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toevoegen. In de literatuurlijst aile titels opnemen waarnaar in de tekst wordt verwezen en omgekeerd; titels alfabe
tisch op auteur en vermeld zoals gebruikelijk in Lacerta. Als illustraties komen in aanmerking: zwart-wittekeningen 
(Oostindische inkt), zwartwit- en kleurenfoto's en -dia's. Dia's worden automatisch geretoumeerd, andere illustra
ties aileen op uitdrukkelijk verzoek. Auteurs ontvangen na publikatie automatisch drie presentexemplaren (eventueel 
meer in overleg vooraf met de hoofdredacteur). 
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Bij de voorplaat: 
De Smaragdhagedis (Lacerta viridis) 

Taxonomische status: Familie Lacertidae. 
Verspreiding : Midden en zuiden van Europa, bet noorden van bet lberisch schiereiland en 

het noorden van Klein-Azie. Enkele geisoleerde populaties in centraal 
Duitsland en op de Kanaaleilanden. 

Beschrijving : Kop-romplengte tot 13 em, totaal tot 40 em. Mannetjes en sommige vrouw-
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tjes hebben een blauwe keel. Vrouwtjes variabel, soms met twee of vier 
lichtere lengtestrepen. Jongen uniform bruinachtig, met meestal twee of vier 
Iichte lengtestrepen. Buikschubben in zes rijen. Er zijn verschillende onder
soorten in bet grote verspreidingsgebied. De afgebeelde hagedis is geportret
teerd naar een dier uit de Auvergne (Frankrijk) en zou dus behoren tot de 
ondersoort bilineata. 

: Plaatsen met een dichte, struikachtige vegetatie, zoals bosranden, braam
struikgewas en wegbermen. Waar deze soort samen voorkomt met de ver
wante L. trilineata bewoont de laatste steeds de drogere plaatsen (ARNOLD 

et al., 1980). 
: Insekten en andere ongewervelden, maar ook kleinere gewervelden. 
: In de natuur leggen de vrouwtjes tussen mei en midden augustus een of twee 

legsels (NETIMANN & RYKENA, 1984). De jongen komen na ongeveer acht 
weken uit en zijn in twee jaar geslachtsrijp. 

: Deze levendige hagedis is makkelijk te houden en tot voortplanting te bren-
gen, in een binnen- of buitenterrarium. De dieren eisen een ruim bodemop
pervlak en gelegenheid tot klimmen. Ze eten krekels, meelwormen etc. De 
dieren moeten regelmatig extra vitamine D3 en kalk krijgen. Door de dieren 
tel kens weer met een lang ere daglengte te confronteren is bet mogelij k geble
ken een vrouwtje meer legsels per jaar te doen leggen (EICHENBERGER, 

1981). De eieren komen bij een broedtemperatuur tussen de 28 en 30 oc na 
ca. vijftig dagen uit. 

: EICHENBERGER, P., 1981. Smaragdhagedissen kweken op bestelling. Lacerta 39 (617) : 
72-76. 
NETIMANN, H.-K. & S. RYKENA, 1984. Lacerta viridis (LAURENTI, 1768) - Smaragd
eidechse. In: W. B6hme, Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 2/1 Echsen 
(Lacerta) II, Aula Verlag, Wiesbaden. 

Harry Biard & Peter Mudde 
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Terrariumdieren in Thailand 

INLEIDING 
Een groot aantal dieren in onze terraria 
zijn Europa binnengekomen vanuit 
Thailand. Een gedeelte daarvan is oor
spronkelijk afkomstig uit andere Ian
den in Zuidoost-Azie. Tijdens een reis 
door Thailand (augustus 1987) heb ik 
een aantal reptielen en amfibieen ge
vonden die betrekkelij k regelmatig 
worden ingevoerd en in terraria ver
zorgd. Hoewel bet vaak incidentele 
waarnemingen betreft, onder omstan
digheden die mogelijk nogal uitzonder
lijk zijn, wil ik er toch kort verslag 
van doen. Aile informatie over bet 
voorkomen in de natuur van onze 
pleegkinderen kan bijdragen tot een 
betere verzorging en mogelijk leiden 
tot de voortplanting van die dieren in 
gevangenschap. 

KLIMAATEN 
AANTALLEN DIEREN 
Het is niet erg zinvol een uitgebreid 
beeld te geven van bet klimaat en de 
begroeiing van bet land. Dat zou een 
te lang verhaal opleveren. Informatie 
daarover vindt u in bet deel Thailand 
van de landendocumentatie-serie van 
bet Koninklijk Instituut voor de Tropen 
(VANDER MARK, 1982). 
In bet jaar 1987 waren de weersom
standigheden afwijkend. De moesson 
zou al in juli hebben horen los te bar
sten. Het overgrote deel van de reis 
was bet droog en warm, met slechts 
af en toe een bui. Dat gegeven kan 
misschien een verklaring zijn voor de 
geringe aantallen dieren die ik heb 
aangetroffen. Ik vond die opvallend 
klein, zeker in vergelijking met de 

aantallen die ik in Costa Rica, maar 
ook in Ghana, heb gezien. Waar ik in 
Costa Rica tijdens een wandeling door 
bet bos toch zeker elke 10 meter wei 
met een kikker of hagedis geconfron
teerd werd, was dat in Thailand veel 
minder. Een zo'n dier per kilometer 
lijkt er meer op. Natuurlijk waren er 
ook in Thailand plaatsen waar er dicht 
bij elkaar vele exemplaren van verschil
lende soorten te vinden waren. In bet al
gemeen kwam ik reptielen en amfibieen 
weinig tegen. Mijn oppervlakkige 
waarneming wordt bevestigd door 
waamemingen die INGER (1980) aan
haalt. Voor Aziatische bossen noemt 
hij 0-2 individuen (kikkers en hagedis
sen) per 100m, voor Midden-Amerika 
tussen de 28 en 45 individuen op dezelf
de oppervlakte. 
Een andere oorzaak kan de grote mate 
zijn waarin bet land gecultiveerd is. 
De oorspronkelijke begroeiing is sterk 
teruggedrongen en grotendeels onbe
reikbaar. Daar waar bet wei mogelijk 
is in bet oerbos door te dringen doet 
de plaatselijke bevolking dat op vrije 
dagen vaak massaal. De grote mate van 
verstoring in bet bezochte gebied kan 
ook een oorzaak zijn voor bet kleine 
aantal waargenomen individuen. Nog 
eens extra omdat een niet gering aantal 
terrariumdieren door de plaatselijke 
bevolking wordt gegeten. Schildpad
den, maar ook bijvoorbeeld vlinder
agamen (Leiolepis belliana). 
De geringe aantallen worden ook wei 
verklaard door de eenzijdigheid van 
bet oorspronkelijke bos. Oat bestaat 
voor een groot deel uit bomen uit de 
familie Dipterocarpaceae. Een merk-



Bufo melanostictus van Koh Samui. 

waardige eigenschap van deze bomen 
is dat ze massaal en tegelijkertijd 
bloeien, en vrucht zetten, zodat er voor 
insekten slechts tijdelijk een (dan ook 
zeer rijke) bran van voedsel is. Boven
dien zijn niet alle jaren even vruchtbaar 
in dit opzicht (INGER, 1980). 

KIKKERS EN PADDEN 
BUFO MELANOSTICTUS 

Naar Thaise begrippen is dit de gewone 
pad. Deze soort is algemeen in het hele 
land en op allerlei plaatsen te vinden . 
Ik heb ze gevonden in een tuin, op de 
bodem van een droog bos, op een 
schelpenpad langs een strand, rand 
een plas in een afgraving en rand een 

Kaloula pu/chra, Mae Hong Son. 

hut in het bos. Aile padden vond ik 
's nachts of in de namiddag. Tijdens 
regenbuien zijn de padden in grotere 
aantallen aan te treffen. De luchttem
peratuur die ik gemeten heb (in augus
tus) op tijden en plaatsen dat de padden 
actief waren, bedroeg tussen de 24 
en 28 °C. De plas in de afgraving zou 
een voortplantingspoel kunnen zijn. 
lk heb er geen eieren of dieren in 
amplexus waargenomen, maar wei een 
groat aantal roepende mannetjes. 
De poe! was redelijk dicht begroeid, 
met waterlelies, lotus en allerhande 
kleine moerasplantjes. De bodem was 
kleiig, de pH 5,7. De temperatuur heb 
ik niet kunnen meten. Er was nergens 
een schaduwplek. 
Een zwartnerfpad is varia bel van kleur. 
Ik heb leemgele, rode en zwarte exem
plaren gevonden en allerlei schakerin
gen ertussenin. 

