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Bij de voorplaat: 
De blauwkeelkielhagedis (Aigyroides nigropunctatus) 

Taxonomische status: Familie Lacertidae, echte hagedissen. 
Beschrijving : Kopromplengte tot 7 em. Staart tweemaal zo lang. Rugschubben groot, 
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stomp en sterk gekield. Vrouwtjes en jonge dieren hebben een witte of gelige 
buik. 

: Oostadriatisch kustgebied, van Triest tot noordwest Griekenland en de 
Ionische eilanden. 

: Gewoonlijk in struikgewas, op hagen, muren en boomstammen. 
: Allerlei kleine ongewervelden, in het terrarium bij voorkeur krekels en 

meelwormen. 
: Mannetjes onderling onverdraagzaam. Ten opzichte van andere soorten is 

deze soort vaak wei tolerant. 
: In terraria leggen deze hagedissen meestal twee legsels van twee tot zes 

eieren, maar het aantallegsels kan oplopen tot wei vijf in een jaar. De eieren 
komen, atbankelijk van de temperatuur, na zes tot tien weken uit. Bij een 
goede verzorging kunnen de jongen binnen een jaar volwassen zijn. 

: Relatief makkelijk te houden en te kweken. In het terrarium moeten wei 
altijd koele en vochtige plekjes aanwezig zijn. De blauwkeelkielhagedis geeft 
vaak de voorkeur aan zulke plekken. Temperatuur rond de 20 oc in de 
schaduw tot meer dan 30 oc onder lampen. 's Nachts moet de temperatuur 
bij voorkeur iets onder de 20 oc blijven. Voor de voortplanting is het 
wenselijk een rustperiode van ongeveer drie maanden aan te houden. Daar
bij moet vooral de daglengte van 16 uur teruggebracht worden naar 8 uur. 

: BISCHOFF. W .• 1981. Algyroides nigropunctatus (Dumeril & Bibron 1839) - Prachtkiel
eidechse. In Bohme. W. (red) Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band I. 
Echsen I. Akademische Verlagsgesellschaft. Wiesbaden. 
BOSCH. H.A.J. in den. 1985. Voorplantingsgegevens van Algyroides nigropunctatus. de 
blauwkeelkielhagedis. Lacerta 44 (I) : 6-15. 
NERING-BOGEL. Th. & P. MUDDE. 1984. Terrariumervaringen met de blauwkeelkiel
hagedis (Aigyroides nigropunctatus). Lacerta 42 (7) : 201-206. 

Tekening: Harry Biard. Tekst: Harry Biard en Peter Mudde. 
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Biotoop 
E. guttulata. 

Verzorging en kweek van de 
woestijnhagedis Eremias guttulata 

INLEIDING 
In 1987 kwam ik via een bevriende terra
riaan in het bezit van vijf zandkleurige 
woestijnhagedisjes. Hij had ze meege
nomen uit een woestijngebied in Egyp
te, niet ver van de Libische grens. De 
determinatie leverde op dat het hals
kraaghagedissen (familie Lacertidae) 
waren. Het geslacht was duidelijk Ere
mias. Om de soort te bepalen ontbrak 
het mij echter aan de benodigde kennis 
en literatuur. Begin 1989 determineerde 
Hoogmoed (conservator reptielen/ am
fibieen van het Rijksmuseum van Nat. 
Hi st., Lei den) ze van een foto; het be
trof de soort E. guttulata. 

BESCHRIJVING 
Van het geslacht Eremias zijn ongeveer 
50 soorten bekend uit zuidoostelijk Eu
ropa, Afrika en Azie. E. guttulata be
reikt een totale lengte van 15 em, twee 
derde hiervan is staart. Hij is zandkleu
rig met kleine, over het lichaam ver-

spreide, donkere vlekjes. Een opvallend 
kenmerk is de neuspunt. De neusope
ningen liggen als het ware op kleine ver
hogingen. Dit is karakteristiek voor 
Eremias. De soort komt voor in het 
noorden van Afrika tot in Azie (lrak). 
Er zijn verschillende kleurvarieteiten, 
die vaak afhankelijk zijn van de habi
tat. Zo zijn dieren uit woestijngebieden 
met rood zand ook vaker rood van 
kleur. 

HUISVESTING 
Mijn dieren (twee mannetjes en drie 
vrouwtjes) heb ik ondergebracht in een 
eenvoudig terrarium van 60x40x40 em 
(lxbxh). De verlichting bestaat uit een 
TL balk van 18 W. Het terrarium wordt 
in het warme seizoen verwarmd met 
een gloeilamp van 40 W. In het voorjaar 
en de zomer schommelt de temperatuur 
tussen de 28 en 33 °C. Onder de lamp 
wordt het uiteraard flink warmer. 
's Nachts zakt de temperatuur naar 
20 °C. In hun verspreidingsgebied kan 
het zomers wel oplopen tot 50 oc maar 
normaal is het tussen 35 en 40 °C, 
's nachts ongeveer 20 °C. Om het win
terseizoen te imiteren, verminder ik 
rond november het aantal uur licht ge
leidelijk van dertien naar negen uur per 
dag. Tegelijkertijd wordt ook de tempe
ratuur verlaagd door een minder sterke 
gloeilamp te gebruiken. Doordat de 
omgeving zelf ook kouder wordt, gaat 
de temperatuur hierdoor natuurlijk ook 
omlaag. 
De dieren worden minder actief maar 
gaan niet, zoals veel Europese hagedis
sen, volledig in winterslaap . Ze blijven 
actief en eten van tijd tot tijd. Een klein 



Detail van de biotoop. 

LACERTA 49( I) 3 

experiment, waarbij ik Iicht en verwar
ming uitschakelde, werkte zichtbaar 
negatief. Zo kropen de dieren o.a. 
's avonds niet meer weg. In de winter 
kan de temperatuur in het versprei
dingsgebied door de felle zonneschijn 
nog flink oplopen tot hoven de 30 oc. 
Maar meestal is 22 oc het maximum. 
De minima liggen dan bij 5 °C met als 
absoluut minimum - 4 °C. Door diep 
in holen weg te kruipen vinden de hage
dissen bescherming tegen de !age nacht
temperatuur. Hier koelt het 's nachts 
lang niet zo sterk af. In de winter hou 
ik een temperatuur van 15-17 oc aan. 
Het terrarium is ingericht met een 
enkele tak en wat stenen, die zo ge
plaatst zijn dat ze gravende dieren niet 
kunnen verpletteren. De bodem bestaat 
uit een laag leem van 5 em. Het voordeel 
is dat gegraven holen intact blijven als 
de grand uitdroogt. Een met glas
strookjes afgezet hoekje van 15x15 em 
wordt constant vochtig gehouden voor 
het leggen van eitjes. Verder is er een 
waterbakje aanwezig om in de behoefte 
aan drinkwater te voorzien. Ongeveer 
een keer per week wordt het terrarium 
Iicht besproeid. 

GEDRAG 
In de gegeven omstandigheden is deze 
Eremias-soort geschikt om in kleine 

groepjes te houden. Voorwaarde is wei 
dat de dieren gelijktijdig in het terra
rium worden ondergebracht. Het toe
voegen van nieuwe dieren aan bestaan
de groepjes gaat over het algemeen 
zeer moeizaam. De nieuwkomer wordt, 
vooral in het begin, door aile !eden 
van de bestaande groep vervolgd. Als 
er twee mannetjes bij elkaar worden 
gehouden zal er altijd een domineren. 
E. guttu/ata is niet schuw. Zelfs pas 
gei'mporteerde dieren vluchten niet 
bij het openen van het terrarium en 
eten direct van een pincet. 's Morgens , 
direct na het inschakelen van het Iicht 
en de verwarming, worden de dieren 
actief. De hagedissen zijn de hele dag 
in de weer met opwarmen, fourageren, 
rennen en klimmen. Het spreekt van
zelf dat zo'n actief dier veel energie 
nodig heeft. In de warme perioden voer 
ik de dieren dan ook veel. Aile insekten, 
van fruitvlieg tot flinke krekel eten ze. 
Ook kattevoer wordt wei gegeten. Sinds 
1989 bepoeder ik al het voedsel met een 
kalk/vitaminepreparaat. Hiervoor ge
bruik ik een mengsel van calciumlactaat 
(melkzure kalk) en Gistocal. Calcium
lactaat bevat ongeveer 20o/o kalk, gisto
cal 20% kalk en 10% fosfor. Eerst 
gebruikte ik een mengsel van vier 
del en calci umlactaat en vij f delen Gisto
cal (een kalk/fosforverhouding van 
3,6 : 1). Tegenwoordig meng ik vijf 
delen calciumlactaat met vier delen 
Gistocal (kalk : fosfor verhouding 
4,5 : 1). Insecten hebben geen kalk
skelet en bevatten relatief veel fosfor. 
Door een preparaat te gebruiken met 
een relatief hoog kalkgehalte wordt 
dit enigszins rechtgetrokken. De ideale 
kalk/fosforverhouding voor reptielen 
is wellicht 1,2 : 1 {ZWART, 1977). 
Verder strooi ik regelmatig calcium
lactaat los in het terrarium, dat soms 
door de dieren wordt opgenomen. 
Wekelijks schud ik enkele druppels 
vitamine D3 door de voedseldieren. 
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VOORTPLANTING 
In 1988 hebben de dieren regelmatig 
legsels van vier a vijf eitjes geprodu
deerd. Vaak ontwikkelden ze goed, 
maar stierven de jongen kort voor het 
uitkomen. Aan het eind van het seizoen 
had ik slechts vier jongen kunnen op
fokken. Ik wijt deze tegenslag aan de 
kalk- en vitamineverstrekking, die ik in 
1989 daarom drastisch heb veranderd, 
zoals beschreven. Het seizoen 1989 
bracht een vee! beter resultaat, name
lijk bijna 40 jongen. Eind januari 
begon de voortplantingsactiviteit met 
baltsgedrag en uiteindelijk paringen. 
Deze zijn buitengewoon ruw. Hetman
netje bijt het vrouwtje in de flank en 
sleept haar gewelddadig het terrarium 
rond, voordat de eigenlijke paring 
plaatsvindt. Soms leidt dit tot Iichte 
verwondingen bij het vrouwtje. 
Het afzetten van de eitjes gebeurt in de 
vochtig gehouden hoek van het terra
rium. Het wijfje graaft een holletje 
en verdwijnt geheel onder het opper
vlak om drie tot vijf eitjes te leggen. 

De paring van J::remias gul/ulata. 

Het diepe graven van de dieren heeft 
te maken met het feit dat in de woestijn 
de vochtige onderlaag diep ligt. De 
eitjes zijn ongeveer 6 mm lang. Ze 
worden in een broedstoof bij een tem
peratuur van 28 tot 30 °C gelegd. Na 
ongeveer 55 dagen komen ze uit. Tot 
eind juni produceren de wijfjes drie tot 
vij f legsels. Daarna blijven ze nog wei 
actief maar leggen zelden meer eitjes. 

OPFOK 
De 7 em lange hagedissen (kop
romplengte 2,5 em) bracht ik onder in 
opfokterraria van 20x10x20 em 
(lxbxh). Een gloeilamp van 15 W zorgde 
voor Iicht en warmte. Het bakje was 
ingericht met leemgrond, steentjes en 
een waterbakje. Een dag na de geboorte 
begonnen de hagedisjes al te eten. Op 
een menu van hoofdzakelijk kleine 
krekels en af en toe fruitvliegen groei
den de jongen snel en probleemloos op. 
Zoals bij bijna aile jonge reptielen is 
de behoefte aan kalk en vitamine D3 
groot. Aile voederdieren werden dan 
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Jongen op het punt van uitkomen. 

ook bestoven met het eerder genoemde 
kalkmengsel. Vitamine 03 werd weke
lijks aan het drinkwater toegevoegd. 
Naar mijn indruk hebben de jongen 
meer behoefte aan drinkwater dan de 
volwassen dieren. Daarom sproei ik 
iedere morgen wat water op een steen, 
wat de dieren direct oplikken. Binnen 
een jaar waren de jongen geslachtsrijp. 
Een vrouwtje legde al na negen maan
den (bevruchte) eitjes. 

