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Lacerta

Lacerta is het tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde.
In principe komen alle artikelen over reptielen en amfibi~n, alsmede terrariumtechniek, planten en geleedpotigen
in aanmerking voor opname. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en milieu (oecologie).
Redacteuren, auteurs, fotografen en andere medewerkers ontvangen geen honorarium. Tijdschrift en vereniging
hebben geen winstoogmerk. Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de redactie.

Aanwijzingen

Manuscripten met ruime regelafstand en brede marge, bij voorkeur getypt. Zo mogelijk een onderverdeling in
hoofdstukken aanbrengen. Geen voetnoten gebruiken. Een samenvatting of, zo mogelijk, een Engelse summary
toevoegen. In de literatuurlijst alle titels opnemen waarnaar in de tekst wordt verwezen en omgekeerd; titels alfabetisch 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 geretourneerd, andere illustraties alleen op uitdrukkelijk verzoek. Auteurs ontvangen na publikatie automatisch drie presentexemplaren (eventueel
meer in overleg vooraf met de hoofdredacteur).

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging omvat o.a. een abonnement op Lacerta (6x per jaar) en het Lacerta Mededelingenblad (lIx per jaar). Verenigingsjaar en jaargang lopen van oktober tot en met september. De contributie
1990/1991 bedraagt / 52,00 (Nederland en Belgii!),/75,OO (Europa) of US S 38,00 (Outside Europe).

P. Zwart, Utrecht; B. Kruyntjens, Maastricht; E.F. Elzenga, Scherpenzeel.
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Verleden, heden en toekomst
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Het 50-jarig jubileum van onze vereniging mogen we gerust een mijlpaal op
herpetologisch gebied noemen. Bij een
gebeurtenis als deze is men al gauw geneigd om, terecht, naar het verleden te
kijken.
Immers, zonder dat verleden zou er
geen heden en geen toekomst zijn en
zonder de inzet van alle herpetologische
pioniers zou onze huidige kennis op een
lager niveau staan dan dat nu het geval
is. Lacerta zou dan nooit uitgegroeid
zijn tot die club van mensen, die allen
maar één doel voor ogen haQden en hebben: het bevorderen van-de kennis van
reptielen en amfibieën in de ruimste zin
van het woord, het op verantwoorde
wijze houden van deze diergroepen, en
het beschermen van de biotopen van
amfibieën en reptielen.
U begrijpt dat het onbegonnen werk
is alle mensen, diensten en instellingen
die zo veel voor onze vereniging hebben
betekend persoonlijk te bedanken. Ik
w'il dan ook hierbij iedereen hartelijk
dankzeggen voor hun inzet, zonder welke het onmogelijk geweest was dat onze
vereniging tot op heden springlevend is
en nog een grote toekomst voor zich
heeft.
Als wij onze blik op de toekomst richten
zien wij echter donkere wolken aan de
horizon verschijnen. Het is nu eenmaal
een feit dat één aspect van onze hobby,
het houden van reptielen en amfibieën,
door sommigen kritisch wordt bekeken.
Op zichzelf behoeft men daar geen
moeite mee te hebben. Het mag echter
niet zo worden dat onze hobby zo goed

als, óf in het geheel, onmogelijk wordt
gemaakt; ieder van ons heeft de laatste
tijd weleens gehoord van zogenaamde
positief- en negatieflijsten ! Te vaak
wordt onze hobby door de buitenwacht
nog gezien als 'dierenconsumptie' , terwijl het voor insiders toch bekend is, dat
er binnen Lacerta op grote schaal wordt
gekweekt met reptielen en amfibieën.
Indien er in de nabije toekomst binnen
onze vereniging op nog grotere schaal
zou worden gekweekt, hebben wij een
geducht wapen in handen tegenover onze critici. Het behoeft geen betoog dat
wij dan zelf zouden kunnen voorzien in
de behoefte aan reptielen en amfibieën,
en wildvang zou dan, vrijwel, onnodig
kunnen zijn. Ook zou dan de weg vrij
kunnen komen om kweekprojekten op
te zetten ten behoeve van zieltogende
populaties en ten behoeve van herintroductie van reptielen en amfibieën.
Ik wil dan ook dit onderwerp als zeer belangrij k voor de komende jaren bestempelen. Het mag toch niet zo zijn dat alle
kennis die wij in de loop van vijftig jaar
hebben vergaard op de vuilnishoop
wordt geworpen en men in de toekomst
onze dieren alleen nog maar van plaatjes kent.
Ik wil dit voorwoord dan ook gaarne
eindigen met een zeer relevant citaat van
Baba Dioum: 'Uiteindelijk zullen we
slechts behouden wat we liefhebben.
Zullen we slechts liefhebben wat we
kennen. Zullen we slechts kennen wat
we hebben leren kennen' .
Harry J.M. Biard, voorzitter

Geachte lezers van Lacerta
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In vij ftig jaren heeft onze vereniging len en amfibieën. De oplage was 150
Lacerta heel wat meegemaakt, zeker exemplaren en in de begroting van Ladiegenen die alweer wat jaartjes bij certa voor 1943, die sloot met een beLacerta 'meelopen' weten dat ook het drag van f 367,-, was een bedrag van
tijdschrift haar goede en slechte tijden f 110,- opgenomen voor 'Lacerta
heeft gekend. Na een periode waarin het Nieuws'. Nu is de oplage 2.000 stuks
tijdschrift in een ander jasje is gestoken en staat hiervoor een bedrag van
en een periode waarin het onregelmatig f 45.000,- op de begroting.
en vaak veel te laat is verschenen, heeft Ondanks alle inspanningen die worden
u nu Lacerta 50ste jaargang nummer 1 verricht om Lacerta een volwaardig
in uw handen. Een jubileumnummer! tijdschrift te houden en de continuïteit
De redactie heeft voor het doen ver- te waarborgen, blijken er regelmatig
schijnen van dit nummer geput uit oude allerlei probleempjes op te duiken,
jaargangen en heeft getracht een aantal die het op tijd verschijnen in de wielen
kweekbeschrijvingen samen te voegen rijden. Alle redactieleden werken echdie van grote waarde waren voor de ter volledig belangeloos en privéontwikkeling van Lacerta. De keuze omstandigheden, kleine vergissingen en
van artikelen is gemaakt zonder af- allerlei tegenvallers blijken onvermijdebreuk te willen doen aan de waarde van lijk. Toch doen we er alles aan om sa&ndere kweekresultaten. De artikelen men tot een acceptabel resultaat te kozijn door de eindredactie opnieuw be- men. Er is een prima contact met onze
werkt volgens de huidige Lacerta- drukker en samen met hem doen wij onmaatstaven. De foto's zijn nieuw. Van ze best een goed produkt te leveren. Onoud-leden hebben we het adres niet kun- danks dat we 'stiekem' weleens naar
prijzen buiten de deur hebben geïnfornen controleren op de juistheid.
Allereerst leest u uit mei 1942 'Een meerd, blijft drukkerij Schilperoord te
kweek van den groenen boomkikker Waverveen nog steeds de drukker die
(Hyla arborea)', door D.P. van Wijk. het beste produkt tegen het ons beschikTreffend in dit artikel vind ik de aan- bare budget kan leveren.
dacht die er aan de dieren wordt gegeven Vijftig jaren liggen achter ons, de toeen de wijze waarop 'aanteekeningen' komst ligt voor ons. Een toekomst die
worden gemaakt en bijgehouden. Nor- veel onzekerheden, maar nog steeds
men en waarden zijn duidelijk heel an- heel véél mogelijkheden biedt. Laten we
ders dan op dit moment, maar uit het wat betreft het tijdschrift daar samen de
hele verhaal blijkt interesse, de bereid- schouders zonder zetten. Zorgt ti voor
heid tot observeren en liefde voor de kopy, dan trachten wij een goed tijdliefhebberij. Véél liefhebbers zijn schrift te produceren. Ik feliciteer u nadestijds aan de terrariumliefhebberij mens de voltallige redactie met ons jubibegonnen door het houden van inheem- leum en hoop dat we sámen een prima
se dieren. In de eerste jaargang van La- jubileumjaar zullen beleven.
certa, die slechts weinig leden van LaUw hoofdredacteur,
certa in de kast zullen hebben, werd veel
Bart L. Laurens
aandacht besteed aan inheemse reptie-

Een kweek van den groenen boomkikker

(Hyla arborea)
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Lacerta I (3) : 28-30. De figuren zijn anders, maar de oorspronkelijke spelling en interpunctie zijn gehandhaafd.

D.P. van Wijk
Mahlerlaan 13
1411 HW Naarden
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In het voorjaar van 1941 bezat ik een
boomkikkertje (man), dat in 1938 m'n
kamerterrarium, de volgende jaren het
buitenterrarium (zie hiervoor 'Het
Aquarium' jaargang 12, No's 2 en 3)
bewoonde en steeds in een uitstekende
conditie verkeerde.
Eenige malen kocht ik een wijfje bij,
doch even vaak vond ik het eenigen tijd
later dood terug met een groote blauwe
vlak in de buikstreek. Doodsoorzaak
m.i. inwendige verbloeding, t.g.v.
beten, toegebracht door grootere bakgenooten. Om de diertjes dit lot te besparen, beplantte ik den bak met eenige
kleine struikjes, een eikje en berkjes.
Aangevuld door dubbelloof was de achterkant nu weldra behoorlijk dichtgegroeid, zoodat de groenrokjes zich niet
in de hoekstijlen van het terrarium nestelden, doch de heel wat natuurlijker
zitplaats in de beukenstruikjes innamen. Ook het wijfje, juist uit Italië geimporteerd, bij aankomst grijs, was
weldra goed doorvoed en fraai groen.
Van het mannetje valt nog te vermelden, dat het in de maand Mei een aantal
dagen in copula was met een, lach niet
lezer ..... rana arvalis man! In het begin van de tweede week van Juni zaten
de beide kikkertjes steeds vlak bij elkaar
in het gebladerte, doch waren, óók den
10en Juni, niet in copula. Niettemin
vond ik 11 Juni twaalf klompjes kikkerdril in het 20 centimeter diepe vijvertje.
Zij waren van zeer verschillende grootte
en bevatten 5 tot 60 eieren, in totaal
ongeveer 150 stuks, met een diameter
van ruim 1 mm en direct door hun half
witte, half bruingele kleur te diagnos-

ticeeren. Bovendien was het eigenlijke
dril van een heel andere consistentie
dan bij de gewone pad of bruinen kikker
b. v. het geval is. Is bij den laatste het
dril haast niet in de hand te houden,
daar het er 'uit trekt', dit was meer slijmerig en kleefde aan alles vast waar het
onder water mee in aanraking kwam.
Al zat het meerendeel der klompjes
aan plantendeelen gekleefd, sommige
lagen ook op den bodem en ik kreeg dus
niet den indruk, dat de eieren speciaal
tegen waterplanten afgezet waren, zooals dat b. v. bij salamanders gebeurt.
De ontwikkeling der eieren, ten deele
overgebracht in een wijdmondsche
flesch, ging - door het zeer warme
weer - buitengewoon snel. Bij een temperatuur van 16-19 0 C in de flesch waren de larven na vij f dagen reeds vrij,
terwijl b.v. Klingelhöffer in 'Terrarlenkunde' een ontwikkelingstijd van
10-12 dagen opgeeft. In het terrariumpoeltje duurde een en ander bij een iets
lagere temperatuur zeven dagen.
Hieronder eenige aanteekeningen:
Lengte der larven bij het. uitkomen
(16 Juni): 5-5V2 mmo Kleur: geelwit.
18 Juni: Lengte 6-7V2 mme Zwarte
staartstreep en oogen teekenen zich af.
De diertjes schieten met tusschenpoozen snel door het water. 20 Juni: Lengte
7V2-8V2 mmo Zwarte lipzoom duidelijk
te zien. De wijd uit elkaar staande oogen
doen de diertjes reeds zeer sterk op
Hyla's lijken. 23 Juni: Lengte 9 mmo
Behalve 2 goudgele zij strepen en wat
spikkels op de buikzijde, zijn de larven
nu geheel zwart. Voedsel: infusoriën
en algen; hardgekookt eiwit, aan een

haak opgehangen, werd tot heden nauwelijks gebruikt. Temperatuur sinds
16 Juni 21-28° C. 23 Juli: In de afgeloopen periode werd, behalve met algen
en eiwit, 2x met gekookte lever gevoederd. Opmerkelijk is het, dat de larven
in het poeltje een tijdlang sneller groeiden, doch na de levervoeding, die alleen
geschiedde bij de larven in de flesch,
moesten zij het tegen de laatste in lengte
weldra afleggen. Lengte tot 37 mmo
Kleur bruinzwart met 2 lichtere zoomen
over den rug. Staart geel met zwarte
zoomen. Buikzijde zilverrood. Eind
Juli : Achterpooten ontwikkelen zich.
10 Augustus: Bij één exemplaar, lang
42 mm, breken de voorpooten door.
Kleur donkergroen met goudgele stippen in den staart. Oogranden mooi
goud gekleurd. 19 Augustus: De eerste
jonge Hyla's klauteren, fraai groen,
tegen de ruiten. Een klein staartpuntje
is nog aanwezig. Lengte der diertjes
o.a. 13, 14 en 15 mm (zonder staartaanhangsel) 24 Augustus: werd door
het grootste exemplaar reeds een zéér
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Hyla arborea. Foto: B.L. Laurens.

klein meelwormpje aangenomen.
In September had ik nog steeds eenige
larven in het poeltje rond zwemmen .
Eenige er van zijn einde September nog
gemetamorphoseerd. Zouden hylalarven ook wel eens overwinteren?
De bak waar ik de diertjes na hun gedaanteverwisseling in onderbracht,
was, behalve met eenige andere jonge
dieren, bezet met een viertal Lacerta
vivipara (Kleine- of levendbarende
hagedis). Menig angstig oogenblikje
heb ik uitgestaan als m'n kweekelingen
vlak voor den neus van deze hagedisjes
onhandig tusschen het gras scharrelden,
maar nooit zag ik het verder komen dan
een 'besnuffelen' met de tong en het
aantal hyla's verminderde dan ook niet.
(Een hazelworm liet bij mij n.l. eens
een kweek bruine kikkertjes verdwijnen!) .
Alleen de eerste dagen na de metamorphose huisden de diertjes in de hoogere
varens en struikjes en klauterden tegen
de ruiten, kwamen dan echter naar de
waterkant en zochten in het gras, mos

Hyla arborea. Foto: P. Mudde . (Lit ho geschonken door Drukk erij Sch il peroord)

en klei ne moeraspla nten hun heil. Dolgraag zaten zij in den vollen zon, die

onbelemmerd toe ko n treden door het

- volgens Hollandsche opvattingen -

vervangen van de voorruit door een lage

strenge winlers halen , dit keer wi st
slechts een viertal de vorstperiode te
overleven. De rest van de verza meling,

glasstrip (zie mijn eerder genoemd artikeltje). Het toedienen van luisjes en
kleinste meelwo rmpjes leverde moeilijkheden op. ' ). Het laatste ging nog
het beste door de diertjes op een glasplaat te zetten en dan genoemde larven,
die over dit materiaal moeilijk weg kun nen komen, voor hen neer te leggen.

Het bleek hier weer eens, dat het met
de hand oppakken schijnbaar als iet s
minder prettigs ondervonden wordt
(inwerking zweet?),

want een j ong

exemplaar zag een half uur na het oppakken geheel grij s, een paar uur later

weer groen. In November ging de Hylakweek den winterslaap in . Mocht ik
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echter vorige jaren de dieren vrijwel alle
in het buitenterrarium door de toen al

inclusief al m ' n jonge hyla's, ging ten
gronde, wat niet wegneem t , dat deze

kweek m.i. toch wel a ls gelukt beschouwd mag worden.

Bussum, Amersfoo rt scheweg 45, 30
April 1942.
, (Een oplossing is enkele kweeken va n
de z.g . fruitvliegjes aan te leggen. Deze
Drosophila zijn zeer klein en zijn gemakkelijk bij duizenden te kweeken .
Zie 'Het Aquarium' jaa rga ng 9, Blz.
302).

Vijf geboorten van de Madagascar-hondskopboa
(Sanzinia madagascariensis) (Serpentes, Boidae)
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Lacerta 29 (4) : 43-48 en 29 (5) : 51-57.

G.M.M. Foekema
Wouwermanstraat 38hs
1071 MA
Amsterdam
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INLEIDING
De meeste terrariumhouders zijn wel op
de hoogte van het curieuze feit dat de
leguanen behalve in Amerika ook voorkomen op Madagascar, terwijl de agamen overal in de Oude wereld te vinden
zijn, maar dat ze juist op Madagascar
ontbreken. Dezelfde situatie treffen we
aan bij de verspreiding van de Boidae,
die worden onderverdeeld in twee onderfamilies: de Boa's (Boinae) en de Pythons (Pythoninae). De Boa's vindt
men bij uitstek in de Nieuwe wereld, de
Pythons in Australie, Azie en
het Afrikaanse vasteland. Op Madagascar echter vinden we geen Pythons,
maar Boa's.
Drie soorten Boa's komen op Madagascar voor, verdeeld over twee geslachten: Acrantophis en Sanzinia. Geen van
de drie wordt veel geïmporteerd. Men
ziet dan ook zelden of nooit meer dieren
bijeen in gevangenschap, en van voortplanting is nog nooit melding gemaakt.
Toen echter de heer Rietveld onlangs
een aantal exemplaren van Sanzinia
vanuit Madagascar opstuurde, bleken
de dieren die daarvan in Nederland bleven, vijf in getal, allemaal drachtige
vrouwtjes te zijn, die na enige tijd jongen kregen.
Met gebeurtenissen in het terrarium is
het helaas dikwijls zo, dat men iets observeert aan één, soms twee exemplaren, en daarom niets kan zeggen over de
algemeenheid van het geconstateerde.
In dit geval was er echter sprake van
vij f bevallingen, een aantal dat in enige

mate algemene conclusies mogelijk
maakt. Juist omdat alles vijfmaal gebeurde ben ik er dan ook toe gekomen
de bezitters van de dieren om allerlei
informatie te vragen, en hun gegevens
bijeen -te brengen en te vergelijken.
SYSTEMATIEK
Van Madagascar zijn bekend: Acrantophis madagascariensis (DUMÉRIL &
BIBRON, 1844), Acrantophis dumerili
JAN et al.(1860) enSanzinia madagascariensis (DUMÉRIL & BIBRON, 1844). (De
naam Acrantophis niet te verwarren
met Acranthophis, de genusnaam van
de Australische Doodsadder). Deze drie
dieren zijn nauw verwant aan de Amerikaanse Boa's. Rond de eeuwwisseling
kwam dat wel heel duidelijk in de nomenclatuur tot uitdrukking, men noemde de dieren toen respectievelij k: Boa
madagascariensis, Boa dumerili en Corallus madagascariensis. Ze werden dus
tot dezelfde genera gerekend als een
aantal bekende Zuid-Amerikaanse
slangen. Al in de vorige eeuw was inen
het er niet over eens of de onderlinge
verwantschap groot genoeg was om dit
te rechtvaardigen.
De slang waar dit artikel in de eerste
plaats over gaat werd in 1844 voor het
eerst beschreven door DUMÉRIL & BIBRON onder de naam Xiphosoma madagascariense. Minder vreemd dan het
lijkt als u weet datXiphosoma een synoniem is van Corallus; alle slangen die nu
Corallus heten werden toen Xiphosoma
genoemd.
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uiterlijke overeenkomst is veel groter
GRAY (1849) meende echter het dier tot
een apart geslacht te moeten rekenen en dan die van Sanzinia met Corallus.
noemde hem daarom Sanzinia mada- Maar ook in dit geval vond men de vergascariensis. De naam Sanzinia ont- schillen uiteindelijk te groot, en is de geleende hij wellicht aan de naam van de nusnaam Acrantophis weer in het leven
man die de eerste exemplaren ving voor geroepen.
Ook al worden dus de Boa's van Madahet museum in Parijs: M. SGANZIN.
GRAY werd door de meeste herpetolo- gascar niet meer gerekend tot die
gen aanvankelijk niet gevolgd; men geslachten die ook in Zuid-Amerika
bleef het dier in het algemeen rekenen kunnen voorkomen, het blijven wel detot hetzelfde genus als de bekende Zuid- gelijk echte Boa's. D.w.z. dat ze geen
amerikaanse boomboa's. Zo ook BOU- supraorbitaal botje hebben (onderscheid tussen Boa's en Pythons), en ook
LENGER (1893), die voor het eerst kwam
met de naam Corallus madagascarien- dat ze in allerlei andere verschillen tussis, omdat hij de genusnaam Xiphoso- sen die twee onderfamilies aan de kant
ma verving door de oudere genusnaam van de Boa's staan. Zo hebben ze een
premaxillair zonder tanden, ongedeelde
Corallus.
Pas in 1935 kwam STULL tot de conclu- subcaudalia (staartschubben), geen lipsie dat de verschillen tussen de Corallus- groeven in de lipschubben, en zijn ze
soorten uit Amerika en die uit Mada- eier-Ievendbarend.
gascar te groot waren om ze tot één ge- De laatste decennia zijn er vele nieuwe
nus te mogen rekenen. Er moest volgens voorstellen over de slangensystemahaar dus een nieuwe genusnaam ko- tiek gedaan. Deze hielden ook dikwijls
men. Die was er al, maar hij was nog een hergroepering van de Boidae in.
steeds beschikbaar: Sanzinia. Sinds de "Daarbij werden echter steeds de Boinae
checklist van STULL wordt de slang weer van Zuid-Amerika en die van Madagaszo genoemd. Inderdaad is er op het car in dezelfde groep geplaatst. Alleen
eerste gezicht al een behoorlijk verschil ROMER (1956) deed dat niet. Dat Romer
tussen de Amerikaanse Corallus- hierbij van enkele beslist onjuiste versoorten en Sanzinia. Een lijstje van alle onderstellingen uitging is later opgeverschillen tussen Sanzinia en Corallus merkt door DOWLING (1959) en door
vindt men bij GUIBÉ (1949). Bij Stull HOFFSTETTER (1960). De meest recente
zijn ze niet te vinden, want haar publi- onderverdeling die ik ken is die van
katie is een checklist zonder verdere ver- UNDERWOOD (1967). De Boinae worden
antwoording voor de naamsveranderin- daar onderverdeeld in vier groeperingen.
gen. De grotere soorten uit ZuidMet Acrantophis zullen we ons niet zo Amerika en de Boa's van Madagascar
gedetailleerd bezighouden. Wel is het zijn daarbij in een groep (tribus Boini)
opmerkelijk dat met de genusnaam van geplaatst. Underwood heeft wel het gedeze slangen in grote lijnen hetzelfde voel dat deze groep een samenstelsel is
gebeurde; men rekende ze tot de publi- (Candoia en Lichanura maken er ook
katie van St uIl in 1935 algemeen tot het nog deel van uit), maar hij kan geen begenus Boa. Dat is overigens maar al te vredigende criteria vinden om een verbegrijpelij k, omdat op het eerste gezicht dere onderverdeling aan te brengen.
beide Acrantophis-soorten zowel qua De lezer die in deze systematische prokleur en tekening als qua lichaamsbouw blemen is geïnteresseerd kan ik aanrabijzonder veel weg hebben van de Zuid- den het heldere en beknopte overzichtamerikaanse Boa constrictor. Deze sartikel van DOWLING (1959) te lezen.