KALOULA PULCHRA 

De Indische ossekikker heb ik op ver
schillende plaatsen her en der in het 
land gevonden. Een groat exemplaar 
(7 em) zat ingegraven in een hoop los, 
matig vochtig zand in de bocht van een 
klein beekje in een afgelegen dal. Aile 
andere waarnemingen heb ik gedaan in 
de directe omgeving van menselijke 
activiteiten. Zo vond ik een platgereden 
exemplaar midden in de tweede grate 
stad, Chiang Mai. Levende exemplaren 
zag ik tijdens nachtelijke regenbuien 
door tuinen en over paden scharrelen. 
Een roepend mannetje trof ik aan aan 
de rand van een tuinvijver (met steile 
blauw betegelde oevers). 
Deze kikkers zijn kennelijk aileen 
's nachts en tijdens regenbuien actief. 
Hun gekwaak is inderdaad, zoals in de 
literatuur vermeld, tamelijk irritant 
voor wie slapen wil. Bij verstoring 
produceren de dieren een kleverig slijm 
dat slechts met moeite weer weg te 
wassen valt. 



Malayemys trijuga, Krabi. 

POLYPEDATES LEUCOMYSTAX 

De Witsnorboomkikker (ook wei Rha
cophorus leucomystax genoemd) is net 
als de eerder genoemde soorten in het 
hele land aan te treffen. Waarnemingen 
van volwassen dieren heb ik meestal 
's nachts gedaan. Ik vermoed dat de 
dieren zich overdag in spleten tussen 
boomschors en dergelijke ophouden. 
De dieren zijn 's avonds en 's nachts, 
bij voorkeur tijdens Iichte regenbuien, 
actief. De mannetjes zijn het opval
lendst vanwege hun gekwaak. Ze zitten 
meestal op ongeveer een meter hoogte 
in de begroeiing en roepen vandaaruit 
onverstoorbaar. Als ze in een bun del 

Tokeh (Gekko gecko), Chumptong. 

Iicht zitten, zijn ze zo betrekkelijk mak
kelijk te pakken, maar ondanks het ge
kwaak zijn ze niet makkelijk te vinden. 
Behalve kwaken heb ik een aantal ande
re tekenen van voortplanting gezien. 
In Chiang Mai, in het noorden van 
Thailand, vond ik begin augustus lar
ven in aangelegde vijvertjes in de plaat
selijke dierentuin. De larven zijn te her
kennen aan de Iichte vlek op de snuit. 
Ze waren in een stadium waarin ze net 
tekenen van achterpootjes begonnen te 
krijgen. Op Kho Samui, een eilandje 
voor de oostkust van het schiereiland, 
vond ik in een veedrinkbak zowellar
ven als een schuimnest en twee schuilen
de volwassen kikkers. In Khao Yai (200 
km oostelijk van Bangkok) vond ik, 
begin september, schuimnesten in een 
ondergelopen karrespoor. Kort tevoren 
had het heftig geregend. Een aantal 
van die schuimnesten lag enige dagen 
later a! op het droge. 
Aile vindplaatsen van deze kikkers be
vonden zich in de buurt van vrij dichte 
begroeiing, geen oorspronkelijk bos, 
maar wei secundair bos, randen van 
plantages of welige tuinen. Ik heb deze 
kikkers horen kwaken op 50 meter af
stand van de zee. 

KIKKERS ALGEMEEN 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat 
de drie genoemde soorten cultuurvol
gers zijn, overal redelijk algemeen en 
daarom een makkelijke prooi voor ver
zamelaars. Dat verklaart waarom deze 
soorten zoveel worden ingevoerd. Een 
aantal andere redelijk algemene kikkers 
wordt gegeten (b.v. Rana limnocharis) 
en komt daardoor, mede ook vanwege 
het wat saaie uiterlijk, minder voor 
export in aanmerking. De genoemde 
soorten lijken me weinig eisen te stellen 
aan hun omgeving, behalve dan een 
temperatuur van minstens 18 °C en re
delijke vochtigheid. De witsnorboom
kikker wordt regelmatig gekweekt (DE 



Polypedates /eucomystax van Krabi. 

LEEUW, 1988; VELTHUYSEN, pers. 
med.), de Indische ossekikker inciden
teel. 
Soorten die meer aan een bepaalde bio
toop gebonden lijken, worden nauwe
lijks gelmporteerd en vallen daarmee 
buiten de opzet van dit artikel. 

Calotes emma (Erewan). 

SCHILD PADDEN 
Ik heb een Malayemys subtrijuga 
's nachts aangetroffen in een kleine plas 
bij Krabi (westkust schiereiland). Het 
dier lag midden in een plas, aan het 
wateroppervlak, en leek me in een acti
viteitsperiode. Ik heb die plas verschil
lende keren overdag bekeken, maar er 
toen geen schildpadden in kunnen ont
dekken. Malayemys subtrijuga is een 
soort die, hoewel regelmatig gelmpor
teerd, in gevangenschap nauwelijks te 
houden is. Volgens de verhalen is 
het een gespecialiseerde slakkeneter. 
Misschien eet deze schildpad hoofd
zakelijk 's nachts. Oat zou ook het 
schuwe gedrag van dit dier kunnen ver
klaren. 
Cuora amboinensis, de Ambonese 
waterdoosschildpad, is mijn lieveling 
onder de schildpadden. Het voorko
men van deze soort in Thailand was een 
van de red en en voor een bezoek aan dat 
land . Tot mijn spijt heb ik dit dier, 
ondanks intensief zoeken, niet in de 
vrije natuur kunnen vinden. Wel heb 
ik er een groot aantal gezien in de die
rentuin van Chaing Mai. Volgens dr. 
Supoj , een van de biologen verbonden 
aan die dierentuin, worden de dieren 
in de omgeving van Chiang Mai nog 
maar zelden aangetroffen. De dieren 
daar in de dierentuin waren meestal 
door dierentuinbezoekers meegebracht 
vanuit andere delen van het land. De 
dieren werden vrij veel verkocht op 
markten, als voedsel, maar ook als dier 
voor in de tuinvijver. Tijdens mijn be
zoek werd op markten slechts Malaye
mys subtrijuga als zodanig aangebo
den. Aileen een verkoopster bij de 
Doi suthep, een tempe! op een berg bij 
Chiang Mai, verkocht Cuora amboi
nensis. Die verkoopster verkocht overi
gens vogeltjes om los te Iaten. Voor de 
boeddhisten is het loslaten van een ge
vangen vogel een daad die geluk brengt. 
Of de schildpadden met dezelfde reden 
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Bloedzuigeragame (Ca/otes versicolor), juveniel uit Krabi. 

werden verkocht is me niet duidelijk ge
worden. 
Schildpadden die vanuit Thailand naar 
hier komen zijn vrij vaak ondermaatse 
schildpadden, dat wil zeggen te klein 
om opgegeten te worden. Zulke kleine 
exemplaren worden dan aan een expor
teur verkocht, of zijn goedkoop genoeg 
om als exportmateriaal te dienen. 
Nogal dreigend vond ik een grote 
bokaal met roodwangschildpadjes 
(Chrysemys scripta e/egans) op de 
markt van Bangkok. Die werden dui
delijk als sierschildpadjes voor in de 
vijver verkocht. Het is niet onwaar
schijnlijk dat die soort het in Thailand 
goed gaat doen. Faunavervalsing, met 
aile nare gevolgen voor de inheemse 
soorten, ligt voor de hand. 

HAGEDISSEN 
GEKKO'S 

In bijna elk huis en hotel waarin we de 
nacht doorbrachten heb ik gekko's 
gevonden. De meest algemene soort 
was Cosymbotus p/atyurus. Deze gek-

ko vond ik alleen in en rand gebouwen. 
Ik heb dieren van aile leeftijdsklassen 
gezien. Verder was Hemidactylus fre
natus algemeen. Deze gekko, bekend 
onder de naam tjitjak (Thais: Chin
chook) heb ik behalve op gebouwen 
ook wei tussen houtstapels of onder 
losse boomschors in plantages gevon
den. Gehyra mutilata heb ik aileen 
in het zuiden op bet schiereiland gevon
den. Deze soort lijkt een wat rustiger 
omgeving te prefereren. Ik vond hem 
op wat afgelegen gebouwtjes en niet, 
zoals de vorige, tot in het centrum van 
steden. De tokeh (Gekko gecko) heb ik 
door bet hele land been gehoord, maar 
slechts zelden gezien. Het viel me daar
bij op dat deze grote gekko's bij voor
keur op dakspanten zitten, waarbij de 
kop. over de rand naar ben eden hangt. 
Bij bet beschijnen van een lang over
hangend stuk dak, kon ik zo de profie
len van een groot aantal koppen zien. 
Deze avondgekko's stemmen in gedrag 
en dergelijke sterk overeen. Overdag 
zijn ze slechts bij toeval te vinden,. 
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achter een schilderij, of bij het openen 
van een kast. In de namiddag komen 
ze te voorschijn om gedurende de nacht 
vooral te jagen op insekten die op lam
pen afkomen. Daarbij komen de soar
ten door elkaar voor. Het jagen van de 
kleine gekko's langs muren en pia
fonds, en zeker langs de barnboe- en 
palmbladerenconstructies van sommi
ge onderkomens is een schouwspel dat 
niet aileen de herpetologisch gelnteres
seerde vermaak biedt. Tijdens hevige 
regens Iaten ze zich meestal niet zien. 
De kleine gekko's jagen op allerlei klei
ne insekten, maar vallen oak wei ten 
prooi aan grate bidsprinkhanen. 