CARE AND BREEDING 
EREMIAS GUTTULATA 
Two males and three females are kept together in 
a small desert terrarium . One male is dominant. 
In summer the animals mate at temperatures bet
ween 28 and 33 °C. In wintertime they are less ac
tive. A female can produce up to four clutches of 
four to five eggs each season. They hatch in ap
prox. 55 days. The young reach maturity in about 
one year. Breeding results were improved largely 
by administering extra calcium, phosphorus and 
vitamin D3. 

LITERATUUR 
ZWART, P., 1977. Ca / P-VerhlUtnis. Versor
gung bei Reptilien und durch Mangeln verursach
te Krankheiten. Lezing in Wenen. 
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Ervaringen met de hamerkikker 
(Limnodynastes peroniz) 

INLEIDING 
De hamerkikker (Limnodynastes pero
nii, familie Leptodaetylidae, is afkom
stig uit bet oostelijk deel van Austra
liC!. Dit dier is makkelijk te houden 
en wordt sinds vele generaties in Neder
land gekweekt. De kweek stelt geen bij
zondere eisen (HILLENIUS, 1962; MID
DENOORP, 1981). ZUURMOND (1983) 
gaf de tip om larfjes van deze kikker 
als voedseldier te gebruiken, vooral 
voor watersalamanders. Ook verzon hij 
met Hans Netten de Nederlandse naam 
'hamerkikker', die al flink ingebur
gerd is. In 1985 kreeg ik van Frits van 
Leeuwen vij f dieren. Uit deze dieren 
heb ik tot 1989 205 dieren tot 3 em 
grootte kunnen opkweken. In dit artikel 
besehrijf ik de methode waarop ik de 
dieren gehouden en gekweekt heb. Ver
volgens bebandel ik enkele aspeeten 
van bet gedrag, hoe goed L. peronii 
bestand is tegen kou en bet belang van 
deze kikker als voedseldier. 

UITERLIJK 
De hamerkikker is een middelgrote 
kikker (5 em lang). De kleur kan vari
eren van grijsbruin tot roodbruin. Over 
de rug en de kop loopt een aantal don
kere lengtestrepen. Op de buik zijn de 
dieren wit. De mannetjes en de vrouw
tjes zijn goed van elkaar te ondersehei
den. Mannetjes hebben op hun keel een 
geelgekleurde kwaakblaas en hebben 
dikke en zwaar gebouwde voorpoten. 
Vrouwtjes hebben dunne voorpoten en 
hun liehaam heeft een ronder model. 

INRICHTING VAN DE BAK 
Een groepje van vier tot zes dieren is 
te huisvesten in een aquarium van 
70x30x30 em. Een waterhoogte van 

5-10 em is voldoende. Als landgedeelte 
kunnen stukken turf, kurksehors, 
bakstenen, andere stenen en PVC-pijp 
gebruikt worden. Belangrijk is dat er 
voehtige en droge plekken zijn. Sehuil
plaatsen, gemaakt van bijvoorbeeld 
platte stenen, stukken turf, kurk
sehors of een bloempot, zijn ook be
langrijk. De kikkers maken daar dank
baar gebruik van. Ook in bet water 
moeten inhammetjes ontstaan, afge
dekt met een stuk kurksehors, steen 
of een stuk turf, zodat de kikker zieh 
daar veilig voelt. Op de bodem van de 
bak kan een laagje grind gelegd wor
den. In zo'n bakje kunnen allerlei 
plantjes groeien, zoals mos, Trades
cantia, kruipende Ficus, waterpest en 
Vallisneria. Ten slotte kan een TL-buis 
voor de verliehting zorgen. De bak is 
eenvoudig te versebonen door bet water 
te verversen. De temperatuur in mijn 
kamer was meestal18-20 °C. In de win
ter kon de temperatuur dalen tot 14 of 
15 °C, in de zomer kon bet 25 oc of 
warmer worden. 

VOEDSEL 
Hamerkikkers zijn geen kieskeurige 
eters. Graag gegeten worden regen
wormen, pissebedden, kruisspinnen 
en meelwormen. Verder eten ze ook nog 
wasmotten, krekels, vliegen en vliege
maden. Jonge kikkertjes eten tubifex 
en fruitvliegen, beide bestoven met 
Gistoeal. Pas gemetamorfoseerde kik
kertjes kunnen gevoerd worden met de 
grote fruitvlieg. Een reeept voor bet 
kweken van fruitvliegen is besehreven 
door VERGOOSSEN (1985). Later eten ze 
pas uitgekomen wandelende takjes, 
muggelarven, stukjes regenworm, 
jonge meelwormen, jonge spinnetjes 



De hamerkikker. Foto: P. Mudde. 
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en jonge pissebedjes. Misschien is bet 
ook wei handig om vliegen te vangen 
in een vliegenval.VAN UCHELEN (1987) 
schreef hoe je zelf een vliegenval kunt 
maken. 

GEDRAG 
De hamerkikker dankt zijn naam aan 
bet tikkende geluid dat door de manne
tjes gemaakt wordt. Het geluid doet 
soms ook denken aan hamergeklop; 
de sterkte hangt af van de grootte van 
bet kwakende mannetje. Het lijkt ook 
wei wat op bet geluid van een druppende 
kraan. De mannetjes kwaken vooral 
's avonds en's nachts, waarbij zein bet 
water zitten. Mannetjes hebben een 
eigen holletje, dat ze tegen andere 
mannetjes verdedigen. Er komen vecht
partijtjes tussen mannetjes voor. Dit 
kan zelfs tot verwondingen leiden. Het 
beste is daarom om enkele mannetjes 
met meer vrouwtjes te houden, bijvoor
beeld vier vrouwtjes met twee manne
tjes. De hamerkikker vertoont ook een 
interessant seksueel gedrag. Een vrouw
tje dat eieren moet leggen, wordt door 
bet gekwaak van een mannetje aange
lokt. Wanneer bet mannetje bet vrouw
tje beetheeft, begint de paring. Hierbij 
slaat bet vrouwtje eerst met haar voor
poten op bet water, waardoor ze een 

luchtbel meeneemt, en strijkt deze over 
haar buik. Aan de achterkant stijgt de 
Iucht, verpakt met slijm, weer omhoog. 
Voor dit doe! heeft bet vrouwtje ver
brede lamellen aan de vingers. Wat 
later worden de eieren gelegd, die dan 
tussen de drijvende luchtbellen terecht
komen. Aan bet eind van de rit drijft 
er een stralend wit schuimnest op bet 
water. Wanneer een vrouwtje eieren 
moet leggen, kwaken de mannetjes 
vaker en luider. Ik kon dat goed horen, 
want ik hield de kikkers in mijn slaap
kamer. Op den duur kon ik 's avonds 
in bed al horen dater de volgende mor
gen een schuimnest in bet terrarium 
zou zijn. 

HET OPKWEKEN 
Na een dag of wat zakt bet schuimnest 
in en komen er larfjes uit. Deze eten 
biergistpillen en groeien snel. Verder 
eten ze ook nog gedroogde brandnetels, 
diepvries Mysis en watervlooien, en al
gen die in de bak groeien. De kikkervis
jes kunnen in de bak van de ouders op
groeien. Wanneer je ze echter iri een 
aparte bak opkweekt, hoef je later de 
jonge kikkertjes niet uit de bak van de 
ouders te vangen. Na drie maanden 
klimmen de jonge kikkertjes aan land. 
Eerst teren ze nog een tijdje op hun 
staart. Volgens mij is bet bet beste 
om de jonge kikkertjes in een apart 
klein bakje op te kweken, omdat ze 
dan dicht op bet voer zitten en de 
ouderdieren bet voer dan niet opeten. 
Tubifex in een schaaltje en fruitvliegen, 
beide bestoven met Gistocal worden 
gegeten. Wanneer er veel jonge kikker
tjes zijn, voer ik iedere dag en houd 
bet voerschaaltje goed schoon, omdat 
tubifex snel bederft. Zo groeien ze snel 
op en kunnen ze grot ere prooien aan. 
Na zeven maanden beginnen er kikkers 
voorzichtig te kwaken. Het zal dan niet 
meer lang duren voordat er weer een 
schuimnest is. 
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KOUDERESISTENTIE 
Ik heb negen jonge kikkers (3 em) ge
durende drie weken in de koelkast ge
daan bij 4 °C. De dieren waren in een 
klein bakje geplaatst (25x15x15 em) 
met wat voehtig mos en stukjes turf. 
Aile bleven in Ieven. Ik heb nog een 
keer elf kikkers twee maanden in de 
koelkast gedaan. Twee gingen dood, de 
rest bleef Ieven. Hamerkikkers kunnen 
dus tegen een periode van kou. Of een 
koudeperiode later nog gevolgen heeft 
voor bijvoorbeeld groei, vruehtbaar
heid of sterfte is mij niet bekend. 
In 1988 heb ik wat larfjes in een tuin
vijvertje los gelaten, met bet idee dat 
ze de winter toch niet zouden overleven. 
In de volgende zomer ( 1989) vond ik 
eehter twee kikkertjes van 2,0 en 2,2 em 
lang. De zomer daarna zat er een hamer
kikker te kwaken in de vijver. Oat bete
kent dat hamerkikkers een zaehte win
ter kunnen overleven en in bet Neder
landse klimaat volwassen kunnen wor
den. Het is de vraag of hamerkikkers 
een strenge winter kunnen overleven. 
Voorzichtigheid is geboden. De hamer
kikker zal niet bet eerste uitheemse dier 
zijn dat zieh in Nederland vestigt. 

BRUIKBAARHEID 
ALS VOEDSELDIER 
De hoge produetiviteit maakt de hamer
kikker geschikt als voedseldier. MID

DENDORP (1981) vermeldt dat een 
vrouwtje om de drie a vijf weken eieren 
kan leggen. Volgens hem bevat een leg
sel 150 tot 500 eitjes. Bij mij bevatten 
drie legsels echter 1110, 1352 en 1539 
eitjes. Het was een heel werk om al die 
eitjes te tellen. Vrijwel aile eitjes komen 
uit, zelfs na bet uit elkaar peuteren van 
de sehuimnesten. Missehien kan de 
vruehtbaarheid van deze kikker ver
hoogd worden door meer te voeren. 
De kikkervisjes worden graag gegeten 
door moerassehildpadden, salaman-

ders en ringslangen. Handig is dat 
L. peronii wei drie maanden een kikker
visje blijft, wat nog verlengd kan wor
den door ze koud te houden. Dejonge 
kikkertjes worden goed gegeten door 
jonge slangen als Candoia en Trime
resurus (pers. med. R. Scholten en 
A. Koot). Meestal moeten de jongen 
van deze slangen gedwangvoederd wor
den met stukjes muis. De vraag is of 
je pas gemetamorfoseerde kikkertjes 
ook lange tijd in de koelkast kunt 
bewaren of dat slangen diepvrieskik
kers eten. Dan is bet mogelijk een voor
raad kikkers aan te leggen. Hierdoor 
zouden de kweekresultaten met Can
doia en Trimeresurus en wellieht andere 
slangen beter kunnen worden. 
Afgezien van dit nut blijft de hamer
kikker door zijn uiterlijk en gedrag 
een leuk terrariumdier, dat ik iedereen 
kan aanbevelen. 

EXPERIENCES WITH 
LIMNODYNASTES PERON/l 
A method for keeping and breeding Limnody
nastes peronii is described. This frog is easily kept 
in an aquarium with shallow water, a land area 
with wet and dry spots and many hiding places. 
A great variety of insects, earth worms and spi
ders are eaten. The males are territorial. The eggs 
are laid in a floating nest of foam. This frog is re
sistent to a period of cold and may survive in the 
European climate. The tadpoles and small frogs 
can be used as food for newts, terrapins and sna
kes, especially for young snakes (e.g. Candoia 
and Trimeresurus). 
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De ondersoorten van de 
panterschildpad ( Geochelone pardalis) 

INLEIDING 
De laatste jaren werden in Nederland 
op vrij grote scbaal panterscbildpadden 
in de dierenbandel aangeboden. De 
meeste in Nederland gelmporteerde die
ren zijn waarscbijnlijk uit Tanzania af
komstig (VAN LIEROP & BRUEKERS, 

1989). Dit land maakt onderdeel uit van 
bet grote verspreidingsgebied van de 
ondersoort Geochelone pardalis bab
cocki (PRITCHARD, 1979). 