Som.În;o madogoscoriells;s. Foto : H. Zwanc-

poon c.
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NAMEN
Sanzinia madagascariensis wordt op
Madagascar 'manditra' genoemd (DO·
MERGUE, 1968). GUIB É (1958) vermeldt
voor Acranlophis madagascariensis de
inheemse namen 'do' en 'ankoma' ,00MERGUE (1968) geeft alleen 'do' op. Het
ligt voor de hand aan te nemen dat deze
twee namen voor beide Acrantophissoorten worden gebruikt (zoals Domergue voor 'do' ook aangeeft), omdat die
twee soorten erg op elkaar lijken.
De heer Rietveld vertelde me dat op
Madagascar ook de Engelse termen
'ground boa' voor Acrantophis, en
'tree boa' voor Sanzinia bekend zijn .
In het Duits wordt voor Sanzinia nog
dikwijls de naam 'madagassische
Hundskopfschlinger' gebruikt; deze
naam is een beetje misleidend omdat
'Hundskopfschlinger' als equivalent
van de wetenschappelijke naam Corallus kan worden beschouwd.

UITERLIJK
Sanzinia madagascariensis is een slang
met vooral een markante kop. Deze is
behoorlijk scherp van de hals gescheiden, zoals ook bij Coral/us het geval is.
Opvallend is, dat de hele bovenkant van
de kop met kleine schubben is bezet;
alleen tussen de nasalen (schubben
waarin de neusgaten zitten) bevinden
zich twee paar schilden . De supralabialen (bovenlipschilden) zijn bijzonder
hoog; de lipgroeven zitten tussen deze
supralabialen, en niet in de labialen zoals bij de meeste pythons. Ook Coral/us
heeft groeven tussen de labialen in,
maar daar geeft dit een heel ander visueel effect dan bij Sanzinia. Bij Coral/us
is het achterste deel van ieder supralabiaal ingedeukt en het voorste stuk komt
juist iets naar boven, terwijl bij Sanzinia zowel de voorste als de achterste
rand lager zijn en minder uitsteken dan
de rest van het lipschild . Dus bij Corallus steekt het voorste deel van iedere supralabiaal het meeste uit, en bij Sanzinia steekt het midden het meest uit.
Door dit verschil lijken de supralabialen
bij Coral/us iets weg te hebben van een
rij grote tanden, terwijl dit bij Sanzinia
veel minder het geval is. De welving van
de lipschilden bij Sanzinia wordt door
OOMERGUE (1968) zo opvallend geacht,
dat hij dit kenmerk in zijn determinatietabei voor de slangen van Madagascar
gebruikt.
Volwassen exemplaren van Sanzinia
zijn weinig opvallend gekleurd: vaal
olijfgroen met donkerbruine ruitvormige vlekken op de flanken. Deze ruitvormige vlekken bevinden zich vrijwel
steeds aan weerszijden tegenover elkaar. in de centra ervan zit een kleine
geelbruine vlek. De jongen daarentegen zijn fel rood van kleur, de ruitvormige vlekken zijn donkerrood, en
de vlekjes in de centra van de ruiten
melkwit. Als de jongen een maand of
vijf oud zijn begint het jeugdkleed al

duidelijk te veranderen.
Sanzinia kan ruim twee meter lang worden, de meeste volwassen exemplaren
hebben een lengte van rond de anderhalve meter. WERNER (1921) maakt
melding van twee exemplaren van 2,70
meter. Zoals alle Boidae bezitten ze sporen in de vorm van kleine klauwtjes vlak
bij de anale schub; deze sporen zijn bij
nauwkeurige inspectie al bij de pas geboren jongen te zien.
Een volledige beschrijving vindt men
bij BOULENGER (1893), GUIBÉ (1949) en
GUIBÉ (1958). Omtrent de anatomie
van Sanzinia kan men gegevens vinden
bij BEDDARD (1908).
VERSPREIDING, ECOLOGIE
(1958) noemt tien plaatsen op
Madagascar waar Sanzinia gevonden is.
Op de beste kaart die in Neder.1and in de
handel is (Michelin 155) zijn er daarvan
slechts drie te vinden: Tamatave, Mananjary en de provincie Tuléar. De
overige zeven zijn ook onvindbaar op
een veel gedetailleerdere kaart die dr.
Hillenius op Madagascar zelf kocht.
Van die zeven moet er één op het zuidelijk deel van het eiland liggen en zes op
het oostelijk deel. Het gebied bij uitstek
voor Sanzinia is naar alle waarschijnlijkheid het oostelijke bos. Op het
kaartje zijn de beboste gedeelten van
Madagascar gearceerd. Sanzinia is
voorts nog door BOETTGER (1913) gevonden op Nossi-bé, een eiland op ongeveer 30 km voor de kust.
Eind '67 - begin '68 bezocht dr. Hillenius (Zoölogisch Museum, Amsterdam)
Madagascar, vooral met het oog op de
daar voorkomende kameleons. Hij reisde, via een van de weinige spoorlijnen
die het eiland rijk is, van de hoofdstad
Tananarive naar de oostkust, en stopte
halverwege in het bergdorpje Perinet.
In de bossen rond Perinet trof hij Sanzinia aan. Hij vertelde me daarover het
volgende:
GUIBÉ
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Het was regentijd, tijdens een bui wandelde ik via een smal pad het bos in.
Na enige tijd hield de regen op en brak
de zon door. Deze scheen toen op de
drassige grond van het pad. Op de heenweg was er op het pad niets te zien geweest, maar terug lagen er hagedissen
en verschillende soorten slangen op de
nog natte grond te zonnen. Als ik naderbij kwam vluchtte alles weg ... behalve
de boa's! Ze merkten mijn nadering
wel op, waarschijnlijk door de trillingen
van de grond, maar reageerden slechts
met zich op te rollen en de kop onder
hun kronkels te verbergen. Ik kon ze
zonder de minste moeite vangen. De
dieren deden bij het oprapen ook geen
pogingen te bijten. Later heb ik gehoord dat ze ook wel tamelijk wild kunnen zijn, maar het was na de regenbui
nog tamelijk koel, wat hun passiviteit
mede veroorzaakt kan hebben. Ik vond
op het pad drie Sanzinia's, allemaal niet
ver van Perinet, want mijn wandeling
duurde niet veel langer dan twee uur, en
ik stopte regelmatig om allerlei dingen
te bekijken. Een van de Sanzinia's ruilde ik later met Domergue voor een
Acrantophis.
De heer Rietveld was twee jaar later op
Madagascar en bezocht Perinet begin
december '69. De exemplaren van Sanzinia die hij naar Nederland zond, werden op zijn verzoek gevangen door
mensen die in de bossen rond Perinet
werkzaam waren. De dieren zouden in
de vroege morgen op de grond van het
bos worden aangetroffen, niet in de bomen. Er werden hem op die manier in de
periode van 1 tot 8 december meer dan
twintig Sanzinia's aangeboden, niet één
Acrantophis. Ver van Perinet kunnen
de dieren niet gekomen zijn, want de
vangers gingen te voet naar hun werk en
keerden rond het middaguur terug.
Zelf heeft Rietveld geen Boa' s in de natuur gezien. In het dorp zelf en in de omringende bosrand kwamen ze niet voor,

's middags waren ze niet in het bos te bekeken worden ten aanzien van Sanzizien, en 's morgens was het bos zo klets- nia: het microklimaat dat de dieren uitnat, dat hij geen zin had zich erin te be- zoeken kan aanzienlijk van het macrogeven.
klimaat verschillen. Bovendien ligt TaEenmaal werd de maaginhoud van San- matave aan de kust, en dus ongeveer op
zinia gecontroleerd. Bij een exemplaar zeeniveau, terwijl Perinet op bijna 1000
dat Rietveld niet had willen kopen, en meter hoogte ligt.
dat hij later doodgeslagen vond, werden
twee knaagdieren in de maag aangetrof- IMPORT EN PRIJS
fen, vermoedelijk bosratten.
VAN MADAGASCARBOA'S
Het weer was naar de herinnering van Er worden maar weinig Boa's uit MadaRietveld tijdens zijn verblijf in Perinet gascar geëxporteerd. Een van de factoerg wisselvallig, een voortdurende af- ren daarbij is het tamelijk hoge uitvoerwisseling van regen en zon. De nachten recht dat betaald moet worden. Of deze
waren koel, overdag kon het makkelijk maatregel genomen is om de fauna te
30° C worden als de zon scheen, maar beschermen, of om de economie van het
tijdens regen bleef het tamelijk fris. land een beetje omhoog te helpen, weet
In het bos was het volgens hem voort- ik niet. Laten we hopen dat het beide gebeurt.
durend nat en vochtig.
Van Tamatave, een van de vindplaatsen In '68 nam Hillenius de twee gevangen
van Sanzinia, geeft de al eerder genoem- Sanzinia's en de geruilde Acrantophis
de Michelin-kaart enige klimatologi- levend mee naar huis. De dieren kwamen in de Artiscollectie terecht en besche gegevens.
Het regent het gehele jaar door uit- zweken daar binnen enkele maanden.
zonderlijk veel; alleen bij het begin van Nu staan ze op sterk water in het Zoölode warmere helft van het jaar is er even gisch Museum, 'ze zijn nog steeds érg
een wat drogere periode. De tempera- mooi' , vertrouwde hij me onlangs toe.
turen in de tabel zijn van iedere maand Begin '68 werd er door de heer Oosthet gemiddelde dagelijkse maximum en veen een Sanzinia geïmporteerd; het
het gemiddelde dagelijkse minimum. dier kwam voor de lieve prijs van
De cijfers moeten wel met enige reserve f 300,- op de prijslijst van april '68 te
staan, maar al voor de lijst in de brievenbussen kwam, baarde het dier jonTabel I. Klimaat Tamatave.
gen en stierf. Enkele jongen werden verRegenval Dagelijkse Dagelijkse
kocht voor f 75,- per stuk en ze deden
Maand
in cm
maximum- mlmmumhet aanvankelijk goed. Na een korte
per maand temperatuur temperatuur
voorspoedige groei stierven ze echter
in °C
in °C
vrij plotseling.
januari
30à40
30
23
In december '68 stuurde Rietveld achtfebruari
30à40
30
23
tien
volwassen exemplaren van Sanzinia
maart
+40
29
23
april
30à40
28
22
naar Breda. Voorjaar '70 kwam er ook
mei
20à30
27
20
weer een Acrantophis naar Nederland:
juni
20à30
2S
19
de
heer Machwirth (Breda) wist er een te
juli
20à30
24
18
bemachtigen
via Zwitserland.
augustus
20à30
24
18
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september
oktober
november
december

lOà20
S à 10
lOà20
20à 30

26
27
29
30

19
20
21
23

SANZINIA IN HET TERRARIUM
Er is niet veel over Sanzinia in gevangenschap gepubliceerd. De meeste in-
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formatie bevat waarschijnlijk een arti- dier van kleins af aan had verzorgd.
kel van JORGENS (1936), dat helaas in Toen dit dier stierf was het zeker twintig
Nederland niet verkrijgbaar is. Het jaar oud. Een bijzonderheid dus, zowel
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie wat leeftijd als wat lengte betreft. Dit
in Leiden is weliswaar in het bezit van exemplaar was vrij wild en werd gede betreffende jaargang van de 'Blät- voerd met ratten, duiven en cavia's
ter', maar juist de aflevering waar het (WERNER, 1936).
artikel van Jürgens in staat, ontbreekt. Ten slotte komt 8anzinia nog ter sprake
Alle andere terrarium-publikaties in en algemeen artikel over Boidae in
waarin Sanzinia ter sprake komt zijn gevangenschap (WERNER, 1939).
van de hand van de Oostenrijkse hoog- Erg veel gegevens zijn er dus niet, maar
leraar Frantz Werner . Werner was in ieder geval is aangetoond dat Sanzibehalve zoöloog een enthousiast terra- nia oud kan worden in gevangenschap
riumhouder , die een grote voorliefde zonder dat daar zeer speciale voorziehad voor Boa's en Pythons. Hij kan nigen voor nodig zijn. Ook FLOWER
zonder meer als een pionier op dit ge- (1937) en KLINGELHÖFFER (1959) verbied worden beschouwd: reeds tijdens melden een maximum leeftijd van twinhet begin van deze eeuw had hij thuis tig jaar voor 8anzinia, maar daaruit
een ongelofelijke collectie opgebouwd volgt niet dat die ouderdom normaal is:
van zo'n twintig verschillende soorten, beide auteurs ontlenen dat gegeven nawaaronder zowel Sanzinia als Acran- melijk aan het exemplaar van Werner.
tophis. Het was een enorme klap voor Toch heb ik persoonlijk sterk de indruk
hem toen in 1909 al zijn dieren bij een dat Sanzinia, evenals zo vele andere
brand omkwamen. Pas na de Eerste Boidae, niet moeilijk in het terrarim
Wereldoorlog begon hij opnieuw en in leven is te houden. Of ze zich in gekwam ook toen weer in het bezit van . vangenschap ook makkelijk voortplanSanzinia. Hij hield slangen tot aan zijn ten is onbekend. Voor zover na te gaan
zijn er nog nooit twee geslachtsrijpe
dood in 1939.
In een artikel uit 1909 schrijft WERNER dieren van verschillende sekse geruime
over 'Hundskopfschlinger' - de Duitse tijd in één terrarium gehouden.
naam voor slangen van het genus Coral- Verderop in dit artikel treft u enkele nolus, waar indertijd ook Sanzinia toe tities van mijzelf aan over het verzorgen
werd gerekend. Over Sanzinia zegt hij van Sanzinia in het terrarium.
onder andere dat het tamelijk tamme
dieren zijn en dat ze graag in takken lig- GEBOORTE 1 (MEELDIJK)
gen. Dikwijls eten ze ook in de takken; De heer Meeldijk uit Schiedam kocht
alleen als de prooi nogal groot is (duif of zijn Sanzinia op 3 januari 1970, enkele
cavia) wordt deze op de bodem van het dagen nadat de dieren in Nederland
terrarium naar binnen gewerkt (WER- aankwamen. Hij koos niet het grootste
NER, 1909).
dier uit de zending, maar een iets kleiner
Een tweede artikel, uit 1936, gaat exemplaar dat een beetje aan de dikke
uitsluitend over Sanzinia. Het is een kant was. Meeldijk was de enige bij wie
reactie en aanvulling op het al vermelde al bij de aanschaf het vermoeden
artikel van Jürgens in hetzelfde tijd- bestond dat er sprake was van een
schrift. Er worden een aantal gegevens drachtig wijfje. Dit was wellicht meer
genoemd over een ruim 2 meter lang op hoop dan op uiterlijke kenmerken
exemplaar dat Werner kocht van ie- gebaseerd.
mand die het in gevangenschap geboren De Sanzinia van Meeldij k deed het

Tabel 11. Vergelijking van de geboorten.
Geboorte bij

Vrouwtje-I
Vrouwtje-2
Vrouwtje-3
Vrouwtje-4
Vrouwtje-5
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(Meeldijk)
(Frantzen)
(De Groot)
(Machwirth)
(Leunisse)

Datum
(allemaal 1970)

Totaal aantal
jongen

Levend
geboren
jongen

Aantal na
twee weken
nog in leven

19 februari
28 februari. I en 2 maart
5 maart
14 maart
18 en 23 maart

13

13
3
12
12
13

13

van het begin af aan uitstekend. Er was
totaal geen sprake van een acclimatisatie-periode. Reeds de dag van aankomst in het terrarium werd er een muis
geaccepteerd. Dat is voor een pas geïmporteerde volwassen Boa uitzonderlijk.
Meestal duurt het enkele weken voordat
ze beginnen te eten. Het pakken van die
muis was de eerste uiting van een enorme eetlust. Het dier werd al vlug dikker
en dikker, maar wat de zwangerschap
betreft bleef het slechts bij vermoedens:
de flinke halfwas ratten die ze regelmatig at moesten toch ergens blijven.
Vroeg in de morgen van 19 februari,
werd een droom werkelijkheid: Meeldijk ontmoette op zijn kamerbreed tapijt enkele rode slangetjes van zo'n 40
cm lang. De jongen waren juist geboren
en hadden met gemak het terrarium
kunnen verlaten door een rooster. De
diertjes waren zeer actief en hadden zich
door de hele kamer verspreid. Na grondig onderzoek bleken het er dertien te
zijn, die er stuk voor stuk goed uitzagen. Er waren in het terrarium geen onbevruchte eieren of half ontwikkelde
embryo's te vinden. Alle dertien jongen
vervelden in de loop van de dag, en al
diezelfde avond aten er enkele een halfwas muisje. De opwinding was natuurlijk alom groot: zulke zeldzame en kostbare slangen opeens in zo'n groot aantal. Op 21 februari kwam ik zelf in
Schiedam en kon ik het wonder met eigen ogen aanschouwen. De diertjes waren prachtig rood, met donkerder ruiten
en witte vlekjes. Ze waren erg fel. Bij het

11
12
13
14

2
12
11
9

openen van het terrarium namen ze onmiddellijk een dreighouding aan: ze bogen het voorste gedeelte van het lichaam
in een S-vorm om vlug te kunnen uitschieten. Dat deden ze dan ook, meestal
in het wilde weg omhoog, maar als de
kans zich voordeed ook naar een vinger.
Opvallend was dat ze na zo'n uitval dikwijls de bek nog seconden lang opengeklapt hielden, hetgeen een angstaanjagend gezicht is: die bek is relatief groot,
en van binnen fel paars gekleurd. Als
enkele slangetjes dit tegelijk deden leek
het wel alsof een nest jonge vogeltjes de bek opensperden voor voer.
Zowel Meeldijk als ik maakten bij deze
gelegenheid enkele foto's van de toen
dus twee dagen oude jongen.
Tijdens mijn aanwezigheid zag ik twee
jongen een halfwas muis eten. De muisjes werden meteen gepakt, het wurgen
en ook het naar binnen werken verliep
wel wat stuntelig.
De moeder zag er ondanks de bevalling
niet echt vermagerd uit. Ze was, in tegenstelling tot haar kroost, nog even
rustig en vredig in haar gedrag als voorheen. Ze ging gewoon door met eten,
hoofdzakelijk ratten, ook wel muizen
en kuikens. De vraatzucht bleef zo
groot dat ze zelfs vlak voor het vervellen
at (normaliter weigeren slangen voedsel
gedurende de periode voor het vervellen). Het dier is nu (augustus) alweer zo
dik, dat Meeldijk overweegt haar op
rantsoen te gaan stellen om vervetting
tegen te gaan.
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Vrouwtje va n Laarfa I'iridis (Zie pagina 48). Foto: H. Biard.
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GEBOORTE 2 (FRANTZEN)
De heer Frantzen uit Amsterdam kocht
zijn Sanzinia begin februari. Het dier
wilde niet eten. Na de geboorte bij Meeldijk werd er uiteraard druk gespeculeerd omtrent mogelijke zwangerschap,
maar een duidelijke indicatie ervoor
ontbrak: het dier was niet dun, maar
ook niet dik te noemen. De verrassing
was dus groot toen 28 februari, terwijl
de bek werd schoongemaakt omdat er
wat slijm in zat, het dier begon te persen
en te wringen. Het eerste jong werd kort
daarop rond 17.30 uur geboren, maar
daar bleef het op dat moment bij. Ik
bracht een deel van de avond bij Frantzen door maar er gebeurde niets. Het
enige jong was behoorlijk actief, maar
vervelde niet. Pas de volgende dag om
21.00 uur kwam er een tweede jong. Een
half uur later was ik weer ter plaatse
om te zien hoe dit tweede jong vervelde.
Omdat de eerste nog steeds niet verveld
was, haalden we voorzichtig de opper
huid aan de lippen met een pincet los,
waarop het diertje het verder zelf probeerde. Om 22.30 uur maakte het moederdier hevige persbewegingen en tilde
de staart loodrecht omhoog. We stonden klaar met fototoestellen, maar ondanks de enorme inspanningen van de
moeder kwam er geen jong. Pas om 0.30
uur was het zover, we fotografeerden de
geboorte. Het eerst kwam een stuk lichaam naar buiten, het eivlies was kennelijk al tijdens het persen gesprongen.
Na vijf à tien seconden was het gebeurd.
Het laatst kwamen kop en staart van het
jong te voorschijn. Er kwam vocht mee
en een wat bloederige, vliezige massa
waaraan de 'navelstreng' vastzit. Het
diertje bleek levenloos. Dit doodgeboren, maar volledig ontwikkelde jong
woog 40 gram en was 43,7 cm lang, inclusief de staart van 4,3 cm. Ter vergelijking de lengte van de moeder: 154 cm.
De volgende morgen, 2 maart, bleken
er gedurende de nacht nog vier jongen

geboren te zijn, waarvan drie dood en
een levend. In de loop van de ochtend
stierf de moeder. Onmiddellijk maakte
Frantzen voorzichtig de buik open en
vond daar nog drie dode jongen. Een
dag later prepareerde ik de huid en vond
ik nog een jong ongeveer halverwege het
moederlichaam: totaal dus elf. Dit embryo zat in het eivlies gevouwen en had
zichzelf gebeten: de kaken zaten in het
eigen lichaam geklemd. Ook dit jong
was zoals alle andere volledig ontwikkeld. Binnen het vlies bevond zich geen
noemenswaardige hoeveelheid eidooier
meer. Het lijkt me het meest waarschijnlijk dat de mislukking van de bevalling te wijten was aan verregaande
verzwakking van het moederdier. De
grote krachtsinspanning die het naar
buiten persen van de jongen vergt, had
ze kennelijk niet meer kunnen opbrengen.
De moeder was gestorven, en van de elf
jongen werden er slechts drie levend geboren: een trieste afloop. Desondanks
was Frantzen zo vriendeIij k me er een
ten geschenke te geven. Helaas bleken
ook de overlevende niet volwaardig te
zijn. Geen van de drie heeft ooit vrijwillig gegeten. De eerste stierf al op 5
maart, de tweede op 15 april en de
laatste, na enige malen dwangvoeren,
op 7 juli.
GEBOORTE 3 (DE GROOT)
Al enige tijd voor de geboorte op 5
maart 1970 verwachtte de heer De
Groot uit Schiedam dat zijn Sanzinia
jongen zou krijgen. Het dier gedroeg
zich in verschillende opzichten analoog
aan dat van Meeldijk. De belangrijkste
overeenkomst was dat beide dieren dikwijls opgerold lagen met het dikkere gedeelte van het lichaam op de zijkant gedraaid, of zelfs met de buikzijde schuin
naar boven. Deze houding is meer waargenomen bij drachtige slangen, o.a. bij
Python molurus (STEMMLER-MORATH,
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1956).
De Groot had zijn Sanz;n;a sinds eind
januari. Vóór de bevalling had het dier
niets gegeten van de aangeboden muizen en kuikens. Overdag lag de slang altijd opgerold op de terrariumbodem.
Pas als het licht uitging werd ze actief,
kroop overal in en op, betongelde alles,
maar wilde niets weten van de voorgezette prooidieren.
Op 5 maart, even na 21.00 uur, werden
de jongen gesignaleerd. Twintig minuten daarvoor had De Groot nog voor
zijn terrarium gestaan en alles nauwkeurig bekeken; we weten dus zeker dat
de bevalling zich in ongeveer een kwartier voltrok. Verbazend was hun activiteit onmiddellijk na de geboorte: de
meeste waren al verveld. Drie of vier
exemplaren waren nog bezig met vervellen toen hun bestaan werd ontdekt, de
andere waren daar al mee klaar. Er bleken twaalf jongen te zijn, zo te zien allemaal volkomen in orde. In de buurt van
de moeder lagen een aantal bloederige
vliezen, deze werden geïnspecteerd
maar er zaten beslist geen half ontwikkelde jongen of onbevruchte eieren tussen.
Over de eerste belevenissen met zijn
jonge Sanz;n;a schreef De Groot me het
volgende: 'Direct na de geboorte heb ik
alle jongen overgezet in een klein terrarium van 40 bij 40 bij 80 cm, temperatuur 28° C en luchtvochtigheid ongeveer 800/0. Tijdens het overbrengen vielen ze krachtig uit en beten naar elke
hand of vinger die in de buurt kwam. Ik
deed een halfwas muis in het terrarium
en deze werd onmiddellij k door een der
jongen bij de kop gegrepen en gewurgd.
Door een te plotselinge beweging van
mijzelf is hij waarschijnlijk geschrokken en liet de reeds dode muis los. Daarop heb ik de muis uit het terrarium gehaald. De andere dag heb ik 's avonds
vier jonge muizen in het terrarium gezet, nadat eerst het licht was uit gedaan.

