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Bij de voorplaat: 
Valerio's glaskikker (Centrolenella vaieriol) 

Taxonomische status: Familie Centrolenidae, Glaskikkers. 
Verspreiding : Costa Rica tot het noordwesten van Ecuador. 
Beschrijving : Lengte tot 3 cm. Huid aan de onderzijde bijna doorzichtig, zodat de witte 

Biotoop 
Voedsel 

Voortplanting 

Terrarium 
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botjes en het witte buikvlies duidelijk zichtbaar zijn. Het dier is opvallend 
plat. De kleuren zijn in werkelijkheid fletser dan op de tekening. 

: Langs snelstromende beken in het laaglandregenbos. 
: Insekten en andere ongewervelden. Het vermoeden bestaat dat glaskikkers 

gespecialiseerde muggeneters zijn. 
: Vrouwtjes zetten in de regentijd een plakkaat kikkerdril af op de onderkant 

van grote bladeren die boven snelstromend water hangen. De legsels worden 
bewaakt door het mannetje, bijvoorbeeld tegen op de eieren parasiterende 
vliegjes. Een mannetje kan meer nesten in verschillende stadia van ontwikke
ling bewaken. Als de larven voldoende ontwikkeld zijn, verslijmt het dril en 
druppelt met larven en al in het water. Daar groeien de larven op tussen 
grind en aanspoelsel, en onder stenen. 

: Ik ken geen verslag van een geslaagde poging glas kik kers in een terrarium 
te houden. Als reden daarvoor wordt onder andere een mogelijke voedsel
specialisatie genoemd (zie boven). Mochten de dieren wel langere tijd in een 
terrarium overleven, dan kan de voortplanting moeilijkheden opleveren. 
De dieren moeten flink stromend water ter beschikking hebben. De larven 
eisen schoon en zuurstofrijk water. 
De dieren zijn in de natuur overdag nauwelijks te vinden (behalve mannetjes 
die een nest bewaken) en zullen zich in het terrarium waarschijnlij kook 
overdag verstoppen. 

: DUELLMANN, W.E. & L. TREUB, 1986. Biology ofthe Amphibia. McGraw Hili, New Vork. 

Tekst en tekening: Peter Mudde. 
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Enige ervaringen met de Hoektandsalamander 
van Leech (Hynobius leechil) in het terrarium 

INLEIDING 
December 1983 kregen wij van de heer 
W. Wortel een telefoontje dat hij van 
een kennis eiersnoeren van de reuzen
salamander had gekregen. Natuurlijk 
waren wij reuze nieuwsgierig, vooral 
toen we ook hoorden dat de eiersnoeren 
afkomstig waren van een eiland ten zui
den van Zuid-Korea. Voor zover wij 
wisten geen vindplaats van de Reuzen
salamander (Andrias davidianus) 
THORN (1968). De kennis was werk
zaam op het eiland Cheju, vroeger 
Quelpart geheten. Gedurende zijn ver
blijf had hij op twee plaatsen eierzak
ken gevonden. Vlak voor zijn terugkeer 
naar Nederland had hij er twee kunnen 
verzamelen. 
Van de heer Wortel, die de eierzakken 
ter verzorging onder zijn hoede kreeg, 
kregen wij ieder tien larven om te pro
beren de dieren groot te brengen. Uit de 
beschrijvingen van de twee eierzakken 
en de vindplaatsen kwamen wij tot de 
conclusie dat het hier moest gaan om 
eierzakken van Hynobius leechii 
(THORN, 1968), een tamelijk onbekende 
salamander. 
Uit de larven groeiden na enige tijd ge
zonde, goed ontwikkelde salamanders. 
De meeste leven nu nog, op enkele die
ren die ontsnapten na. 