CALOTES-SOORTEN 

De bloedzuigeragame (Calotes versico
lor) wordt regelmatig gelmporteerd, 
maar als terrariumdier niet erg gewaar
deerd. Hij staat erom bekend dat hij in 
gevangenschap niet lang in Ieven blijft. 
Als doodsoorzaak worden dan wei wor
meninfecties genoemd, maar de eigen
lijke oorzaak ligt waarschijnlijk bij een 

verkeerde manier van houden. 
In Thailand zijn bloedzuigeragarnen 
algemeen te vinden in tuinen en andere 
tarnelijk open begroeiing. Ze zitten er 
altijd op zonnige en droge plaatsen, 
zoals hekpaaltjes, stammen van pal
men, muren van huizen, of op een zon
beschenen stuk boomstam langs de 
kant van een droge beek. Dat zijn vaak 
plaatsen waar de temperatuur in de 
schaduw boven de 30 oc kan oplopen. 
De ondergrond is altijd kurkdroog. 
's Avonds, 's nachts en tijdens regen
buien loopt de luchtvochtigheid na
tuurlijk wei op, maar is overigens op 
die plaatsen oak nogallaag. Voor per
manent vochtige terraria zijn dit dus 
geen geschikte dieren. De dieren Ieven 
tamelijk solitair, slechts zelden vond 
ik twee dieren bij elkaar op dezelfde 
boomstam. Verder zijn ze schuw en be
hoorlijk snel. Ik kan me voorstellen 
dat ze in de kleine ruimte van een terra
rium daarom vrij vlug aan stressver
schijnselen ten onder gaan. 
In de regenwoudgebieden is C. emma 

Zesstreep-langstaarthagedis, Takydromus sexlineatus, Mea Sariang. 



Vrouwtje van de kadal (Mabuya multifasciata). 

Rhabdophis subminiatus (Mae Hong Son). 

Chrysopelea ornata (Mae Hong Son). 

algemeen. Deze hagedis wordt tegen
woordig nogal eens genoemd op de 
lijsten van importeurs. Het is een mooie 
hagedis met een opmerkelijk karakter. 
Ik zag ze meestal zitten op een dunne 
stam, op ongeveer een meter hoog in 
rubberplantages. Bij benadering vluch
ten deze hagedissen zelden. Aanvanke
lijk lijken ze op hun schutkleur te ver
trouwen, maar als dat niet helpt gaan 
ze dreigen. Ze veranderen daarbij van 
groen, met een zwarte ruittekening naar 
zwart, met een roodachtige nek en witte 
lippen. Ze sperren de bek open en bijten 
toe. Een enkeling vlucht net voordat je 
hem kunt pakken. Het is me ook wei 
overkomen dat ik mezelf een weg door 
begroeiing baande en daarbij gebeten 
werd door zo'n Calotes. lk had dat dier 
tot dat moment niet gezien. 
Calotes emma is de tegenhanger van 
C. versicolor. C. emma geeft duidelijk 
de voorkeur aan een vochtige omge
ving, en zoekt daar de meer bescha
duwde plaatsen op. Een ondersoort 
komt op vrij grote hoogte in de bergen 
voor (C. emma altricrista). 

ANDERE AGAMEN 

De vlinderagame, Leio/epis belliana, 
heb ik gevonden op hete zonnige plaat
sen in Iichte bossen en plantages. Vaak 
waren de dieren op het heetst van de dag 
actief. Ze lieten zich tot op een meter 
of vijftien benaderen en namen dan de 
vlucht, waarbij ze heel snel konden 
!open. Jonge dieren kon ik tot op drie 
meter benaderen. Het gedrag van deze 
dieren deed me sterk denken aan dat 
van zandlopers (A canthodactylus 
schreiben) op Cyprus of renhagedissen 
(Cnemidophorus sexlineatus) in Costa 
Rica. Ook qua kleur en tekening zijn er 
overeenkomsten. De vlinderagamen 
zijn echter wei veel groter dan de ge
noemde soorten. Het zeer schuwe ge
drag, de grote snelheid en de grote 
vluchtafstand wijzen er mijns inziens 
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op dat deze hagedis geen geschikt terra
riumdier is. 
De stekelagame, Acanthosaura arma
ta, vond ik in het regenbos van Khao 
Yai. Het dier kwam tijdens een heftige 
regenbui schuilen onder het afdak waar 
wij ons kamp hadden opgeslagen. Be
halve tijdens die gelegenheid heb ik dat 
dier nag eens gezien in de !age en dichte 
struiken random het afdak. In die typi
sche regenwoudbiotoop zocht het dier 
kennelijk de beschaduwde plaatsen op. 
De hagedis bewoog zich traag, maar dat 
kan aan de omstandigheden hebben ge
legen. Tijdens de regen kan het in de 
tropen sterk afkoelen. 

LACERTIDEN EN SKINKEN 

De langstaarthagedis, Takydromus sex
linea/us, trof ik aan in een typisch lacer
tidenbiotoop: een stenige belling met 
daarop een boomstam en een paar pol
len hoog, maar niet erg dicht gras. 
In dezelfde plantage vond ik oak vlin
deragamen (Leio/epis bel/iana). Het 
was er erg warm en behoorlijk droog. 
De bodem was droog, oak onder de 
laag dode bladeren. De langstaart
hagedis zat, min of meer in de zan, 
tussen het hoge gras. Hij kroop daar 
op ongeveer een halve meter hoogte 
door de halmen. Na een paging hem 
op een voor het fotograferen gunstiger 
plaats te jagen verdween hij spoorloos. 

De kadal of veelstreepmabuya, Ma
buya multifasciata, komt in het hele 
land voor. Ik vond deze grate skin ken 
steeds op zonnige plaatsen in min of 
meer bosrijke gebieden. Bijvoorbeeld 
in parken, op een vuilnishoop bij een 
tuin, maar oak langs rivieren of op 
open plekken in het regenwoud. Vol
wassen exemplaren zijn soms zeer fraai 
van kleur. Zoals zoveel Mabuya
soorten zijn deze dieren gemakkelijk 
in terraria te houden en zelfs te kweken, 
maar ze kunnen onderling zeer agres
sief zijn , soms na jarenlang samenge
leefd te hebben (BOLT & RAZOUX 

SCHULTZ, 1973). 
Mabuya carinata vond ik op open plek
ken in het regenwoudgebied van Khao 
Yai. De dieren leken daar min of meer 
gebonden aan houtstronken en derge
lijke. 
Dasia olivacea lijkt verwant aan D. 
smaragdina, de smaragdskink, en heeft 
een min of meer overeenkomstige le
venswijze. D. olivacea vond ik op het 
schiereiland op verschillende plaatsen, 
maar steeds op kokospalmen. De die
ren zaten 's ochtends vaak op het bo
venste deel van de stam te zonnen en 
vluchtten bij benadering tussen de 
dode bladeren en bladscheden onder de 
kroon. Slechts eenmaal heb ik een 
Dasia op ooghoogte gezien. Oat dier 
vluchtte bij nadering tussen de stenen 
aan de voet van de palm. D. olivacea 
eet in het terrarium allerlei soorten 
insekten . Ook deze hagedissen kunnen 
onderling erg agressiefzijn. D. o/ivacea 
heeft zich in het terrarium voortgeplant 
(GROSSMANN, 1986). 