Alle vier werden ze aanstonds gepakt en
verorberd. Nu, 22 maart, hebben alle
jongen er gemiddeld drie gegeten. Ze
zijn tegen hun tweede vervelling aan. Ze
liggen veel in het water en op vochtige
plekken. De vertering van het voedsel
verloopt prima' .
Over de jongen later meer. Het moederdier was na de bevalling erg mager, en
's nachts nog onrustiger dan voorheen.
Nog altijd weigerde ze te eten. Een week
of twee na de geboorte werd ze daarom
gedwangvoerd met twee muizen waarin
wat vitamine AD was gespoten. Niet
lang daarna accepteerde ze eindelijk
zelf voedsel, zowel ratten en muizen als
mussen en spreeuwen. In juli stierf ze
volkomen onverwacht. De dag ervoor
had ze nog enkele muizen gegeten. Helaas is geen sectie verricht.
GEBOORTE 4 (MACHWIRTH)
De heer Machwirth uit Breda was de
vierde die jongen kreeg van een Sanzin;a uit deze zending van Rietveld.
De geboorte vond 14 maart plaats.
Voor zover na te gaan heeft ook dit dier
niet gegeten gedurende de periode van
de zwangerschap die ze in het terrarium
doormaakte. Toen de jongen ontdekt
werden, zaten er nog twee in het eivlies.
Dit was de enige geboorte waarbij dat
werd waargenomen. Van de dertien was
er één reeds dood toen de jongen werden
ontdekt, een ander was misvormd. De
hals van dit diertje zat in een merkwaardige gewrongen toestand, het stierf de
volgende dag. Met de jongen waren behalve een aantal vliezen ook vetkwabben mee naar buiten gekomen.
Er waren dus elf goed geboren slangetjes. Vier daarvan aten al de volgende dag, twee andere de dag daarop,
de resterende vijf vertikten het. Na
enkele weken was er daardoor al een
duidelijk grootteverschil tussen de
jongen te zien. Bij bezoeken aan Machwirth kon ik constateren dat de diertjes
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Twee kleurvariaties van de Buidelkikker (zie pagina 31). Foto: B.L. Laurens.

zich even frappant gedroegen als bij
Meeldijk: bij een uitval naar omhoog
klapten ze de bek wijd open, en hielden
deze dan seconden lang open.
Het moederdier begon na de bevalling
te eten, alleen vogels.
GEBOORTE 5 (LEUNISSE)
Vier Sanzinia's waren er in Nederland
verkocht, alle vier drachtige wijfjes.
Eén dier bleef achter bij de heer Leunisse in Breda, en het was nog niet verkocht
toen op 18 maart één dood jong werd
geboren.
Ook het dier bij Leunisse weigerde
voedsel. Het lag steeds op de bodem en
nooit in de takken. Na het eerste jong
werden de overige, dertien in getal, binnen hoogstens een uur, op 23 maart geboren. Zowel deze als de eerste fase van
de bevalling vonden plaats rond het
middaguur. Van de dertien stierven er
twee nog dezelfde dag, twee andere vervelden niet en bezweken na verloop van
ongeveer een week. De tweede dag werd
al geprobeerd de jongen te voeren. Ze
beten heftig naar de jonge muisjes,
maar ze aten niet. Pas de vierde dag accepteerden ze voedsel, maar alleen
als de slangetjes met de prooidieren
werden gepest.
De moeder stierf een week of drie na de
bevalling, zonder ooit in gevangenschap te hebben gegeten.
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CONCLUSIES OMTRENT
DE GEBOORTEN
Juist omdat het hier vijf geboorten betreft is het mogelijk, met de nodige
reserve, enige algemene conclusies te
trekken.
Alle vrouwtjes kregen hun jongen kort
na elkaar, binnen een tijdsbestek van
nauwelijks een "maand. Waarschijnlijk
heeft Sanzinia in de natuur dus een
tamelijk begrensde paartijd. Deze valt
zeker vóór december, wellicht in augustus. Dat is dus in de koelere helft van

het jaar op Madagascar (om van 'winter' te spreken is overdreven). De jongen zullen ook in de natuur gedurende
de maanden februari-maart worden geboren, wellicht voornamelijk in februari, omdat vrouwtje-I als enige gunstig
op de veranderde leefomstandigheden
reageerde. Sanzinia werpt dus jongen
aan het eind van de warmere periode;
gedurende de warmere jaarhelft zijn de
vrouwtjes drachtig. Alle vijf dieren
kwamen van Perinet, het is dus niet uitgesloten dat deze tijden niet gelden voor
Sanzinia's uit andere delen van Madagascar. Erg waarschijnlijk lijkt me dit
overigens niet.
In totaal werden vijf jongen uit drie verschillende worpen gemeten. Het gewicht was telkens vlak bij de 40 gram, de
lengte steeds tussen de 40 en 45 cm. Het
aantal jongen per worp ligt rond de dertien. Ze horen meteen na de geboorte te
vervellen. Men ziet een losse opperhuid
na de geboorte duidelijk om de diertjes
heen zitten. De jonge slangetjes kunnen
zich al meteen voeden met kleine knaagdieren. Onbevruchte eieren komen weinig voor (bij onze vij f vrouwtjes geen
enkele maal). De jongen zijn veel feller
in hun gedrag dan de volwassen dieren,
bovendien zijn ze veel meer geneigd tot
klimmen en houden ze zich vaker in de
takken op.
Enkele van de gegevens zijn bijeengebracht in tabel 11. Ik geloof dat de conclusie gerechtvaardigd is dat de bevalling slechts kort hoort te duren. Juist in
de twee gevallen waarbij dat niet zo was,
moet de bevalling min of meer als
mislukt worden beschouwd, gezien het
aantal jongen dat dood werd geboren of
dat na korte tijd stierf.
Ten slotte is het opvallend dat alle Sanzinia's uit de import die ik heb kunnen
volgen drachtige vrouwtjes bleken.
Kennelijk zijn zwangere vrouwtjes het
makkelijkst te vangen. Wellicht houden
ze zich in de natuur minder schuil. Mis-

schien zijn zij het juist die zich op de
grond ophouden.
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VERSPREIDING VAN DE JONGEN
Over het opgroeien van de groep jongen
als geheel valt helaas weinig te zeggen.
De meeste bezitters van de jonge dieren
verkochten deze in een verbazend tempo. De prijs zakte daardoor tot/ 40,per stuk, voor welk bedrag de dieren
door Rietveld werden aangeschaft.
Het overgaan in andere handen via een
handelaar, die ze weer enige tijd in
voorraad moet houden, is natuurlijk
niet bepaald bevorderlijk voor enkele
weken oude slangetjes, die gevoelig
zijn, regelmatig moeten eten, en vooral
rust nodig hebben. Vele gingen er dood,
vele werden naar het buitenland verzonden. Et:n van de jonge Sanzinia's,
waarvan de 'waarde' aanvankelijk tot
/ 40,- gedaald was, werd onlangs
(augustus) teruggekocht voor /150,-.
Dit verloop in prijs alleen al toont wat
voor fiasco het grootbrengen van de
jongen is geworden. Op het moment
dat ik dit schreef, 30 augustus 1970, waren naar mijn weten nog slechts vier van
de jongen in Nederland in leven. Een
van de oorzaken is dat het belang van
het behouden van een flink aantal jongen door sommige bezitters niet werd
ingezien. Ik wil niet verhelen dat ik de
gang van zaken treurig vind en dat hier
een unieke kans voorbij is gegaan om te
proberen Sanzinia blijvend in Nederland te kweken.
Zie hier de trieste eindbalans:
vrouwtje-I: alle jongen verkocht of geruild; één daarvan kwam bij mij terecht
en maakt het goed;
vrouwtje-2: de drie levend geboren slangen stierven zonder ooit zelfstandig te
hebben gegeten;
vrouwtje-3: alle jongen verkocht of gestorven op één na, die het uitstekend
doet;
vrouwtje-4: alle jongen verkocht of ge-

storven op één na, die het goed doet;
vrouwtje-5: de negen overlevende dieren alle in de handel gebracht. (Leunisse
is handelaar.)
DE ONTWIKKELING
VAN ENKELE JONGEN
Natuurlijk kan ik het nauwkeurigst
rapporteren over de jongen die ik zelf
heb verzorgd, drie in totaal. Over de
eerste, die ik kreeg van Frantzen, valt
weinig te vertellen. Dit diertje stierf al
toen het vier dagen oud was. Een ander
exemplaar kocht ik van Machwirth op
26 mei. Het slangetje was toen ruim
twee maanden oud en woog 35 gram.
Dat is minder dan bij de geboorte. Hij
zag er dan ook erg mager uit, maar was
desondanks levendig en fel. Eten wilde
het beslist niet, geen muizen, ook geen
jong kikkertje. Ik begon daarom het
diertje te dwang voederen met jonge
muizen. Hij werkte daarbij erg tegen,
maar verteerde het voedsel goed. Gedurende twee maanden voerde ik hem zo
acht net-behaarde muisjes, terwijl
steeds weer werd geprobeerd of hij niet
eens uit zichzelf wilde eten. Op 26 juli
deed hij dat eindelijk, maar het was zowel voor het eerst als voor het laatst. Hij
vertikte het verder weer, zodat ik op 12
augustus maar weer probeerde te
dwangvoederen. Probeerde, want het
diertje bood bijzonder veel tegenstand,
en werkte de prooi weer naar buiten.
Twee dagen later stierf hij. Lengte toen
SI cm, gewicht 41 gram.
Met één van de drie had ik meer succes.
Dit diertje kocht ik op 21 maart van
Meeldijk. Er werd me verzekerd dat het
al zelfstandig gegeten had, maar het op
dat moment ruim een maand oude slangetje woog slechts 40 gram en zag er magertjes uit. Naar muisjes beet het wel,
maar wurgpogingen deed hij niet. Gelukkig bleek hij wel dode muisjes te accepteren, en na dat tweemaal gedaan te
hebben pakte hij op 3 april eindelijk een
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levende. Het wurgen gmg erg onbeholpen.
Ik bood hem verder uitsluitend levende
muizen aan, die het na enige aarzeling
greep, maar niet meteen omslingerde
met een of twee windingen van het lichaam. Pas als de muis zo spartelde dat
het slangetje hem bijna niet meer in bedwang kon houden kwam hij op het idee
het eens met wurgen te proberen. Normaal volgt op de vangbeet ogenblikkelijk de omstrengeling van de prooi. Het
leek wel of het slangetje het eerst moest
leren: pas de vijfde of zesde keer ging
het fatsoenlijk.
Ik heb de gewoonte mijn slangen niet
te meten, dat is namelijk erg moeilijk
en dikwijls onmogelijk. Ik weeg ze liever. Daarbij moet er natuurlijk op gelet
worden dat maag en darmen vrijwel
leeg zijn. Omdat een slang gedurende
de periode die aan een vervel.1ing voorafgaat normaliter niet eet, is het een
makkelijke regel de dieren onmiddellijk
na de vervelling te wegen. De muizen die
vóór 1 mei werden gevoerd, waren jongen. Na die datum werden volwassen
muizen gevoerd. De vervellingen verliepen steeds uitstekend, er bleven nooit
stukjes opperhuid achter.
Het dier van de tabel is snel gegroeid, en
muizen die ongeveer 20 gram wegen waren wat klein voor hem geworden.
Daarom probeerde ik hem eind augustus voor het eerst met jonge ratten te
voeren. Hij toonde veel belangstelling
voor deze nieuwigheid, maar hij wilde
het ratje niet pakken. Trek had hij wel,
want later op diezelfde avond accepteerde hij drie muizen. Ook volgende
pogingen een rat te voeren hadden geen
succes, het dier leeft nog steeds uitsluitend op muizen.'
Een succesvol opgroeien dus, de lengte
van het dier is bij een gewicht van 425
gram ongeveer 90 cm. Toch waren de
omstandigheden waaronder hij gehouden werd uiterst eenvoudig. Het dier

zat tot eind augustus in een aquariumbakje van 30x20x20 cm, waarin alleen
een waterbakje en een holle stronk die
net in het terrarium paste. Op die
manier waren er twee schuilplaatsen,
één onder de stronk en één in de stronk.
Die schuilplaatsen waren wat temperatuur betreft verschillend, want het
bakje stond op de lichtkap van een ander terrarium, zodat de bodem een temperatuur had van 30 0 C en de rest van
het terrarium 27 0 C. Het waterbakje
had een doorsnede van 8 cm. In het begin ging het diertje er dikwijls in liggen,
later kon dat niet meer omdat het te
groot was geworden.
Vele terrariumhouders klinkt het waarschijnlijk merkwaardig in de oren: een
slang van zo'n 75 cm in een bakje dat
30 cm lang is. Maar Boa's en Pythons
zijn kalme dieren die weinig behoefte
hebben aan ruimte. Wel hebben ze behoefte aan beschutting en rust, en daarom doen ze het meestal veel beter en
makkelijker als ze apart zitten. Begin
september had ik de inmiddels halfwas
Sanzinia in een groot terrarium gezet
bij een andere Boa-achtige.
Buiten de dieren die ik zelf verzorgde
heb ik slechts nauwkeurige gegevens
over de ontwikkeling van één ander
jong, te weten van het enige exemplaar
dat De Groot nog heeft. Dit dier woog
op 29 juli 370 gram en had een lengte
van 72 cm. Het was dus nog sneller gegroeid dan mijn dier.
KLEURVERANDERING
Een verandering van kleur was, zowel
bij het jong van De Groot als bij dat van
mij, eind juli al duidelijk waarneembaar. Nu, ruim een half jaar na de geboorte, zijn de ruitvormige vlekken van
donkerrood wat verschoven naar het
roodbruin; de grondkleur is van lichtrood aan het veranderen in een flets
grijs-groen. De verandering van de
grondkleur begint bij de flanken en

Tabel 111. Ontwikkeling van een jong.
Datum
vervelling
11 april
1 mei
17 mei
10 juni
21 juli
26 augustus
25 september

Gewicht
(gram)

Aantal muizen
gegeten sinds
vorige vervelling

65
95
115
140
230
330
425

3
4
2
3
7
10
9

breidt zich dan langzaam uit naar de
rugzijde. Boven op de rug zijn momenteel nog lichtrode gedeelten te zien, dit
rood is wel al tamelijk flets geworden.
De zijkanten zijn geheel waterig grijsgroen geworden.
NASCHRIFT
In bovenstaand artikel betreur ik het,
dat door de verspreiding van de jongen
de kans op nakweek verloren ging. Momenteel, november 1970, is die kans er
gelukkig weer. De heer Meeldijk kreeg
er spijt van dat hij al zijn jongen kwijt
was en zag kans er enkele terug te kopen. Hij bezat toen zijn volwassen
vrouwtje, één jong vrouwtje en twee
jonge mannetjes.
SANZINIA MADAGASCARIENSIS
BREEDING IN CAPTIVITY

S. madagascar;ens;s is an inhabitant of the forest
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region of eastern Madagascar. Five pregnant females caught in this region (Perinet) came to Holland in December 1969. The following results are
reported: female 1 gave birth to thirteen young on
the 19th of February. All young were still alive
two weeks later. The mot her ate well. Female 2
produced eleven young (eight dead) on the
28th of February and the first two days of Mareh.
The mother and one of her young died shortly after. Female 3 delivered twelve young on the 5th of
Mareh. They looked healthy but the mother died
in July. Female 4 becomes mother of thirteen
young on the 14th of Mareh. One was born dead,
one died the next day. The mot her started eating,
but rejected any prey but birds. Female 5 waited
till the end of March to produce thirteen young
(plus one dead). Three weeks later she died.
Onlya few of the new born snakes were sold. Sadly enough most of them died within a couple of
months. The young that were still alive grew weil.
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Verslag over gedrag en voortplanting van
Anolis bimaculatus sabanus in het terrarium
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Lacerta 30 (1) : 3-6.
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In dit artikel staat een verslag van ervaringen die door de Commissie Boomhagedissen werden opgedaan. De leden
van deze commissie legden zich toe op
het houden van één diersoort, Anolis bimaculatus sabanus, met de bedoeling
resultaten te kunnen vergelijken. Op die
manier is het mogelijk incidentele gebeurtenissen van de meer algemene
gang van zaken te onderscheiden.
In dit stuk wordt een groot aantal gegevens over Anolis bimaculatus sabanus
in het terrarium verstrekt.
WERKWIJZE
In de periode 1968-1970 verzamelden
gemiddeld acht deelnemers gegevens
over het houden van Anolis bimaculatus sabanus. Het uitgangspunt van de
groep was dat ieder zijn dieren houdt
zoals het hem goed dunkt. Wat hij doet
en waarneemt noteert hij op daartoe gemaakte formulieren. In een later stadium hield men daarnaast een aantal jonge dieren in een soort standaard bakje.
Er werden twee groepen gevormd, die
twee verschillende klimaten zouden
gaan krijgen.
Over de genoemde werkwijze moet gezegd worden dat het zeer moeilijk is om
juist die gegevens te verzamelen, die
werkelijk iets te betekenen hebben.
Verder kan men van liefhebbers moeilijk verwachten dat ze per dag een uur
reserveren om allerlei formulieren in te
vullen. Een grote wetenschappelijke
waarde moet men aan dit onderzoek
dan ook niet proberen toe te kennen.
Ondanks deze pessimistische bedenkingen, die reeds bij de aanvang bestonden, is de groep toch van start gegaan

en bestaat nu na twee jaar nog. Na afloop van deze periode geloven we dat
we ondanks de moeilijkheden iets meer
te weten zijn gekomen over A. b. sabanus. Met onze ervaringen kunnen we
misschien andere mensen van dienst
zijn.
HET GEDRAG VAN DE
VOLWASSEN DIEREN
De man is over het algemeen bijzonder
schuwen hij is in een redelijk begroeid
terrarium niet of zelden te zien. Slechts
in terraria waar weinig schuilgelegenheid is, kan men hem regelmatig waarnemen. De vrouw daarentegen is over
het algemeen zeer mak, beweeglijker,
en men ziet haar regelmatig eten. De
dieren zijn alleen vechtlustig tegenover
soortgenoten als deze zich in hun territorium bevinden. Voor andere dieren
tonen ze vrijwel geen interesse. Ook
jonge nakomelingen worden fel nagezeten, en in ieder geval door de man niet
gespaard.
Beide geslachten houden zich veel boven in de terraria op. De man heeft echter een vaste schuilplaats, terwijl de
vrouw wat meer zwerft. Het verblijf
boven in de bak zou kunnen samenhangen met de hogere temperaturen die
daar meestal heersen.
Het is gebleken dat de dieren het meest
actief en productief zijn bij die liefhebbers die in hun terrarium temperaturen
hebben van 30° C overdag en 20 oe
's nachts. Hetzelfde geldt voor succes
met de jonge dieren. Dit zou dus in overeenstemming zijn met het verblij fboven
in een bak, die een dagtemperatuur van
25° e op de halve hoogte heeft.