TWEE ONDERSOORTEN 
G. p . babcocki wordt, bebalve in Tan
zania ook aangetroffen in zuidelijk 
Soedan, Etbiopie, Somalie, Oeganda, 
Kenia, Mo9ambique, Malawi, Zambia, 
Zimbabwe, Botswana, Natal, Trans
vaal, Kaap Provincie, zuidwestelijk 

Links G. p. pardalis en rechts G. p. babcocki. 

Afrika en Angola. De ondersoort 
G. p . pqrdalis komt in een relatief klein 
gebied in Zuid-Afrika voor, namelijk 
bet noordelijk dee! van Kolmanskop 
en Keetmanskop (PRITCHARD, 1979). 
De verspreidingsgebieden van de onder
soorten scbijnen elkaar op verscbillen
de plaatsen te overlappen. 

VERSCHILLEN TUSSEN 
DE ONDERSOORTEN 
Volgens PRITCHARD (1979) is G. p . 
babcocki te berkennen aan een boog 
rugscbild. Op de centrale scbilden van 
bet rugscbild van jonge exemplaren is 
door de middenlijn een donkere teke
ning zicbtbaar. Bij G. p. pardalis be
vindt deze vlekkentekening zicb aan 
weerszijden van de middenlijn. In bet 
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artikel van POGLAYEN-NEUWALL (1983) 
staat nog een ander verschil tussen de 
twee ondersoorten. Op de wervelschil
den van G. p. babcocki kan men een 
donkere kern onderscheiden en bij 
G. p. pardalis twee. Tot slot: G. p. par
dalis heeft diep gezaagde randschilden 
naast bet staartschild. Bij G. p. bab
cocki zijn de inkepingen in de rand
schilden minder duidelijk {ZWARTE

POORTE, pers. med.). 

VERGELIJKING 
In 1989 was ik in de gelegenheid om bij 
een Duitse schildpaddenliefbebber twee 
panterschildpadden te bekijken die uit 
Zuid-Afrika afkomstig zijn. Gelet op 
de hierboven genoemde verschillen tus
sen de ondersoorten nemen wij aan dat 
deze exemplaren tot de ondersoort 
G. p. pardalis behoren. Nadat ik een 
aantal foto's had genomen, kon ik bet 
uiterlijk van deze dieren vergelijken 
met dat van mijn dieren, die uit Tanza
nia afkomstig zijn. 
Op de foto's zijn de verschillen goed 
zichtbaar. Zeer duidelijk is te zien dat 
op bet eerste en laatste wervelschild 
van G. p. pardalis twee punten zitten 
en dat de wervelschilden van G. p. bab
cocki een vrij Iicht centraal gedeelte 
hebben. Overigens lijkt dit dier op bet 
voorste wervelschild ook twee pigment
vlekken te hebben. Die vlekken zijn 
echter ontstaan door slijtage van de 
hoornlaag in bet midden van bet schild. 
Wat verder opvalt is bet afwijkende 
vlekkenpatroon van de dieren. 

GEEN ONDERSOORTEN 
In hun boek over schildpadden in Zuid
Afrika stellen BOYCOTT & BOURQUIN 

(1988) dat de verdeling van G. pardalis 
in twee ondersoorten niet terecht is. 
Dat zou inhouden dat de verschillen 
zoals die in dit artikel zijn beschreven 
moeten worden aangemerkt als variatie 
binnen de soort. Aileen een gericht 
onderzoek kan op dit gebied duidelijk
heid scheppen. 

DANKWOORD 
Ik dank W. von Lipzig dat ik bij hem G. p. parda
lis mocht fotograferen en Henk Zwartepoorte 
voor bet kritisch doorlezen van bet manuscript. 

THE SUBSPECIES OF 
GEOCHELONE PARDAL/S 
The differences between G. p. pardalis and G. p. 
babcocki, as mentioned by PRITCHARD (1979); 
POGLAYEN·NEUWALL (1983) and ZWARTEPOORTE 

(pers. comm.) are briefly discussed. BOYCOTr & 

BOURQUIN (1988) consider the subdivision in two 
subspecies as not valid. 
The author compared his own Tanzanian animals 
with two South African animals from Mr. Lipzig 
(respectively babcocki and pardalis, 
presumably). Intraspecific variability or a real di
version in subspecies remains to be investigated. 
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INLEIDING 
Elf jaar geleden heb ik met de ruwe 
groene grasslang (Opheodrys aestivus), 
die ik toen hield, een bescheiden kweek
resultaat geboekt. Deze aantrekkelij
ke slangesoort werd en wordt veelvuldig 
ingevoerd. Vaak wordt hij te koop aan
geboden bij de plaatselijke dierenwin
kel met maar enkele terraria. }:let lijken 
ideale terrariurndieren: ze zijn mooi, fel 
gekleurd, verbergen zich in bet terrari
um niet, en worden aangeboden als 'in
sektenetend'. Mijn vermoeden is dat de
ze soort voor een deel door beginnende 
liefhebbers wordt gekocht, met de be
doeling hem in een terrarium met hage
dissen of kikkers te plaatsen - wat ik 
zelf toen ook deed. In Lacerta ben ik 
nog geen artikel tegengekomen over de
ze slang. Daarom wil ik mijn ervaringen 

Kop van de ruwe grasslang. 

met deze soort bier geven. Ook zai ik 
iets opmerken over andere Opheodrys
soorten. 

HET GESLACHT OPHEODR YS 
Dit geslacht heeft een op bet eerste ge
zicht vreemd verspreidingsgebied, na
melijk Noord-Amerika en bet oosten 
van Azie. Aile soorten van bet geslacht 
zijn groen van kleur, met een lichtere tot 
witte buikzijde. Ze zijn slank gebouwd 
en hebben ronde pupillen. De slangen 
zijn overdag actief, niet agressief, en 
hebben niet de gewoonte zich onder ste
nen, vegetatie of iets dergelijks te ver
bergen. 
De bekendste soorten zijn Opheodrys 
aestivus en Opheodrys vernalis. De 
eerste, de ruwe groene slang of ruwe 
grasslang, wordt zo genoemd vanwege 
de gekielde schubben. Als maximale 
lengte wordt 116 em opgegeven, maar 
de meeste volwassen dieren zijn tussen 
de 60 en 85 em lang, waarbij de manne
tje kleiner zijn dan de vrouwtjes. Deze 
soort komt voor in bet oosten van de 
Verenigde Staten, van New Jersey tot 
Florida, naar bet westen toe tot Texas, 
Kansas en bet noordoosten van Mexico 
(BEHLER, 1979). 
Opheodrys vernalis, de gladde gras
slang, heeft in tegenstelling tot de ruwe 
grasslang gladde schubben en is meer 
gedrongen van bouw. De gemiddelde 
lengte van deze soort is 50 em. Het ver
spreidingsgebied loopt van bet zuiden 
van Canada, via bet noorden en noord
oosten van de Verenigde Staten tot 
noordelijk Mexico. Er zijn twee onder
soorten: Opheodrys vernalis vernalis en 
Opheodrys vernalis blanchardi. De 
eerste ondersoort komt voor in bet 
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oostelijk dee! van het verspreidings
gebied, de tweede in het westelijk dee! 
(CONANT, 1975). 
Andere, minder bekende soorten van 
dit geslaeht zijn 0. mayae (die voor
komt in het noorden van het schierei
land Yucatan in Mexico) (DATHE, 

1987), 0. semicarinatus (die voorkomt 
in Japan), 0. herminae (in het zuiden 
van Japan en op de Ryu-Kyu-eilanden), 
0. kikuzaoti (in Japan), en 0. major. 
Deze laatste soort is vrij groat (tot 125 
em, met een gemiddelde van 85 em) en 
stevig gebouwd. Deze dieren hebben 
ook gladde schubben. Het versprei
dingsgebied is Taiwan, zuidoostelijk 
China, Hong Kong en Zuid-Vietnam 
(KARSEN et al., 1986; STEEHOUDER, 

1983; MERTHENS, 1987). 
In Azie schijnen nog enkele soorten 
voor te komen, maar welke dat zijn, 
is mij niet bekend. In de handel wordt 
veruit het meest 0 . aestivus aangebo
den, die dus het meest bekend is bij de 
terrariumhouder. 0. vernalis wordt zo 
nu en dan aangeboden en 0. semicari-

nat us en 0. major zag ik eenmaal in de 
handel. 

DE DIEREN EN HET TERRARIUM 
Bij een importeur kocht ik in maart 1979 
een volwassen paartje. Het mannetje 
was ongeveer 65 em lang, het vrouwtje 
80 em. Ze werden in een terrarium van 
60x40x40 em gehuisvest, dat was inge
rieht met een stronk en enkele planten. 
Op de bodem was op ongeveer 15 em 
van de voorruit een strook glas gelijmd, 
zodat er een watergedeelte ontstond . 
Het terrarium werd aileen overdag ver
licht en verwarmd door middel van twee 
gloeilampen van 25 W. Daarnaast vie! 
er daglicht in. De temperatuur was 
tussen de 23 en 27 oc overdag, 's nachts 
lager. 
Behalve door de beide grasslangen werd 
dit terrarium bewoond door een paartje 
oranjekeelanolissen (Anolis sagrei 
ornidoides) en een drietal roodkeel
anolissen (Anolis carolinensis). Dit is 
natuurlijk wei wat vee! voor zo'n kleine 
ruimte, maar het bleek in ieder geval 



voor de oranjekeelanolissen geen be
zwaar, gezien het feit dat ze zich goed 
voortplantten: iedere twee maanden 
legde het vrouwtje een of twee eieren. 
Ook de roodkeelanolissen hebben enke
le malen eieren gelegd. 
De slangen bleven bijna altijd bovenin 
de bak en gedroegen zich dus als echte 
klimslangen . Uit de literatuur blijkt dit 
ook zo te zijn: elke keer wordt vermeld 
dat ze zich in struiken bevinden, en bij 
een onderzoek in een bepaald gebied 
bleek dat de meeste dieren zich op een 
hoogte van tussen 1 en 3 meter in de 
struiken ophielden (PLU~MER, 1981). 
De andere Opheodrys-soorten schijnen 
vee! meer bodembewoners te zijn die 
meestal niet zo hoog klimmen. In elk 
geval geldt dit voor 0 . vernalis, 0. 
major en 0 . herminae (MERTHENS, 

1987). 

VOEDSEL 
Zoals ik al eerder vermeldde, kocht ik 
de dieren omdat ze insektenetend waren 
en bij mijn anolissen geplaatst konden 
worden. Welke insekten daarbij be
doeld werden, bleef onduidelijk, maar 
wei werd erbij gezegd dat grote variatie 
belangrijk was. In elk geval greep het 
mannetje al na een paar uur een kleine 
en magere roodkeelanolis. Dit diertje 

Ruwe groene grasslang. 

werd wei doodgebeten, maar niet opge
geten. Dit is overigens de enige keer 
dat ik heb gemerkt dat de grasslangen 
probeerden een hagedis te eten. 
Het was duidelijk dat de dieren honge
rig waren, dus ik probeerde ze meteen 
te voeren. Meelwormen en vliegen 
accepteerden ze niet, maar krekels 
gelukkig wei. Om de geadviseerde 
variatie te krijgen, probeerde ik vee! 
soorten insekten uit , met wisselend 
succes. Bij mij aten de dieren: veld-, 
huis- en boskrekels, allerlei soorten 
sprinkhanen, diverse weinig of niet 
behaarde rupsen, aile soorten spinnen, 
en langpootmuggen. Later bleek mij 
uit literatuur, dat dit overeenkomt 
met de waarnemingen van anderen, 
zowel in het terrarium als in de natuur 
(GRZIMEK, 1973; PLUMMER, 1981; 
PAULDURO, 1980, 1981). In het terrari
um zouden ze ook nog paardevliegen en 
wasmotlarven eten, en in de natuur 
schorpioenen (PAULDURO, 1980). 
De voedseldieren bestrooide ik regel
matig met Gistocal. Verder sproeide 
ik het terrarium ongeveer tweemaal 
per week. 
Voor 0 . vernalis worden in de literatuur 
dezelfde voedseldieren genoemd, maar 
het schijnt dat deze soort vee! moeilijker 
eet in gevangenschap en vaak aile voed
sel weigert. Ook voor de Aziatische 
soorten schijnt dit op te gaan. Over deze 
wordt geschreven dat ze hoofdzakelijk 
aardwormen eten, naast zachte andere 
insekten en rupsen. Voor 0. major zijn 
aardwormen belangrijk voedsel. Toch 
weigert deze soort in het terrarium vaak 
ook dit voedsel te accepteren (KARSEN et 
al., 1986). 