VARANUS BENGALENSIS 

Op het schiereiland heb ik enkele keren 
varanen aangetroffen. Een doodge
slagen exemplaar heb ik kunnen deter
mineren als Varanus bengalensis. Ik heb 
geen redenen om aan te nemen dat ik 
andere soorten heb gezien. 
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Ik vond laat in de middag een varaan 
op een in bet water hangende dikke 
boomwortel boven een zoute lagune. 
Bij mijn nadering verdween de varaan 
in de lagune. Rond die lagune waren 
zeer veellandkrabben te vinden. Ik ver
moed dat die een belangrijke voedsel
bron voor dit dier waren. In hetzelfde 
gebied, vlak aan zee dus, vond ik over
dag ook varanen op kokospalmen, zo
wel aan de voet daarvan als bijna tussen 
de dode bladeren net onder de kroon. 
Bij dreigend gevaar vluchtten deze 
dieren de kroon in. Ik heb niet kunnen 
ontdekken of deze varanen steeds een 
vaste boom hadden. 

SLANGEN 
RHABDOPHIS SUBMINIATUS 

Deze fraai gekleurde slang heb ik op 
drie plaatsen aangetroffen, steeds in 
bet berggebied ten zuiden van Chiang 
Mai. Eenmaal de weg overstekend, een
maal onder een dode palmstam en een 
maal in een poeltje, ontstaan door een 
stuw in een beekje. AI die vindplaatsen 
waren in droog aandoend heuvelbos, 

een vrij open landschap met plaatselijk 
bosjes dichtere begroeiing. Bij de eerste 
vindplaats was geen open water binnen 
zo'n 500 meter te bekennen. De tweede 
vindplaats was vlak bij een plas, moge
lijk ontstaan door een hevige regenbui 
de vorige dag. Bij de tweede en derde 
vindplaats troffen we ook een relatief 
groot aantal kleine kikkers aan. Hieruit 
meen ik te mogen concluderen dat deze 
slang zich voedt met kikkers en moge
lijk hagedissen. Deze slang scheidt bij 
ruw beetpakken in de nek gif af, onge
veer zoals een pad dat doet. Onder de 
huid in de nek liggen een aantal gif
klieren. Bij oppakken breekt de huid 
en stroomt bet gif naar buiten. Overi
gens deden de slangetjes geen paging 
om te bijten. Gelukkig maar, want van 
deze ringslangachtigen zijn beten be
kend met kwalijke gevolgen. 

CHRYSOPELEA ORNATA 

Deze boomslang heb ik op verschillen
de plaatsen gevonden, zowel in bet 
noordelijk berggebied als in de regen
woudzone in bet zuiden. In bet noorden 

Varanus benga/ensis. In de kronen van deze palmen zagen we ook de Vliegende slang (Chrysopelea 
ornata) en een boomskink (Dosia olivacaea). 
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vond ik deze slang in een struik boven 
een rivier, in een droog aandoend heu
vellandschap. In een dergelijk land
schap vond ik een vervellingshuid, door 
de koptekening direct herkenbaar als 
van deze soort, in een papayaboom in 
een tuin. Rond Krabi, op het schier
eiland, vond ik deze soort op palmen 
tangs het strand. In de ochtend zag ik 
net onder de krans van dode bladeren 
slangen in de zon zitten. In datzelfde 
palmenbos, zag ik ook Varanus benga
lensis en Dasia olivacea, een potentiele 
predator, respectievelij k prooi. 
Op het eiland Koh Samui vond ik deze 
slang's morgens ook zonnend op bun-

galows, waarbij ze aan de oneffenhe
den van de gegranolde muur voldoende 
houvast vonden. Een zo'n slang heb ik 
opgejaagd om hem te kunnen fotogra
feren terwijl hij tegen de vrijwel gladde 
stam van een kokospalm omhoogklom. 
Het is verbazingwekkend hoe snel deze 
slangen tegen die schijnbaar gladde 
stam opklimmen. Ze hebben daarbij 
aan de kleinste oneffenheid genoeg 
houvast. Een jong van deze slang zag 
ik zelfs tegen een op het gevoel geheel 
gladde rondhouten paal van een ge
bouwtje klimmen. Oat ging weliswaar 
niet zo snel , maar het lukte wonderwel. 
Oat diertje was zo'n 30 em lang. 
In het terrarium zijn deze slangen in het 
begin schuw en graven zich zelfs in de 
bodem in. Ze eten behalve hagedissen 
ook halfwas muizen . De vrouwtjes leg
gen 8 tot 14 eieren van ongeveer 
3 x 1,5 em. De ontwikkeling duurt 
70 tot 92 dagen. Jonge slangen zijn bij 
het uitkomen 17 tot 20 em lang (GOL

DER , 1985). 

DRYOPHIS PRA SINUS 

Deze slang heeft als Nederlandse naam 
Boomsnuffelaar gekregen. Ik vond 
deze slangen in de heuvels bij Erewan 
en op Koh Samui. Deze struikbewo
nende slangen zijn goed gecamoufleerd 
door zowel hun kleur als hun gedrag. 
Ze zijn effen bladgroen met soms een 
Iichte zijstreep. Bij nadere beschouwing 
vallen hun gele ogen op met daarin een 
sleutelgatvormige pupil. In de struiken 
blijven ze doodstil zitten of hangen, 
zelfs als je ze dicht nadert. Als je te 
dichtbij komt, kunnen ze verbazing
wekkend snel uit het zicht verdwijnen. 
Ze zijn redelijk trouw aan hun plaats. 
Op de heuvel van Koh Samui in een 
struik tangs een pad trof ik een slang 
van deze soort aan. Omdat hij verscho
len in de struik niet goed te fotograferen 
was, probeerde ik hem naar een betere 
plaats te jag en. Oat mislukte en het dier 
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ging op de vlucbt. Drie dagen later trof 
ik in precies dezelfde struik weer een 
slang aan, en ik beb bet sterke vermoe
den dat bet betzelfde exemplaar was. 
Ik vond deze slang steeds op oogboogte 
in de struiken, maar boger, in de boom
kruinen heb ik ook niet gekeken. Ge
zien die vindplaatsen komen als prooi
en in aanmerking: kikkers (Po/ypeda
tes leucomystax), bagedissen (Cosym
botus platyrus, Calotes emma en Draco 
macu/atus) en mogelijk ook vogels. 

OBSERVATIONS ON TERRARIUM 
ANIMALS IN THAILAND 
Thailand was visited in August 1987. That year 
the monsoon was late and observations were ma
de in the late dry season. Bufo melanostictus was 
found all over the country. Kaloula pulchra was 
observed at night during rains. From Polypedates 
leucomystax larvae as well as foamnests were 
found. Calling males of all three species were 
heard. 
Malayemys subtrijuga was found once, at night 
in a pond. On markets, however, it was common. 
Cuora amboinensis was heavyly sought for, but 
not found in nature. I was told the species is beco
ming rare, probably because it is eaten. Juvenile 
Chrysemys scripta were sold at the market as 
pets. The author fears this species might threaten 
the original herpetofauna in Thailand. 
Geckos were found in almost every house visited 
at night. Calotes versicolor was found in open, 
sunny and rather hot surroundings. Calotes em
ma in forests and plantations. Acanthosaura ar
mata near primary forest. Leiolepis bel/iana in 
open and warm surroundings. In one occasion to
gether with this species a Takydromus sexlineatus 

was found. It sat in high grass on a typical 'lacer
tid' spot. The kadal, Mabuya multifasciata was 
ubiquitous in Thailand on sunny places in forests, 
gardens or plantations. Mabuya carinata was 
found at an open spot in a rainforest, it seemed 
to live near a log of wood. Varanus bengalensis 
was found on coconut palms near the coast and 
near a lagoon. 
The natricine snake Rhabdophis subminiatus was 
found in dry hill-forests in Northern Thailand, 
some near, another far away from water. They 
are supposed to eat frogs. Chrysopelea ornata 
was found at several places throughout the coun
try, mostly on palm trees. Dryophis prasinus was 
seen on Koh Samui in low vegetation. 
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Tarentola delalandii, een gekko van de 
Canarische eilanden, in bet terrarium 

INLEIDING 
Tarentola delalandii hoort tot de 
gekko's van de Canarische eilanden. 
Er zijn twee ingevoerde soorten: de 
Europese tjitjak (Hemidactylus turci
cus) en de muurgekko (Tarentola 
mauritanica). De laatste wordt samen 
met de endemische Tarentola angusti
mentalis bij het ondergeslacht Taren to
/a ondergebracht. De overige soorten, 
T. boettgeri (twee ondersoorten), T. go
merensis en T. delalandii worden tot het 
ondergeslacht Makariogecko gere
kend, waarmee wordt aangegeven, dat 
er meer verwantschap bestaat met gek
kosoorten van Madeira en de Kaapver
dische eilanden dan met die van het 
Afrikaanse continent. 
Op elk van de Canarische eilanden 
komt slechts een gekkosoort of onder
soort voor, m.u.v. Tenerife, waarnaast 
T. delalandii ook populaties van de 
ingevoerde soorten T. mauritanica en 
H. turcicus voorkomen. 
T. delalandii komt verder ook voor 
op het eiland La Palma en op de Ro
ques del Salmor, twee kleine rots
eilandjes voor de noordkust van Hier
ro, waar overigens T. boettgeri hier
rensis endemisch is. 
Net als de andere Canarische gekko's 
wordt T. delalandii beschreven als bo
dembewoner, die zich graag verstopt 
onder stenen en in rotshopen. Ze heb
ben dan ook minder brede hechtschijf
jes dan bijvoorbeeld T. mauritanica. 
Incidenteel worden ze echter ook op 
muren en bomen gezien. Het klimaat 
op de Canarische eilanden wordt om
schreven als oceanisch-subtropisch, 

maar er is een aanzienlijke regionale 
variatie in het microklimaat. In de 
hogere gebieden van Tenerife valt re
gelmatig sneeuw, wat in iets mindere 
mate ook opgaat voor La Palma. Gek
ko's zijn gevonden tot op 1800 meter 
hoogte. 
Bovenstaande gegevens zijn ontleend 
aan BISCHOFF (1985a & b). 