De relatieve luchtvochtigheid daarentegen schijnt van weinig belang te zijn.
Zowel in bakken met voortdurend
95070 relatieve luchtvochtigheid (RLV)
als in die met 30-40070 RLV, doen de dieren het uitstekend. De grootste activiteit
vertonen de dieren tegen de avond bij
diffuus licht en temperaturen van 2527° C. Dan, en in de vroege ochtend
vindt meestal ook de balts en de paring
plaats. Later op de avond zoeken ze
meestal een vaste slaapplaats op, die
zich vaak op een lagere plaats in het terrarium bevindt.
COPULATIE
Het baltsgedrag wordt ingeluid door de
man met het bekende kopknikken, hetgeen meestal zwakker beantwoord
wordt door de vrouw. De man knikt
ongeveer viermaal en spreidt dan gedurende ongeveer 1 second~ de citroengele
keelwam. Door dit steeds te herhalen
probeert de man het vrouwtje zo te imponeren dat hij haar kan benaderen
zonder dat ze vlucht.
Wanneer het wij fje niet tot paring bereid is houdt ze haar kop in een zijwaarts opgeheven stand, waarop de
man haar dan meestal met rust laat. Zo
niet, dan bespringt de man uiteindelijk
na enig achter haar aanlopen (geen jagen) het vrouwtje, en volgt een paring
van ongeveer 30-50 seconden. Tijdens
de paring zijn de dieren als het ware wat
bedwelmd en niet erg schuw. Overigens
is de paring, in tegenstelling tot de 'verkrachting' bij Anolis carolinensis, bij
Anolis bimaculatus sabanus bijzonder
vreedzaam, en komt het nekvel grijpen
haast niet voor.
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EIEREN
De eitjes worden een voor een gelegd
met tussenpozen van een tot vijf weken.
Na het leggen van een eitje volgt vaak
meteen een paring, hetgeen erop duidt
dat het vrouwtje hiervoor de man uit

zijn tent lokt.
Het leggen wordt voorafgegaan door
graafgedrag, dat op verschillende
plaatsen kan gebeuren, totdat een vast
plekje is gevonden. Het is meestal een
matig vochtig plaatsje waar zich wat
losse grond of iets dergelijks bevindt,
en meestal ergens halverwege de hoogte
van het terrarium. Men zou kunnen
zeggen dat ze het warmste plekje zoekt
dat nog vochtig blijft. Het graafwerk
kan wel een hele dag in beslag nemen.
Als ze uiteindelijk een kuiltje van 4 tot
5 cm diep' gegraven heeft, legt het
vrouwtje een glanzend wit eitje en duwt
dit met neus en voorpoten diep in het
kuiltje. Vervolgens dicht ze het gat weer
netjes, waarbij de losse aarde weer
wordt aangedrukt.
De uitgezochte legplaatsjes zouden
misschien wel de beste zijn, ware het
niet dat de uitgekomen jongen in een
terrarium hun leven niet zeker zijn.
De temperaturen bleken 20-25° Ctezijn
en de grond niet nat en niet droog maar
vochtig. De pas gelegde eitjes zijn 5 bij 8
mm en vlak voor het uitkomen zijn ze
gegroeid tot 8 bij 13 mmo
Onbevruchte eitjes worden niet ingegraven maar achteloos ergens gedeponeerd of soms opgegeten. Deze eitjes
zijn geler gekleurd, iets slanker en ze
blijken vrij snel te verdrogen.
Verstoring van het legsel, een kuiltje
kan na enige tijd meer eitjes van verschillende ouderdom bevatten, hoeft
niet tot mislukking te leiden. Men moet
ze echter niet te warm wegzetten, kleddernat maken of laten uitdrogen. De
tijd tussen leggen en uitkomen is waarschijnlijk niet voor ieder eitje gelijk en
ligt tussen vier en zes weken.
JONGEN
De jonge diertjes zijn vlak na het uitkomen zeer actief. Ze hebben een bijzonder goede schutkleur en kunnen zich na
enige tijd uitstekend verstoppen. Van
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kop tot anus zijn ze ongeveer 23 mm en
met staart 59 mm lang. Ze vertonen dezelfde tekening als de volwassen vrouwtjes. Bij lagere temperatuur en in de
schaduw worden ze wat donkerder,
waarbij dan een lichbruine rugstreep
met donkere vlekjes aan weerszijden
duidelijk zichtbaar is. Evenals de oudere dieren zijn ze bijzonder schuw. Vooral bij hogere temperaturen (30-35° C)
verschuilen ze zich, en de grootste activiteit ontstaat weer bij de eerste schemering. De beste kweekresulaten werden verkregen bij die mensen die de
bakjes op 30° C overdag en 20° C
's nachts hielden. Gemiddeld 5 graden
lager zou voor deze dieren een minder
gunstige conditie zijn. Een kweekbakje
om de jonge dieren in groot te brengen
hoeft verder aan zeer weinig eisen te
voldoen. Relatieve luchtvochtigheid,
grootte en inrichting schijnen niet van
groot belang. Men moet echter zeer
voorzichtig zijn met snelle en grote temperatuurschommelingen en vooral
nachttemperaturen onder 15°Czouden
ongunstig zijn. Plotseling fel licht, plotseling licht uit, koud water sproeien of
andere ruwe ingrepen kunnen de diertjes zodanig van de kaart brengen dat ze
verlamd kunnen blijven liggen en zelfs
·dood kunnen gaan. Hoewel door alle
liefhebbers Vitavia en Gistocal werd gegeven, traden toch bij verschillende dieren stuipjes met dodelijke gevolgen op.
Misschien gaat het ook hier om schrikreacties.
Als voedsel gaven we meestal kleine
larfjes van motten en vliegen, kamervliegjes, kleine huiskrekeltjes, of weideplankton. Zonder UV -lampen en zonder direct zonlicht groeiden de dieren
ongeveer 4 mm per maand, en waren ze
na een half jaar op halfwas grootte en
geslachtsrijp. Zeer typisch is dat de kleine dieren reeds felle territoriumvormers
zijn. Bij meer dieren in een klein bakje
kan dit moeilijkheden geven waarvan

de zwakste de dupe wordt.
Zelfs als ze volkomen alleen gehouden
worden blijken de kleintjes spontaan te
kopknikken en miniatuur keelwammetjes te spreiden. De functie van dit gedrag is een raadsel.
Van de 45 geboren exemplaren stierven
er 23 een vroegtijdige dood zonder aanwijsbare oorzaak. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de temperatuur gemiddeld 5 graden te laag was.
Of zich bij deze dieren ook allerlei nare
ziekten voordoen konden we helaas niet
nagaan.
In de hoop dat ook liefhebbers van andere diersoorten het initiatief tot gezamenlijk onderzoek zullen volgen, zetten
we onze buitengewoon gezellige bijeenkomsten en andere activiteiten voort.
ANOLJS BJMACULA TUS IN CAPTIVITY

During 1968-1970 Anolis bimaculatus sabanus
was kept by eight different terrariumkeepers.
Their experiences resulted in a lot of information.
The adult males are very wary, the females become rather tame. They are very aggressive against
their own kind and other anoles within their territory. Even their own offspring is persecuted. The
animals showed maximum condition and activity
with a temperature of 30° C during day-time, and
20° Cat night. The relative humidity varied largely in the different terraria. In some it ranged from
30 to 40070. in others it was high as 95%. These large differences did not seem to influence the animals.
Displayand mating is described. Copulation is
rather peaceful as compared to Anolis carolinensis. The actual mating lasts 30 to 50 seconds.
One egg is laid at a time. the animals will often
mate immediately after an egg is deposited. The
female may spend up to a whole day digging a hole
for her egge Afterwards the hole is covered up
again. Not fertilized eggs are yellowish instead of
white. and are not buried. When laid. the eggs
measure 5 by 8 mmo Prior to hatching they have
grown to 8 by 13 mmo The eggs were always deposited in damp sand (never on a very wet or dry
spot) with a temperature of 20 to 25° C.
In four 10 six weeks the young emerge. with a
head-bodylength of 23 mm and a totallength of
59 mmo They take fright very quickly from sudden light etc .• sometimes with fatal results.
In colour and markings the young resem bie the

Mannetje van Allolis bil1laCuJalus sabanus. Foto: B.L. Laurens.
adult remales. They grow abo\lt 4 mm per month ,
and arler six monlh s lhey are sexua lly mal ure,
measuring than about halr the si ze or the adult.
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Growmg up and behaviour of the you ng is descri·
bed. or Ihe 45 young ones born, 23 died a premature deat tl.

Verslag van het kweken met Dendrobates auratus
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Lacerta 31 (lO): 167-171.

R.J .A. Wardenier
Drosseweg 3
4033 CS Lienden
(oud-lid)

INLEIDING
In maart 1972 besloot ik mijn boomkikkerterrarium, dat tot dan toe bewoond
werd door een paartje Hyla arborea en
Hyperolius, te verrijken met een paartje
Dendroba/es aura/us. De kikkerfamilie
Dendrobatidae had door zijn fantastische kleurenpracht mijn interesse opgewekt. Mijn dieren waren volgens de
handelaar afkomstig uit de regenwouden van Costa Rica. Helaas kon men
mij bij de aanschaf niet vertellen wat de
zichtbare verschillen zijn tussen het
mannetje en het vrouwtje. Na enkele
maanden, zonder te weten of ik een
paartje had, stelde ik op een dag vast
dat één hunner zeker een mannetje
was. Tijdens de dagelijkse verzorging
van het terrarium hoorde ik een van de
kikkers een hoog trillend geluid voortbrengen . Aanvankelijk kon ik niet ontdekken wie van de twee de producent
van dil geluid was, maar na wat speur-

werk zag ik de zanger zitten. Duidelijk
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Dendrobates auratus. Foto: P. Mudde.

was te zien hoe hij de keel opzette en vibreerde. Daar de andere kikker niets
van zich liet horen, was ik er toen bijna
zeker van dat ik een paartje moest hebben.
PAARGEDRAG
Het duurde tot 27 augustus voordat ik
de eerste paargedragingen waarnam.
Het mannetje was weer bezig met één
van zijn bijna dagelijkse concerten,
toen het vrouwtje op zijn gezang afkwam en toenaderingspogingen ondernam. In de literatuur die ik nageslagen
had, staat dat er geen amplexus (omklemming) plaats heeft, dus veronderstelde ik dat bovengenoemd gedrag een
soort voorspel moest zijn. Na wat heen
en weer gesp ring van het ene blad op het
andere, werd de juiste plaats aangewezen om de eitjes af te zetten. Het mannetje zoekt het blad uit, het vrouwtje
geeft haar oordeel over de aangewezen
plaats. Is die plaats naar haar zin, dan
maakt ze het blad met de achterpoten
schoon en legt ze vervolgens de zeven tot
negen eitjes. Het mannetje kijkt op een
afstand toe en komt pas in actie wanneer het vrouwtje haar eieren heeft afgezet. Pas dan bevrucht het mannetje de
eieren. Dit proces kan twee tot drie uur
in beslag nemen.
Opvallend was de reactie van het mannetje op de besproeiing van het terrarium. Tijdens en vlak na zo'n kunstmatige regenbui liet hij vrijwel direct
zijn gezang horen. Het bleek dat het
vrouwtje alleen bepaalde perioden, vlak
voor het afzetten van een legsel gevoelig
is voor de zangverrichtingen van het

Dendrobates tinctorius, een aan Dendrobates aura/us verwante soort. Foto: P. Mudde.

mannetje. Reageert het vrouwtje niet
op deze avances, dan staakt het mannetje vrij spoedig zijn activiteiten. Buiten
de legperiodes zijn de kikkers in het terrarium vaak in elkaars directe omgeving
te vinden.

VAN EI TOT EN MET
METAMORFOSE
Vier dagen nadat het eerste legsel was
afgezet, werd een duidelijke vervorming van de eitjes zichtbaar. Op 2 september zag ik de eerste bewegingen van
de embryo's. Een dag later zag ik het
mannetje op de larven zitten. Volgens
de literatuur zou het mannetje de jongen nu op zijn rug nemen. Ik had dus
goede hoop dat ik spoedig de eerste kik-
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zien. Inmiddels was er weer een legsel
afgezet, maar dit verdroogde spoedig.
Ook van het eerste legsel waren er maar
twee larven overgebleven. Daarop voerde ik de luchtvochtigheid op tot het verzadigingspunt.
Niet alleen de te droge lucht was de oorzaak van het verlies; ook ontdekte ik
dat de legsels die op een bromeliablad
werden gelegd snel indroogden, terwijl
de legsels op het blad van de Sansevieria hahnii (een Sansevieria die een
kortblijvend blad bezit) bijna alle intact
bleven. Waarschijnlijk heeft de dikte
van het blad hiermee te maken. Droogden desondanks de legsels te vlug in,
dan haalde ik de larven vroegtijdig van
het blad, soms al negen dagen na het af-

kervisjes in een waterbak die ik intussen

zetten van de eieren.

in mijn terrarium had geplaatst, zou
zien zwemmen. Helaas was dit ijdele
hoop, want na wat pogingen die op niets

De larven van het eerste legsel groeiden
goed, eerst in een jampot en later in een

uitliepen, verdween het mannetje.

was met water.

Op 9 september, dertien dagen nadat
het legsel was afgezet, besloot ik de larven zelf van het blad te halen, omdat het
mannetje zich niet meer bij het legsel liet

Om de watertemperatuur van het aquarium op het juiste peil te houden (24 0 C)
heb ik deze bak in mijn terrarium gezet.
De bodem hiervan wordt namelijk ver-

klein aquarium, dat tot de helft gevuld
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Twee kleurvariaties van Dendrobotesolirollis. Boven de Pacifi sche vorm , onder die van het At lant ische
laagland. Foto: P. Muddc.

Jong van een Dendrobales auratus. Foto: P. Mudde.
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warmd door twee verwarmingsdraden.
De waterbak die ik in het terrarium zelf
had gemaakt, was niet bruikbaar, omdat de temperatuur van het water daarin
te hoog opliep.
Later plaatste ik de larven in een wat
groter aquarium, dat verwarmd werd
door een eenvoudig verwarmingselement via een thermostaat. Wat waterplanten en een luchtpomp zorgden voor
de benodigde zuurstof.
Op 17 september waren de larven 2 cm
groot en in zeer goede conditie. De groei
zette zich zonder problemen voort en op
3 oktober waren duidelijk de achterpootjes te zien. Twee weken later ging
de huid van de larven, die tot dan toe
bruin-zwart was, verkleuren en ontstond er een zwart-groen kleuren patroon. Ook bevrijdde een van de larven
zijn voorpootjes, die· onder de borsthuid verborgen zaten.
Vanaf 24 oktober bleven de larven constant aan het wateroppervlak. Dit wees
erop dat de larven niet alleen uitwendig,
maar ook inwendig de metamorfose
hadden ondergaan. De kleuren waren

nu identiek aan die van het ouderpaar.
Ook was de staart verschrompeld.
Op 26 oktober kon ik de eerste kikkertjes overplaatsen in een gereedstaand
terrarium. Het aantal jonge dieren en
larven bedraagt op het moment ' van
schrijven 47 uit twaalf legsels met in totaal 103 eitjes.
VOEDING
Als voeding voor de oude en jonge kikkers gebruik ik fruitvliegjes, die ik
kweek op de volgende voedingsbodem:
fijngemaakte bananen en appels, havermout en gist. Hieraan voeg ik een aantal
vitaminedruppels en wat kalk toe. De
larven voed ik met Tetra-Phyll en gedroogde watervlooien.
TECHNISCHE GEGEVENS
De afmetingen van het terrarium waarin de legsels zijn afgezet, zijn 135 bij
65 bij 65 cm. De achterwand is van
kurkschors. De verlichting bestaat uit
twee TL-lampen, waarvan één 'Grolux'
en één 'de Luxe'. Voor de verwarming
van het terrarium zorgen twee verwar-

mingsdraden van 60 watt, gekoppeld
aan· een thermostaat. De temperatuur
bedraagt overdag 25 tot 27 0 C, 's nachts
22 tot 24 0 C. De bodemgrond bestaat
uit turfmolm, die goed nat gehouden
wordt.
Het terrarium waar de jongen in verblijven, meet 60x30x30 cm. De inrichting,
verwarming en verlichting zijn vergelijkbaar met die van bovengenoemd terrarium.
Het aquarium waar de larven in vertoeven is reeds in dit verslag beschreven.
Beide terraria zijn beplant met bromelia's, Monstera de/iciosa, Platycerium
bifurcatum, Sansevieria hahnii en enkele klimplanten.
Het is mij opgevallen dat mijn felgekleurde terrarium bewoners vrij ongevoelig zijn voor veranderingen in de
inrichting van hun terrarium. Toen het
aan interne vernieuwingen toe was,
verversing van de grond, verwijdering
van dode planten enzovoort, zette ik de
verwarming uit, met als gevolg een daling van temperatuur. De kikkers waren
achter de schorswand gekropen en lieten zich niet zien, zodat het onmogelijk
was ze naar betere oorden over te brengen. Deze ingreep duurde een hele dag.
Het resultaat was een voor de kikkers
totaal vreemde omgeving. Toch bleek
dat de dieren hier geen nadelige gevolgen van hadden ondervonden, want na
een week was er al weer een legsel afgezet.
CONCLUSIE
Samenvattend zou ik willen stellen dat
Dendrobates auratus mijns inziens een
goed te houden terrariumdier is, waaraan men beslist veel plezier kan beleven.
Ook het kweken kan met vrij eenvoudige middelen tot goede resultaten lei-
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den. Mijn jonge kikkers zijn nog niet tot
volwassen dieren uitgegroeid, het is dus
nog te vroeg om te juichen. Maar ik heb
goede hoop dat een aantal jonge kikkers tot geslachtsrijpe dieren zal opgroeien.
CAPTIVE REPRODUCTION
OF DENDROBATESA URATUS
The author describes the keeping of Dendrobates
aura/us in the terrarium. Especially artificial showers in the terrarium seemed to provoke croaking
of the male. Wh en the female did not react. the
male would stop his activities.
A report is given of the development of the eggs
and larvae. The first mating was recorded on August the 27th. September the 3rd the male was sitting on the recently developed larvae, but dit not
carry them on his back as recorded in Iiterature.
September the 9th the author himself put the larvae in the water. Two of them survived.
Too dry atmosphere proved to be fatal for the
eggs. It was observed that eggs laid on a leaf of
Sansevieria did not dry up as quickly as those laid
on bromelia leaves, probably because of the
thickness of the leaf.
The first larvae metamorphosed October 24th.
The water temperature was about 24° C. The larvae were Ced on 'Tetra PhylP and dried w~ter
fleas. Adult and young frogs were Ced on Drosophila.
February 1973 47 animals were still alive from
twelve egg clutches (together 103 eggs).
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INLEIDING
Eind 1968 ontving ik via de dierhandel
vier Buidelkikkers (Gastrotheca marsupiata). Het bleken een mannetje en drie
vrouwtjes te zijn. De mannetjes zijn ongeveer 5 cm groot, de vrouwtjes ongeveer 6 cm. De vrouwtjes hebben op de
rug een buidel. De kleur was zeer verschillend: het mannetje was beigebruin, met zwartomrande donkerbruine vlekken in twee rijen op de rug. Een
van de vrouwtjes was nagenoeg hetzelfde getekend maar aan de zijkant van de
rug iets groenig. De twee andere
vrouwtjes waren groen; .de' één met
zwarte vlekkentekening, de ander met
vage zwarte lijntekening.
De dieren werden ondergebracht in een
gezelschapsterrarium, ingericht als
tropisch regenwoud, zeer rijk beplant.
Er heerste een temperatuur van 24 tot
30° C.
Het voedsel bestond uit bromvliegen,
wasmotten en wasmotlarven, nachtvlinders, meelwormen, regenwormen
en reepjes runderhart.
Na enige dagen plakte er tegen de achterwand van het terrarium tien vuilwitte
eieren. Alhoewel ik gelezen had dat de
eieren zich in de buidel ontwikkelen,
bracht ik ze over in een klein aquarium,
waar ze na twee dagen. beschimmelden.
In januari 1969 ontdekte ik in het vijvertje, dat in het terrarium is aangebracht,
achttien larven. Ik bracht deze over in
een goed beplant aquarium met zandbodem. De larven kregen als voedsel tubifex, Liquifryen 'Hobby-groenvoer'.
Na een week waren alle larven dood.
Wat deed ik verkeerd?

Omdat de volwassen dieren zich vergrepen aan kleinere medebewoners,
werden ze overgebracht naar een terrarium in het sousterrain, waar geen verwarming aanwezig is, maar waar de
temperatuur 's winters niet beneden
10° Cdaalt.
TERRARIUM
Het terrarium was een omgebouwd
aquarium van l00x50x60 cm (lxbxh),
waarvan de zijruiten waren verwijderd.
Hiervoor in de plaats was een houten
raamwerk aangebracht, waarvan het
bovenste deel als deur diende; het onderste deel was vast. Het rechterdeurtje was voorzien van glas, het vaste gedeelte van horregaas. Aan de linkerzijde was dit precies omgekeerd.
De achterwand bestond uit een plaat
Eternit waarop een stuk steengaas in
plooien was gemonteerd. Het geheel
was bepleisterd met een mengsel van
cement en turfstrooisel (1 op 2).
Op de bodem plaatste ik twee vierkante
afwasbakken (27x27x12 cm), elk aan
een kant in het terrarium. In elke bak
stapelde ik twee goed schoongemaakte,
halve bakstenen op elkaar en ik vulde de
bakken met water tot de bovenkant van
de stenen. De rest van de bodem vulde ik
op met een mengsel van potgrond en
turfstrooisel, met daarop een laag mos.
Tussen de afwasbakken plaatste ik tegen de achterwand een groot stuk
boomstronk. De beplanting bestond uit
een grote Aechmea fasciata en enkele
klimplanten.
De bovenkant van het terrarium was
afgesloten met horregaas waarop een

Vrouwtje van de Buidelkikker. Foto: P. Mudde.

geheel afsluitende lichtkap met twee
lampen van 60 watt, die om 7.30 uur in,

en om 23.00 uur uitgeschakeld werden.
De temperatuur in het sousterrain varieerde van 10° C 's winters tot 22° C
's zomers.
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PAARGEDRAG
Na enkele dagen was elke avond, nadat
het licht was uitgeschakeld, de roep van
het mannetje te horen. Deze roep bestaat uit één of meer langgerekte
kreten, gevolgd door diverse korte,
ongeveer aldus: wraaaaah - wraaaaah króh - króh - króh. Weldra ontdekte ik
een paartje in omklemming. Het mannetje zit op de rug van het wijfje, en omklemt dit met de achterpoten. Eén keer
heb ik de paring gedeeltelijk kunnen
waarnemen. Het wijfje heeft de achterpoten zijdelings dusdanig omhoog getrokken, dat er een 'holle rug' ontstaat.
De buidel bevindt zich nu lager dan de
cloaca. Het mannetje heeft zijn achterpoten aan weerszijden van de buidel geplaatst. Zodra het mannetje de achter-

poten beweegt, richt het vrouwtje haar
achterlichaam iets omhoog en sche1dt
het mannetje vloeistof af en schuift dit
met de achterpoten in de buidel. Dit herhaalt zich geruime tijd elke twee minuten. Het afzetten van de eieren heb ik
niet kunnen waarnemen. Volgens
HOOGMOED (1967) worden deze naderhand in de buidel gebracht en daar door
het reeds aanwezig sperma bevrucht.
Na de paring sluit de buidel zich geheel
en begint de rug van het vrouwtje in de
loop van de volgende weken te zwellen.
Onder de rughuid zijn de vormen van de
eieren en larven te onderscheiden.
Na ongeveer zes weken begaf het
vrouwtje zich in het water van één der
vijvertjes en opende beurtelings met de
rechter- en linkerachterpoot de buidel,
waarna de larven in aantallen van een

tot drie te voorschijn kwamen. Dit kan
verscheidene dagen duren. Ook onbevruchte eieren en dode larven komen te
voorschijn. Meestal gebeurde het afzetten van de larven als het onweerde of
hard regende. Zou dit in verband staan

met de regentijd in hun biotoop (de
wouden op de berghellingen in Ecuador)?
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temperatuur gebracht water voorzien
en de larven uit het visnetje weer in de
bak teruggezet. De larven groeien zeer
snel en kunnen 6 tot 7 cm lang worden.
Na enkele dagen zijn de achterpootjes
zichtbaar; na ongeveer vier weken begint op de rug al een kleurpatroon te
verschijnen; na vijf tot zes weken komen de voorpoten te voorschijn (in de
meeste gevallen eerst de linker en daarna de rechter). Dan gaan de kikkervisjes
aan land.