VOORTPLANTING 
Er is geen speciale stimulans in de zin 
van opzettelijke temperatuur- of licht
duurwisseling gebruikt om de dieren 
tot voortplanting aan te zetten, en er 
is evenmin een paring waargenomen. 
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Het vrouwtje werd in juni wei wat dik
ker en begon iets minder te eten. In juli 
trof ik in de aarde van een van de plan
tenbakken drie eieren aan. Deze waren 
half ingegraven maar nog wei zicht
baar. Ik heb ze voorzichtig uit de pot
grand gehaald. Ze waren ca. 30 mm 
lang en 10 mm breed. Een ei bleek een 
klein gaatje in de schaal te hebben en is 
vrij snel verrot. 
In die tijd wist ik nog weinig af van bet 
uitbroeden van reptieleneieren, en ik 
ben toen voornamelijk op mijn intuitie 
afgegaan. In een leeg krekeldoosje heb 
ik een mengsel van veenmos en pot
grand gedaan, en bier heb ik de overige 
twee eieren in gedaan, ongeveer zo diep 
ingegraven als ik ze gevonden had. Het 
geheel werd met een Iicht vochtig kof
fiefilter afgedekt. Dit doosje werd nu 
gewoon los in de woonkamer gezet, 
zonder enige vorm van extra verwar
ming. Ik nam aan dat de redelijk con
stante warmte bier wei zou voldoen. 
Een ei groeide vanaf bet begin goed 
en bleef er ook goed uitzien. Het andere 
deed bet in bet begin nog redelijk, maar 
schrompelde na enige tijd toch wei wat 
in. Het verkleurde wei wat (bruin), 
maar beschimmelde toch niet. In okto
ber, dus na drie maanden, kwam bet ei 
dater goed uitzag uit: 's avonds stak bet 
kopje naar buiten, en de volgende dag 
kwam bet slangetje uit bet ei. Het had 
nog een dooierrest aan de buik hangen, 
die er na twee dagen vanzelf afviel. 
Het diertje was ongeveer 12 em lang 
en had bier en daar wat onregelmatig
heden in bet schubbenkleed (mogelijk 
door de toch wat te lage en onregel
matige temperatuur). Het slechte ei 
bleek na opening een dood en halfvol
groeid embryo te bevatten. 
Het levende jong was wat meer gedron
gen van bouw dan de volwassen dieren, 
en grijsgroen van kleur; later verander
de dit in olijfgroen. Uit de literatuur 
vernam ik dat dit een normaal kleur-

verloop is, en dat pas later de helder
groene kleur verschijnt. 
In de literatuur vond ik meldingen van 
legsels tot twaalf eieren toe, met een ge
middelde van zes eieren per legsel. De 
broedduur varieert daarbij van 36 tot 
110 dagen. Voor 0. major worden leg
sets van twee tot tien eieren genoemd 
(KARSEN et al., 1987). 

OPFOK 
Het jonge grasslangetje werd aileen in 
een klein plastic bakje van 30x20x20 em 
gedaan, dat zonder verdere verwarming 
in de woonkamer werd gezet. In bet 
bakje bevonden zich enkele klimtakjes 
en een schaaltje met water. De bodem 
was bedekt met gewassen zand. 
Het jonge dier kreeg dezelfde voedsel
dieren als de volwassen exemplaren, 
aileen kleiner. Het slangetje at echter 
aileen maar spinnen, en heeft ook nooit 
iets anders gegeten. Het groeide redelijk 
goed en vervelde regelmatig. Na negen 
maanden is bet toch doodgegaan, 
waaraan is moeilijk te zeggen. Overi
gens aten jonge dieren bij andere lief
hebbers wei kleine krekels, sprinkhanen 
en dergelijke. 

SLOTOPMERKINGEN 
Het vrouwtje stierf in de maand decem
ber van bet jaar waarin ze zich voortge
plant had, na een maaltijd van vijftien 
grote kruisspinnen. Of ze gestorven is 
door een teveel aan gif van deze spin
nen, is moelijk te zeggen. Het mannetje 
stierf bijna twee jaar na aanschaf. Het 
dier leek bet goed te doen, tot bet op 
de grond ging liggen in een danker 
hoekje, en na drie dagen stierf. 
Het lijkt erop dat deze slangesoort niet 
echt gemakkelijk te houden is. Dater 
van de grote importen na tangere tijd 
nog maar zo weinig dieren in Ieven blij
ven, en dat er maar zeer matig mee ge
kweekt wordt, bevestigt mijn opinie. 
Desondanks geldt 0. aestivus nog als 



LACERTA 49(1) 15 

de meest houdbare soort binnen dit 
geslacht. 
Ik heb deze soort verder niet meer ge
houden, maar zou bet nu zeker anders 
doen. Zo zou ik nog maar een paartje 
tegelijk in een bak houden, zonder 
andere dieren als medebewoners. Ver
der zou ik ze een seizoenswisseling 
geven, met zo mogelijk een winter
slaap van drie maanden. En natuurlijk 
zou ik de ontlasting (Iaten) onderzoeken 
en eventuele parasieten bestrijden. 
Ten slotte zou ik de eieren nu liever 
in een broedstoof uitbroeden bij ca. 27 
°C. Het voedselaanbod zou ik niet ver
anderen. 

OPHEODRYSAESTIVUS 
In 1979 a couple of these snakes were obtained 
and put in a terrarium, together with some small 
lizards. The green, mediumsized snakes eat in
sects and other small invertebrates. 
After three months the female laid three eggs. 
One was damaged, the other two were put in a 
small container on a bit of sphagnum. One hat
ched three months later. The young snake grew 
more or less normal on a diet of spiders. Due to an 
unknown cause it died after nine months. 
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De commerciele kweek van de nijlkrokodil 
( Crocodylus niloticus) in Zimbabwe 

INLEIDING 
Van september 1988 tot en met januari 
1989 beb ik een studiereis gemaakt door 
Zambia, Zimbabwe en Zuid-Mrika om 
de vis- en krokodillenkweek in deze Ian
den te bekijken. In bet volgende verslag 
wil ik wat vertellen over de commerciele 
krokodillenkweek in Zimbabwe. Aan 
deze kweek zitten verschillende kanten. 
De recbtgeaarde berpetoloog zal weinig 
gecbarmeerd zijn van bet lot dat deze 
dieren na ongeveer anderbalf tot twee 
jaar wacbt. Het was echter niet zonder 
reden dat in de jaren zestig bet 'Depart
ment of National Parks and Wildlife 
Management' in Zimbabwe aan een be
perkte groep mensen toestemming gaf 
op commerciele basis krokodillen te 
gaan kweken. Deze maatregel was no
dig omdat de ongecontroleerde exploi
tatie van krokodillen door professio
nele jagers ervoor had gezorgd dat de 
oorspronkelijke populaties in Afrika 
nagenoeg waren verdwenen. De jacht
activiteiten zijn nu ingeperkt daar in de 
grote vraag naar de kostbare krokodil
lehuid op de wereldmarkt nu hoofd
zakelijk voorzien wordt door kweke
rijen. Bijkomende voordelen zijn dat 
de stroperij de wind uit de zeilen is 
genomen en dat zogenaamde probleem
dieren in de buurt van dorpen als econo
misch waardevol worden gezien, gevan
gen worden en als fokdier in kwekerijen 
worden gebruikt. Vroeger was bet zo 
dat een in de nabijheid van een dorp 
gesignaleerde krokodil direct gedood 
werd. Door de sterke bevolkingsgroei 
zijn de gevolgen hiervan voor de kro
kodillenpopulaties uiteindelijk even 
desastreus als die van de stroperij. 

HET VERKRIJGEN VAN EIEREN 
De commerciele krokodillenfarms in 
Zimbabwe krijgen hun eieren door een 
combinatie van uit bet wild verzamelen 
van eieren op basis van verstrekte 
vergunningen, en eieren die worden 
verkregen van in gevangenschap ge
kweekte en opgefokte dieren. De aan
tallen uit bet wild te verzamelen eieren, 
de quota, worden per kwekerij bepaald 
door bet 'Departement of National 
Parks and Wildlife Management'. Deze 
quota zijn atbankelijk van bet effect 
van bet verzamelen van de eieren op de 
wilde populatiegrootte in bet vangge
bied van de kwekerijen, en van bet succes 
dat de kwekerijen hebben gehad bij bet 
uitbroeden van de eieren en bet opfok
ken van de jongen in voorgaande jaren. 
Volwassen krokodillen paren in juli en 
begin augustus. De wijfjes produceren 
van midden tot eind september, atban
kelijk van hun grootte en gewicht, leg
sels van 17 tot 77 eieren in daarvoor uit
gegraven nestkamers op zandbanken en 
droge rivierbeddingen. De nijlvaraan 
( Varanus niloticus) graaft regelmatig 
legsels uit en eet eieren op. Het uitko
men van de eieren begint 90 dagen later, 
direct na bet begin van bet regenseizoen 
in december. 
De krokodillen in gevangenschap ko
men betrekkelijk eenvoudig tot paring 
indien bij bet on twerp van bet waterdeel 
van de kooi rekening is gehouden met 
een voldoende waterdiepte zodat bet 
mannetje bij de paring in staat is zijn 
staart onder bet lichaam van bet vrouw
tje te brengen. 
Krokodillenkwekers verzamelen de 
eieren in begin november, 50-60 dagen 
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na het leggen wanneer de embryonale 
ontwikkeling een stadium heeft bereikt 
dat het onwaarschijnlijk is dat deze zal 
stagneren of dat de dood zal intreden 
tengevolge van het verzarnelen, trans
port en daaropvolgende verdere incu
batie van de eieren. Een bijkomend 
voordeel van het verzarnelen in dit 
stadium is dat zich ontwikkelende 
eieren kunnen worden onderscheiden 
van onvruchtbare, dode of zwaar be
schadigde eieren die wei in de quota 
meetellen. Ook de verdere incubatie 
kost minder tijd, moeite en geld. 
Omdat uit onderzoek is gebleken dat 
het verzarnelen direct na het leggen 
geen schade aan het embryo hoeft te 
berokkenen, gebeurt dit nu ook wei. 
Het kan voordelig zijn omdat de kweker 
in staat is gebruik te maken van de tem
peratuurafhankelijke geslachtsbepa
ling die tussen de 7 e en 21 e incubatiedag 
plaastvindt. De kweker kan nu kiezen 
voor mannelijke jongen, die een grotere 
overlevingskans hebben en sneller 
groeien. Bij een temperatuur van onge-

veer 32 °C komen er hoofdzakelijk 
mannelijke jongen uit de eieren. Door 
de ontwikkelingen in de incubatietech
nieken wordt steeds meer gekozen voor 
de laatste optie. Hierdoor zijn ook de 
verliezen door predatie, overstroming 
en rotting verrninderd. Na het verza
melen worden de eieren per legsel ver
pakt in styropor dozen, gevuld met 
zand, bladeren en droog Kariba-wier 
(Salvinia molesta). Voordat de eieren 
uit het nest worden gehaald, wordt de 
bovenkant van het ei gemerkt zodat ze 
in dezelfde positie getransporteerd 
en geYncubeerd kunnen worden. Dit 
voorkomt een stop in de ontwikkeling 
en vermindert de kans op wurging van 
het embryo door de navelstreng. Tij
dens het transport wordt ervoor ge
zorgd dat de eieren op dezelfde tempe
ratuur blijven als de nesttemperatuur. 