ONDERKOMEN 
In 1988 bouwde ik een terrarium, met 
de bedoeling bier muurgekko's in te 
gaan houden. Het is gebouwd van glas, 
met aan de voorzijde een schuifruit. 
De afmetingen zijn 70x60x30 em 
(lxhxd). De voorschakelapparaten van 
de TL-verlichting zijn achter onder in 
de bak geplaatst, achter glas uiteraard. 
Verse Iucht stroomt de bak in langs de 
voorschakelapparaten via een gleuf, 
afgedekt met horregaas, en kan aan 
de bovenkant weer wegstromen via de 
lichtkap. 
De achterwand is beplakt met dunne 
steenstrips. Er zijn twee plantenbakjes 
met Scindapsus aangebracht. Ook de 
behuizing van de voorschakelappara
ten is beplakt met steenstrips. Er zijn 
schuilplaatsen gecreeerd door evenwij
dig aan de achterwand op ongeveer 
2 em afstand twee onregelmatige glas
plaatjes te bevestigen. Deze zijn ook 
beplakt met steenstrips, waardoor het 
lijkt alsof de achterwand een muur 
met scheuren is. 
Op de bodem ligt een laag van ongeveer 
5 em zand, waarop een paar stukken 
flagstone liggen. Er is een drinkbakje 
in de vorm van een plastic dekseltje. 



Taren to/a defafandii. 

De bak wordt van de lichtkap geschei
den door aluminium horregaas. 
In de lichtkap zijn twee TL-buizen van 
20 watt gemonteerd. Deze worden ge
schakeld via een tijdklok. Verder een 
spotje dat via een dimlichtinstallatie 
reageert op het Iicht buiten. 
De dagduur van de tijdklok wordt in 
de loop van het jaar bijgesteld van acht 
uur in de winter tot twaalf uur in de 
zomer. Het tijdstip van aangaan van 
de TL-buizen is zodanig gekozen dat 
het spotje dan a! geruime tijd brandt. 
Dit heeft als gevolg dat, vooral in de 
winter, het einde van de dag enige tijd 
wordt uitgesteld. Daarmee probeer ik 
de tach wei iets extreme daglengte
variatie op onze breedtegraad wat af 
te vlakken. Uiteraard is in de zomer 
de diminstallatie bepalend voor de 
daglengte, daar dan de schakeltijden 
van de tijdklok steeds binnen de dag
periode van de dimmer vallen. Hiermee 
bereik ik dus een redelijk vloeiende 
daglengtevariatie door het hele jaar, 
waarbij op de kortste dag de daglengte 
ongeveer twee uur Ianger (tien uur) en 
op de langste dag gelijk (zestien uur) 
aan die van onze breedtegraad is. Voor 
de Canarische eilanden liggen deze 
waarden op ongeveer tien respectieve-
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Zoals bekend, is deze jaarlijkse dag
lengtevariatie essentieel voor een goede 
voortplanting, vooral voor dieren uit 
de gematigde streken. 
Het terrarium staat in een vrij koel 
sousterrain, waar ook de CV -ketel 
staat. Deze zorgt door zijn vorstbeveili
ging voor een temperatuur die 's win
ters nooit lager dan 7 oc wordt. 

DEDIEREN 
Toen ik besloot muurgekko's te gaan 
houden, had ik eigenlijk Tarento/a 
mauritanica op het oog. Deze lieten 
echter op zich wachten. Nadat de bak 
enige tijd als tijdelijke behuizing voor 
een paar rulnehagedissen Lacerta 
sicula had gefungeerd, stuitte ik zomer 
1989 bij een handelaar op drie T. dela
landii voor een zeer schappelijke prijs. 
Nu wist ik toen nog niet datgene wat in 
de inleiding is beschreven. Ik wist 
aileen dat ze van de Canarische eilan
den afkomstig waren, en veronderstel
de dat ze een vrijwel identieke levens
wijze als T. mauritanica zouden heb
ben. Kortom ik schafte ze aan. 
Het waren twee grote exemplaren, 
waarschijnlijk mannetjes, en een wat 
kleiner dier, waarschijnlijk een vrouw
tje. Exacte maten kan ik niet geven, 
daar de dieren zeer schuw en wild wa
ren. Dus heb ik ze maar met doosje en 
a! in het terrarium gezet. Na enkele 
dagen was duidelijk hoe de verhoudin
gen lagen. Een mannetje en het vrouw
tje hadden zich in de schuilplaatsen op 
de achterwand teruggetrokken. Het 
andere mannetje was weggedrongen 
naar de voorruit. Hoewel er geen 
vechtpartijen zijn waargenomen, be
sloot ik toch na enige weken een einde 
te maken aan deze wat geforceerde 
situatie en bracht het zwakkere manne
tje in een apart, vergelijkbaar terra
rium onder. 
De dieren zijn zeer moeilijk te benade
ren. Aileen's nachts komen ze te voor-
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schijn, gezien de ontlasting op de rui
ten. 's Winters liggen ze soms overdag 
te zonnen op de voorschakelapparaten, 
maar in bet algemeen schiet~n ze direct 
weer weg als ze je in de gat~n hebben. 
Soms kun je ze betrapnen als je 

I 

's nachts de lamp aandoet. Ze zijn dan 
heel Iicht bruingrijs geklburd met, 
zoals in BISCHOFF (1985b) tleschreven, 
over bet midden van de I rug Iichte 
vlekken, afgewisseld met wat donkere, 
zadelvormige vlekken. Volgens hem is 
de maximum kopromplengtt van man
netjes 73 mm, voor vrouwtj~ 63,5 mm. 
Daar zullen mijn dieren waJrschijnlijk 
wei ongeveer aan voldoert. Hij be
schrij ft ook dat de dieren gr~ag zonnen 
en dan zeer donker gekleurtl zijn. Dit 
heb ik aileen bij jonge dieien kunnen 
waarnemen, die bij het zonnen vrijwel 
zwart zijn. I 

VERZORGING 
De dieren worden voornamelijk ge
voerd met krekels, regelmatig afgewis
seld met meelwormen en wasmotlar
ven. In de zomer wordt dit dieet nog 
uitgebreid met weideplankton, sprink
hanen, spinnen en dergelijke. 
Door bet water van het drinkbakje 
( ± 50-60 ml) worden steeds twee drup
pels multivitaminepreparaat gedaan 
(Vitavit van Bogena), in de bak liggen 
fijngestampte eierschalen gestrooid. 
Sporadisch wordt er gesproeid. 
De dieren lijken vrij weinig te eten, 
bet duurt behoorlijk lang voor aile 
krekels zijn weggevangen. Toch zijn 
ze niet bepaald ondervoed, vooral het 
dominante mannetje heeft vetrolletjes 
en een zeer dikke staart. Ook BISCHOFF 

( 1985b) beschrij ft de geringe hoeveel
heid voedsel die de dieren nodig 
hebben. 
Slechts zeer zelden heb ik de dieren zien 
eten, bijvoorbeeld als ze voor bet eerst 
sinds enige tijd wasmotlarven voorge
schoteld krijgen. 