OPKWEKEN VAN DE LARVEN
De larven zijn ongeveer 20 mm lang,
waarvan 8 mm voor het lichaam en 12
mm voor de staart. Het lichaam is ongeveer 3 mm hoog en eveneens ongeveer
3 mm breed.
Tabel I geeft een overzicht van het aantal levende larven dat per vrouwtje werd
afgezet.
Als opkweekbakken gebruikte ik plastic METAMORFOSERENDE
bakjes van 33xllxl4 cm (verkrijgbaar KIKKERVISSEN
bij cafetaria's waar consumptieijs Zodra de voorpoten bij de kikkervisjes
wordt verkocht). Ik vulde de bakjes tot verschenen bracht ik ze over naar het
7 cm met op temperatuur gebracht lei- watergedeelte van een hiervoor speciaal
dingwater en bracht de larven hierin ingericht terrarium.
over. Het voedsel bestond uit Tetra Bij het eerste legsel (maart 1969)
Phyll, zo nu en dan afgewisseld met zeer was dit een rijk beplant terrarium
fijn geraspt runderhart. Ook gaf ik nu (65x40x50 cm) met een driehoekig aardewerk vijvertje met zijden van 25 cm,
en dan een brokje Frolic hondenvoer.
Door de grote hoeveelheid larven (der- . waarvan één schuin oplopend, en een
tig tot zestig per bak) vervuilde het wa- waterhoogte van 3 cm. De kikkertjes
ter zeer snel en moest ik de bakken elke verlieten geleidelijk het water, en na enitwee dagen verversen. De gehele inhoud ge tijd waren alle 135 in landvorm. Hevan de bak werd via een visnetje leegge- laas stierven ze alle in mei . . .
goten, de bak gereinigd en van nieuw op Wat hiervan de oorzaak is weet ik niet
maar het zou kunnen liggen aan de bak
(moeilijk schoon te houden) of aan het
Tabel I. Aantallen levende larven die per vrouwtje
voedsel (weideplankton).
werden afgezet. Juli '72 en september'72 betrofBij alle overige legsels maakte ik gefen vrouwtjes uit eigen kweek.
bruik van andere 'terraria'. Oit waren
Datum
aantal larven
accubakken (28x21x32 cm) waarin op
maart
1969
135
de bodem een stuk kurkschors schuin
maart
1970
255
tussen de zijwanden werd geklemd. Aan
april
1970
122
één kant kwam gewassen zand, aan de
augustus 1971
174
andere kant water tot ongeveer 4 cm
augustus 1971
84
hoogte. Op deze wijze hadden de gemeaugustus 1971
137
tamorfoseerde kikkers een schuine oeseptember 1971
155
ver om het water te verlaten. In het zand
juli
1972
32
pootte ik enkele stekken van Philodenaugustus 1972
114
dron scandens en bracht ik enkele stukseptember 1972
39
jes kurkschors aan. Het schoonhouden
oktober
1972
95
van dergelijke 'terraria' is zeer eenvoujuli
1973
121
dig en vergt weinig tijd.
juli
1973
96
Het voedsel bestond uitsluitend uit

eigen gekweekte kamervliegen (de zgn.
Afrikaanse vlieg) en kleine wasmotlarven. Nagenoeg alle kikkertjes bleven leven.
KLEURPATROON
Het kleurpatroon bij de jonge kikkers
is zeer verschillend: beige met donkerbruine vlekken of strepen, beige met
groene vlekken, groen met vage zwarte
lijntekening, en zelfs geheel groen.
Naarmate de dieren ouder worden, kan
deze tekening geheel veranderen en kan
een geheel groen dier bruin worden met
enkele groene vlekken of alleen groene
poten, etcetera.
INVLOED VAN DE TEMPERATUUR
OP DE METAMORFOSE
De legsels van september '71 en van september-oktober '72 gingen een periode
tegemoet waarbij in het sousterrain de
temperatuur lag tussen 10 en 15 0 C.
De larven groeiden nagenoeg niet en
bleven de gehele koude periode in het
larvale stadium. Ik zonderde enkele dieren af in een verwarmd vertrek, waar ze
na enkele weken metamorfoseerden. De
overige deden dit pas in het voorjaar.
Beide legsels van juli '73 metamorfoseerden te snel ten gevolge van de toen
heersende grote hitte (26 0 C in het
sousterrain). Dit had tot gevolg dat
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meer dan de helft van de dieren afwijkingen vertoonde, zoals verlamde voorpoten, verlamde achterpoten, te korte
dijbenen, te klein lichaam in verhouding met de kop enzovoorts. Al deze
misvormde kikkertjes waren niet levensvatbaar en stierven binnen enkele
weken.
CONCLUSIE
De Buidelkikker is een zeer goed te houden dier, dat geen bijzondere eisen stelt
en waarmee goede kweekresultaten mogelijk zijn.
BREEDING GASTROTHECA MARSUPIATA
The author reports on his rearing of Gastrotheca
marsup;ata. The animals wereokept in the basement so that the temperature could be kept at a
moderate level. varying between 10° C in winter
and 22° C in summer. It is found that the species
has no extreme environmental demands.
LITERATUUR
COCHRAN. O.M., 1961. De wereld der dieren.
Amfibieên. lagere dieren. Gaade, Den Haag.
GRZIMEK. B., 1972. Het leven der dieren. Vissen 2, amfibieên. Het Spectrum, Utrecht.
HOOGMOED, M.S., 1967. Mating and early development of Gastrotheca marsup;ata in captivity. Br. J. Herp. 4 (I) : 1-7.
JAHN. J., 1963. Kleine Terrarienkunde. Lehrmeister-Bücherei nr. 66. Albrecht Philler Verlag.
Minden.

Geslaagde kweek van de Griekse landschildpad
(Testudo hermanni)
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Lacerta 36 (5) : 68-72.

C. Dubbeldam
Julianastraat 18
2991 BH
Barendrecht
(oud-lid)

BUITENVERBLIJF
Ongeveer 100 m 2 van mijn tuin is afgezet, en daar leven al sedert een aantal
jaren elf Griekse landschildpadden
(Testudo hermanm), te weten vijf paartjes en een los vrouwtje, een paartje
Vierteenlandschildpadden (Agrionemys horsfieldil) en een mannelijke
Moorse
landschildpad
(Testudo
graeca). Zomer en winter brengen de
dieren hier door. Omstreeks half oktober, als de gemiddelde dagtemperatuur
onder de 14° C komt te liggen, worden
de schildpadden naar een met veel bladeren en turfmolm opgehoogd gedeelte
van de tuin overgebracht. Een paar
schuin aflopende platen beschermen deze plaats tegen te veel neerslag. Hier
houden de dieren hun winterslaap, die
tot ongeveer half april duurt. Bij strenge vorst dek ik de overwinteringsplaats
met enkele zakken toe. Zodra de temperatuur 's middags weer minstens 14° C
wordt, verschijnen de nog versufte reptielen weer. Buiten twee grotere vijvers,
Tabel I. Gewichten van TeSludo hermanni voor
en na de winterslaap. De eerste vijf gewichten
hebben betrekking op mannetjes, de volgende zes
op vrouwtjes.
oktober 1976
850 gram
915 ..
735 tt
760 ..
745 ..
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1250 gram
460 Ot
1250
1700 ot
2060 ot
1580

april 1977
840 gram
850 ..
710

..

930
705

..
..

1340 gram
475 ..
1270 ..
1650 ..
2020 ..
1530 ..

die vrij diep zijn en waar waterschildpadden, salamanders en kikkers huizen, is er midden in de tuin ook nog een
vijver (looxloo cm, diepte 30 cm) aangelegd, die voor de landschildpadden
wel toegankelijk is en die ze dan ook
zeer frequent bezoeken, enerzijds om te
drinken en anderzijds om te baden. Dit
baden, vooral bij warm weer, doen ze
graag, waarbij ze regelmatig kopje onder gaan, zonder daarvan nadelige gevolgen te ondervinden.
Op twee plaatsen in de tuin, onder
struiken, is een nachtverblijf geconstrueerd, dat geheel waterdicht is en alleen aan een van de zijkanten een kleine
opening heeft. Hiervan maken de reptielen druk gebruik. Naast twee nachtverblijven is er ook nog een dagverblijf,
waar de schildpadden vrij in en uit kunnen lopen. Het dak bestaat geheel uit
plexiglas. In dit verblijf kan de temperatuur tot wel 45° C oplopen. Regelmatig
liggen de dieren hierin te zonnen.
Ook is er in de tuin nog iets te vinden van
wat eens een kalkput geweest moet zijn.
Vroeger werd zo'n put veelvuldig bij in
aanbouw zijnde huizen aangetroffen.
Restanten van gebluste kalk liggen verspreid door de hele tuin; ik heb gezien
dat de schildpadjes hier af en toe stukjes
van naar binnen werkten.
ONVERKLAARBARE
GEWICHTSTOENAME
Voordat de schildpadden aan de winterslaap beginnen, weeg ik ze. Hetzelfde
doe ik ook zodra ze ontwaken. De normale gang van zaken is natuurlijk dat
het gewicht in die periode afneemt,
doch tabel I maakt duidelijk dat dit

maar ten dele waar is. Drie vrouwtjes
van T. hermanni waren tijdens de win-

terslaap namelijk zwaarder geworden,
zij het soms maar enkele grammen.
Over de oorzaak hiervan tast ik in het
duister. Mogelijk dat in sommige
vrouwtjes al eieren tot ontwikkeling
kwamen, die de gewichtstoename ver-

oorzaakten. Ook een van de mannetjes
is zwaarder geworden, met maar liefst

170 gram, en waaraan ligt dat dan?
LIEFDESSPEL
Dat de schildpadden het in de tuin goed
naar de zin hebben, blijkt wel uit het
feit dat ze vanaf het vroege voorjaar tot
aan de herfst paren. Hierbij gaat het er
soms zeer heftig toe. De mannetjes
trachten de vrouwtjes in de voorpoten
te bijten en stoten met hun pantser tegen
dat van hun onwillige partner. Om een
'ontvluchtend' vrouwtje in te halen,
kunnen de mannetjes een voor een
schildpad verbazingwekkend hoge snelheid ontwikkelen. Al deze drukte is alleen maar bedoeld om het vrouwtje in
paringsstemming te brengen, wat dan
ook meestal lukt.
NEST
Een nest wordt door het vrouwtje afwisselend met de linker- en rechter-

achterpoot gegraven; het overtollige
zand wordt naar achteren gegooid. Ze
gaat hiermee door tot een diepte van
13-14 cm bereikt is, wat een zeer inspannend en langdurig karwei is . Vaak
doen ze daar enkele uren over.
De nestholte is aan de onderzijde ruimer. Hierin komen de eieren te liggen.
Deze worden tijdens het leggen met een
van de achterpoten opgevangen en glijden vervolgens zachtjes in de eierkamer. Alle eitjes komen zo netjes naast
elkaar te liggen. Zijn alle eieren gelegd,
dan graaft de schildpad de nestholte
dicht en drukt het zand met het buikschild aan.
EIEREN
Tussen 12 juni en 21 juli 1977 legden
de vijf Griekse landschildpadden en
de ene Vierteenlandschildpad in totaal
63 eieren (10 nesten). Daartoe gebruikten ze aanvankelijk een 50 cm brede
strook grond op het zuiden die aan de
achterkant begrensd is door een 70 cm
hoge glazen wand. Omdat in voorgaande jaren op deze plaats ook eieren afgezet waren, overigens zonder tot ontwik-

keling te komen, had ik reeds vroeg dit
voorjaar op een diepte vai' ongeveer 30
cm een 3 cm dikke plaat ingegraven om
o.a. het optrekken van vocht tegen te
gaan. Ongeveer 5 cm daarboven bracht
ik een 3 m lange verwarmingskabel (25
watt) aan.
Nadat rond half juni de eerste twee legsels afgezet waren, plaatste ik over de
nestplaats een glazen bak (200x50x25
cm}, die voorzien was van enkele kleine
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Tes/udo hermanni. Foto: P. Mudde.

openingen voor de luchtcirculatie. De
daarop volgende legsels werden soms in
de buurt van deze broedbak afgezet,
vaak echter ook in het dagverblijf.
Die legsels groef ik dan voorzichtig
uit en ik bracht ze over naar de kunstmatige broedplaats, waar ik ze opnieuw
begroef.
De temperatuur van de grond in de bak

Testudo hermanni. Foto : R. van Westbroek .
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werd met behulp van de verwarmingskabel slechts 3 à 4 graden hoger dan de
temperatuur van de aarde daarbuiten;
op nestdiepte, d.w.z. op een diepte tussen 13 en 15 cm, varieerde de temperatuur van 20 tot 32° C . Bovengronds
daarentegen, onder het glas, kon de
temperatuur overdag wel oplopen tot
48 ° C.
Bijna alle vrouwtjes hebben in de periode van 12 juni lot 21 juli tweemaal
eieren afgezet. Voorzover ik dat heb
kunnen waarnemen, verliepen er gemiddeld drie weken tussen het afzetten
van beide legsels. Het aantal eieren per
legsel varieerde van vijf tot acht, waarbij in het algemeen het eerste legsel uit
meer eieren bestond dan het tweede.
Helaas heb ik niet precies alle data van
eiafzetting kunnen vaststellen, waardoor ook de broedduur niet precies bekend is.
Agrionemys hors/ie/dii heeft slechts
eenmaal een legsel van vijf eieren afgezet. Deze waren te onderscheiden van
die van T. hermanni, alhoewel ook wit,
doordat ze langwerpiger van vorm en
iets forser waren. Hieruit kreeg ik geen
jongen.

JONGEN
Op 5 september werden de eerste vier
jonge schildpadjes bovengronds waargenomen. Zij kwamen voort uit een ongeveer half juni afgezet legsel en hebben
dus minstens 82 dagen nodig gehad om
tot volledige ontwikkeling te komen .
Op 6 september kwamen er weer twee
schildpadjes uit, op 8 en 9 september
telkens één . Daarna zijn er nog twee
geboren, de laatste op 18 september .
Ze zijn alle voortgekomen uit de eerste
twee legsels, die door de vrouwtjes zelf
begraven waren en waarover later de
broed bak gezet is. Op 30 september en 2
oktober werden er nog twee jongen geboren , maar deze zijn afkomstig uit een
door mij naar de broed bak overgebracht legsel.
Tussen de jonge en oudere dieren is
geen verschil. Bij de geboorte zijn ze al
het evenbeeld van hun ouders . Wel is er
wat de vorm van het rugschild betreft
verschil. De zeven eerste jongen, alle uit
hetzelfde nest afkomstig, hadden een
wat boller pantser, waarvan bovendien
elk schild een deuk vertoonde. De volgende drie schildpadjes hadden een glad
pantser dat minder bol was .

Tabel 11. Overzicht van afmetingen van rugpantsers (in mm) en
gewichten (in grammen) van in gevangenschap geboren Griekse landschildpadden.
kort na de geboorte

16-10-'77

gewicht

lengte

li,S
15
15
13
14,5
14
13

34,5
39,5
40
38

38
37,5

31
34
34
31
34
34
32

33
33
33

30
31
31,5

34
34

33
31

lengte

breedte

34
37
39
35
40

gewicht

39,5
38,5

breedte
31,5
36
35
32,5
35
34,5
33,5

10
11
11

34
35
34,5

30
31,5
32,5

10
12,5
12

11,5
11,5

34,5
34,5

31,5
31,5

12
12

40

12
17,5
15
14
15,5
15

n,s

Uit de in totaal 63 gelegde eieren, waarvan er al direct drie scheurden, zijn
twaalf jongen voortgekomen. De overige 48 eieren groef ik half oktober op,
waarbij bleek dat er 32 gebarsten waren. Triest is te moeten vaststellen, dat
in twaalf daarvan volledig ontwikkelde
jongen zaten, maar dat deze niet in staat
waren geweest zich een weg naar de vrijheid te banen. Ik vermoed dat de hevige
regenval in augustus hiervan de oorzaak
geweest is. Toen heeft mijn tuin namelijk voor korte tijd blank gestaan. Nadat het water weggezakt was, is de tuin-
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aarde aan de eieren gaan koeken, wat
ertoe leidde dat de jongen zich niet uit
het ei konden bevrijden, ofschoon ze
met het eitandje nog wel de eischaal
hadden kunnen breken. Het is ook niet
uitgesloten dat ze zijn verdronken tijdens de geboorte. Deze veronderstelling
wordt ondersteund door het feit dat de
meeste jongen uit die eieren gekomen
zijn, die relatief het droogst gelegen
hebben.
VOEDSEL
De volwassen reptielen voeden zich met
verse sla, andijvie en andere groenten.
Ook paardebloemen eten ze met graagte, zowel het blad als de bloem. Daarnaast geef ik o.a. nog zuring en weegbree. Op hun tochten door de tuin zullen de dieren ongetwijfeld af en toe een
slak of een worm tegenkomen en naarbinnen werken.
De jonge schildpadjes krijgen hetzelfde
plantaardige voedsel voorgezet, maar
dit wordt af en toe met Gistocal bestrooid.
BREEDING TESTUDO HERMANNI
IN AN OUTDOOR VIVARIUM

The author describes the keeping and breeding of
the mediterranean tortoise Testudo hermanni in
captivity. Six grown up females, kept in a garden
all the year round, together with five males, laid
58 eggs of which twelve young were obtained.

Voortplanting in het terrarium van
de Roodstaartslang (Gonyosoma oxycephalum)
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Lacerta 37 (2) : 19-22.

C.A.P. van Riel
Dr. Struyckenstraat 87
4812 BB Breda

onder de genusnaam Gonyosoma.
INLEIDING
In dit artikel wil ik het kweken met deze De beschubbing. Het aantal schubben
vrij moeilijk in het terrarium te houden midden op het lichaam is meestal 23,
Ringslangachtige bespreken. Vrij moei- het aantal buikschubben varieert van
lijk, omdat deze slangen veelal in een 236 tot 262, het aantal staartschubben
zeer slechte conditie in Nederland aan- van 130 tot 149.
komen o.a. door longontsteking en Deze slangen zijn prachtig smaragddarmstoornissen, die vaak veroorzaakt groen met een rood-bruine staart. De
worden door endoparasieten. Belang- tong is blauw met grijze punten.
is
slank
gebouwd
rijk is om zo gauw mogelijk de faeces te Gonyosoma
onderzoeken. Deze slangen komen er (boomslang) en heeft een lange spitse
na behandeling in de meeste gevallen kop met middelgrote tot grote ogen.
wel weer bovenop. Een tweede pro- Op de twee bovenkaakhelften staan 22
bleem is het voedsel, want deze slangen of 23 vrij lange tanden (vogeleter).
nemen over het algemeen alleen vogels Het geslachtsverschil is bij veel slangen
als voedsel aan. Hoe ik dit heb opgelost, . niet te zien aan de staartlengte maar aan
bespreek ik later in dit artikel.
de vorm van de staart. De staart van het
mannetje is dikker en anders gevormd
BESCHRIJVING
dan van het vrouwtje omdat de hemipeDeze dieren zijn bij slangenlief- nes er in zijn opgeborgen. Bij het
hebbers meer bekend onder de naam vrouwtje loopt de staart vanuit de doaE/aphe oxycepha/a. Gonyosoma ver- cast reek ineens spits toe. Het verschil is
schilt onder meer van E/aphe door een bij vele Ringslangachtigen duidelijk te
betrekkelijk goed ontwikkelde rudi- zien zonder hiervoor een sonde te gementaire linkerlong van ongeveer 10 cm bruiken. Het is reeds zichtbaar bij jonge
lang. In de literatuur van de laatste ja- slangetjes van een à twee maanden, als
ren wordt oxycephala steeds vermeld men ze met elkaar vergelij kt.
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Geslachtsonderscheid. Dit verschil in staartvorm is vooral bij vele soorten Ringslangachtigen, waaronder Gonyosoma, goed zichtbaar. Tekening van de auteur.

Gonyosoma oxycepJwflll1/. Fot o: P. Muddc . (Lilho geschonkcn door Drukkerij Schilperoord)

VERSPREIDING
De Roodstaartslang komt voor in de
tropische bossen van Thailand, Cambodja, Maleisië, Singapore, Burma en
op de Philippijnen, de Nicobar- en de
Andaman-eilanden, de oostelijke Himalaya en sommige Indonesische eilanden O.a. Java en Borneo. Hij komt voor
in vochtige, tropische, woudachtige gebieden. Op de Andaman-eilanden in
bossen bij brak water.
MIJN EXEMPLAREN
Het vrouwtje heb ik sinds februari 1974
in mijn bezit. Ze is ongeveer 2 IO cm lang
en vrij zwaar gebouwd. Het mannetje
kwam in augustus 1976 in mijn bezit en
is veel kleiner en slanker gebouwd dan
het vrouwtje . Dit komt door het leeftijdsverschil en niet door het geslachtsverschil.
Het vrouwtje kan ik zo in de handen nemen, terwijl het mannetje veel agressiever is en aanvalt bij benadering.
De slangen eten bij mij uitsluitend volACERTA SO( I ) 40

gels en nemen absoluut geen muizen

aan. In het begin voerde ik de slangen
alleen met kwarteltjes en tropische vogeltjes, die voor de vogelhandelaar niet
meer te verkopen waren (teentje beschadigd , veel veertjes kwijt). Deze grepen
de slangen levend , soms zo in de vlucht.
Later ben ik tussendoor dode kuikentjes gaan voeren , die ik op een stok prikte en bij de slangen op en neer bewoog.
TERRARIA
Ik hield de slangen gescheiden van elkaar. Het vrouwtje in een terrarium van

200 cm lang, 125 cm breed en 160 cm
hoog. Het terrarium is ingericht met
grote boomstammen en een paar grote
planten (Ficus) . Verder een waterbak

van 60 bij 40 cm en 20 cm diep. De bodem is gemaakt van vezelboard, dat
besmeerd is met geverfd glad cement.
De verlichting bestaat uit twee TLbuizen van 40 W, en twee spots van ie-

der 60 W.
Toen ik het mannetje kreeg, zette ik het
in een terrarium van 85 bij 65 cm, hoogte 100 cm. De inrichting bestond alleen

uit een paar takken, geen planten (quarantaine). De bodem was van geverfd
vezelboard. De verlichting bestond uit
een TL-lampje van 8 W en een gloeilamp van 60 W.
In beide terraria was het bovenin ongeveer 32 0 C, onderin 24 0 C; 's nachts
daalde de temperatuur nooit onder de
22 0 C.
COPULATIE
Ik hield de lichtduur op twaalf uur per
dag. Ongeveer een maand voordat ik de
slangen bij elkaar zette ben ik de luchtvochtigheid gaan opvoeren in beide terraria tot ongeveer 80070, 's nachts werd
dat nog iets hoger. Ik bereikte dit door
een plastic bak te vullen met water, en
hierin een aquariumverwarmer te leggen zonder thermostaat. Deze plastic
waterbak was aan de bovenkant met een
glazen raampje afgesloten, want het
water werd natuurlijk erg heet. In beide
terraria werd er een gezet. Bij deze hogere luchtvochtigheid werden de slangen
veel actiever en reageerden overal beter
op.
Op 21 oktober 1976 zette ik het mannetje bij het vrouwtje in het grote terrarium. Reactie was er meteen, het vrouwtje kwam met schokkende bewegingen
naar het mannetje toe, en binnen dertig
minuten was er een copulatie, die uren
duurde.
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EIEREN
Na de copulatie heb ik de slangen (vooral het vrouwtje van sproeiwater laten
drinken, waar ik vitamine D3 in had gedaan. Dit heb ik gedaan tot de eieren
waren gelegd. 20 november zag ik het
vrouwtje duidelijk dikker worden. Ze
vervelde 5 december en 20 december
legde ze zes eieren in een plastic bakje
met vochtig veenmos, dat ik speciaal
hiervoor in het terrarium had gezet.
Ik haalde de eieren uit het terrarium en
legde ze in een plastic schaaltje, weer

met vochtig veenmos, dat eerst uitgekookt was. Over dit schaaltje zette ik
een bloempot. Dit geheel ging in een
plastic aquariumbakje waar een laagje
water van 15 cm in stond. Het water
werd verwarmd door een aquariumverwarmer . Over het aquariumbakje legde
ik een glasplaatje, zodanig dat er een
luchtspleet bleef aan de bovenkant. De
temperatuur bij de eieren bedroeg dag
en nacht 28 0 C, gemeten met een thermometer die tussen de eieren in het
veenmos stond.
De gewichtstoename van de zes eieren
verliep als volgt:
29 december 1976 165 gram
6 januari 1977 170 gram
27 februari 1977 184 gram
6 maart
1977 186 gram.
JONGEN
Op 14 en 15 maart werden er drie slangetjes geboren, de drie andere eieren
waren wel goed gebleven maar er zaten
dode, volgroeide jongen in. De lengte
van het grootste slangetje was ongeveer
46 cm, het gewicht was 18,5 gram.
De kleuren van de jonge Gonyosoma
zijn precies als die van de volwassen dieren. De kop is in verhouding wel iets
langer dan van de volwassen slangen.
Het probleem was nu het voedsel, want
ik kon deze jonge slangetjes nog geen
vogeltjes geven. De slangetjes vervelden
negen dagen na de geboorte, na de vervelling bood ik jonge muisjes aan, die
niet werden gegrepen. Na nog een paar
pogingen ben ik met nestmuisjes gaan
dwangvoederen. Op 11 april at één slangetje zelfstandig een groot nestmuisje,
en op 7 juni ook door de twee andere.
De slangetjes zijn toen snel gaan groeien. Op 26 december woog de grootste S3
gram bij een lengte van ongeveer 85 cm.
Ze eten nu al halfwas muizen. Als men
de slangetjes van jongs af aan muisjes
geeft, geloof ik wel, dat ze ook als volwassen slang muizen blijven eten.