BESCHRIJVING 
Middelgrote salamander (10-12,5 cm). 
De kleur is erg variabel: bovenkant en 
zijkanten anthraciet tot goudbruin met 
zwarte en blauwe stippeltjes, buik 
transparant donker vleeskleurig tot 
donkergrijs. Mannetjes zijn iets groter 
dan vrouwtjes, en ze hebben een zwaar-

dere kop. In de paartijd hebben de man
netjes een duidelijk gezwollen cloaca en 
een in verticale richting verbrede zwem
staart. De zwarte ogen staan boven op 
de kop en steken van bovenaf gezien 
net niet buiten de kop. De huid is bij 
onze dieren gedurende het hele jaar 
vochtig. De dieren hebben twaalf tot 
veertien duidelijk zichtbare groeven 
langs de ribben (costaalgroeven) 
(THORN,1968). 

KLIMAAT 
BROCKHAUS (1982) geeft voor het eiland 
Cheju een aantal klimaatgegevens. On
derstaande getallen geven een indruk 
van de temperaturen in de loop van het 
jaar. De waarden geven het gemiddelde 
aan over een aantal jaren. In januari 
schommelt het temperatuurgemiddelde 
tussen 7,5 en 2,5 graden, in april tussen 
17,0 en 8,5, in juli tussen 19,5 en 23,0 
en in november tussen 16,0 en 18,5 gra
den. Het tot nu toe gemeten gemiddelde 
jaarmaximum is 35,5° C, het gemiddel
de jaarminimum over de jaren is -4° C. 
Cheju heeft een nazomer met veel re
genval. De jaarlijkse hoeveelheid neer
slag is 1441 mm (ter vergelijking: in 
Nederland valt per jaar zo'n 760 mm 
neerslag). Gemiddeld zijn er honderd 
regendagen, achttien vorstdagen en 
twee sneeuwdagen. De kennis van Wor
tel beschreef het klimaat als volgt: 
's winters (januari/februari) een paar 
graden boven nul met natte sneeuw op 
zeeniveau; 's zomers 30° C; uitgespro
ken seizoenen. Het voorjaar begint in 
april met temperaturen van 15 à 20° C. 
Er is veel zon en er bestaat een uitge
sproken natte tijd in de zomer. 
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Volwassen mannetje van Hynobius leechii. 

Volwassen vrouwtje van Hynobius leechii. 

VERSPREIDINGSGEBIED 
EN BIOTOOP 
Thorn (1968) geeft als verspreidings
gebied Korea, het eiland Cheju en delen 
van Mantsjoerije . Zowel RIMPP (1978) 
als THORN (1968) geven als biotoop 
bergbeken. Op Cheju vond men de eie
ren zowel in een beekje (diepte I à l,S m) 
op 300 m hoogte als in een gegraven 
waterreservoir (diepte maximaal l,S 
m) . Het water in de beek was helder, 
dat in de poel troebel. De omgeving van 
de poel, een mandarijnenboomgaard , 
was lemig. In de maand december was 
er in beide wateren geen plantengroei. 

HUISVESTING 
Omdat de dieren beschreven worden 
als beekbewoners (THORN, 1968) vrees
den we dat ze niet erg gemakkelijk te 
verzorgen zouden zijn. In de praktijk is 

echter gebleken dat deze salamanders 
weinig eisen stellen aan de huisvesting. 
De dieren verblijven het grootste deel 
van het jaar op het landgedeelte. We 
hebben de bak ingericht op een zoda
nige wijze dat de dieren droge en voch
tige plekken kunnen vinden. De sala
manders zijn meestal op de vochtige 
plekken te vinden. Bij voorkeur zitten 
ze in groepen in smalle spleten geklemd. 
' s Winters brengen we de waterstand 
in het terrarium op circa 10 à 20 cm. 
We zorgen daarbij dat er enkele droge 
schuilplaatsen boven water blijven be
staan. In de loop van het jaar variëren 
we de daglengte van circa acht uur in de 
winter tot circa vijftien uur in de zomer. 
Erg veel ruimte schijnen de dieren niet 
nodig te hebben (de dieren plantten zich 
zelfs voort in een bakje van 30x20x20 
cm waarin vijftien dieren zaten!) 