VOORTPLANTING 
Zoals u zult verwachten heb ik de dieren 
nooit zien paren. In de loop van 1990 
begon ik af en toe paarsgewijs eieren 
te vinden, in bet algemeen begraven 
in het zand, tegen de behuizing van de 
voorschakelapparaten, soms ook bo
ven op deze behuizing zonder te zijn 
ingegraven. De eieren waren wit, rond 
en hard, met een diameter van onge
veer 1 em. 
De eieren werden uitgebroed in een 
plastic kamerkasje, waarin een lampje 
van 25 watt was gemonteerd, dat met 
een aquariumthermostaat zorgde voor 
een temperatuur van 29 °C. Op de 
bodem stond een laagje water, de eieren 
lagen in lege krekelbakjes met een 
laagje zand, zonder afdekking. Wei zat 
er een deksel op de bakjes. 
Na enige tijd besloot ik echter ook dit 
broedkasje te schakelen via de dim
installatie. Dit hield in dat de eieren 
's nachts vrij ver afkoelden (ongeveer 
15 °C) en in de loop van de dag warmer 
werden, tot bet ingestelde maximum. 
Ik deed dit om te voorkomen dat door 
de constante broedtemperatuur aile 
nakweekdieren van een geslacht zouden 
zijn (TER BORG, 1981 & 1982). 
De eerste twee legsels bleken onbe
vrucht te zijn, maar na verloop van tijd 
kwam er een ei van een legsel uit. 
De hierna gelegde eieren kw~.nen alle
maal probleemloos uit. In het totaal 
zijn er in 1990 elf eieren uitgekomen 
uit in bet totaal acht legsels van twee. 
De broedduur is ongeveer een maand. 
Eieren zijn uitgekomen, zowel die in 
bet zand gelegd, als niet begraven 
eieren. Ook maakten de broedomstan
digheden, constante temperatuur of 
met een dagnachtritme, geen verschil. 
Het laatste legsel is zelfs in het terra
rium uitgekomen, ik had niet meer ge
rekend op nog een legsel. 
BISCHOFF (1985b) beschrijft voor de 
gekko's van de westelijke eilanden twee 
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tot zeven legsels per jaar en voor T. 
de/alandii een legselgrootte van even 
vaak een als twee eieren. Mijn dieren 
lijken zich dus sterker voort te planten 
dan de exemplaren in het wild. Dit wijst 
erop dat ze ruim voldoende hebben aan 
hun beseheiden voedselopname. De 
voortplantingsfrequentie van hagedis
sen in de natuur is sterk afhankelijk 
van het voedselaanbod, met als gevolg 
dat goed gevoede dieren in gevangen
sehap zieh sneller zullen voortplanten 
(ZWART, 1991). 
De jongen zijn bij het uitkomen onge
veer 4,5 em lang. De tekening en kleu
ren lijken op die van de oude dieren, 
aileen meer eontrastrijk. De staartpunt 
(I ,5 em) is bijna wit. Dit laatste kan 
ik bij mijn volwassen dieren wegens 
hun geregenereerde staart niet goed 
vergelijken, maar BISCHOFF (1985b) 
besehrijft een blauwe zweem over de 
staart. 
Zoals besehreven, kleuren de jongen 
bij het zonnen vrijwel zwart, dit in 
tegenstelling tot de ouderdieren. 
Mogelijk kan dit versehil verklaard 
worden door het feit dat de ouder
dieren zonnen op een warme onder- ·· 
grand (voorsehakelapparaten) en de 
jonge dieren onder een spotje. 
De jonge dieren zijn allemaal onder-

gebraeht in een terrarium van 30x60x30 
em (lxhxd), ingerieht met zand, enkele 
reehtopstaande stukken flagstone en 
een stronk, verwarmd en verlieht door 
een spotje van 40 watt. Voedsel: kre
keltjes, buffalowormen, wasmotlarf
jes en ander klein grut. De overige 
verzorging is als bij de ouderdieren. De 
meeste jongen zie ik vrijwel nooit. 
Twee exemplaren zie ik vaak weg
sehieten als ik in de buurt kom en een 
dier gaat altijd gewoon door met 
zonnen, tot ik b.v. de bak openmaak. 
De grootste jongen zullen nu ongeveer 
halfwas zijn. Ze lijken goed gezond. 

FOUTEN 
Allereerst: de aansehaf was toeh wat te 
impulsief. Ik ging ervan uit, dat deze 
soort een soort eilandvariant van T. 
mauritanica was. Dit bleek eehter niet 
te kloppen, het is meer een bodem
bewoner. Vandaar dat het relatief hoge 
terrarium niet de meest gesehikte vorm 
heeft. Ik denk dat ik geluk heb gehad 
dat deze gekko's zo'n groat aanpas
singsvermogen hebben want ze doen 
het desondanks zeer goed. 
Verder is mijn eonstruetie, waarbij de 
voorsehakelapparaten zijn ingebouwd 
in het terrarium wei erg prettig voor 
de dieren, maar de voorsehakelappa
raten worden te heet voor het om
ringende glas. 
Gevolg is dat de bodemplaat gebarsten 
is. Bij een dergelijke eonstruetie moe
ten de voorsehakelapparaten dus ruim 
vrij van het glas worden aangebraeht 
(en niet zoals bij mij in een doosje 
van 5 em hoog). 

CONCLUSIE 
Tarento/a delalandii is een sterke, goed 
te houden, gekko die vrij eenvoudig in 
gevangensehap tot voortplanting te 
brengen is. 
Ze hebben een sleehte eigensehap, 
ze zijn zeer sehuw en bijna nooit te 
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zien. Deze eigenschap delen ze met 
een hoop andere gekko's. Dat is jam
mer, want gekko's zijn in bet algemeen 
fraaie, sterke, goed houdbare dieren. 
Door hun schuwheid zullen ze echter 
maar bij een beperkte groep terrarium
houders populair blijven. 

TARENTOLA DELALAND/1, 
A GECKO FROM THE CANARIES 
The keeping of T. de/alandii is discussed. One 
couple was housed in a small vivarium and see
med to thrive well, but the animals were very ti
mid. In 1990 the female laid sixteen eggs in pairs, 
of which the last eleven hatched. 
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Pachytriton brevipes. 

Wat zijn salamanders? 

VOORWOORD 
Dit artikel is oorspronkelijk geschreven 
op verzoek van de Tentoonstellings
commissie van Lacerta. Het was be
doeld om op tentoonstellingen uitge
reikt te worden aan bezoekers die geen 
flauw benul hebben van wat salaman
ders zijn. Uit financiele overwegingen 
is de voorlichtingsfolder nooit gedrukt. 
Om die reden publiceren we het verhaal 
nu in Lacerta, zodat we onze inspannin
gen niet voor niets gedaan hebben . We 
denken dat er binnen Lacerta ook wei 
lezers zijn die niets of weinig over sala
manders weten en die er toch wei iets 
over willen lezen. 

INLEIDING 
Salamanders worden vaak voor hage
dissen aangezien. Salamanders zijn 
echter amfibieen, net als kikkers en 
padden. Hagedissen zijn reptielen. We 
gaan nu wat dieper in op de verschillen 
tussen reptielen en amfibieen. 
Zowel salamanders als hagedissen zijn 
koudbloedig, maar hagedissen (alle rep
tiel en) kunnen hun lichaamstempera
tuur door het opzoeken van zon of scha
duw zelf regelen en op een vrij hoog 
niveau handhaven. 
De huidbepantsering van de hagedis 
bescherrnt hem tegen uitdroging. Sala
manders hebben een naakte huid zon-
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der bepantsering. Ze moeten daarom in 
een vochtige omgeving Ieven om niet 
uit te drogen. 
De eieren van hagedissen worden op het 
land gelegd en hebben een leerachtige 
of kalkachtige schaal, die ze enigszins 
tegen uitdroging beschermt. Bij sala
manders ontbreekt deze schaal. De eie
ren worden door de meeste salamanders 
in het water of op een vochtige plek op 
hetland gelegd . 
Een ander belangrij k verschil tussen 
salamanders en hagedissen is dat sala
manders een larvaal stadium hebben. 
De salamanderlarve lijkt al op de vol
wassen salamander, maar ademt met 
uitwendige kieuwen, terwijl een net uit
gekomen hagedisje al het evenbeeld is 
van de ouders. Bij de kikkerlarve 
(kikkervisje) lijkt de larve niet op het 
volwassen dier en zijn de kieuwen opge
borgen in kieuwzakjes. 
Dan zijn er nog een aantal inwendige 
verschillen, bijvoorbeeld het hart en de 
longen. De longen van salamanders 
zijn eenvoudig gebouwd. Bij vele sala
mandersoorten zijn ze zelfs helemaal 

Cynops py rrhogaster. 

verdwenen; bij deze soorten nemen de 
huid en de mondholte de functie van de 
longen over. 