SAMENVATTING
De slangen werden gescheiden gehouden, beide bij een relatieve luchtvochtigheid van ongeveer 80070. Op 21 oktober 1976 werden de slangen bij elkaar
gezet, waarop een copulatie volgde binnen dertig minuten. Op 20 december
legden ze zes eieren, waarvan er op 14 en
15 maart 1977 drie uitkwamen.
De slangetjes werden (omdat ik het natuurlijke voedsel waarschijnlijk niet
had) de eerste tijd gedwangvoederd
met nestjonge muisjes. Op 11 april en
7 juni aten de slangetjes voor het eerst
zelfstandig muisjes.
Door de kleur, de slanke bouwen de
elegante bewegingen is de Roodstaartslang een fijne slang voor een groot terrarium.

LACERTA SOCI)

42

BREEDING GONYOSOMA
OXYCEPHALUM IN CAPTIVITY
Gonyosoma oxycephalum was bred successfully
in captivity. Male and female were initially kept
separately. After being put together only thirty
minutes elapsed before copulation took place.
Two months later (20 December) six eggs were
produced. Incubation temperature was 28 0 C. 14
and 15 March three eggs hatched. The other three
contained fully developped dead embryos.
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De Westelijke lintslang Thamnophis
sauritus proximus in het terrarium
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INLEIDING
Het genus Thamnophis is in zijn verspreiding beperkt tot Noord- en
Midden-Amerika. Om nauwkeuriger te
zijn, van het zuiden van Canada zuidwaarts tot Costa Rica. Thamnophis
sauritus proximus komt voor van zuidelijk Winconsin tot zuidoost Colorado,
en zuidwaarts tot Louisiana, Texas en
oostelijk Mexico. In de vrije natuur zou
hij een semi-aquatielleven leiden, en zeker in de drogere delen van zijn verspreidingsgebied steeds dicht in de buurt van
water blijven.
T. s. proximus is een vrij kleine en slanke slang met een maximale
lengte van ongeveer 80 cm. De grondkleur kan bruin of zwart zijn, de buik en
de zij streep zijn wit met een blauwgroen
of lichtbruin waas. De rugstreep kan
geel, oranje, rood of bruin zijn.
In zijn gehele voorkomen lijkt hij erg
veel op de Oostelijke lintslang, T. s. sauritus. Het duidelijkste verschil is dat T.
s. proximus aan weerszijden van de bovenkaak acht lipschubben heeft tegen
zeven bij T. s. sauritus. Ook wordt hij
vaak verward met T. sir/a/is. Aan de
plaats van de zij streep is echter eenvoudig vast te stellen om welke soort het
gaat. Als men van de schubben van de
buikschilden af naar boven gaat tellen,
bevindt de streep zich bij T. s. proximus
en T. s. sauritus op de derde en vierde
schub, terwijl de streep bij T. sirtalis
zich op de tweede en derde schub bevindt. Bovendien beslaat de staart van
T. s. proximus een kwart tot een derde
van de totale lichaamslengte, en bij T.
sir/alis zelden meer dan een kwart.

DIEREN
Eind april 1976 schafte ik een mannetje
en een vrouwtje van deze slang aan. Volgens de handelaar ging het om T. s. sirtalis, maar daar ik al meer ervaren heb
dat men het met de naamgeving van de
aangeboden dieren vaak niet zo nauw
neemt, heb ik later een dood jong opgestuurd naar Hoogmoed (Afdeling
Reptilia/ Amphibia van het RMNH,
Leiden).
Hij kwam tot de conclusie dat het
T. proximus betrof. Ik ben van mening dat de liefhebbers wat meer aandacht zouden moeten besteden aan de
(onder)soortsbepaling van hun dieren.
Men neemt meestal klakkeloos de naam
over die de handelaar voorschotelt.
Bij aanschaf waren de dieren respectievelijk 70 en 43 cm lang, waarbij vermeld
moet worden dat het wijfje het grootste
gedeelte van de staart miste. Begin juni
v~n hetzelfde jaar schafte ik een tweede
wijfje aan, ditmaal met een lengte van
68,5 cm. Ook zij miste een stukje van de
staart.
Het eerste vrouwtje overleed in juni
1977 in zwangere toestand tengevolge
van een vitamine BI tekort.
TERRARIUM
Als terrarium gebruik ik een vermaakt
hoeklijnaquarium van 70x50x80cm. De
rechterzij wand bestaat uit een scharnierende deur van transparante kunststof
met onderin vijf ventilatie-openingen
met een doorsnede van 3 cm, afgedicht
met bronsgaas. Ook in de metalen lichtkap zit een ventilatie-opening van 25x4
cm. In de lichtkap zit zowel voor de ver-
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lichting als voor de verwarming een
gloeilamp van 1SO W die voor een temperatuur van ongeveer 2S 0 C zorgt,
midden in de bak gemeten. Om de daglichtlengte automatisch te regelen heb ik
een tijdklok tussengeschakeld.
Aanvankelijk had ik het terrarium gevuld met potaarde, waarin een vrij
groot aantal planten groeiden. Verder enige klimtakken en een grote waterbak. Spoedig bleek dat deze inrichting niet voldeed. De planten zagen er
na vrij korte tijd uit alsof ze in een vogelkolonie hadden gestaan. Verder waren
de ruiten voortdurend beslagen, en begon zich in de vochtige aarde een bloeiende mijtenfauna te ontwikkelen, die de
dieren overigens geen kwaad scheen te
doen.
Op een gegeven moment ging het goed
mis. Een van de Smaragdhagedissen
(Lacerta viridis), waarmee ze destijds
het terrarium deelden, stierf. Na sectie
bleek deze overleden te zijn tengevolge
van een schimmelinfectie in de longen.
Op aanraden van professor Zwart werd
de inrichting van het terrarium nu gewijzigd, en is nu als volgt: de waterbak
van transparant plastic (80x1Sx1S cm)
staat tegen de voorruit. Deze wordt
nooit verder met water gevuld dan tot 3
cm onder de bovenrand. Het landgedeelte is opgevuld met kattebakkorrels
tot een niveau gelijk met de waterspiegel. Er ontstaat dus een rand die twee
voordelen biedt. Hij voorkomt dat er
kattebakkorrels, of zelfs stukjes vis, die
ik op een schaaltje aanbied, te water raken. Ten tweede komt er niet zo snel water op het landgedeelte als er een van de
slangen wat te keer gaat in het water.
Op het landgedeelte heb ik enige grillige
dikke takken (uit een oude Meidoornhaag) geplaatst als klimgelegenheid en
als decoratieve blikvanger. Het terrarium bevat alleen bloemriet (Canna) in
pot. Dit is meer om het oog te plezieren
dan de slangen. Enkele grote stenen, zo

gegroepeerd dat ze schuilgelegenheid
scheppen, completeren het geheel. Zo
nu en dan schrob ik de takken en stenen,
de plant vervang ik door een nieuwe, en
ververs ik de kattebakkorrels.
VOEDSEL
In de vrije natuur leeft T. s. proximus
voornamelijk van kikkers en salamanders, en zo nu en dan een visje. Regenwormen accepteren ze bij mij thuis
slechts bij hoge uitzondering. Voor
de terrariaan komen kikkers en salamanders als voer voor slangen niet in
aanmerking, alleen al uit ethische overwegingen. Daarom vormen visjes het
aangewezen voedsel. Alle soorten vis,
b. v. Guppen, Zwaarddragers, Stekelbaarsjes en Voorntjes voldoen. Vooral
Stekelbaarsjes zijn bijzonder geliefd.
Wel knip ik er eerst met een klein
schaartje de stekels af. Dit verwijderen
van de stekels is echt noodzakelijk, zoals ik zelf ondervonden heb. Eens had ik
Stekelbaarsjes gevoerd, waarvan ik de
stekels niet verwijderd had. De volgende morgen ontdekte ik dat bij een van de
slangetjes de borststekels van het visje
de slokdarm doorboord hadden en door
de huid naar buiten staken. Met een pincet heb ik één van de stekels zover mogelijk naar buiten getrokken en met een
schaartje vlak boven de huid afgeknipt.
De slang heeft daarna enkele dagen
voedsel geweigerd, maar is snel hersteld
en leeft nog steeds.
De slangen kunnen overigens behoorlijk grote prooien aan; een volwassen
vrouwtje verorbert met gemak een
Voorn van 7 cm, terwijl een pasgeboren
jong een 2 à 3 cm grote Stekelbaars aankan.
Om de vis te vangen houden de slangen
er twee methoden op na:
I. De slang ligt op een tak boven het
water te loeren naar een vis, de hals in
een horizontale S gebogen, waarbij de
tong voortdurend het wateroppervlak

Thamnophis sauri/us proximus . Tekening: P. Mudde.
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raakt. Plotseling schiet de kop naar voren, en grijpt hij de vis.
2. De slang zwemt geheel onder water
met geopende bek rond. Zodra er wat in
de bek komt, slaan de kaken dicht. Deze
methode zal waarschijnlijk ontwikkeld
zijn voor de visvangst in troebel water.
De prooi wordt meestal het land opgesleept, een paar maal tegen een steen geslagen, en vervolgens naar binnen gewerkt. Meestal met de kop eerst, maar
soms andersom of zelfs dubbelgevouwen.
Het grote voordeel van T. s. proximus is
dat ze meestal zonder problemen dood
voedsel aannemen, hoewel daarin zeer
duidelijke individuele verschillen zijn.
Bij de vishandel koopt men vis, die men
in porties invriest. Zo heeft men voor
lange tijd goedkoop voedsel bij de
hand. Geschikte vissoorten zijn o.a.:
Wijtin~, Voorn. Snoekbaars, Ansjovis
en Kabeljauw. Zelf geef ik graag Zuiderzeespiering, die in zijn geheel gevoerd kan worden. Indien men dode vis
voert, en zeker wanneer men visfilet
geeft, is het belangrijk om de vis onge-

veer vijf minuten onder te dompelen in
heet water (80 0 C). Visvlees bevat namelijk een stof die vitamine BI vernietigt. Een tekort aan B I kan na verloop
van tijd de dood van de slang ten gevolge hebben. Deze stof is niet bestand tegen hoge temperaturen, zodat men door
heel eenvoudig onderdompelen in heet
water nare verliezen kan voorkomen.
Daarna moet men nog Gistocal of iets
dergelijks over de vis strooien. Bovendien geef ik eens in de twee weken een
verdunde oplossing van V 12 vitaminepreparaat over de vis.
Pasgeboren slangetjes accepteren meestal reeds na een paar dagen reepjes vis.
Mocht het niet lukken ze aan het eten
te krijgen, dan kan men proberen kleine
Stekelbaarsjes of kikkervisjes in een
klein schaaltje water aan te bieden. De
volgende stap is ze Stekelbaarsjes, maar
nu dood, op het droge aan te bieden.
ZIEKTEN
Het opvallendste ziekteverschijnsel bij
T. s. proximus is een vreemd kronkelen
als de slang zich wil voortbewegen. De
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kop gaat dan in een boog naar achteren, Hieronder laat ik het verslag volgen van
waarna hij kantelt. Kortom een soort een paring die ik zag op 16 december
kurketrekkerbeweging. Dit nare ver- 1976, gebaseerd op mijn notitieboek.
schijnsel wordt veroorzaakt door een 11.00 uur. Het vrouwtje glijdt van een
gebrek aan vitamine BI. Zelf heb ik hier boomstammetje over de grond. Het
een volwassen vrouwtje en een jong mee mannetje ligt grotendeels op de rug van
verspeeld. Dat vitamine BI gebrek ge- het vrouwtje met zijn kin stijf op haar
makkelijk te voorkomen is heb ik reeds rug gedrukt. Beide dieren kruipen tusin het hoofdstuk Voedsel beschreven. . sen de stammetjes door, het mannetje
Pas aangeschafte slangen hebben vaak komt iets omhoog langs het vrouwtje,
last van pokken, als gevolg van het ver- en strijkt met zijn kin over haar kop. Hij
blij f in een te vochtige omgeving. Gene- krult vervolgens zijn staart onder die
zing is na drie à vier vervellingen te be- van het vrouwtje en zoekt haar cloaca
reiken, als men de dieren in een droog, op. Hij moet daarbij iets achteruit,
hygiënisch terrarium zet. Ernstige pok- waardoor hij met zijn kop op de hals
ken kan men eventueel met wat jodium van het vrouwtje komt te liggen. Hij
aanstippen. Heel ernstige aantastingen strijkt ook nu enige malen met zijn kin
moeten behandeld worden door een in- over haar hals. Het lichaam van het
jectie met een vitaminepreparaat, het- mannetje begint nu met tussenpozen hegeen een serie snel opeenvolgende ver- vig te schokken. Door de ligging van de
vellingen tot gevolg heeft.
dieren kan ik niet zien of er werkelijk
Dat ik zo betrekkelijk weinig proble- een paring plaatsvindt. Het vrouwtje
men heb gehad met ziekten, schrijf ik ondergaat alles alsof er niets aan de
voor een belangrijk gedeelte toe aan de hand is. Pas om 13.30 uur gaan de diehygiënische inrichting van het terrari- ren uiteen.
um. Daar mag nog wel eens extra op ge- Vaak is het mannetje bijzonder actief,
en poogt dagen achtereen tot paring te
wezen worden.
komen, om daarna wekenlang niet geinteresseerd te zijn. De meeste pogingen
KWEEK
T. s. proximus is een gemakkelijk te lopen overigens op niets uit. Of dit miskweken dier. Speciale condities om pa- schien komt doordat het vrouwtje niet
ringen te bewerkstelligen schijnen niet in de juiste stemming is, is mij niet duinodig te zijn. Ook zijn de paringen in delij k geworden.
het terrarium niet seizoengebonden. T. s. proximus is als alle Thamnophis
Variëren van de daglichtlengte, zoals bij ovovivipaar. Dat wil zeggen dat de jonElaphe gut/ala (VAN RIEL, 1977) lijkt gen in een eivlies geboren worden en
daar onmiddellijk uitkruipen. Hoe lang
dan ook overbodig.
Wel dient het in het terrarium rustig te de dracht duurt, durf ik niet precies te
zijn, dus niet ál te veel dieren, hoewel zeggen. Maar drie maanden is een waareen klein groepje op de paring stimule- schijnlijke waarde, zoals uit onrend schijnt te werken (ZWART, pers. derstaande gegevens valt af te leiden.
4-6-'76 Aanschaf.
med.). Ook het aantal eventuele mede25-6-'76
Zeven jongen geboren.
bewoners moet men beperkt houden.
Verder blijft T. s. proximus vrij schuw, 16-12-'76 Paring(?) gewicht 94 g.
en kan in een wilde paniek geraken als 25-1-'77 Paring(?)
men iets in het terrarium doet, b.v. de 16-5-'77 Gewicht vrouwtje 107 g.
2-6-'77 Zeven
jongen geboren,
voorruit schoonmaken. Dus rustig aan,
waarvan één niet levensvaten niet onnodig in het terrarium komen.

baar, gewicht vrouwtje 75 g.
Paring(?)
Gewicht vrouwtje 108 g.
Gewicht vrouwtje 110 g.
Acht jongen geboren, gewicht vrouwtje 82 g.
Meestal stopt het vrouwtje enkele dagen
tot een paar weken vóór de geboorte van
de jongen met eten, terwijl ook haar gedrag zich wijzigt. Zo veranderde ze bij
mij in een verwoed zwemster, en kon ze
uren op een tak liggen, terwijl ze zich
anders meestal op de bodem van het
landgedeelte ophield. Pas een paar dagen na de geboorte keerde langzaam het
normale gedragspatroon terug.
Zodra de jongen het eivlies doorbroken
hebben, kruipen ze kwiek het terrarium
rond, om zich na een paar minuten onder een steen of iets dergelijks te verstoppen. De volwassen dieren trokken
zich van de jongen niets aan. Niettemin
heb ik telkens de jongen zo snel mogelijk verwijderd, om ze gescheiden van
de ouderdieren op te kweken.
Bij een goede verzorging groeien de jongen snel op, en kunnen op een leeftijd
van één à anderhalf jaar geslachtsrijp
zijn. Bij de geboorte is de lengte 19 tot
21 cm, na twee maanden 25 tot 28 cm,
na veertien maanden 44 tot 66 cm.
6-6-'77
25-7-'77
25-8-'77
4-9-'77
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CONCLUSIE
T. s. proximus is een zeer goed te houden slang, ondanks het feit dat het dier
altijd schrikachtig blijft. Kweek is zeer
goed mogelijk en moet binnen niet al te
lange tijd wildvangimporten overbodig
kunnen maken. Het is misschien wenselijk dat enige kwekers van dit dier contact met elkaar onderhouden, teneinde
inteelt te voorkomen.
THAMNOPH/S SA UR/TUS PROX/MUS
IN CAPTIVITY
The au thor describes Thamnophis sauritus proximus. A description of the vivarium is given. The
terrarium is maintained as hygienically as possibie. Thamnophis saurilUS proximus reproduced
in the vivarium, and the author concludes that
th is snake is relatively easy to keep.
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Smaragdhagedissen (Lacerta viridis)
kweken op bestelling
Dit artikel is reeds gepubliceerd in Lacerta 39 (617) : 72-76.
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INLEIDING
te genieten.
Zo'n negen jaar geleden werd ik, volko- Het geslachtsonderscheid bij Smaragdmen onverwacht, pleegvader van der- hagedissen is overigens niet moeilij k te
tien jonge Smaragdhagedissen (Lacerta zien: mannetjes hebben een grotere, hoviridis). Stel je voor: je komt midden in gere kop, sterker ontwikkelde dijde nacht thuis, kijkt nog even in de bak (femoraal-) poriën en bovendien zijn ze
en daar staat een pieperig klein hagedis- hoogstens gespikkeld, maar ze hebben
je je verbaasd aan te kijken, nèt uit het nooit vlekken of strepen. De blauwe
ei, de zandkorrels nog aan de huid kle- kleur van de keel, die in sommige boevend. Die nacht heb ik mijn bed niet ken als onderscheid wordt genoemd, is
meer gezien om te voorkomen dat de geen betrouwbaar kenmerk, want ik
oudere dieren een nieuw soort voedsel heb veel wijfjes met blauwe kelen gezien.
gingen proeven ..•
Dertien jongen zagen die nacht voor het
eerst 'daglicht'. Datzelfde daglicht zou 'LANGE-DAG-BEHANDELING'
veel later een belangrijke rol gaan spe- In de zes weken tussen 18 april en 1 juni
len in mijn opmerkelijke kweekresul- 1978 legde één L. viridis vrouwtje drie
legsels met in totaal 36 eieren (18-4, 4-5
taten, maar daarover straks meer.
Een terrarium van l6Ox80x60 cm en 1-6). Een goede reden dus, om erover
(Ixbxh) is thuis nogal een sta-in-de-weg. na te denken hoe die aantallen mogelijk
Ik richtte de bak begin 1978 in de hal van waren. Temeer nog omdat P. pityusende tuinbouwschool waar ik werk op- sis in dezelfde bak op nagenoeg dezelfde
nieuw in. Als verwarming en verlichting data ook eieren had gelegd.
bracht ik er circa 30 cm van de bodem Al reconstruerend ontdekte ik een mogelijk verband tussen het paringsgedrag
een 150 W persglaslamp in aan.
De bewoners waren in eerste instantie en de gebeurtenissen in de school zélf.
een paartje Smaragdhagedissen, de he- Wanneer namelijk door omstandighelaas enig overgebleven dieren uit 1971 den het terrariumlicht enkele dagen
en een paartje Pityusen-hagedissen (Po- achtereen langer dan gewoonlijk bleef
darcis pityusensis). Aan belangstelling branden, dan paarden ze. In zes weken
hadden en hebben de dieren geen ge- drie legsels bij twee verschillende soorbrek. Dat ze niet neurotisch geworden ten. Ik was ervan overtuigd dat de verzijn is een waar wonder. De bak stond lenging van de belichtingsduur van
nog maar net op school of ze paarden er doorslaggevende betekenis moest zijn
al stevig op los. Bezorgde leerlingen voor de voortplanting.
kwamen me zelfs vertellen, dat ze de In het najaar van 1978 wilde ik weer een
'vechtende' dieren uit elkaar hadden ge- poging wagen. Ik had al lange tijd geen
jaagd. Inmiddels zijn paringen zo ge- paringen meer waargenomen. Het licht
woon, dat de meeste van mijn leerlingen had al lange tijd alléén gedurende
wel in de gelegenheid zijn geweest ervan schooltijd (8.30-16.30 uur) gebrand.