Op deze afbeelding is de zware kop van het mannetje te zien . 
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Wij houden de dieren in een onver
warmde, koele kamer. 's Winters wordt 
het in deze kamer tussen de 5 en 10° C. 
Als de temperatuur 's winters laag ge
noeg is (bij voorkeur onder de 12° Cl, 
gaan de dieren in het water, en verblij
ven daar soms maanden. Meestal is dit 
ongeveer van november tot maart. 
We hebben de indruk dat in koudere 
winters meer vrouwtjes eierzakken leg
gen dan in zachte winters. In de winters 
van 85/86 en 86/87, allebei goed voor 
een elfstedentocht, zorgden de sala
mánders voor een grote eiproduktie, 
die van 87/ 88 en 88/ 89 waren wat het 
aantal bevruchte eieren betreft zeer 
matig. 
's Zomers is het soms niet te voorkomen 
dat de temperatuur tot 25° C of hoger 
oploopt, de dieren toonden echter nooit 
problemen bij dergelijke hoge tempe
raturen. 

VOEDSEL 
De dieren eten het hele jaar door. Het 
voedsel kan bestaan uit: regenwormen, 
(pas vervelde) meelwormen, wasrnot
rupsen, muggelarven, tubifex, naakt
slakjes, krekeltjes, watervlooien, zoet
watergarnaaltjes (Mysis) . Het soort 
voedsel dat we aanbieden is afgestemd 
op de verblijfplaats van de salaman-

ders, op het land of in het water. Ook de 
beschikbaarheid speelt natuurlijk een 
rol. De dieren eten zowel op het land als 
in het water. Snelle prooien worden 
vaak, net als door veel andere salaman
ders, met een snelle tongbeweging naar 
binnen geslagen. Zo kunnen de dieren 
vanaf ruim een centimeter met hun tong 
een prooi 'schieten'. 
De salamanders eten doorgaans gretig 
en gulzig. Als ze hun voedsel ruiken 
happen ze in opwinding naar alles wat 
beweegt. Hebben twee dieren allebei 
een uiteinde van hetzelfde prooidier 
vast, dan draaien ze zich net zolang om 
hun lichaamsas tot een van beide het 
prooidier loslaat. Vooral tijdens het 
voederen gebeurt het regelmatig dat de 
dieren bijten in elkaars poten, staart 
of kop. Kop en poten blijven meestal 
redelijk ongedeerd, de staart daaren
tegen wordt nogal eens gedeeltelijk af
gebeten. In alle gevallen groeide deze 
zonder problemen in enkele maanden 
weer aan, zij het niet volledig. Opval
lend is, dat het aangegroeide stuk iets 
donkerder lijkt te zijn. 
We geven nagenoeg geen vitaminen en 
kalk, een enkele keer met Gistocal be
poederde insekten, die op het landge
deelte gevoederd worden . Dit lijken de 
salamanders niet erg te waarderen maar 
ze eten ze desondanks . 

KWEEK 
Het voortplantingsgedrag hebben wij 
zelf nooit volledig kunnen waarnemen. 
Ad Bouwman beschikt ook over enkele 
van deze salamanders. Veel gegevens 
over het voortplantingsgedrag ontlenen 
we aan zijn schriftelijke en mondelinge 
mededelingen, en aan GRZIMEK (1972). 
De paartijd is 's winters, als de tempe
ratuur van het water laag is. Vanaf no
vember tot hooguit maart zijn de sala
manders in het water aan te treffen. 
Tegen de tijd dat de eieren klaar zijn 
om gelegd te worden, beginnen de man-



netjes geursporen af te zetten op opper
vlakken die zich onder water of net 
daarboven bevinden aan de onderkant 
van steen, hout, kurk en dergelijke. 
De mannetjes bewegen zich kronkelend 
voort en drukken hun cloaca schurend 
tegen het substraat. Meestal wapperen 
ze hierbij met de staart. De geursporen 
worden steeds in hetzelfde gebiedjeaan
gebracht. Het lijkt erop of ze zijn be
doeld om de vrouwtjes ertoe te bewegen 
hun twee eierzakken ter plaatse af te 
zetten. Op de gemarkeerde plaatsen 
dulden ze geen andere mannetjes en 
niet-zwangere wijfjes. Als een ander 