UITERLIJK 
Salamanders hebben een hagedisachtig 
uiterlijk. De totale lengte ligt tussen 
de 7 en 30 em, maar reuzensalamanders 
(Andrias davidianus) kunnen tot 150 
em lang worden. De flanken zijn bij veel 
soorten voorzien van dwarsgroeven die 
met de ribben corresponderen (costaal
groeven). Ze hebben vier zwak ontwik
kelde poten, enkele soorten hebben ai
leen voorpoten . De staart blijft na de 
metamorfose. De mannetjes van de Eu
ropese watersalamanders ontwikkelen 
in de paartijd een opvallend, dikwijls fel 
gekleurd paringskleed. 

ZINTUIGEN 
Watersalamanders beschikken over zij
lijnorganen waarmee drukverschillen 
en chemische prikkels van een afstand 
zijn waar te nemen. De reukzin is goed 
ontwikkeld, zowel in het water als op 
het land. De ogen zijn meestal klein en 
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niet geweldig ontwikkeld, terwijl oren 
ontbreken. Salamanders (ook de lar
ven) voeden zich met levende dieren die 
een afmeting hebben die overeenstemt 
met hun eigen formaat. Allerlei soorten 
insekten, wormen en slakken staan op 
het menu. Watersalamanders bemach
tigen hun voedsel met behulp van over 
de onderkaak vallende lipranden. Door 
de bek plotseling te openen ontstaat 
een krachtige stroom waardoor voedsel 
in de mondholte wordt gezogen. Op het 
land levende salamanders bemachtigen 
voedsel met hun kaken, of door hun kle
verige tong naar voren te Iaten schieten. 
De prooi blij ft aan de tong kiev en en 
wordt in een hap doorgeslikt. De af
stand die overbrugd wordt is echter vee! 
kleiner dan bij kameleons. 

VOORKOMEN 
Salamanders Ieven hoofdzakelijk in 
gebieden met een gematigd, vochtig 
klimaat. Op het land Ieven ze goed ver
borgen op of in de grond. Vaak Ieven 
ze in bossen en in de directe omgeving 
van water op plaatsen waar de gemid-

delde temperatuur van de buitenlucht 
rond de 10 oc schommelt en zelden tot 
20 oc stijgt. Ze komen vooral voor op 
plaatsen waar ze geen zware concurren
tie van andere gewervelde dieren heb
ben. Zo vermijden watersalamanders 
vijvers met vis meestal. 

VOORTPLANTING 
Salamanders zijn op enkele uitzonde
ringen na eierleggende dieren. De eieren 
worden meestal inwendig, maar bij 
sommige soorten uitwendig bevrucht. 
In het eerste geval zet het mannetje 
zaadpakketjes (spermatoforen) op de 
bodem af, deze worden door het vrouw
tje opgenomen. De Europese watersala
manders planten zich op deze manier 
voort. Ze vertonen een interessant 
baltsgedrag, waarbij het mannetje het 
vrouwtje probeert te imponeren. Het 
baltsgedrag verschilt van soort tot 
soort. De eieren worden in het voorjaar 
in het water of op hetland afgezet, waar 
ze aan hun lot worden overgelaten of 
door het vrouwtje worden bewaakt. Bij 
de Europese vuursalamander (Sa/a-

De onder andere in Nederland beschermde vuursalamander (Satamandra salamandra). 
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mandra salamandra) ontwikkelen de ei
eren zich in bet vrouwtje en worden op 
bet moment van uitkomen in bet water 
afgezet. De alpenlandsalamander (Sa
lamandra atra) gaat nog verder. Bij de
ze soort blijven ook de larven in het 
moederlichaam en worden de jongen als 
volgroeide salamandertjes geboren. Bij 
de soorten die uitwendige bevruchting 
toepassen, worden de eieren pas na bet 
leggen bevrucht door een of meer man
netjes. 

LARVEN 
De larven hebben ongeveer de vorm van 
de volwassen dieren. In bet water }even
de larven hebben aan weerszijde achter 
de kop struisveerachtige uitwendige 
kieuwen, en zijn met zijlijnorganen 
uitgerust. De verticaal afgeplatte staart 
heeft vinzomen die zich vaak op de rug 
voortzetten. Net als kikkervisjes onder
gaan ze een gedaanteverwisseling, maar 
anders dan bij kikkers verliezen ze hun 
staart niet. De kieuwen verdwijnen 
echter en vanaf dat moment kan de 
jonge salamander door Iangen adem
halen en op bet land Ieven. Bij eieren 
die op het land zijn afgezet komen de 
jongen als larven uit, waarna ze in het 
water terechtkomen of ze metamorfo
seren in bet eiomhulsel. De larven be
machtigen hun voedsel op dezelfde 
wijze als volwassen salamanders. 

TERRARIUM 
Volwassen salamanders zijn, indien we 
ons tenminste hebben gei'nformeerd 
over de eisen die de verschillende soar
ten aan het terrarium stellen, goed in 
gevangenschap houdbaar. Belangrijk is 
daarbij wei dat we gezonde dieren aan
schaffen. Het voedsel moet gevarieerd 
zijn en er moet op gelet worden dat de 
dieren ook goed eten, wat op hetland 
wei eens moeilijk kan zijn. Willen we 
de dieren tot voortplanting brengen, 
dan zal voor de meeste dieren een win
terrust noodzakelijk zijn. 

NAWOORD 
Er bestaan verschillende terrarium
boeken waarin de verzorging beschre
ven wordt. Ook kan men zich voor 
informatie of voor het leggen van con
tacten met andere liefhebbers wenden 
tot de Doelgroep Salamanders van 
Lacerta. Het adres van het secretariaat 
van de Doelgroep is te vinden op de 
achterzijde van bet Mededelingenblad. 
In veel Europese Ianden zijn salaman
ders beschermd. In Nederland zijn alle 
vier soorten watersalamanders en de 
vuursalamander beschermd. Ze mogen 
niet gevangen, gestoord of gehouden 
worden. 

THE BASICS OF NEWTS 
AND SALAMANDERS 
This article was originally written for a leaflet 
to be given at exhibitions, to people who know 
little or nothing about newts and salamanders. 
It explains the fundamentals of this group of 
amphibia. 
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Problemen met de kweek van de 
Groene basilisk (Basiliscus p/umifrons) 

INLEIDING 
Op de najaarslanddag van 1989 bestelde 
ik bij Hans Houtman een paartje Basi
liscus p/umifrons. Eind december van 
datzelfde jaar waren de dieren acht 
maanden oud en kon bet geslachts
onderscheid met zekerheid worden 
vastgesteld, zodat ik een paartje kon 
ophalen. 
In dit artikel wil ik mijn ervaringen met 
de verzorging en problemen met de 
kweek beschrijven. 

HET TERRARIUM 
Het terrarium staat in de woonkamer 
en is voor een raam gebouwd. De afme
tingen van de bak zijn 135x60x120 em 
(lxbxh). De inrichting bestaat uit forse 
takken, zodat de dieren makkelijk kun
nen klimmen, een waterbak en wat 
planten. De bodembedekking bestaat 
uit wit grint. De bak wordt verwarmd 
door twee spots, een van 60 W en een 
van 40 W. Deze lam pen branden twaalf 
uur per dag. Onder de lampen kan de 
temperatuur tot 30 oc oplopen. Een 
Philips 09 TL buis brandt twee keer 
een uur per dag hoven bet terrarium. 
Het schijnt dat de straling van deze 
lampen een goede invloed heeft op de 
vitamine D synthese van de dieren 
(HOUTMAN, 1987). 

VOEDSEL 
Groene basilisken zijn goede eters. Het 
is een lust om te zien hoe ze fanatiek 
achter de voedseldieren aan jagen. Ik 
voer krekels, treksprinkhanen, muizen 
en spinnen. AI bet voedsel wordt eerst 
bepoederd met calciumlactaat, dat ik 
bestel bij de apotheek. Op dit dieet 

groeien de basilisken prima. De dieren 
zijn erg mak. Waarschijnlijk komt dit 
doordat bet terrarium in de huiskamer 
staat en er veellangs gelopen wordt. 

