte gegevens 
op veel plaatsen niet compleet en ver
dienen daarom verbeteringen en aan
vullingen. Beide auteurs geven aan dat 
zij herziene uitgaven willen maken en 
graag gewezen willen worden op fouten 
en/of onvolkomenheden. 
Het boek als geheel maakt een zeer ver
zorgde indruk. Vanwege bet feit dat 
veel 'oude' herpetologen zich ook met 
andere diergroepen dan reptielen en 
amfibieen bezighielden, zijn hun bio
grafieen niet aileen van belang voor 
iedereen die zich voor herpetologie 
interesseert, maar ook voor onderzoe
kers in andere disciplines. Dit hoek 
hoort zonder meer thuis in de boeken
kast van beginners en oude rotten op 
bet gebied van terrariumhouderij. 

Dr. M.S. Hoogmoed 
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Reukloze fruitvliegenkweek 

AI ruim dertien jaar beb ik een goed 
lopende fruitvliegenkweek. Deze is in 
de loop der jaren tot tientallen potjes 
uitgegroeid. 
Met bet steeds stijgende aantal potten 
met fruitvliegen kreeg men ook steeds 
meer met de zogenaamde fruitvliegen
buisgeur te maken. Daar de zolder bet 
bobbydomein is, kwam langzaam maar 
zeker een zware, zoete, doordringende 
gistgeur de trap af zetten. Hierdoor 
werd er vooral op mooie zomerse dagen 
steeds meer geklaagd. 
Ik moest een eenvoudige oplossing zoe
ken. Het mocbt niet te duur zijn of te 
veel energie gebruiken, en naast dit 
alles natuurlijk ook nog praktiscb. 
Toevallig moest op dat moment onze 
koelkast in de keuken vervangen wor
den. Hierdoor verkreeg ik een pracbt
kast voor mijn fruitvliegenkweek. 
Aan zo'n bermetiscb afgesloten kast 
beb je natuurlijk niet zoveel. Dus weg 
met bet onderste rubber van de koel
kastdeur. Verder beb ik vijf gaten ge
maakt van ± 10 em van bet koelkast
gedeelte naar bet diepvriesgedeelte. 
Vervolgens beb ik een gat gemaakt van 
± 10 em in bet midden, bovenop de 
kast naar bet diepvriesgedeelte toe. 
In dit gat plaatste ik een PVC-buis van 
± SO em en kitte die netjes af. Daama 
zette ik de koelkast op zolder, want 
naast de verscbillende terraria is bier 

ook bet centrale afzuigsysteem van ons 
buis. 
Afzuigsystemen zijn altijd voorzien van 
een of twee grote plastic doppen om bij 
de ventilator van de trommel te kunnen 
komen. Deze doppen zijn eenvoudig te 
verwijderen. Door een rond gat dat 
men in de losgebaalde dop van bet 
afzuigsysteem maakt, kan nu een stuk 
PVC-buis geplaatst worden. Dit moet 
dezelfde diameter bebben als de pijp 
op de omgebouwde koelkast. Hierna 
kan de plastic dop weer op bet afzuig
systeem terug. Nu verbindt men de twee 
PVC-buizen met een passende, flexi
bele slang. Hij wordt vastgezet met 
slangklemmen. Deze slang is in doe
bet-zelf-zaken te vinden en wordt onder 
andere voor afzuigkappen gebruikt. 
Als de fruitvliegenkweekkast met bet 
centrale afzuigsysteem verbonden is, 
kan men eventueel de lucbtsnelbeid nog 
regelen. Dit kan door middel van een 
draaibaar plaatje dat men bij bet af
zuiggat in bet diepvriesgedeelte mon
teert. 
Op deze manier kan ik zonder preble
men gebeel geurloos zo'n 250 plastic 
bekers met fruitvliegen kwijt. 
Naast bet gemis van de vertrouwde 
gistlucht zal men echter nog aan iets 
anders moeten wennen: je moet fruit
vliegjes gewoon in de koelkast kweken. 
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A 
Acanthodactylus erythrurus 15 
Acanthosaura armata 178, 179 
Acanthosaura capra 178, 179 
Acanthosaura crucigera 178-183 
Acanthosaura lepidogaster 178, 179 
Adderringslang 16 
Agalychnis callidryas 18-21 
Agaven 157-159 
Agrionemys horsfieldii 89,94 
Albinisme 155-156 
Algarve (Portugal) 13-17 
Algerijnse zandloper 15 
Algyroides marchi 48-54, 66-71 
Anolis aquaticus 1 

8 
Bamboeadder, witlip- 75-79 
Bandsalamander 161 
Beekschildpad, Iberische 13 
Bekbroeder,I>a~ns 65 
Blanus cinereus 15 
Boa, ruwe 103-109 
Bombina orientalis 78, 117 
Boomkikker, Turkse 55-61 
Boomkikker, Zuideuropese 14 
Breedrandschildpad 93 
Bufo bufo 155-156 
Bufo bufo spinosus 14 
Buitenterrarium 157-159 
Bultvorming, 1andschildpadden 89-95 

c 
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Candoia aspera 
Candoia carinata paulsoni 
Cenchris 
Chamaeleo chamaeleon 
Chrysemys picta elegans 
Colostethus inguinalis 
Colostethus palmatus 
Colostethus sp 
Colostethus sauli 
Colostethus trinitatis 
Colostethus whymperi 
Coluber hippocrepis 
Corallus enydris enydris 
Cordylus cataphractus 