IN CUBA TIE 
De meest ouderwetse methode is het 
kunstnest, waarbij de eieren in een met 
bakstenen ommuurde zandhoop door 

De ouderdieren worden onder zo natuurlijk mogelijke condities gehouden, zodat voortplanting kan 
plaatsvinden. 



Praktisc~ slachtrijpe dieren (120 em) gehouden onder hoge dichtheden in 
lange vijvers (diepte ± I m). Er zijn natuurlijke zonnestranden (beton, 
zand en gras) in verband met de gezondheid van de dieren. 
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de zon worden uitgebroed. Men kent 
ook het zogenaamde 'hatching box' 
systeem, waarbij de eieren in met zand 
gevulde kunststofdozen in een ver
warmde ruimte staan. Bij de meest ge
avanceerde methode staan de eieren in 
een broedkamer waar de omstandig
heden nauwkeurig geregeld kunnen 
worden. 
Ik zal bier aileen ingaan op de meest 
interessante: de geavanceerde incuba
tiemethode. Deze bestaat uit een kleine 
(10 m2·vtoeroppervlak), goed geisoleer
de ruimte met gepleisterde wit ge-
verfde muren zodat deze eenvoudig 
gewassen kunnen worden met het oog 

op de strenge bedrijfshygienische voor
schriften. De eieren staan 'droog' 
(d.w.z. zonder gebruik te maken van 
verdere verpakkingsmedia) in plastic 
eierhouders. De temperatuur wordt 
met behulp van een gevoelige thermos
taat en een daaraan gekoppelde hete 
luchtverwarmer op 32 °C ± 0.5 °C 
gehouden. Hoge luchtvochtigheid 
wordt verkregen door op de vloer 
staand of continu stromend water. 
In de kunstmatig gecontroleerde incu
batiekamers kan een percentage uitko
mende eieren worden verkregen van 
meer dan 90o/o, oplopend tot 96%. 
Dit is hoog in vergelijking tot de maxi
maal 90% onder ideate omstandighe
den die bereikt kan worden met de 
andere methodes van uitbroeden. De 
meeste kwekers hebben daarom de ge
avanceerde incubatiemethode in hun 
bedrijfsvoering opgenomen wat hun 
tevens de mogelijkheid biedt te kiezen 
voor bet vroege verzamelen van de 
eieren. 

HET UITKOMEN VAN DE EIEREN 
Vlak voordat de jongen uit het ei ko
men, maken ze kwakende geluiden. 
Indien nog gebruik wordt gemaakt van 
de kunstnestmethode is het zaak op 
dat moment de grond hoven de eieren 
te verwijderen zodat de jonge kroko
dillen het nest eenvoudig kunnen ver
laten. Op sommige kwekerijen worden 
dozen met kwakendejongen verwijderd 
omdat men denkt (niet bewezen) dat 
deze geluiden bet voortijdige uitkomen 
van minder ver ontwikkelde legsels 
kunnen bevorderen. Jongen die niet 
binnen 24 uur na bet uitkomen van bet 
eerste ei in bet desbetreffende legsel 
in staat zijn op eigen kracht uit het ei 
te komen, worden onder zo steriel mo
gelijke omstandigheden daarbij ge
holpen. 
Bij niet volgroeide jongen is de dooier
zak nog niet volledig geresorbeerd. 
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De dieren worden gevoed met olifantenvlees. 

Ze worden gescheiden van de volgroei
de jongen, die gewassen worden en 
waarhij de teennagels in een voor dat 
legsel kenmerkende manier worden ge
knipt. Deze jongen worden vervolgens 
in goed geventileerde, gedesinfecteerde 
hetonnen hakken gezet waarin zich 
water van ongeveer 33 oc hevindt. 
Zij hlijven 24 tot 42 uur in deze hakken 
om te acclimatiseren en hun afweer
systeem op gang te Iaten komen. 
Daarna worden ze naar de opfokvijvers 
overgehracht. Onvolgroeide jongen 
worden overeenkomstig behandeld op 
een verlengde acclimatisatieperiode, 
een regelmatige behandeling met jodium 
van de dooierzak en een kort dagelijks 
bad in tetracycline hevattend (20 g/1), 
water na. 

HET OPKWEKEN VAN DE JONGEN 
Grootte, ontwerp en complexiteit 
van de opfokvijvers varieert sterk per 
kwekerij. Ouderwetse kwekers plaatsen 
200 tot 300 jongen in grote stenen of 
hetonnen omheiningen. Deze zijn 7,5 
tot 20 meter lang, 4 tot 9 meter breed 
en hehhen een aarden bodem met een 
uitgegraven vijver. Het handhaven van 
de hygienische normen en het tellen van 

de krokodillen (slechte zichthaarheid, 
de krokodillen graven zich in) valt hij 
dit systeem van houden niet mee. Aan 
de andere kant is dit systeem goedkoop 
te houwen. Moderne kwekerijen heh
hen hetonnen vijvers, omgeven door 
gras, gravel, zand of beton. Hygiene, 
desinfectie en het tellen van de kroko
dillen vormt hier geen prohleem. 
Ondanks aile veranderingen is de uitval 
van jonge dieren niet verminderd. Men 
denkt dat vooral ziekten die kunnen 
ontstaan door stress hiervan de oorzaak 
zijn. De dieren worden gestresst door 
ruwe hehandeling, grote aantallen die
ren per hak, slechte voeding, grote tem
peratuurverschillen, onvoldoende aan
dacht voor de hygiene en onderlinge 
vechtpartijen als gevolg van een onjuis
te selectie op grootte, wat leidt tot ver
wondingen. Om de hoeveelheid stress te 
verminderen houwt men nu kleinere 
hakken (3 hij 3 meter met daarin slechts 
50 jongen van dezelfde grootte en/of 
gewicht. 
Het heheersen van de temperatuur ver
eist enige inzet. Hoewel de meeste kwe
kerijen niet in een gehied liggen waar 
het kan vriezen, worden de hakken 
's nachts veelal met zwart, plastic folie 
afgesloten. In de ochtend, na het opko
men van de zon, wordt dit folie weer 
verwijderd. Vooral in de winter voor
komt dit sterk verminderde eetlust en 
verdrinkingsgevallen door onderkoe
ling. In de zomer worden hoven de hak
ken matten gespannen om oververhit
ting te voorkomen. Er wordt uitgegaan 
van 500Jo schaduw hoven zowel het wa
ter als hetland. Kwekerijen die aan het 
Karihameer liggen pompen 's nachts 
water uit het meer in de hakken waar
door de temperatuur nooit heneden de 
18 oc komt. De enige kwekerij waar het 
wei eens kan vriezen maakt gebruik van 
thermostatisch gecontroleerde kool
vuurhaarden. 
Het voeden hegint nadat de jongen in de 
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opfokvijvers zijn gebracbt. Het ge
bruikte voer bangt per kwekerij af van 
de bescbikbaarbeid. Uit de praktijk is 
gebleken dat een mengsel van kapenta 
(Limnothrissa miodon) ofwel zoetwa
tersardine met rood vlees (slacbtafval), 
verrijkt met vitamine- en mineralen
preparaten uitstekend voldoet. De ver
bouding vis-vlees in deze mengsels 
wordt gevarieerd van boofdzakelijk 
vis voor de zeer jonge dieren tot boofd
zakelijk vlees voor oudere dieren. Het 
voedsel wordt op de boeken van de vij
vers gelegd waar bet ofwel direct wordt 
gegeten ofwel wordt meegenomen naar 
rustigere plekken. 
Tijdens de zomer worden de dieren een
maal per dag gevoerd, vijf- tot zesmaal 
per week. In de winter worden de dieren 
twee- tot driemaal per week gevoerd, 
onafhankelijk van de watertempera
tuur in de vijvers. Meestal wordt er 
's avonds gevoerd. Voedselresten die 
zijn blijven liggen worden samen met 
bet vervuilde water de volgende morgen 
verwijderd. Op sommige kwekerijen 
zijn er naast de vijver smalle, ondiepe 
stroken water waarin de dieren zicb met 
bet voedsel kunnen terugtrekken zon
der bet water van de boofdvijver te ver
vuilen. 
Omdat de kwekerijen vlees gebruiken 
dat ook voor de menselijke consumptie 
gescbikt is, wordt er veel onderzoek 
gedaan naar gescbikte voedselaltema
tieven. Hoewel er meer dan voldoende 
kapenta aanwezig is, is gebleken dat 
de dieren beter groeien op een vlees
menu. Zij zijn minder onrustig en min
der scbuw. 
Zo wordt er gezocbt naar een bewer
kingsvorm voor de krokodillenkar
kassen zodat die ook weer aan kroko
dillen gevoerd kunnen worden. Verder 
wordt er onderzoek gedaan naar bet 
gebruik van struisvogelkarkassen 

(struisvogels worden in deze streken 
gefokt ten beboeve van de verenindus
trie) en grotere vissen (Tilapia). 
Voor bet begin van bet koele seizoen, 
twee tot drie maanden nadat de jongen 
van de kleine opfokvijvers naar grotere 
vijvers zijn overgebracbt, worden ze 
weer op grootte gesorteerd en opnieuw 
verdeeld. Dit om ervoor te zorgen dat 
de voedselverdeling zo evenredig mo
gelijk over de dieren kan plaatsvinden. 
Dit bele verhaal berbaalt zich zes maan
den later als de dieren naar nog grotere 
vijvers worden overgebracbt. De leeg 
gekomen vijvers laat men leeglopen en 
ze worden met formaline gedesinfec
teerd. Dan laat men de lege vijvers dro
gen in de zon, klaar voor een nieuw nest 
jongen. 

SLOTOPMERKINGEN 
De krokodillenindustrie biedt de 
Afrikaanse kwekers de mogelijkheid 
barde valuta te verdienen. Tevens beeft 
zij ertoe bijgedragen dat de nijlkrokodil 
( Crocodylus niloticus) in Zimbabwe 
in 1985 van CITES lijst I naar lijst II 
is verplaatst. Hetzelfde gebeurde in 
een aantal andere Afrikaanse Ianden 
waaronder Zambia. Goede controle 
op de activiteiten blijft ecbter geboden, 
daar er sprake is van een financieel 
aantrekkelijke bezigbeid. 

COMMERCIALY BREEDING 
CROCODYLUS NILOTICUS 
In Zimbabwe crocodiles are bred for the leather 
industry. Since the start of the breeding program, 
hunting and poaching is largely reduced. Farms 
collect eggs, under licence, from the wild as well 
as from captive bred animals. At 32 °C and a high 
humidity the eggs are incubated. This temperatu
re insures almost exclusively male hatchlings, 
which are easier to keep, and grow faster. 
Hatching percentages are between 90 and 960/o. 
Young crocodiles are fed a mixture of fish, red 
meat, minerals and vitamines. A side effect of the 
crocodile farming is that Crocodylus niloticus is 
less threatened in the wild. 
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Coluber jugularis. 

Waarnemingen in zuidwestelijk Turkije 

INLEIDING 
In september 1987 bracht ik met de heer 
Voskuil enige weken in de zuidwestpunt 
van Turkije door. Ruwweg genom en 
ligt het gebied dat we bezochten in 
de driehoek gevormd door de steden 
Izmir, Antalya en Burdur. In de omge
ving van een drietal plaatsen, te weten 
Fethiye, Denizli en Sel~uk werden 
waarnemingen aangaande de herpeto
fauna verricht. Hieronder zal per plaats 
verslag worden gedaan. 