Een vrouwtje op haar rug op de bodem, de eierzak zil al vast aan het 
substraat en is pas gedeehelijk buiten het lichaam. Foto: Ad Bouwman. 

dier het gemerkte gebied te dicht nadert, 
kruipt de verdediger op de indringer toe 
en duwt zijn kop onder de kop van de 
indringer. Als de indringer geen aan
stalten maakt om weg te gaan, wordt 
hij stevig gebeten in lichaam, poten en 
staart, die hierdoor soms kunnen be
schadigen. Deze agressiviteit van de 
mannetjes bestaat alleen in de periode 
dat de mannen geursporen afgezet heb
ben. 
Als de eieren gelegd moeten worden, 
zwemt het vrouwtje onrustig door het 
aquarium en onderzoekt af en toe de 
gebiedjes met geursporen . De manne
tjes worden hierdoor zeer onrustig. 
Ze zetten regelmatig met het cloaca
gebied geursporen af en omklemmen 
soms ook met voor- en achterpoten 
voorwerpen die van vrouwtjesachtige 
afmeting zijn. Dit drukke en beweeg
lijke gedrag trekt de aandacht van ande
re mannetjes die in de buurt zijn. Al 
gauw verzamelen ze zich op de plaats 
van de drukte. 
Als een vrouwtje eenmaal een voorkeur 
voor een bepaalde man of plaats heeft, 
wordt het legsel afgezet. Het wijfje 
drukt haar geopende cloaca tegen een 
voorwerp dat zich dicht onder het wa
teroppervlak bevindt. Hierbij hecht ze 
de punt van de twee eierzakken (uit elke 
eierstok één) aan het voorwerp vast. 
Vervolgens trekt ze door kronkelende 
en achterwaartse bewegingen de eier
zakken uit het lichaam. Zodra de eier
zakken in aanraking komen met water, 
zwellen ze sterk op. Nog voordat de 
eierzakken geheel uit het lichaam zijn, 
storten alle mannetjes in de buurt zich 
erop. Ze omklemmen ze met de vQor- en 
achterpoten, en duwen hierbij het 
vrouwtje weg, waardoor de eierzakken 
uit het lichaam getrokken worden. Zo
dra het wijfje haar eierzakken kwijt is, 
vlucht ze weg. Soms komen de eierzak
ken gewoon los op de bodem te liggen. 
De bevruchting gebeurt door meer man-



Drie mannetjes tijdens het bevruchten van de eierzakken. 
Foto: Ad Bouwman. 
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netjes. Deze houden zich met de voor
poten aan de eierzakken vast, en met de 
achterpoten duwen ze de eierzakken te
gen hun cloaca, die ze erover schuren. 
Door hun voor- en achterpoten te ver
plaatsen, schuiven ze over de eierzak
ken tot ze het eind of het begin van de 
zak bereikt hebben. Dan vallen ze ervan 
af en beginnen opnieuw. Tijdens de be
vruchting zijn de dieren heel beweeg
lijk, zodat het geheel eruitziet als een 
bewegende kluwen van eierzakken en 
salamanders. De mannetjes houden 
hun bek hierbij geopend. Na ruim tien 
minuten verliezen de mannetjes hun be-