Lacerla viridis. Foto: H. Biard.

Eind november verlengde ik de 'dag' tamelijk willekeurig met 50"70 tot 12 uur·
(8.00-20.00 uur). Na ruim een week
paarden de dieren en een week of vier later waren de eieren duidelijk zichtbaar.
Ik verlengde toen de belichting opnieuw
met 50"70 (18 uur licht).
Het mannetje paarde met het drachtige
vrouwtje. Het gevolg was een legsel op
18 januari en vervolgens een op 6 februari. Met deze truc kwam er op 23 februari zelfs een derde legsel. Wanneer een
dier dus duidelijk drachtig is, kan de
daglengte vergroot worden, om naast
het eerste legsel een tweede aan te maken.
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WINTERSLAAP IN DE ZOMER
Om paringen via lange-dag-behandeling opnieuw op gang te brengen, besloot ik mijn dieren een winterslaap te
geven. Nu werk ik op een tuinbouwschool die de beschikking heeft over een
enorme bloemenkoelruimte, een ideale
plaats dus om mijn dieren in rust te laten
gaan.
Bovendien zou zo'n winterslaap - inde

zomer! - twee voordelen hebben. Ten
eerste behoefde ik een ander niet op te
zadelen met een zeven weken durende
verzorging van mijn dieren en ten tweede kon ik na de vakantie opnieuw gaan
experimenteren.
Eén week voor de winterslaap kregen
mijn dieren geen voedsel meer, zodat
het darmkanaal zeker leeg was, om te
voorkomen dat onverteerd voedsel in
het spijsverteringskanaal zou kunnen
gaan rotten. Vervolgens ondergingen
ze voor alle zekerheid een behandeling
tegen huidparasieten (Neguvon 0,15"70oplossing) en zette ik ze in een flinke asbestcementen bak, voorzien van ventilatie-openingen en gevuld met vochtig
veenmos en turfmolm. Het geheel sloot
ik af met een gazen deksel.
De koelruimte bleef een etmaal op 12° C
om de dieren de tijd te geven zich in te
graven en werd vervolgens op 6° C gesteld. Op de deur kwam een bordje met
de tekst: 'dieren in winterslaap - niet
storen s. v .p.' . Hoewel vele collega's mij
met 'ontaard' en deze daad met 'gemakzucht' betitelden, ging ik zeven weken
op vakantie.

Eind augustus, na acht weken in de kou,
haalde ik de hagedissen in onwaarschijnlijk goede conditie weer te voorschijn. Voortaan ga ik ze vóór en na de
winterslaap nauwkeurig wegen, om na
te gaan hoeveel ze aan lichaamsgewicht
hebben verloren.
Wel, u begrijpt het nu wel: het 'voorjaar' begon dus in augustus, en nog vele
legsels volgden. Zo veel zelfs, dat ik
nu geen ruimte meer heb en mijn legsels aan een andere liefhebber weggeef.
Bovendien neem ik dieren mee op vakantie en heb ik in mijn tuin in Spanje
een aantal Smaragdhagedissen uitgezet.
Ik kan dat doen zonder me aan faunavervalsing schuldig te maken, omdat de
oorspronkelijke dieren ook uit dit gebied afkomstig zijn.
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BIORITMEN
Het is bekend dat levende organismen
in sterke mate zijn aangepast aan de
steeds terugkerende veranderingen van
levensomstandigheden zoals dagnacht, eb-vloed, seizoenswisselingen,
e.d., Deze zogenaamde bioritmen beïnvloeden bijvoorbeeld vogeltrek, bloei
van planten, balts- en paargedrag bij
dieren, enzovoort.
Het feit dat veel planten en dieren hun
natuurlijke ritme ook langdurig blijven
volgen indien de omstandigheden, bijvoorbeeld in huis, veranderd zijn, is bekend. Bovendien zijn er aanwijzingen
dat er ook zoiets als 'aangeboren' ritmen zijn. De biologische klok, zoals
men dit noemt, gaat echter op den duur
achter of voor lopen, zeker wanneer
met kunstlicht de 'dag' wat verplaatst
wordt of door verandering van daglengte, temperatuur en dergelijke een ander
seizoen wordt aangekondigd.
Bloemenkwekers passen deze truc al
jaren toe op planten en kunnen door
temperatuur- en daglengteverandering
veel plantensoorten op ieder gewenst
moment in bloei krijgen.

HORMOONVERANDERINGEN
Uit onderzoekingen is gebleken dat
licht, maar vooral de verhouding lichtduisternis een belangrijke prikkel is om
fysiologische en daarbij behorende hormoonveranderingen bij planten en dieren teweeg te brengen. Deze hormonale
veranderingen zijn weer de aanzet tot
balts- en paargedrag, ei-ontwikkeling,
enzovoOlt.
Wanneer men in staat is, zoals het een
bloemenkweker mogelijk is zijn planten
op elk gewenst moment in bloei te krijgen, bijvoorbeeld om door een lichtduisternis behandeling dieren te laten
paren, dan kan men de geboorte van terrariumdieren voortaan gaan plannen.
Zo kunnen geboortes tijdens vakanties,
periodes van voedselschaarste of iets
dergelijks voorkomen worden.
ANDERE FACTOREN
Om vooral geen valse verwachtingen te
wekken, moet ik erbij vertellen dat mijn
kweekdieren in gevangenschap geboren
zijn en hun levens ritmen niet beïnvloed
zijn door natuurlijke omstandigheden.
Twee vrouwtjes die ik van een oudleerling kreeg, pasten zich pas na een
half jaar aan. (Overigens waren deze
dieren nogal schuw, waardoor ze zich
vaak verscholen en in mindere mate de
invloeden van kunstmatige daglichtverlenging ondergingen.)
Om de dieren min of meer tot de langedag-behandeling te dwingen, verwarm
ik mijn terraria slechts met spots.
's Nachts kan de temperatuur in de winter tot 14° C zakken. Direct nadat het
licht aangaat, komen de dieren te voorschijn om zich op te warmen, en ze moeten dus wel in het licht komen.
MAATREGELEN DIE TOT
SUCCES LEIDEN
De eiproduktie stelt hoge eisen aan de
conditie van de dieren. Voorlopig neem
ik aan, dat zes legsels per kalenderjaar

diverse jaren achtereen niet nadelig
voor de dieren behoeven te zijn. Ik voer
hoofdzakelijk meelwormen, met fruit
en bruinbrood opgekweekt, regelmatig
wat regenwormen en van tijd tot tijd
krekels, spinnen en wasrnotrupsen.
Zeer belangrijk is de aanwezigheid van
kalk (bijvoorbeeld gestampte eierdoppen, koraalkorrels) en vitamine AD3.
Elke dag geef ik Dohyfral aquosum vitamine AD3 in het drinkwater, in een
dosering van 10 druppels per 100 mi
water.
De gelegde eieren graaf ik direct op en
ik spoel ze voorzichtig af. Ze komen in
vochtig rivierzand bij een temperatuur
van 29 0 C na ± vijftig dagen uit.
De eieren liggen circa een centimeter onder het zand oppervlak , zodat ik ze makkelijk kan controleren. Praktisch alle
eieren komen uit, (tot nu toe 146 van de
totaal 150) de jongen bleven tot op heden alle in leven en zijn na twaalf (Podarcis pityusensis en P. hispanica) tot
veertien maanden (Lacerta viridis)
geslachtsrijp. Opmerkelijk is, dat bij de
genoemde broedtemperatuur bij de
Smaragdhagedissen ongeveer evenveel
mannetjes als vrouwtjes worden geboren, terwijl bij de Pityusen-hagedissen
de mannetjes duidelijk in de minderheid
zijn (1 op de 10 à 15).
Overigens is een fraai ingericht terrarium niet noodzakelijk, want in een
aquarium van 12Ox4Ox40 cm, slechts
gevuld met zand en enige stukken kurkschors, houd ik thans vier stellen Smaragdhagedissen. Zonder problemen
hebben de vrouwtjes begin september
1980 hun eerste en januari 1981 hun
tweede legsel geproduceerd.
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TOT SLOT
Ik realiseer mij dat de beschreven langedag-methode duidelijk van invloed is
op dieren uit de gematigde streken (bijvoorbeeld Europa en Noord-Amerika)
en minder of helemaal niet op dieren uit
tropische streken. Het lijkt me daarom
ook zinvol dat er op dit gebied nog heel
veel onderzocht gaat worden. Bovendien hoop ik de nodige reacties en ervaringen van anderen te ontvangen.
Nog een laatste tip: van tijd tot tijd besproei ik mijn hagedissen met een watervernevelaar. Heel vaak zie ik dan
korte tijd later paringen. Misschien is
een lauw 'regenbuitje' een stimulans
voor de dieren, en dit artikel een stimulans voor serieuze reptielenhouders.
DAYLENGTH AND REPRODUCTION
IN LACERTA VIRIDIS
Tbe author describes his discovery that his Lacerla viridis showed reproductive behaviour one
week after he increased the time of ilIumination.
His animals are kept in a simpte terrarium with a
150 W spotlight as the only heat source and lighting. Food consists of insects and worms, but
mainly mealworms. Calcium is always present in
the form of crumbled coral and eggs heUs. Vitamin AD3 is supplied daily in the drinking water
(10 drops/lOO mi).
Succesive increases in daylength (50070) with four
week intervals, always resulted in mating behaviour within a week. It proved to be possible for a
Lacerla viridis female to develop two clutches of
eggs at a time. Once laid, the eggs were dug up by
the author, washed and put in an incubator at 29°
C. In about 50 days the young hatch, in L. viridis
both sexes are equally represented, but Podarcis
pityusensis shows a large surplus of females at this
incubation temperature.
The author gives some remarks about biorhythms
and hormonal changes and describes how he gives
his lizards an eight week hibernation at 6° C during his holiday.
Six clutches a year are presumed possible per female without damage 10 the lizards.

TylofOfritofi verrUCOSIIS, jong va n ongeveer een jaar. Foto: P. Mudde.

Geslaagde kweek met de Ruwe krokodilsalamander (Tylototriton verrucosus)
Dil artikel is eerder gepub liceerd in Lacerta 41 (I): 18-21.

C .J. Raaijmakcrs

v.d. Scheurstraat 57
6413 VE Heerlen
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INLEIDING
Tot voor enkele jaren was de Ruwe krokodilsalamander (Tylototriton verrucosus) nauwelijks bekend bij liethebbers en vakmensen in Europa. In 1972
werd er in Duitsland melding gemaakt
van een kweek (MUDRACK , 1972) en
daarna zijn er geen nieuwe meldingen
meer geweest.
In de zomer va n 1980 werd de markt in
Nederland voorzien van uit China geïm-

porteerde salamanders . Geen van de
handelaren kon mij echter vertellen
vanwaar deze dieren precies afkomstig
waren. Individueel waren zij in kleur
gelijk, fraai bruin met gele lijsten en
stippen. De grootte van deze importdieren was erg verschillend en toch waren
de dieren allemaal volwassen, wat later
ook bleek . In april 1980 kwam ik in het
bezit van vier dieren. vermoedelijk twee
paartjes.

HET GENUS TYLOTOTRITON
De naam Tylototriton betekent vrij vertaald geknopte of knoppendragende
triton. Deze soort behoort tot de familie
Salamandridae, en bewoont uitgestrekte gebieden grenzend aan het Himalayagebergte, o.a. het noorden van Birma,
west Yunnan, noordelijk Thailand, het
noorden van India, Noord-Vietnam,
verder het eiland Okinawa in de Ryukyu
archipel, ten zuiden van Japan.
Momenteel komen er zes soorten in de
bovengenoemde streken voor n.l.:
T. verrucosus in Yunnan en het oosten
van de Himalaya,
T. andersoni van de Ryukyu eilanden,
T. asperrimus in Kwangsi,
T. kweichowensis van Kweichow,
T. chinhaiensis, melding MUDRACK,
1972,

T. teliangensis, melding MUDRACK,
1972.

Erg interessant is de melding van
NOBLE(1931): hij beschrijft de fossielen
van Tylototriton, in het Mioceen aan de
het Boden-meer, Zwitserland: T. primigenius en verder T. weifelt; uit het bruinkoolgebied Geiseltal bij Halle (Dld.) en
de bruinkoolvondsten bij Rött (Dld.).
Tylototrlton heeft zich, evenals verschillende Bufo-soorten, volledig aangepast aan tropische en subtropische
klimaten. Dit concludeert men uit de
vondsten van schedel en huidknooklijsten.
De krachtig ontwikkelde uitsteeksels
in twee rijen op de flanken van de
Tylototriton-soorten doen me denken
aan de doornachtige uitsteeksels van de
Ribbensalamander (Pleurodeles walt/)
die ook in schedelvorm verschillende
overeenkomsten heeft (WOLTERSTORFF,
1929).
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TYLOTOTRITON VERRUCOSUS
Een volledig uitgegroeide Ruwe krokodilsalamander kan een lengte van circa
20 cm halen, echter uit de import van

april 1980 bleek dat dieren van amper 14
cm ook volwassen waren.
.Opvallend is de zeer gedrongen gestalte
van deze dieren. De huid is ruwen korrelig, de halfronde kop is zeer breed en
van krachtige knokenlijsten voorzien
aan de buitenrand van de bovenkant,
die meer naar achteren overgaan in de
sterk ontwikkelde paratoïdeknobbels.
Duidelijk is de kop van de romp te onderscheiden; midden over de rug loopt
een aaneengesloten knokenlijst die
fel geel afsteekt tegen de bruine ondergrond. Deze ruglijst gaat over in de afgeplatte gele staart. De dertien tot
zestien knopachtige uitsteeksels aan de
uiteinden van de ribben steken eveneens
fel af tegen de bruine ondergrond. De
ruglijst en de flankenknobbels van T.
verrucosus zijn iets meer ontwikkeld
dan bij T. andersoni en T. kweichowensis, terwijl de kopvorm nauwelijks afwijkt van deze soorten. De staart is ongeveer in het midden het hoogst, enigszins afgeplat en eindigt erg stomp. In de
.paartijd is de staart duidelijk platter
dan tijdens het landleven. De vingers en
de tenen zijn kort en plomp, wat deze
salamander een koddige en aardige indruk geeft.
TERRARIUM EN KWEEK
Toen in april 1980 de eerste importen
van T. verrucosus in Nederland kwamen, was ik erg blij vier van deze zeer
mooie salamanders te kunnen bemachtigen. Maar wat nu?
Er was niets bekend over de leefwijze
en eetgewoonten van deze soort. Daar
het duidelijk landdieren waren en mijn
ervaring met Salamandra in het verleden nog vers in mijn geheugen lag, vulde
ik een volglazen bak van l00xSOxSO cm
voor driekwart met vers afgevallen blad
en enige stukken kienhout om te voorkomen dat de bladeren aan elkaar zouden plakken. Hierin zette ik de salamanders met een flinke portie regen-

Paartje Ruwe krokodilsalamanders. Foto: A.
Bouwman.
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wormen, die zich snel in deze bak verspreidden. Verder liet ik de salamanders
met rust om te acclimatiseren en uit te
rusten van de lange reis.
Na ongeveer een maand heb ik, omdat
ik niet wist of deze salamander water
nodig had voor zijn dagelijkse behoeften, een klein watergedeelte gemaakt in
de bak met afgevallen blad en ik zag dat
de dieren er goed uit zagen. Inmiddels
had ik van verschillende andere terrarianen negatieve resultaten vernomen wat
betreft het in leven blijven van deze
soort. Bij mij ging het echter goed, en
begin augustus zag ik een salamander in
het watergedeelte zwemmen. Hij bleef
de gehele dag in het water.
Omdat de staart van deze salamander
duidelijk platter was dan toen ik hem
kocht, concludeerde ik dat de paartijd
was aangebroken en daarom richtte ik
een nieuwe bak in.
De nieuwe huisvesting bestond uit een
meterbak die voor een kwart was gevuld
met water, waaruit een flink stuk kienhout stak dat goed begroeid was met ja-

vamos. Aan de achterzijde vulde ik de
gaten tussen de achterwand en het kienhout op met veenmos, om het leefoppervlak boven water te vergroten. Als
schuilgelegenheid legde ik er een halve
dakpan over.
Intussen was er een tweede salamander
in het water gegaan, vermoedelijk ook
een mannetje, dat een volledig aquatiele
leefwijze begon en het water niet meer
verliet. Ik heb verder geen andere salamanders in het water aangetroffen. Vermoedelijk blijven de wijfjes maar zeer
korte tijd in het water om de paring te
volbrengen. Van de paring zelf heb ik
niets kunnen waarnemen en ik vermoed
dat dit in de nacht gebeurt.
GEVER (1937) beschrijft het volgende:
'Het mannetje kruipt onder het vrouwtje, omklemt haar voorpoten en sleept
haar zo op haar rug voort. Op die manier wordt het spermapakketje afgegeven en in de cloaca van het vrouwtje opgenomen'.
Op 21 augustus ontdekte ik bij de wekelijkse controle dat er aan de achterkant
tussen het veenmos paarsgewij s eieren
waren afgezet. De eieren hingen allemaal circa 4 tot 6 cm boven het wateroppervlak, zodat de larven bij het uitkomen in het water zouden vallen. Omdat
het water in het terrarium een zuurgraad van 5 had bereikt door het kienhout, en ik dit veel te zuur achtte voo r de
nog niet geboren larven, haalde ik de eieren voorzichtig met mos en al uit het
terrarium en hing ik ze over een stukje
gaas boven aquariumwater, zodat de
larven gemakkelijk in het water konden
vallen.
De eieren waren vrij groot. met een
doorsnede van circa 10 mm en erg helder met een blauwgrijze kern, waarin ik
al na een dag duidelijk de celdeling kon
zien.
Het legsel bedroeg ongeveer honderd
eieren, vermoedelijk van beide wijfjes.
Op 3 september lag de eerste larf in het

water, met staart was de lengte circa 10
tot 12 mm. De dooierzak was na enkele
uren geheel in het lichaam opgenomen
en na enkele uren ontdekte ik al minuscule kleine voorpootjes met bijna onzichtbare tenen, drie aan elke voorpoot.
Nadat de dooierzak in het lichaam was
opgenomen, bracht ik de larven over
naar een opkweek bak met een waterstand van 10 cm, met daarin een uitstromer om het water in beweging te
houden. Toen ik later merkte dat de larven graag aan het oppervlak vertoefden
heb ik enige drijfplanten toegevoegd.
Op 12 september kwam de laatste larve
uit het ei. Van de circa honderd eieren
waren er 43 niet beschimmeld, en uit
deze niet beschimmelde eieren zijn 38
larven te water gegaan. Na twaalf dagen
kwamen de achterpoten door, en waren
de diertjes inmiddels uitgegroeid tot
25 mm lengte.
Op 19 september lagen er enkele larven
met hun buik naar boven aan het wateroppervlak, en ik kon duidelijk zien dat
er een luchtbel in hun darmkanaal zat,
mogelij k door het voeren van te veelvuldig in een zeefje uitgespoelde watervlooien, die hierdoor veel lucht binnen
krijgen. Na een paar uur had zich dit
euvel weer vanzelf opgelost.
Op 3 oktober heb ik de vijftien grootste
larven uitgekozen en apart ondergebracht. Toen voerde ik ze voor het eerst
muggelarven. Deze aten ze goed en inmiddels waren de grootste larven circa
30mm.
In de periode van 12 tot 17 oktober lagen er verschillende larven dood in de
opkweek bak en bij controle van de temperatuur bleek deze maar 16 0 C te zijn,
wat mij erg laag leek. Nadat ik de temperatuur met een aquariumverwarmer
langzamerhand tot 20 0 C had opgevoerd, gingen er geen larven meer dood
en begonnen de overgebleven larven
weer te eten.
Op 27 oktober was de grootste larve cirLACERTA SO(l)
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ca 50 mmo De flank- en rugtekening begonnen al zichtbaar te worden en de
kieuwen begonnen kleiner te worden.
Op 29 oktober ging de eerste larve aan
land, met een lengte van 53 mm, na een
periode van 60 dagen in het water te
hebben doorgebracht. Na de tweede
dag was deze larve nog maar 48 mmo In
de laatste periode van veertien dagen
ontstond er onder de larven kannibalisme, ondanks het ruime voedselaanbod. Ik heb de grote larven gescheiden
van de kleine, maar dat hielp niet veel.
Van de 38 larven die uit de eieren zijn
gekomen, zijn er 23 gemetamorfoseerd.
De overige zijn grotendeels door eigen
broers of zusters geconsumeerd.
Het opkweken van de kleine krokodilsalamanders verliep zonder problemen.
Heel kleine regenwormen en kleine
maden, alsook slakjes en op het land
gestrooide rode muggelarven werden
gretig genomen.
TYLOTOTRITON VERRUCOSUS
IN CAPTIVITY
From the flrst import of Tylololrilon verrucosus
(April 1980) four animals were placed in a terrarium. In August they showed mating-behaviour
and thus were removed to a terrarium, fllled for
one quarter with water. End of August some
100 eggs were laid. Between 3/9 and 12/943 eggs
hatched. After about sixty days the flrst larva metamorphosed.
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Verzorging en kweek in het terrarium
van de Geelrand-waterdoosschildpad
(Cuora f1avomarginata)
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Lacerta 44 (5) : 82-85.

Henk Zwartepoorte
Lumeystraat llc
3039 ZM
Rotterdam

INLEIDING
Deze in zuidelijk China (Tungtingmeer), Taiwan en de Ryukyu-eilanden
Ishigaki, Shima en Iriomote (PRITCHARD, 1979) voorkomende doosschildpad bereikt een lengte van circa 16
cm en is een bewoner van vijvers en
open rijstvelden. Samen met Cuora
trijasciata (Driestreep-waterdoosschildpad) is het een regelmatig geïmporteerde schildpad. Het gedrag en de voortplanting in zijn natuurlijke omgeving
zijn niet of nauwelijks bestudeerd.
Februari 1980 ontving ik de eerste twee
mannelijke halfwas dieren, waarvan
één exemplaar reeds na twee weken
stierf. De doodsoorzaak was onduidelij k. Het resterende dier werd preventief
behandeld tegen eventuele darmparasieten met Ripercol.
Zoals de meeste geïmporteerde schildpadden waren de dieren zeer mager. Ze
wogen slechts circa 200 g bij een lengte
van 12 cm. De vier dieren die ik in augustus 1981 in mijn bezit kreeg, waren
ook in slechte conditie. Het betrof dit
keer drie mannen en een vrouw, waarvan in november 1981 en februari 1982
respectievelijk een man en een vrouw
stierven aan de gevolgen van een
Pseudomonas-infectie.
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De in leven gebleven dieren werden een
week behandeld met Chloramfenicol.
Voor deze gelegenheid verstrekte ik gedurende een week dagelijks in kleine
hoeveelheden voedsel, met daarover
een mespunt van dit preparaat
gestrooid. Verdere sterfgevallen bleven
uit.