OLODENIZ 
Op zo 'n tien kilometer ten zuiden van 
Fethiye is het idyllische vakantiege
hucht Olodeniz gelegen. Er is een 
baaitje, een aantal campings en een 
tiental hotels in aanbouw. Op allerlei 
gebouwtjes en muurtjes komt de har
doen (Agama stellio) voor. Het dier is 
hier een cultuurvolger en veelal niet 
ver van zijn schuilplaats te vinden. 
Over het algemeen zijn de dieren grijs 
van kleur, dit in tegenstelling tot 
Griekse exemplaren, die Iicht bruin zijn. 
Volgens BEUTLER ( 1981) behoren de 
hardoens van dit gebied tot de onder
soort A. stellio daani. Op zonnige 
plaatsen in en bij naaldwouden rand 
Olodeniz is de slangooghagedis (Ophi
sops e/egans) zeer algemeen. Dit reptie1 
dankt zijn naarn aan het feit dat het net 
zoals slangen de ogen niet kan sluiten 
omdat de doorzichtige oogleden met el
kaar vergroeid zijn. In dezelfde heuvel
achtige en droge biotoop werd een ju
veniel van ongeveer 20 centimeter van 
de K)einaziatische dwergslang (Eirenis 
modestus) gezien. Volwassen exempla
ren worden niet grater dan 50 centime
ter. 

PAMUKKALE 
Vlak bij Denizli, ongeveer 150 kilome
ter uit de kust, bevinden zich de druip
steenterrassen van Pamukkale. Hier 
stroomt door spierwitte stenen terras
sen warm en heilzaam water. Volgens 
mijn reisgenoot betreft het hier een 
wereldwonder, zulk een wonderschone 
aanblik biedt het geheel. Wonderbaar
lijk was evenwel dat de eigenaar van 
ons pension wist te vertellen dat de 
groene pad (Bufo viridis) elke avond 
klokslag 11 uur actief werd. We heb
ben dit kunnen beamen, rand genoem-
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de tijd kwamen de dieren uit allerlei 
perkjes en bloembakken te voorschijn. 
De gevonden exemplaren waren over
wegend roodbruin gekleurd met een 
groen vlekkenpatroon. Rondom de 
terrassen treft men de resten aan van 
Griekse en Romeinse bouwsels van 
rood de jaartelling. De her en der ver
spreid liggende pilaren en architraven 
van deze heiligdommen vormen de 
biotoop van de hardoen en de slang
ooghagedis. In de lager gelegen land
bouwgebieden rood Pamukkale leeft 
in de irrigatiekanaaltjes de grote groe
ne kikker (Rana ridibunda). Diverse 
vormen komen door elkaar voor, zo
wel bruine exemplaren met een gele 
rugstreep, als donkergroene zonder 
streep. Verder werd bier een bruine 
kikkersoort gezien. Het betrof juve
nielen, vermoedelijk van de spring
kikker (Rana dalmatina). 

SEL~UK 
Aan de westkust onder Izmir ligt de 
plaats Sel~uk. Deze plaats is bekend 
door de opgravingen van de antieke 
stad Efese. Aan de zee liggen een cam
ping en een aantal bungalows. Voorts 

vindt men er een samenraapsel van 
houten restaurantjes. Efese was vroe
ger via een kanaal met de zee verbon
den. In overblijfselen van dit watertje 
trof ik een aantal reptielensoorten aan. 
De gestreepte ondersoort van de ring
slang (Natrix natrix persa) komt bier sa
men voor met de dobbelsteenslang (Na
trix tessellata). In dezelfde biotoop leeft 
de Kaspische beekschildpad (Maure
mys caspica). Rondom deze waterloop 
liggen kale dorre heuvels. lk vond bier 
een zwarte slang met een helrode buik. 
Het dier was ongeveer 120 em lang. Het 
betreft hiet de melanistische vorm van 
de pijlslang ( Coluber jugu/aris jugula
ris). 

OBSERVATIONS IN 
SOUTHWESTERN TURKEY 
Several weeks in September 1987 were spent in 
south-west Turkey. The occurence of various spe
cies of reptiles and amphibians was established in 
the places Olodiz, Pamukkale and Sel~uk. 
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Klompvoetkikkers (Ate/opus) 
in de natuur en het terrarium 

INLEIDING 
In de zomer van 1988 kwam ik in bet 
bezit van vier Ate/opus flavescens. 
Dat was voor mij aanleiding om lite
ratuur over klompvoetkikkers, genus 
Ate/opus, te gaan verzamelen. Omdat 
er mogelijkerwijs meer importen van 
A telopus-soorten zullen volgen en de 
literatuur tamelijk moeilijk te achter
halen valt, wil ik een overzicht geven 
van wat ik over deze kikkers heb kun
nen vinden. Dat is aangevuld met eigen 
ervaringen en eigen interpretaties. 
Ik beperk me bier tot die zaken die voor 
bet houden in bet terrarium van belang 
zijn en enige gegevens die verder inte
ressant kunnen zijn. Zulke gegevens 
blijken schaars. De meeste werken die 
ik heb kunnen achterhalen geven slechts 
droge taxonomische opsommingen of 
geven bescbrijvingen van verschillen 
in spier- en skeletopbouw. De echte 
terrariumervaringen zijn heel beperkt. 

TAXONOMIE 
Met bet genus Ate/opus is in de loop 
der jaren nogal wat 'aangerommeld'. 
De verwantscbap van de klompvoet
kikkers werd gezocbt bij pijlgifkikkers 
(Dendrobatidae), bekbroedende kik
kers (genus Rhinoderma) en de Brazi
liaanse zadelpadjes (genus Brachyce
phalus). De verscbillen met andere kik
kers werden zelfs zo groot geacht, dat er 
een aparte familie voor deze padden in 
bet Ieven werd geroepen, de Atelopo
didae. Tegenwoordig zoeken de syste
matici onder de biologen niet zo zeer 
meer naar verschillen, maar meer naar 
overeenkomsten. Die duiden erop dat 
Ate/opus behoort tot de familie Bufo-

nidae, de echte padden (McDIARMID, 
1971). 
Over welke soorten er tot bet genus 
Ate/opus behoren is men in de loop der 
jaren ook nogal eens van mening veran
derd. Omdat bet genus niet erg duide
lijk omscbreven was, werden er allerlei 
Zuidamerikaanse padjes bij gelegen
heid in Atelopus ondergebracht. In 
oude terrariumliteratuur worden bij
voorbeeld A. stelz.erni en A. moreirae 
genoemd. Deze soorten rekenen we nu 
tot het genus Melanophryniscus. 

UITERLIJK 
De soorten die nu tot Ate/opus worden 
gerekend, hebben de volgende kenmer
ken: Lichaam tamelijk lang, snuit van 
bovenaf gezien nogal hoekig, eerste 
(binnenste) vinger kleiner dan de tweede 
en vaak niet eens als vinger herkenbaar. 
Tussen de tenen zit een tamelijk dikke 
buid, te dik om van een vlies te spreken. 
De binnenste ten en steken niet of slechts 
een beetje uit die huid, zodat het soms 
lijkt of er tenen ontbreken. De snuit 
steekt meestal uit voorbij de mond. 
De padjes hebben geen uitwendige 
trommelvliezen en hun pupillen zijn 
min of meer rond. De grootste soorten 
zijn maximaal 5 em lang. 
Binnen bet genus zijn grofweg twee 
groepen te onderscheiden. Een aantal 
soorten heeft vrij korte poten, en rela
tief (voor een Ate/opus) gedrongen 
lij f en meestal een donkere rugkleur. 
De soorten van deze groep Ieven groten
deels in bet gebergte, op grote boogte. 
De tweede groep beeft een slank lijf, 
lange poten, en vaak felle rugkleuren 
of opvallende tekeningen. De soorten 
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A telopus spumarius barbrotini, vrouw. 
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van deze groep leven in het laagland 
en op geringere hoogten in het berg
land. 
Het is niet vastgesteld dat de groepen 
behalve op een overeenkomstig uiterlijk 
ook op onderlinge verwantschap berus
ten. Er zijn ook Atelopus-soorten die 
niet duidelijk tot de ene of de andere 
groep behoren. 
Er is nog een groot aantal inwendige 
kenmerken die voor de terrariumhou
der niet echt van belang zijn, omdat ze 
pas na het overlijden kunnen worden 
vastgesteld. Helaas is de voortplanting 
van Atelopus-soorten in terraria zeer 
zelden gelukt, zodat ook larvale ken
merken weinig bijdragen aan de her
kenning. 
De geslachten zijn zelfs bij onderlinge 
vergelijking erg moelijk te onderschei
den. Vrouwtjes hebben in het algemeen 
een langer, slanker lichaam en een tan
gere en spitsere snuit. Bij volwassen 
dieren is het verschil in grootte meestal 
heel duidelijk. Volwassen vrouwtjes 
zijn soms wel de helft groter dan de 
mannetjes. Tussen de kleine dieren 
zitten soms jonge vrouwtjes, die ook 
wat gedrongener zijn dan de volwassen 
vrouwtjes. Mannetjes hebben soms 
copulatieborstels op de binnenste vin
gers. Een maat die voor A. f/avescens 
opgaat en ook voor een aantal paren 
van andere soorten die ik op foto's heb 
gezien, is dat bij de mannetjes de snuit 
korter is dan de doorsnede van de oog
bol, bij de vrouwtjes langer. 
Atelopus-soorten worden gevonden in 
Zuid-Amerika, vanaf Costa Rica tot in 
Peru, langs het Andes-gebergte en in de 
Guyana's. 

LEVENSWIJZE 
Alle gegevens in de literatuur, en mijn 
eigen ervaringen, wijzen erop dat 
klompvoetkikkers overdag actief zijn. 
Oat valt ook enigszins af te leiden uit 
de ogen van de dieren. Ook in het licht 
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van TL-buizen zijn de pupillen vrij 
groot. Bij echt nachtelijk actieve kik
kers zijn de pupillen overdag sterk 
samengetrokken. 
Ook blijkt uit alle waarnemingen dat 
de kikkers echte bodembewoners zijn . 
Er zijn mij slechts enkele meldingen 
bekend van een kikker op een meter 
hoog in de struiken . Meestal Ieven ze 
tussen de bladeren op de bodem van bet 
bos of tussen de !age kruiden op de 
bodem. Van een aantal klompvoetkik
kers is bet bekend dat verschillende 
geslachten een andere plaats in de bio
toop bewonen (SEXTON, 1958; MEBS, 

1980, VELTHUYZEN , pers. med.). 
Meestal Ieven de mannetjes dicht bij 
de stroompjes waar de voortplanting 
plaats vindt, terwijl de vrouwtjes 
dieper in bet bos wonen. Dat kan ver
klaren waarom bepaalde importen voor 
een groot dee! uit een sekse bestaan. 
De precieze omstandigheden waaron
der de dieren Ieven varieren per soort. 
Wie van een bepaalde soort weten wil 
wat de juiste levensomstandigheden 
zijn, zal dat moeten afleiden uit de 
vindplaatsgegevens. Er zijn soorten 
die zich op vrij open plaatsen ophouden 
en zelfs waarnemingen van dieren die 
vrijwillig in de zon !open (PETERS, 

1973). 
De dieren zijn nogal traag in hun bewe
gingen. De gelijkenis met een kameleon 
dringt zich al snel op. Toch zijn ze 
wei actief te noemen. Vooral de kikkers 
uit de laaglandgroep worden vrij vaak 
lopend aangetroffen, meer dan bijvoor
beeld onder stenen of tussen dode bla
deren. De dieren trekken zich weinig 
van hun omgeving aan. Ze lijken weinig 
moeite te doen om te proberen te ont
snappen. Kennelijk vertrouwen ze op 
hun waarschuwingskleuren. Van een 
so~rt uit een verwant genus (Me/ano
phryniscus stelznen) is bekend dat 
grote vogels en slangen deze padden 
niet eten (McDIARMID, 1971). Dat hoeft 
natuurlijk niet voor Atelopus-soorten 
op te gaan, maar hun gedrag straalt 
toch enig zelfvertrouwen uit. 
Klompvoetkikkers eten redelijk veel. 
Niet zo veel als pijlgifkikkers, maar 
meer dan andere kikkers van gelijke 
grootte. Toch maken de dieren vaak 
een magere indruk. Dat ligt in eerste 
instantie aan de bouw van klompvoet
kikkers. Ze zijn wei wat kieskeurig 
met hun voedsel, met name wat bet for
maat betreft. Mijn ervaringen met die
ren in een terrarium komen erop neer 
dat voedsel dat groter is dan de neus 
van de kikker lang is, geweigerd wordt. 
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Atelopusjlavescens in omklemming. Het mannetje is kleiner en heeft een kortere snuit. 