VOORTPLANTING 
Oat de dieren bet naar hun zin hadden, 
bleek voor mij uit bet feit dat bet 
vrouwtje in 1990 drie legsels produ
ceerde. Op 25 juni vier eieren, op 18 juli 
zes en op 29 augustus vier. Het man
netje is zeer ruw bij zijn toenaderings
pogingen. Hij knikt heftig en bijt soms 
zo hard dat bet vrouwtje niet geheel 
onbeschadigd is na de paring. Het flap
je op haar kop is dan oak geheel ver
dwenen. 
Vol verwachting legde ik bet eerste leg
sel in de broedstoof. De temperatuur 
in de stoof schommelde tussen 27 en 28 
oc en de relatieve luchtvochtigheid 
was ongeveer 900Jo. 
De eieren namen fors in omvang toe 
tijdens de incubatieperiode. 
Na precies zestig dagen was ik vier 
jonge basilisken rijker. De kweek met 
deze dieren leek mij op dat moment 
zeer eenvoudig en probleemloos. De 
eieren van bet tweede legsel zagen er 
oak goed uit, dus daar verwachtte ik 
hetzelfde resultaat van. Na 58 dagen 
waren er twee eieren uitgekomen. Ik 
kreeg echter twijfels over de andere vier 
eieren. Van de kweker van mijn ouder
diere1} hoorde ik dat tussen bet uitko
men van de eieren van een legsel wei 
enkele dagen verschil kon zijn (HOUT

MAN, pers. med.). De eieren begonnen 
in te vallen dus besloot ik ze open te 
maken. Hier was ik echter te laat mee 
want de eieren bevatten vier dode vol-
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groeide jongen. Dit was jammer maar a1 
mijn hoop was nu gevestigd op bet der
de legsel. 
Ik was echter voorzichtig met optimis
tische uitspraken over dit legsel. Na 66 
dagen waren de eieren nog mooi rond en 
gespannen. Na wat advies te hebben in
gewonnen, besloot ik de eieren open te 
maken. Ook nu was bet resultaat vier 
volgroeide dode jongen. 

SLOTOPMERKINGEN 
Groene basilisken zijn prachtige bees
ten en de moeite van de verzorging ten 
volle waard . De voortplanting in bet 
terrarium is zeer goed mogelijk. De 
ouders van mijn kweekstel zijn in ge
vangenschap geboren. Oat betekent dat 
mijn nakweekdieren tot de derde gene
ratie van in gevangenschap geboren 
dieren behoren. Het feit dat nog niet 
alle eieren uitkwamen zou erop kunnen 
wijzen dat bet vrouwtje nog meer kalk 
moet hebben. 

REPRODUCTIVE PROBLEMS 
WITH BASIL/SCUS PLUM/FRONS 
A couple of captive bred Basiliscus plumifrons 
were housed· in a terrarium in the livingroom. 
Food consisted of insects, spiders and mice. Cal
ciumlactate was added . Two hours daily a special 
lamp, aiding vitamine D generation, was switched 
on. In 1990 three clutches were produced. The 
first one of four eggs fully hatched. The second of 
six gave two living, four dead. basilisks. The third 
resulted in four dead young. 
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BOEKBESPREKING 
Turtles of the World 
Carl H. Ernst and Rogery W. Barbour, 1989. 

Schildpaddenliefhebbers hebben de afgelopen ja
ren geen reden tot klagen gehad als het gaat om 
het aantal boeken over hun interesse. 
Sinds 1979 is er het schildpaddenboek bij uitstek, 
de Encyclopedia of Turtles van Peter Pritchard. 
Daarnaast zijn er nogal wat meer of minder uitge
breide werken verschenen die algemener van aard 
zijn. 
Eerder verscheen van de auteurs van het bier 
besproken boek het zeer uitgebreide werk Turtles 
of the United States. Hun nieuwe boek maakt op 
het eerste gezicht een goede indruk. Het oogt 
overzichtelijk, is mooi gedrukt en goed ingebon
den. De belangrijkste reden om dit boek te rna
ken, is volgens de auteurs de behoefte aan een mo
dern werk over de identificatie en classificatie van 
schildpadden. Er zijn twaalf hoofdstukken, die 
aile een familie behandelen. Per geslacht worden 
de verschillende soorten behandeld. Voor ieder 
geslacht is er een apart kader met daarin een iden
tificatiesleutel voor de verschillende soorten. De 
opbouw van de soortbesprekingen is ongeveer de
zelfde als in het eerdere boek van de auteurs: iede
re soort wordt eerst uitgebreid beschreven onder 
het hoofd 'recognition'. Hierna wordt het ver
spreidingsgebied aangegeven, helaas zonder dat 
er gebruik gemaakt wordt van verspreidingskaar
ten. Eventuele ondersoorten worden beschreven 
onder 'geographic variation'. De biotoop waarin 
de dieren voorkomen wordt beschreven onder 
'habitat', en het voortplantingsgedrag en voedsel 
onder 'natural history'. Hierbij moet aangete
kend worden dat we niet altijd de juiste in forma
tie aantreffen. Zo staat er bijvoorbeeld bij Pyxi
dea mouhoti te lezen dat deze 'bijna geheel vege
tarisch' is, terwijl het overwegend een vleeseter is. 
Platemys spixii zou in gevangenschap erg schuw 
zijn, terwijl dit juist een erg 'nieuwsgierige' 
schildpad is, die goed te verzorgen is. De tekst 
wordt onderbroken door kleine zwartwit-foto's 
die bijdragen aan de herkenning van de soorten. 
Uiteraard kan een boek van ruim 300 pagina's 
niet compleet zijn, en de meeste nadruk ligt op de 
herkenning van de soorten. 

Een ander belangrijk onderdeel van het boek is de 
classificatie van schildpadden. Hierover bestaat 
nogal wat verwarring, die door dit boek zeker niet 
minder wordt. Dit is het eerste boek waarin de he
le revisie van het geslacht Trionyx (weekschild
padden) is overgenomen. Zo kunnen we leren dat 
bijvoorbeeld de Chinese weekschildpad niet Ian
ger Trionyx, maar Pelodiscus sinensis beet en de 
Florida-weekschildpad niet Ianger Trionyx, maar 
Apalone ferox. Ook bij de modderschildpadden 
heeft een opmerkelijk verandering plaatsgevon
den. Het geslacht Sternotherus bestaat niet meer, 
waardoor Sternotherus odoratus, Kinosternon 
odoratum en S. minor, Kinosternon minor zijn 
geworden. 
In dit boek worden ook drie nieuwe Chinese doos
schildpadden beschreven uit het geslacht Cuora. 
Het is vreemd dat de ondersoorten van de Ambo
nese doosschildpad, Cuora amboinensis, afge
daan worden met de opmerking dater 'geen varia
tie op ondersoortsniveau' beschreven is, terwijl 
het er steeds meer op gaat lijken dater verschillen
de ondersoorten bestaan. 
Concluderend kan gezegd worden dat dit een 
fraai uitgevoerd boek is, dat zeker een aanwinst is 
voor iedere schildpaddenliefhebber. Een nadeel 
voor terrarianen is dat dit boek geen informatie 
bevat over de verzorging in gevangenschap. Die
gene die nog geen algemeen boek over schildpad
den bezit, zou ik nog steeds adviseren de 'Ency
clopedia' van Pritchard aan te schaffen. Hoewel 
dit boek rommeliger van opzet is en veel slechte 
foto's bevat, is de tekst voor een zeer groot deel 
nog actueel, en bovendien prettiger om te lezen. 
Wat betreft identificatie van soorten is het wach
ten mijns inziens nog steeds op een boek met meer 
goede foto's per soort en een korte bondige tekst. 
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Levende insekten en wormen zijn een 
uitstekend voedsel voor vogels en andere 
insekten-eters. Ze zijn oak geschikt als 
visvoer of aas. Tach is dit voedsel lang niet 
overal verkrijgbaar in de speciaalzaken. 
De oplossing hiervoor is (al sinds 1988!) 
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~-=R=Eo=E=N=w=o~R=M=E"'""N _____ P __ R_IJ .... s-l•iiiiliii!i! dinsdag en donderdag; bestelt u op die 
doosje/inhoud 1s st. 3,oo Jii!i!i!i!iii. dagen v66r 10.00 uur, dan wordt uw bestel-

:~ !~: 1::~~ {!!i!i!i!l!ii! ling dezelfde dag nag afgewerkt. 
l--------4s_o_s_t._&5...;.,oo----;iiiif!!!li U betaalt direkt aan de bezorger. 

DENDROBEANA woRMEN !ii!iii!i!!iii!ii N.B.: vaste verzendkosten per order f 7,50. 
doosjetinhoud 1s st. PR~: =mt!iiiiiii Maar: op aile orders boven f 50,- 10°/o 

45 st. 10,35 i!ii!i!iii!i!i!!: korting! 

i:i:i:i:i:i:i:i: (niet vliegend> ca. 1oo st. 3,so 4~g !!: ~::: 1

!!!!!!!!!!!!!!!! lnsekt Expresse I B. Adema 
1111111111/lll ~:~~~!~v~:g~~d.kweekpo~~!~5~ ~~==~~i~mine preparaat, PRIJS i!!iiii!!i!i!i!~ ANTWOORDNUMMER 1254 

;:?~!~ ~;;;~-~a;411.._s ... Bel of schrijf, 



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

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

AHERPETOLOGIE 
TERRA!!!!P 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

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

Openlngstljden: Aileen op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak 