langs telling voor de eierzakken. Het 
schijnt niet meer mogelijk deze hierna 
nog te bevruchten. Soms wrijven de 
mannen nog met hun kop langs de eier
zakken, waarna ze nogmaals proberen 
deze te bevruchten. Na enkele mislukte 
pogingen laten de mannen de eierzak
ken verder met rust. Soms kan het ge
beuren dat tijdens de bevruchting de 
eierzakken worden losgetrokken door
dat er te veel mannen aanhangen of om
dat deze niet goed zijn vastgehecht. 
Daar trekken de mannetjes zich niet 
veel van aan, ook losliggende eierzak
ken worden bevrucht. 
Zolang er nog zwangere vrouwtjes in 
de buurt zijn, blijven de mannetjes 
geursporen afzetten en hun gebiedjes 
verdedigen. Vaak bevinden zich op één 
plaats meer eierzakken. De afmeting 
van de zakken hangt af van de grootte 
van het moederdier. De worstvormige 
zakken hebben een dikte van 8 à 10 mm 
en een lengte van circa 8 à 12 cm. De 
hoeveelheid eieren per zak bedraagt, 
eveneens afhankelijk van de afmeting 
van het vrouwtje, 30 à 75 stuks. De zak 
is als het ware onderverdeeld in compar
timenten, gevormd door de eieren. De 
eieren worden uitwendig bevrucht door 
de mannetjes, de zaadcellen blijven dus 
geheel buiten het lichaam van het 
vrouwtje. 
Als de zakken nog jong zijn, zitten de 
eieren nog stevig op hun plaats en kun
nen de worsten zonder enig risico uit 
het water worden getild. Zijn de zakken 
wat ouder, dan wordt het gevaar allengs 
groter dat de larven uit de zak vallen. 
De larven komen, afhankelijk van de 
temperatuur, na enige tijd bijna alle
maal vrijwel tegelijk uit het ei, en zwem
men dan nog een paar dagen in de eier
zak, alsof ze op zoek zijn naar de uit
gang. Vermoedelijk verlaten ze de zak 
aan de niet-vastgehechte kant. Soms 
blijven enkele larven wat langer in de 
zak, deze lijken dan een kleine achter-
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stand op te lopen op de andere larven. 
De eierzakken blijven als een lege, taaie 
huls nog wekenlang leeg hangen of 
liggen. 

LARVEN EN JONGE DIEREN 
Bij het uitkomen zijn de larven IQ à II 
mm lang en zwart. We hebben de indruk 
dat de larf jes de ei er zak pas verlaten 
op het moment dat de dooierzak in het 
ei op is. Daarna gaan de dieren op zoek 
naar voedsel. Ze eten levend voedsel, 
wat een probleem kan zijn in deze tijd 
van het jaar omdat er dan in de sloot 
moeilijk geschikte voedseldieren te vin
den zijn. Als eerste voedsel geven we 
infuusdiertjes, pantoffeldiertjes en jon
ge pekelkreeftjes (Artemia). Later ook 
tubifex, muggelarven en steeds, als ze 
te vinden zijn, watervlooien (Daphnia, 
Cyclops). Wanneer er voldoende voed
sel voorhanden is, groeien de larven 
snel. In dit stadium lijken de larven, in 
tegenstelling met de oudere dieren, niet 
kannibalistisch zoals sommige andere 
salamanderlarven. 
Na zes tot acht weken metamorfoseren 

ze bij een lengte van plusminus 3 cm. 
Als de salamandertjes het land opge
kropen zijn, kunnen ze ook andere 
voedseldieren gaan eten: fruitvliegen en 
hun maden, kleine wasmotrupsjes, kre
keltjes, pissebedjes, tubifex, mugge
larven, regenwormpjes en dergelijke. 
Op dit dieet groeien de salamandertjes 
voorspoedig op. De jonge salamanders 
kunnen op dezelfde wijze verzorgd wor
den als de Japanse vuurbuiksalamander 
(Cynops pyrrhogaster) (zie ook VAN 

LEEUWEN, 1984). Na twee jaar kunnen 
de dieren al geslachtsrijp zijn. 