Verder eten ze allerlei kleine dieren. 
In de natuur bestaat een groat deel van 
het voedsel uit kevertjes en hun larven 
(DURANT & DOLE, 1974). In het terra
rium eten ze ook vleugelloze fruitvlie
gen, jonge wasmotlarven en dergelijke. 
Wolfspinnen aten ze niet, maar of dat 
nu komt omdat ze geen spinnen willen 
eten, of omdat de spinnen te snel zijn 
kan ik niet zeggen. 

VOORTPLANTING 
Alle klompvoetkikkers waarvan de 
voortplanting in de natuur bekend is, 
planten zich voort in stromend water, 
kleine bergbeekjes, oerwoudkreekjes, 
rivierrestjes en dergelijke. Ook langs 
vrij tumultueuze beken worden soms 
zich voortplantende populaties gevon
den. Allerlei aspecten van het voort
plantingsgedrag hebben te maken met 
dat strom en de water. 
Om te beginnen ontbreken bij de mees
te klompvoetkikkers de inwendige ge
hoororganen. De roep stclt ook weinig 
voor. Naast het geruis van strom end 

water zou die toch in het niet vallen. 
Het idee is ook dat de felle kleuren van 
de dieren de signaalfunctie van het kwa
ken hebben overgenomen (McDIARMID, 

1971). Gehoororganen worden nog wei 
gevonden bij enkele klompvoetkikkers 
uit de Guyana's. Misschien houdt dat 
weer verband met de waarneming van 
VELTHUYZEN (pers. med.) datA. j/a
vescens leeft in een omgeving waar 
stromend water ver te zoeken is. 
Of de voortplanting wordt afgestemd 
op de regentijden is niet duidelijk vast
gesteld . De meeste waarnemingen van 
paren in amplexus vallen in het begin 
van de regentijden van de betreffende 
gebieden (SEXTON, 1958; HESELHAUS& 

SCHMIDT, 1988; LESCURE, 1976). Zoals 
al geschreven, de vrouwtjes houden 
zich vaak op in het bos op de hellingen, 
terwijl de mannetjes rand de voortplan
tingsplaatsen blijven wonen. Als de 
vrouwtjes naar de voortplantingsplaats 
afdalen, zitten de mannen al klaar om 
de dames te omklemmen. De amplexus 
is axilair, d.w.z. het mannetje klemt 
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bet vrouwtje achter de oksels vast. Een 
mannetje dat een vrouwtje gevonden 
heeft, houdt stevig vast. Eventuele 
andere mannetjes die ook eens in am
plexus willen, worden met trage, maar 
welgemikte en krachtige schoppen op 
een afstand gehouden. Het vrouwtje 
is lang niet altijd bereid meteen eieren 
te gaan afzetten. Zodoende kan bet 
paar geruime tijd in amplexus blijven. 
Drie weken is vrij gebruikelijk, bet 
record staat op 125 dagen (DURANT & 
DOLE, 1974). AI die tijd eet bet manne
tje niets. Het vrouwtje lijkt snel aan 
de last gewend te zijn. Ze blijft actief 
en verplaatst zich over grote afstanden 
langs de beek, kennelijk op zoek naar 
een ideale plek voor de eitjes. 

EIEREN EN LARVEN 
De eitjes worden afgezet in snoeren, 
zoals van padden. Die snoeren worden 
in stromend water gelegd en vastgeplakt 
aan stenen, wortels en dergelijke. De 
eieren zijn klein en meestal wit. Dat zou 
erop kunnen duiden dat ze gevoelig zijn 
voor te veel Iicht. Na vier tot zeven 
dagen komen de larven te voorschijn. 
De larven houden zich aanvankelijk 
op tussen bet losse gruis op de bodem 
van de beekjes. AI betrekkelijk snel 
ontstaat er uit de monddelen een stevi
ge zuignap op de buik, waarmee ze zich 
in bet stromende water kunnen vast
houden aan stenen en dergelijke. Als 
voedsel schrapen ze waarscbijnlijk 
algen en ander aangroeisel van de rot
sen. Het bekje lijkt niet gebouwd op 
microscopisch klein voer (DUELLMAN & 

TREUB, 1986). De larven zijn gebouwd 
op bet Ieven in stromend water en kun
nen slecbt tegen stilstaand, vervuild of 
zuurstofarm water (HAYES, pers. 
med.). Misschien is daarom ook niet 
bekend hoe snel de larven groeien. Er is 
geen verslag van een complete ontwik
keling van ei tot metamorfose. 

TERRARIUMERVARINGEN 
Er is weinig literatuur over bet bouden 
van Ate/opus in terraria. In allerlei 
algemene terrariumboeken worden wat 
opmerkingen gemaakt, die er meestal 
op wijzen dat de dieren niet ecbt goed 
te houden zijn. Er is een boekje dat 
helemaal aan klompvoetkikkers is ge
wijd (HESELHAUS & SCHMIDT, 1988). 
De meest uitgebreide beschrijving van 
de 'kweek' van een Atelopus-soort 
(cruciger) is die van MEBS (1980). 
Er zijn twee problemen bij bet bouden 
van klompvoetkikkers. Het eerste doet 
zich al snel voor. Het overgrote deel 
van de kikkers sterft binnen een half 
jaar. Dieren die bet eerste halfjaar over
leven en niet meer verplaatst worden 
kunnen nog vele jaren in Ieven blijven. 
Het tweede probleem is de kweek van 
klompvoetkikkers. 
Wat kan de oorzaak zijn van de sterfte 
kort na de import? Ik zie twee mogelijke 
oorzaken. Ten eerste worden de tame
lijk gevoelige hooglanddieren vaak te 
warm gehouden. De meest geimporteer
de soort is A. varius, een soort die in 
Costa Rica op hoogten van 70 tot 1800 
meter wordt gevonden. Het grootste 
deel van de kikkertjes van deze soort 
is afkomstig van de boger gelegen ge
bieden. Daar heersen nachttemperatu
ren van rond de 16 oc en wordt de tem
peratuur overdag niet snel boger dan 
22 °C. De kikkertjes zullen dus zeker 
de eerste tijd na hun import erg gevoelig 
zijn voor te hoge temperaturen. 
Een tweede oorzaak kan de gevoelig
beid voor stress zijn. Bij A. varius is 
bet voorgekomen dat dieren die jaren 
in een bepaald terrarium leefden, stier
ven tijdens of nadat ze voor een vakan
tieperiode tijdelijk bij een andere lief
hebber werden ondergebracht. In ver
gelijking met bet vangen, vervoer en de 
opslag bij importeurs en handelaren 
is zo'n verplaatsing toch maar een 
gering ingrijpen. Mijn kikkers hebben 
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steeds heel kort bij een importeur ge
zeten. Ik denk dat ze daarom nog in 
Ieven zijn. 
De problemen met de kweek liggen op 
verschillende terreinen. Om te begin
nen bestaan de meeste importen voor 
bet grootste deel uit een sekse. Dat is 
geen goed uitgangspunt voor de kweek. 
Mochten er wei paartjes samen te stel
len zijn, dan blijkt al snel bet fanatisme 
waarmee de mannetjes de vrouwtjes 
omklemmen problemen te geven. Er 
zijn verhalen dat de mannetjes bereid
willige vrouwtjes ten slotte doodknij
pen (KLINGELHOFER, 1955), en verha
len dat mannetjes zo lang blijven klem
men dat ze van honger omkomen en op 
de rug van bet vrouwtje doodblijven. 
Voor bet afzetten van de eieren hebben 
de vrouwtjes wellicht een trigger (stimu
lans) nodig die wij hun (nog) niet kun
nen bieden. Dat kan zijn de kwaliteit 
van bet water: stromend en zuurstof
rijk, of misschien wei een langdurige 
regenperiode. De voortplanting vindt 
maar een enkele keer per jaar plaats en 
zulke dieren zijn veel meer afhankelijk 
van zo'n trigger dan dieren die zich bet 
hele jaar door voortplanten, zoals pijl
gifkikkers. 

MIJN ERV ARINGEN 
Mijn vier gele klompvoetkikkertjes 
(A. flavescens) heb ik direct na aan
komst gehuisvest in een terrarium van 
60x60 bodemoppervlak, met een schuin 
glazen deksel. Voor is de hoogte 30 em, 
en achter 45 em. In bet terrarium zit een 
sproeisysteem dat met de hand bediend 
wordt. De verlichting bestaat uit twee 
15 W TL-buisjes. De verwarming komt 
van een voorschakelapparaat van die 
buisjes en van de verwarming in de 
huiskamer. De temperatuur in die bak 
wisselt van 20 tot 28 °C. De bak is inge
richt met een aantal varenwortelpotten, 
waarin epifyten staan en wat drui
vestronken. Op de bodem staat een 

laag water tussen grote kiezels en keien. 
Een stekje Philodendron beheerst nu 
de inrichting van de bak. In dit terra
rium zijn de kikkertjes steeds wei ergens 
te zien. Ze verschuilen zich nauwelijks. 
De sproeier wordt op bet gevoel aan
gezet. Soms een week niet, dan drie keer 
daags. Het watergedeelte wordt aange
vuld met regen water. De kikkertjes 
krijgen hoofdzakelijk wasmotlarfjes 
en grote fruitvliegen. In bet voorjaar 
krijgen ze bovendien weideplankton, 
waar ze snel de kevertjes uitzoeken. 
Rijstmeelkevertjes krijgen ze heel af en 
toe. In de bak hebben alle kikkertjes 
een min of meer vaste plaats. 
In deze bak Ieven de kikkertjes nu 
anderhalf jaar, zonder enig probleem. 
In bet najaar van 1988 heeft een manne
tje drie maanden op bet vrouwtje geze
ten, dat duidelijk eieren bij zich droeg. 
Gezien de bovengeschetste problemen 
heb ik besloten de dieren met hormo
nen te behandelen om ze zo kunstmatig 
tot voortplanting te bewegen. Dat is 
helaas maar gedeeltelijk gelukt. Dit 
jaar heeft bet vrouwtje weer eitjes ont
wikkeld en wordt ze weer door een man
netje omklemd. In een ander artikel 
wil ik de al dan niet gelukte kweek van 
deze kikkertjes beschrijven. 
Twee bonte klompvoetkikkers (A. 
varius) verblijven nu een jaar in een 
bakje van 90x30x30 em met een bodem 
van klei en dade bladeren, zeer romme
lig ingericht met druivehout, keien en 
in potten groeiende planten. Deze kik
kers krijgen hetzelfde voer als de fla
vescens. Ze zijn schuwer dan deze, 
maar geven overigens net zo min pro
blemen. 
Beide bakken hebben een zeer hoge 
luchtvochtigheid, de ruiten zijn vrijwel 
doorlopend beslagen. Verder zijn ze 
nogal dicht beplant en niet a1 te goed 
verlicht (sommige planten maken iele 
bleke stengels) Beide staan in de huis
kamer, waar bet redelijk druk is. 
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INTRODUCTION TO A TEL OPUS 
A research of literal ure on A tel opus in search of 
facts useful for vivariumkeeping, annotated with 
personal experiences of the author. 
Ate/opus belongs to the Bufonidae. There are two 
morphological, but not necessarily natural 
groups. One is short legged, stout build and more 
or less bound to higher altitudes. The other is 
longlegged, more slimly built,living at lower alti
tudes. There are intermediates. 
Sexes are not easily recognized. Males of A. flo
vescens have snouts shorter than the diameter of 
the eye, in females the snout is longer. In other 
species a similar distinction is recognizable. Fe
males are bigger, when fully matured. 
Ate/opus are diurnal. Their pupils remain rather 
wide open, even in the light of a fluorescent lamp. 
The frogs live on the forest floor, generally close 
to streams. The sexes live in different places, ma
les stay near the places of reproduction. Females 
live deep in the forest and hills. 
Their movements are slow, reminiscent of a cha
meleon. Almost every kind of food is eaten as 
long as it is small enough. Items longer than the 
snout of the frog are seldom eaten. 
Reproduction takes place in running water. Most 
species have no internal hearing apparatus. The 
sound of running water would smother their calls 
anyway. The colour probably has a signal functi
on instead of calling. A. jlovescens and some 
other Guyanan species have relics of a hearing ap
paratus, and are found in places lacking running 
water. 
Reproduction mostly starts with the beginning of 
the rainy season. When the females come to the 
reproduction sites, they are seized by the males 
and taken in amplexus. Often spawning is delay
ed, during which the male hardly eats. Amplexus 
can last as long as three months. The female has 
no feeding problem. 
The eggs are small and white, laid in strands, like 
toads' eggs. The strands stick to the substrate. 
Larvae are small and develop a sucker on the bel
ly. They feed on algae and other small items in the 
moving water. They are sensitive to pollution. 