103-109 
107, 108 

103 
16 
89 

110 
110 

162-177 
162-177 
110, 113 
162-177 

Cordy1us cordylus tropidosternum 
Cordylus giganteus 

17 
38-47 
6-11 

34-37 
6-11 

34-37 
6-11 

Cordylus jonesi 
Cordylus warreni depressus 

D 
110, 113, 147-154 

110, 113 
110-116 
162-177 
111,113 

110 
111 

Dendrobates auratus 
Dendrobates azureus 
Dendrobates granuliferus 
Dendrobates histrionicus 
Dendrobates 1ehmanni 
Dendrobates leucomelas 
Dendrobates pumilio 
Dendrobates quinquevittatus 
Dendrobates reticulatus 
Dendrobates tinctorius 
Dendrobates truncatus 
Dendrobatidae 

113, 162-177 
113 

110, 113 
110 

85, 110-116, 162-177 
25-26 

6-11 
Drosophila, kweek van 
Dwerggordelstaart 



E L 
Elaphe mandarina 82-85 Lacerta lepida IS 
Emydura albertisii 33 Lacerta schreiberi 80-81 
Emys orbicularis 14 Landschildpadden 89-95 
Enygrus 103 Landschildpad, Moorse 89 
Epipedobates anthonyi 110, 162-177 Landschildpad, vierteen- 89,94 
Epipedobates bassleri 110 Limnodynastes peronii 78 
Epipedobates bilinguis 162-177 Luipaardgekko 135-141 
Epipedobates boulengeri 162-177 
Epipedobates femoralis 110 M 
Epipedobates parvulus 162-177 Mandarijnslang 82-85 
Epipedobates picus 110 Mauremys caspica leprosa 13 
Epipedobates pulchripectes 110 Meerkikker, lberische 14 
Epipedobates silverstonei 110 Minyobates bombetes 113 
Epipedobates tricolor 117-125, 142-146, 162-177 Moerasschildpad, Europese 14 
Erebophis 103 Muurgekko 14 
Eublepharis macularius 135-141 

N 
F Natrix natrix 16 
Fosfor 89 Norops aquaticus 
Fruitvliegen, kweek van 25-26 

0 
G Orchideeen 62-64 
Geelkopdaggekko, Ecuadoriaanse 97 
Geochelone carbonaria 91,92 p 

Geochelone pardalis babcocki 92 Pad, gewone 155-156 
Gerrhosaurus major 86-88 Pad, Zuideuropese gewone 14 
Gezelschapsterrarium 27-31 Panterschildpad 92 
Gifkikkers 85, 110-116, 162-177 Parelhagedis IS 
Gifkikker, driekleurige 117-125, 142-146 Phelsuma standingi 22-24 
Gifkikker, gestreepte 147-154 Phyllobates bicolor 110 
Gifkikker, gouden 147-154 Phyllobates lugubris 110 
Gonatodes caudiscutatus 97 Phyllobates terribilis 110 
Gordelstaarthagedissen 6-11 Phyllobates vittatus 110, 147-154 
Groot-Brittanii! (boekbespreking) 94 Planorbis cornutum 126 

Pleurodeles waltl 13, 14 
H Podarcis hispanica 48,49 
Hamerkikker 78 Posthoornslak 126 
Hemidactylus turcicus 15 Psammodromus algirus 48,49 
Hoefijzerslang 17 
Hydrosaurus amboinensis 98, 100, 101, 102 R 
Hydrosaurus pustulatus 98, 100, 102 Rana perezi 14 
Hydrosaurus spp 98-102 Reuzengordelstaart 6-11 
Hydrosaurus weberi 98 Ribbensalamander 13, 14 
Hy1a arborea ss Riemboomslang 129 
Hy1a arborea japonica 55,56 Roodbuikspitskopschildpad 33 
Hyla meridionalis 14 Roodoogmakikikker 18-21 
Hyla savignyi 55-61 Roodstaartfranjeteenhagedis 15 

Roodwangsierschildpad 89 
Rugschild, landschildpadden 89-95 

ISSD Newsletter (bespreking) 85 
lmantodes chenchoa 129 s 

Schildhagedis, Soedanese 86-88 
K Schildpaddevoer 126 
Kalk 89 Slanke boomboa 38-47 
Kame1eon, Europese 16 Smaragdhagedis, Spaanse 80-81 
Kie1hagedis, Spaanse 48-54,66-71 Spitskopschildpad, roodbuik- 33 
Kolenbranderschildpad 91,92 Stekelnekagame 178-183 

LACERTA 48(6) 187 Kousebandslang, blauwgestreepte 130-134 Steppenvaraan 2-5 
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T 
Tarentola mauritanica 
Testudo graeca 
Testudo hermanni 
Testudo marginata 
Thamnophis sirtalis similis 
Tjitjak, Europese 
Trimeresurus albolabris 
Triturus vittatus vittatus 
Tropidoboa 
Tuinboa 

v 
Varaan, steppen-
Varanus exanthematicus microstictus 
Vierteenlandschildpad 
VitamineD3 
Voedseldieren, fruitvliegen 
Voedseldieren, posthoomslak 
Voorpootmisvorming gifkikkers 

Vuurpad, Koreaanse 

14 
89 
89 
93 

130-134 
15 

75-79 
161 
103 

38-47 

2-5 
2-5 
94 
89 

25-26 
126 

117-125 
142-146 
78, 117 

w 
Wateranolis 
Witlipbamboeadder 
Wondergekko 
Wormhagedis, Moorse 

z 
Zandloper, Algerijnse 
Zandloper, Spaanse 
Zeilhagedissen 
Ziekten, misvorming rugschild 
Ziekten, voorpootmisvorming 
Zuid-Afrika (bespreking) 

1 
75-79 
72-74 

15 

48,49 
48,49 

98-102 
89-95 

117-125, 142-146 
126-128 
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U kriJgt aile artiketen goed verpakt 
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keverlarven en de gele buffalo-
wormen! 
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wormen en dendrobeana's. 
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