In juni 1982 ontving ik twee volwassen
dieren, een mannetje en een vrouwtje.
In september daaraanvolgend zag ik de
eerste paringen tussen laatstgenoemde
dieren reeds. In april 1983 vulde ik de
bestaande groep aan met een mannetje
en een vrij klein vrouwtje. Het totaal
aantal dieren bedroeg nu zeven, namelijk vijf mannen en twee vrouwen.
TERRARIUM
Na enkele wisselingen over diverse terraria zijn de zeven dieren uiteindelijk
verdeeld in twee groepen. De drie grote
mannetjes en het grote vrouwtje bewoneneen terrarium van 170xl00xl00cm.
Hierin zijn ook twee Groene wateragamen (Physignathus cocincinus) gehuisvest. De drie jongere dieren (twee mannen en een vrouw) bewonen een terrarium van 190x70x 130 cm samen met twee
jonge Ceylon-aardschildpadden (Me/anoche/ys trijuga therma/is).

Het bodemoppervlak van beide terraria
bestaat voor twee derde deel uit een gemetseld landgedeelte en voor een derde
deel uit een circa 17 cm diep watergedeelte. Stenen, stronken en takken completeren het geheel. Het water wordt gefilterd met Eheim-pompen en eenmaal
in de vier weken geheel ververst. Op het
landgedeelte is een plaats gecreëerd
voor het leggen van eieren. Deze legplaats bestaat uit grof rivierzand.
Beide terraria worden verwarmd door
drie 75 watt spots, die een luchttemperatuur opleveren van circa 28° C. De
watertemperatuur bedraagt circa 20° C.

Cuoraflavomorgillula. FOIo: H . Zwartepoorlc.

dan zo veel mogelijk afwisselend. Tij-

ling van het water op.
Het baltsgedrag (het voorspel tot de
copulatie) vindt veelal in het water
plaats. Verder spelen de meeste activiteiten zich op het land af. De mannelijke
dieren zijn, zeker met betrekking tot het
voortplantingsgedrag, sterk ge bonden
aan een bepaalde rangorde, die afhankelijk van de lichaamsconditie nogal
eens kan wijzigen. Meermaals vinden
gevechten plaats tussen de mannetjes,

dens het eten vertonen de dieren een zeer

maar tot ernstige verwondingen komt

agressief gedrag en vooral bij het voeren
van nestmuizen en -ratten wordt een fel-

het meestal niet.
Dat Cuora flavomorginata geen uitge-

le concurrentiestrijd geleverd. Ingrij-

sproken zwemmer is, valt op te maken

pen is af en toe noodzakelijk, aangezien

uit het feit dat hij geen zwempoten bezit. Meer dan wat onbeholpen peddelen

VOEDSEL
Het voedsel in gevangenschap bestaat
uit runderhart, wijting, zoetwatervis,
regenwormen, dode nestmuizen en
-ratten, appel, banaan, andijvie, peer,
tomaat, peen, sinaasappel, krekels,
sprinkhanen en wasrnotlarven, onder
toevoeging van vitaminen en calcium-

preparaten (Carnicon en Sporavit).
Ik voer de dieren tweemaal per week, en

de dominante mannen anders het leeuwedeel voor zich zouden opeisen.

GEDRAG
Cuora flavomarginata is een sch ildpad
die sterk aan het lànd gebonden is. Ze
eten op het land, hetgeen voor het toe-
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voegen van calcium- en vitaminepreparaten aan het voedsel een voordeel is, en
er treedt dan bovendien minder vervui-

doet hij eigenlijk niet; 'zwemmen ' be-

staat vaker uit lopen over de bodem.
Mijn dieren leggen een grote activiteit
aan de dag. Juveniele dieren zijn volgens mijn waarnemingen in het terra-

rium nog meer iandgebonden dan de
volwassen dieren. Zodra ze in dieper

water (meer dan 3 cm) geraken, lopen ze
de kans te verdrinken.

KWEEK
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Zoals reeds opgemerkt, vonden in september 1982 de eerste paringen plaats.
In mijn terraria hebben de afgelopen
drie jaar de paringen zich steeds tussen
september en januari voltrokken.
Het voorspel en de uiteindelijke copulatie vormen een vast ritueel. Het voorspel of baltsgedrag speelt zich veelal in
het water af. Het mannetje zwemt onder het vrouwtje door na haar van opzij
of van achter te hebben benaderd. Hij
stoot met de neus tegen haar hals en
maakt daarbij trillende bewegingen met
de kop. Na enkele minuten jaagt hij
haar het land op en achtervolgt haar dan
fanatiek. Ook op het land zal hij vaak
proberen ditzelfde ritueel voort te zetten, hetgeen dikwijls tot gevolg heeft
dat het vrouwtje op haar rug terechtkomt. Bij de paring beklimt het mannetje het vrouwtje van achteren en houdt
daarbij met zijn achterpoten haar rugschild aan de randen vast. Wanneer het
vrouwtje niet wil paren houdt zij eenvoudig het schild aan de achterzijde
gesloten. Vaak moet het mannetje daarbij concurrerende mannetjes van zich
afhouden.
De in het najaar van 1982 waargenomen
paringen tussen het volwassen vrouwtje
en één van de volwassen mannetjes resulteerden niet in het leggen van bevruchte eieren. Ook het op 3 juni 1983
gelegde ei (afmetingen 46x 16 mm) bleek
onbevrucht. 1984 was een vruchtbaarder jaar. Op 27 maart legde het vrouwtje drie eieren, waarvan ze er twee kapot
trapte. Het overgebleven ei was 58, lx22
mm en woog 19 gram. Op 4 april bleek
bij het schouwen dat het ei bevrucht
was. Op 1 mei legde het vrouwtje wederom twee eieren, waarvan na tien dagen
al kon worden geconstateerd, dat ze bevrucht waren (43,3x22,3 mm; 14 gram,
en 43,2x23,1 mm; 15 gram). Op 30 mei
legde ze nog een ei, dat reeds na vijf dagen als bevrucht kon worden be-

schouwd (44,8x23,2 mm; gewicht 17
gram).
Ik legde alle eieren in een broedmachine
(temperatuur 30° C en relatieve luchtvochtigheid ongeveer 95070) op een
substraat van vochtig, fijn zand. Na een
incubatietijd van 69 dagen kwam het
eerste jong uit het ei op 3 juni 1984 (legsel27 maart 1984); het woog 13 gram en
had een kleine dooierrest, die na twee
dagen geheel was verdwenen. Na vier
dagen aten ze al hart en zoetwatervis. In
het water gevoerde muggelarven weigerden ze, maar op het land gelegde
muggelarven pakten ze wel.
Op 10 juli kwam het tweede jong uit het
ei, na een incubatietijd van 71 dagen
(legsel 1 mei 1984). Dit diertje mat 3,6
cm, woog 11 gram en had nagenoeg
geen dooierrest. Het tweede embryo
van ditzelfde legsel was na circa 52 dagen gestorven, en had een lengte van
ongeveer 2 cm. Het embryo in het ei van
30 mei 1984 was al in een vroeg stadium
gestorven. Beide schildpadjes werden
ondergebracht in een plastic aquarium
(40x20x20 cm) met een zandbodem,
waarop stukken flagstone lagen, en een
plastic waterbakje met een diepte van
l,S cm.
Zoals reeds gesteld, zaten de diertjes
grotendeels op het land, ingegraven in
het zand. In januari 1985 maten ze 6,5
en 5,9 cm en wogen respectievelijk 56 en
41 gram.
Ook in 1985 legde het volwassen
vrouwtje eieren, één op 1 maart, twee
op 19 maart en één op 14 april. Het
eerste ei bleek onbevrucht te zijn, maar
uit de andere drie werden op 28 mei, 30
mei en 21 juni jongen geboren.
Al in 1984 voegde ik aan de tweede
groep dieren een geslachtsrijp vrouwtje
toe, dat ik in kweekleen ontving van de
heer Zuurmond. Dit vrouwtje legde op
28 mei 1985 voor het eerst een bevrucht
ei, waaruit op 7 augustus 1985 een jong
werd geboren.

Door dit laatste succes zijn er inmiddels
twee fokgroepen ontstaan.
SLOTWOORD
Cuora f1avomarginata is een zeer aantrekkelijke schildpad, die bij de wat
ervarener schildpaddenhouder wel tot
voortplanting kan komen. Wel is het
van belang deze schildpadden in een
ruim terrarium te houden om de onderlinge agressiviteit te beperken. De dieren hebben een eigen plaats in het verblijf nodig, zeker gedurende de nacht.
Het voedsel dient zowel dierlijk als
plantaardig te zijn en er moet extra calcium en vitaminen gegeven worden.
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KEEPING AND BREEDING
CUORA FLAVOMARGINATA
IN CAPTIVITY
Three adult males and an adult female C. jlavomarginata were kept in a terrarium measuring
170xl00xl00 cm (one third containing water).
Mating behaviour was observed in autumn, and
this resulted in six eggs in the spring of 1984. Two
of the eggs broke short after laying, two contained dead embryos. Tbe other two hatched after
approximately 70 days (30° C; relative humidity
95070). They weighed 11, respectively 13 gram.
In 1985 the same female produced four eggs (th ree
hatched). A female of a second breeding group
al50 laid one egg, which hatched.
LITERATUUR
PRITCHARD, P .C.H., 1979. Encyclopedia of
Turtles. T.F.H: Publications. Neptune City.
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Drie klcurvariaties van Delldrobalel' pUII/ilio. Foto: P. Muddc.

Geslaagde kweek met de .Aardbeikikker
(Dendrobates pumilio)
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Lacerta 4S (2) : 22-25.

C.J. Blankensteyn
Wilden burgstraat 112
3833 HJ Leusden
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INLEIDING
iets van gekwaak uit de bak gehoord.
Eind 1981 kocht ik vier Aardbeikikkers. Dit veranderde daarna vrij snel. De
Voor zover dit mogelijk was zocht ik 'dunne' zat plotseling te kwaken op wat
twee mannen en twee vrouwen uit. Ik later zijn favoriete steen zou worden.
ging ervan uit dat de mannen wat smal- Midden in het poeltje zat hij dan op een
ler waren en ook iets donkerder van grote kiezel zijn raspende geluid voort
kleur. Ik kocht dus twee 'dikke' en twee te brengen. Het vrouwtje zat dan altijd
'dunne' diertjes. Volgens de importeur wel ergens in de buurt en sprong dan wat
waren ze afkomstig uit Costa Rica, en zenuwachtig rond. Ik beschouwde dit
kwamen daar veel voor op de aanwezige gedrag van beide dieren als een begin
cacaoplantages, tot een hoogte van van de ei-afzet, en ik zat dus ongeduldig
1000 meter.
te wachten op het eerste legsel. Hoe lang
Ik bracht de dieren onder in een terrari- ik ook bleef wachten, het gekwaak
um van 60x40x60 cm (lxbxh). De wan- duurde meestal tot diep in de nacht, het
den van dit terrarium waren met kurk- licht was dan al uren uit, géén legsel.
platen beplakt. In het terrarium was een Groot was mijn teleurstelling toen in de
watergedeelte van 10xS cm. Dit poeltje .zomer van 1982 mijn Aardbeikikkers
was tot ongeveer 4 cm gevuld met lei- geen eieren legden. Toen ze ook in 1983
dingwater. In de poel legde ik steentjes geen eieren legden, dacht ik dat de dieom te voorkomen dat de dieren zouden ren misschien al te oud waren. Ze waren
verdrinken. Verder was het terrarium immers volwassen geïmporteerd, zodat
rijkelijk begroeid met allerlei inheemse over leeftijd weinig te zeggen viel. Ik
mossen. In de bak stonden twee glad- ging ervan uit dat de diertjes wel vier
bladige bromelia's. Het terrarium werd jaar oud konden zijn en met een maxiverlicht door een TL-lamp van 40 W mumleeftijd van, denk ik, zes jaar wa(kleur 33). De behuizing bevond zich in ren ze misschien al niet meer tot het proeen speciaal voor de kikkerliefhebberij duceren van nakomelingen in staat. Ik
ingerichte kamer met een raam op het had mezelf al getroost met de gedachte
noorden. De verlichting brandde in die dat het bezitten en in leven houden van
tijd van acht uur 's morgens tot tien uur de diertjes al heel wat was. Veel anderen
's avonds. De temperatuur in het terra- weten de diertjes niet veel langer dan een
rium bedroeg gemiddeld 24 0 C (mini- jaar in leven te houden.
mum 20°, maximum 30°). Ik sproeide
iedere ochtend zodat er in de bromelia's EERSTE LEGSEL
altijd water stond.
Een uitbreiding van het aantal terraria
Al na twee weken overleden er twee die- voor gifkikkers en de daarmee gepaard
ren, een 'dikke' en een 'dunne'. Ik ging gaande hoge stroomrekening dwongen
er toen van uit dat ik dus nog een man mij er in maart 1985 toe het licht nog
en een vrouw over had. Tot aan het ver- maar te laten branden van 1 uur 's midlies van de twee diertjes had ik nog nooit dags tot 6 uur 's avonds. Dit resulteerde

De Aardbeikikker. Foto: P. Mudde.

in een temperatuur van 21 ° (min. 18°,
max . 30°) in het terrarium van de Aardbeikikkers.
Tegelijkertijd nam ik mij voor dat voorjaar geen weideplankton meer aan te
bieden als voedsel. Reden hiervoor was
dat ik een zeer grote fruitvliegenkweek
had voor zowel 's zomers als 's winters.

's Zomers vulde ik het menu gewoonlijk
aan met grote hoeveelheden weideplankton . Maar ook zonder dit weideplankton had ik voldoende voedsel voor
de kikkers . Bovendien ondervind ik nu
nog overlast van de vele soorten spinnen

die zich in de kikkerkamer tegoed doen
aan de ontsnapte fruitvliegen.
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Vanaf die tijd voerde ik alleen nog grote
gevleugelde fruitvliegen, die ik altijd
eerst bestoofmet het vitaminepreparaat
Osspulvit. De hierdoor geheel wit bepoederde vliegjes bleken zo'n goede
voeding dat het voorjaar mij een ongekende hoeveelheid legsels opleverde van
o.a.: D. tinctorius, D. aurotus, D. tricolor, Phyllobates lugubris, Agalychnis
callidryas.

De Aardbeikikkers werden hooguit wat
dikker, maar eieren legden ze niet. In juli ging ik op vakantie. Bij terugkomst
kon ik mijn ogen niet geloven, zowaar

lag er een legsel midden op een bromelia blad . Het bleek bevrucht en er lagen
vij f larfjes (het legsel bevatte zeven eieren) op het punt van uitkomen. Omdat
ik wist dat het pumilio-vrouwtje haar
larven voedt met zelf gelegde eieren liet
ik de larfjes op het blad en wachtte ik af
tot een van de dieren de larven op de rug
zou nemen. Dit gebeurde echter niet en
toen de eerste larf reeds op het onderliggende mos viel, besloot ik de larven er
uit te halen en volgens de zogenaamde
'eigeelmethode' op te kweken. (ZIM·
MER MAN & ZIMMERMANN, 1982). Dit
houdt in: de larfjes iedere dag gedurende maximaal vijf uur in de gelegenheid
te stellen van een druppel eigeel te eten.
Hierna het water reinigen. Dit bleek
geen gelukkige greep, want na enige weken zonder groei stierven de larfjes een
voor een . Hierna vond ik in de zomer

van 1985 geen legsels meer.
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SUCCESVOLLE KWEEK
Ik besloot toen om in het terrarium
meer plaatsen te maken waar het
vrouwtje haar larven kon deponeren.
Ik gebruikte hiervoor lege fotobusjes
die ik met siliconenkit op de zij kant van
het terrarium plakte. Ik plakte de busjes enigszins schuin zodat een goede
inkijk mogelijk was. Ik vulde ze met
wat leidingwater waarin ik een stukje
eikeblad liet drijven. Midden in het terrarium plaatste ik bovendien een petrischaaltje met daaroverheen een kokosnoot. Via een opening konden de dieren
zo het schaaltje bereiken en er hun eieren afzetten. Voor deze werkzaamheden haalde ik de kikkers uit de bak. Vrijwel direct na het terugzetten van de dieren nam het gekwaak van het mannetje
toe. Regelmatig zag ik dat de twee geliefden samen onder de kokosnoot zaten. Al na twee dagen vond ik het eerste
legsel. Het was vrij groot: tien eitjes.
Het lag onder de kokosnoot. Vier dagen
later vond ik een legsel van acht eieren
op een bromeliablad. Weer een week later lag er een legsel van vijftien eieren op
een ander blad. Mijn blijdschap sloeg
toen om in bezorgdheid, want hoe
moest dat ene vrouwtje al die larfjes vervoeren en voeden. Het leggen van eitjes
bleef steeds ongeveer om de week gebeuren. Ze legden de eieren steeds op
brorneliabladen, omdat de kokosnoot
vol was.
Na veertien dagen constateerde ik dat
het vrouwtje steeds vaker onder de kokosnoot zat en het legsel inspecteerde.
Op de zestiende dag na het leggen liep
ze met vier larfjes op haar rug. De larfjes hingen wat slordig gerangschikt ter
hoogte van haar achterpootjes. Ik dacht
dat ik nu wel ieder moment getuige zou
zijn van het te water laten van een of
meer larfjes. Na enige uren voor het
terrarium te hebben gezeten en alleen
maar te hebben gezien hoe ze fruitvliegen verorberde met haar kroost op de

rug, vond ik het welletjes en liet de
dieren met rust. De volgende ochtend
bleek ze nog steeds met de larven rond
te lopen. De zes andere larfjes lagen nog
steeds onder de kokosnoot. 's Avonds
had ze echter nog maar drie larfjes op
haar rug. Om te controleren of ze nu
ook de andere larven zou hebben opgehaald tilde ik de kokosnoot op, en daar
lag naast zes larven . . . een legsel van
zes nieuwe eieren. Wat een productiviteit. De volgende dag deponeerde ik alle
larven in de fotobusjes. Daar inmiddels
ook het tweede legsel larven bevatte, die
volgens mij het water in moesten, was ik
benieuwd te zien hoe ze dat combineerde met het voeden van de larven. Na vijf
dagen zag ik voor het eerst hoe zich dat
voeden afspeelde. Voorzichtig ging
het vrouwtje in het fotobusje zitten.
Onmiddellijk reageerde het larfje hierop door zijn staart te laten trillen.
Enige minuten later legde het vrouwtje
de voedereitjes. Ze bleef hierna nog
even in het water zitten. Daarna ging
ze naar het volgende busje en het ritueel
herhaalde zich daar. Deze eitjes zijn wat
kleiner dan de normale. Het larfje
zwemt wild heen en weer tussen de
eitjes. Het eigenlijke eten ervan heb ik
nooit kunnen zien. Misschien eten ze
maar een bepaald onderdeel van de
eieren. Na enige dagen kwam het
vrouwtje dan weer terug en legde weer
nieuwe eieren, meestal een stuk of vier.
Het"gebeurde ook wel dat ze een larfje
opzocht zonder dat ze voedereitjes afzette. Het larfje vertoonde dan hetzelfde wilde gedrag. Pas als het vrouwtje
het water verliet kwam het larfje tot
rust. Tijdens de broedzorg voor zo'n
twintig larven bleef het leggen van
voortplantingseieren doorgaan.
Op dit menu groeiden de larven zeer
voorspoedig. Al na vijf weken had de
eerste larf achterpoten. Na nog eens
twee weken waren de achterpoten doorgebroken en begon het larfje een roest-

bruine kleur te krijgen; tot die tijd was
het grijsbruin van kleur. Na enkele dagen was het staartje verdwenen.
De kleine kikkertjes kunnen zich in de
bak zeer goed verstoppen. Af en toe zie
ik de diertjes, die maar zeer langzaam
roder worden, bij de halve banaan die in
een hoek van het terrarium ligt. Daar
happen ze naar allerlei bijna onzichtbare voedseldiertjes. Om de jonge kikkertjes te zien eten moet ik lang wachten en
doodstil voor het terrarium zitten, want
ze zijn ongelooflijk scliuw en springen
bij het geringste onraad wild door het
terrarium.
Opmerkelijk is wel dat het vrouwtje bij
een tekort aan waterreservoirs rustig
een jonge larf deponeerde naast een
bijna volgroeide. Deze grote larf doet
zijn jonge soortgenoot geen kwaad,
kannibalisme kwam bij mij in het terrarium niet voor. Als de grote larf het
water na enige tijd als kikkertje verliet,
bleef het vrouwtje dit busje gewoon
bezoeken en voerde dan de nieuwe larf
met haar voedereitjes. Het juiste aantal
jonge kikkertjes dat zich op dit moment
in mijn terrarium bevindt is mij onbekend. Ik laat het geheel zo veel mogelijk
op zijn beloop.
CONCLUSIE
Ik denk dat de lagere temperatuur van
20° - 21 0 C en het vitaminerijke voedsel
de dieren heeft gestimuleerd tot het afzetten van de eieren. Belangrijker nog
lijkt mij een ruime hoeveelheid kunst-
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matige of echter bromeliaoksels om de
larven te deponeren. Zijn de dieren eenmaal aan het leggen dan lijkt de rest
vanzelf te gaan.
SUCCESFUL BREEDING WITH
DENDROBATES PUMILIO
Two couples Dendrobales pumilio were housed in
a vivarium of 60x40x60 cm (Ixwxh). Males are
presumed to be darker and leaner than females.
After two weeks, one male and a female died. Almost immediately the remaining male started
whistling. For two years though, no reproduction
occurred. Then Iight-period and temperature were decreased. Food consisted merely of fruitflies
dusted with Osspulvit. Later that year a clutch
was found. Rearing the larvae on egg-yolk was
not succesful.
The vivarium then was changed to increase the
amount of egg-Iaying sites. The frogs were removed and plastic containers (from 3S mm film cassettes) were glued to the sides and back ofthe vivarium. A petri-dish covered by a coconut shell was
added. Two days after being put back into the terrarium, the frogs laid eggs. From then on eggs were produced almost weekly. When the larvae hatched, after two weeks, the female took them to
the film containers and fed them feeding eggs regularly. When the mother frog is in the container,
the tadpole vibrates its tail and the female produces feeding eggs. In the meantime the female also
produced eggs for reproduction. When all film
containers were occupied by larvae, the female sometimes brought smalliarvae to containers al ready occupied by halfgrown larvae. No cannibalism
was observed.
LITERATUUR
ZIMMERMAN, E. &H. ZIMMERMAN,1982.
Soziale Interaktionen, Brutpflege und Zucht des
Pfeilgiftfrosches Dendrobales hislrionicus. Salamand ra 18 (3/4) : 150-167.

Levende insekten en wormen zijn een
uitstekend voedsel voor vogels en andere
insekten-eter's. 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!)
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