Most of the imported frogs of this genus die 
within a month. A. vorius , the most frequently 
imported species, probably due to high tempera
tures in captivity. In nature it lives at higher altitu
des. Another reason to all species is their sensitivi
ty to stress. Even frogs kept several years died 
when removed from one vivarium into another. 
Reproduction in captivity is not recorded and 
probably very complicated. In the first place, be
cause of the different of habitats of the sexes, the 
import of females is a rare event. These frogs pro
bably require running water of a special quality. 
Amplexes are frequent, but when carried on to 
long, the males will starve on the back of the fe
males. On other occasions the clasping males 
squeeze the females to death. 
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Over een bijna geslaagde kweek 
met de luipaardslang (Elaphe situ/a) 

INLEIDING 
Vrijwel iedereen kent wei de in zuid
oost Europa en delen van Turkije voor
komende, bijzonder fraai gekleurde, 
luipaardslang. Juist door zijn mooie 
kleuren is het een fel begeerde slang. 
Wat voor het gemak vaak vergeten 
wordt, is dat deze soort bij de meeste 
liefhebbers moeilijk tot niet aan het 
eten te krijgen is, en dat zijn gedrag 
bepaald niet spectaculair is. Zo blij
ven de meeste exemplaren erg schuw 
en liggen ze voor het grootste deel van 
de tijd voor ons onzichtbaar in hun 
schuilplaats. Daarnaast wordt er bijna 
nooit met deze soort gekweekt. On
danks - of juist vanwege - deze nade
len heb ik toch enkele exemplaren van 
deze soort aangeschaft. Voor een be
schrijving van de soort verwijs ik naar 
POZIO (1983) en ARNOLD et al. (1978). 

DIEREN 
Begin december 1987 schafte ik een 
wildvang koppeltje aan. Het vrouwtje 
woog toen 80 gram, het mannetje 120 
gram. Ze zagen er redelijk uit en ik heb 
ze dan ook zonder omwegen in winter
slaap gedaan (bij temperaturen tussen 
6 en 10 °C). Ik heb zed us nieteerst tegen 
wormen behandeld, hoewel vrijwel aile 
wildvang luipaardslangen last hebben 
van wormen. Deze behandeling heb ik 
ze pas gegeven toen ze uit de winter
slaap kwamen. 
Het mannetje heb ik op 7 februari uit 
de winterslaap gehaald, het vrouwtje 
op 18 februari. Ze werden respectieve
lijk op 9 en 22 februari behandeld met 
Ripercol (werkzaam bestanddeel leva
misol). Veertien dagen na de eerste be-

handeling werden ze nogmaals behan
deld. In de ontlasting zijn geen flagel
laten of amoeben aangetroffen. 
Het mannetje at op 14 februari voor 
het eerst (twaalf nestmuizen), het 
vrouwtje op 10 maart (acht nestmui
zen). 
Een jaar later, in oktober 1988, schafte 
ik nog een exemplaar aan, een wildvang 
mannetje van 81 gram. Dit dier was ge
heel vrij van parasieten en is dan ook 
nergens mee behandeld. 

TERRARIUM 
Het is opvallend dat veelluipaardslan
gen bij temperaturen hoven 25 °C de 
waterbak opzoeken. Het wordt dan 
waarschijnlijk te warm voor ze. Aan de 
andere kant kunnen ze wanneer ze net 
gegeten hebben, ook enkele uren direct 
onder de verwarmingslamp te vinden 
zijn. Dit is voor mij de reden geweest 
ze een relatief lange bak te geven 
(125x50x40 em). In een van de hoeken 
hangt een 25 W reflectorlampje. Hier
door ontstaat er een temperatuurgra
dient van 30 graden op de warmste plek 
tot 20 graden op de koelste. In het 
grootste deel van de bak heerst een tem
peratuur van 22 tot 24 °C. Wanneer het 
buiten warmer is dan 22 °C, ligt de tem
peratuur in de hele bak twee graden bo
ger. Ik schakel de verwarmingslamp uit 
wanneer de temperatuur op de koelste 
plek in het terrarium hoven de 25 oc 
komt. 
Als bodembedekking gebruik ik turf
strooisel. De bak is verder ingericht 
met veel stukken kurkschors, plukken 
hooi en enkele takken. Het is inderdaad 
zo dat je in zo'n soort terrarium de 
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Elaphe situ/a. Tekening: P. Mudde. 

slangen, zeker in het begin, niet veel te 
zien krijgt. Het voordeel is echter dat de 
slangen jou ook niet hoeven te zien, wat 
mogelijke stress voorkomt. 
Onder deze omstandigheden kunnen de 
slangen bij elke temperatuur die in het 
terrarium voorkomt beschut liggen. 
Wanneer er maar hier en daar (of erger: 
maar een of twee) schuilplaatsen aan
wezig zijn, moet de slang steeds kiezen 
tussen Of onbeschut liggen bij een lek
ker temperatuurtje, Of veilig beschut 
liggen bij een te hoge Of een te !age tem
peratuur. Dit kan een verminderde 
voedselopname tot gevolg hebben. 

VOEDSELOPNAME 
Tot juni 1988 hebben de eerst aange
schafte man en vrouw aileen nestmui
zen gegeten. Ze aten tussen de 10 en 30 
gram aan nestmuizen per maand. Gedu
rende de maanden juni, julien augustus 
aten ze ook muizen tot 25 gram. In 
september namen ze alleen nestmuizen 
aan. 
Het tweede mannetje at meteen na aan
komst halfwas muisjes. In 1989 heb ik 
aileen halfwas muizen gevoederd, die 
door alle dieren gretig geaccepteerd 
werden . Ik heb ze meermalen uit elkaar 
moeten halen wanneer ze alle drie tege
lijkertijd dezelfde muis pakten. 

KWEEK 
Als kweekstimulans geef ik de slangen 
een winterslaap . In 1988 duurde deze 
winterslaap maar acht weken voor het 
mannetje en bijna tien weken voor het 
vrouwtje. Ik hield de geslachten ge
scheiden tot ze beide verveld waren. 
Meteen na de vervellingen zette ik de 
dieren bij elkaar. Dit had in 1988 geen 
enkel effect. 
De afgelopen winter heb ik ze een tange
re winterslaap gegeven. Deze duurde 
van 10 november tot 18 februari voor 
de mannetjes en tot 3 maart voor het 
vrouwtje (respectievelijk dus dertien en 
vijftien weken winterrust). 
Mannetje 2 vervelde a! op 3 maart. 
Het vrouwtje vervelde begin april. 
Man I was toen nog steeds niet verveld . 
Meteen nadat het vrouwtje verveld was, 
heb ik haar bij de mannetjes gezet. 
Enkele dagen daarna vervelde manne
tje 2. Kort daarna, nog v66r half april, 
vond er een paring plaats. Het vrouwtje 
nam op 5 mei haar laatste prooi aan, 
een muisje van 20 gram. Inmiddels 
was toen a! te zien dat ze drachtig was. 
De eieren, twee stuks, werden op 16 juni 
in een daarvoor aangeboden doos met 
turfstrooisel en blad afgezet. Het wa
ren, de grootte van het vrouwtje in aan
merking genomen, vrij forse eieren: on-
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geveer 7 em lang, 1 , 5 em breed en 15 
gram zwaar. 
De eieren werden uitgebroed bij een 
temperatuur die zo mogelijk niet boger 
kwam dan 25 °C. Aileen wanneer het 
buiten erg warm was, werd de tempe
ratuur wei eens boger. 
Een ei kwam na een broedduur van 
taehtig dagen, op 5 september uit. Het 
jong had een lengte van 30 em en was 
zeer fraai van kleur. Het andere ei be
vatte een volgroeid maar dood jong. 
Helaas lag het uitgekomen jong zeven 
dagen later dood in zijn bakje. De oor
zaak is volledig onbekend. De tempera
tuur is in die week niet hoven de 27 oc 
geweest, zodat oververhitting uitgeslo
ten kan worden. Wellieht was het ge
woon een zwak jong. 
AI met al een tragiseh einde van een 
kweek die zo mooi had kunnen zijn! 

UNSUCCESSFUL REPRODUCTION OF 
BREEDING ELAPHE SITULA 
Leopard snakes are difficult to keep. Despite that 
the author obtained a couple in December 1987. 
They hibernated, at 6-10 °C, till February. In 
spring no mating occurred. Next winter hibernati
on lasted from November till February. After 
moulding the snakes were put together. Mating 
took place and in June two eggs were laid. After 
80 days one hatched. Sadly, one week later, it 
died. The other egg contained a dead, fully 
grown, young. 
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van kwekerij 

naar u thuis! 

maat 3 maat 4 maat 5 maat 6 maat 7 maat 8 PRIJS 
350 st. 175 st. 125 st. 90 st. 80 st. 70 st. 3,90 

10,50 
19,50 
37,50 

VELDKREKELS PRIJS WASMGnEN PRIJS 
maat 6 I 70 st. 4,50 voederdoosje ca. 70 larven 5,75 
maat 7 I 60 st. 4,50 

volwassen I 30 st. 5, 75 IIEELWORIIEN PRIJS 

0 (1000 cc :::: 
ca. 660 gr.) 

SPRINKHANEN 
middel formaat 

TEBO LARVEN* 
doosje/inhoud 
•(zeer zachte, 
roodlgeel-kleurige 
vlinderlarve) 

doosjelinhoud 100 gr. 4,00 
1000 gr. 27 

REUZEIIEELWORM PRIJS 
doosje/inhoud 30 st. 3,90 

100 gr. 12,00 
500 gr. 47,50 

1000 gr. 82,50 

REQENWORMEN PRIJS 
doosje/inhoud 15 st. 3,00 

45 st. 8,00 
90 st. 14,00 

450 st. 65,00 

DENDROBEANA WORIIEN 

doosje/in houd 
PRIJS 

15 st. 3,90 
45 st. 10,35 
90 st. 18,00 

450 st. 84,00 

KRECAVIT PRIJS 
mineraallvitamine preparaat, 
hersluitbare verpakking 20 gr. 7,50 

Levende insekten en wormen zijn een 
uitstekend voedsel voor vogels en andere 
insekten-eters. Ze zijn ook geschikt als 
visvoer of aas. Toch is dit voedsel lang niet 
overal verkrijgbaar in de speciaalzaken. 
De oplossing hiervoor is (al sinds 1988!) 

lnsekt Expresse Ievert door geheel 
Nederland, gegarandeerd vers! Huis- en 
veldkrekels, buffalowormen, wasmotten, 
fruitvliegen en krulvliegen, meelwormen, 
tebo's, etc.! 
Zo bestelt U: 
Schriftelijk via ons antwoordnummer (geen 
postzegel nodig), of telefonisch, aan de 
hand van de prijslijst. 
Zo wordt er geleverd: 
U krijgt aile artikelen goed verpakt 
thuisbezorgd! Onze verzenddagen zijn 
dinsdag en donderdag; bestelt u op die 
dagen v66r 10.00 uur, dan wordt uw bestel
ling dezelfde dag nog afgewerkt. 
U betaalt direkt aan de bezorger. 
N.B.: vaste verzendkosten per order f 7,50. 
Maar: op aile orders boven f 50,- 100/o 
korting! 
lnsekt Expresse I B. Adema 
ANTWOORDNUMMER 1254 
6900 WB Zevenaar 
Telefoon 08360-23415 Bel of schrijf, 

a/s u nadere informatie wilt! 



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

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

A HERPETOLOGIE 

TERRA!!!!P 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

A HERPETOLOGIE 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 afspraak 