NAWOORD 
In het eerste jaar na de metamorfose 
van de larven plantten de dieren zich al 
voort. Dit nam de eerste paar jaar toe 
naarmate de vrouwtjes ouder en om
vangrijker werden. De laatste vier jaar 
echternam de kweek af en is nu bijnage
heel gestopt. De vrouwtjes leggen wel 
eierzakken, maar de mannetjes komen 
kennelijk niet in de juiste conditie om 
alle eieren te bevruchten. Wat hiervan 
de oorzaak is, blijft vooralsnog slechts 

De bevruchting van de eierzakken. Reconstructietekening aan de hand van enkeled!a's. Tekening: Peer. 
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Twee eierzakken van enkele weken oud. De larven zijn al duidelijk zichtbaar. 

gissen. Het is goed denkbaar dat de 
mannetjes de juiste factoren gemist 
hebben voor een goede vorming van het 
zaad (spermatogenese). Te weinig kou
de winters, te koude zomers, manco's in 
de voeding, te geringe erfelijke variatie? 
(De oorspronkelijke eierzakken waren 
afkomstig van één vrouwtje.) Wie zal 
het weten? We zijn zeer geïnteresseerd 
in tips of kennis die ertoe kunnen bij-

Larve. 

dragen dat deze interessante en makke
lijk houdbare salamander voor de terra
riumhouderij behouden blijft. Dit is 
juist voor deze soort zo belangrijk om
dat hij tot nu toe slechts door weinig 
mensen in Nederland in gevangenschap 
bestudeerd kon worden vanwege het ge
ringe aantal dieren dat beschikbaar is. 
Als er niet snel met deze dieren ge
kweekt wordt, zullen ze voor de terra
riumhouderij uitsterven. Dat zou jam
mer zijn. 

HYNOB/US LEECHlllN CAPTIVITY 
December 1983 one ~air of Hynobius leechii egg 
sacks were obtained from the island of Cheju 
(South Korea). Tbe larvae grew to maturity , and 
most animals are still alive til! today, except for 
some, which died from desiccation af ter escape. 
A description ofthe animais' appearances and sex 
differences is given. 
The animals se~m to be little choosy in their viva· 
rium demands. Most of the time they can be 
found, closely together, in humid, dark places in 
the terrestrial part of the vivarium. The average 
temperatureon the IsleofCheju in Januaryis2 ,5 · 
5° C, in July 8,5 . 17.0° C. Tbe average highest 

temperature is 35,5°, the lowest - 4° C. The late 
summer is the wet season. The vivaria are in a 
cool, unheated room. Precautions are taken to 



LACERTA 50(2) 73 

Paartje Hynobius leechii. Bij de grote steen het mannetje. 

prevent the temperatures from rcaching the frec
zing poinl. The containers have a tcrrcslrial pari 
offering many hiding placcs for thc animais. In 
wintcr an aquatical part rcaching approximatcly 
15 cm o f water depth is offcrcd. 
Of courscdaylength and tcmperature arechangcd 
during the year according to thc natural conditi
ons. The salamanders accept a large variety of 
food on the terrestrial parI. In wintertime, they 
will also cat in the water. Quick moving food ob
jects are 'shot' with the tongue from a distance of 
more than I cm. 
The mating, though not observed by the authors 
themselves, is described from thc observations a 
friend made. 
In winter the males demarcate their territoria un
der water with scent markings from their cloacal 
region. Ir a female ready to lay its eggs enters the 
water, the males gat her around her. When she 
lays her two spindle-shaped egg sacks, each con
taining 30 à 75 eggs, the males grasp the sacks, 
pulling them out si de and fertilizing them. Many 
males can be involved in the fertilization process. 
Af ter a couple of weeks the larvae leave the sacks. 

Rearing the young salamanders offered no special 
problems. 
The reproduction was succesful during the first 
few years, the captive bred animals reproduced 
too. However in the last few years the males ap
peared 10 bc hardly able to fertilize the eggs. 
The cause of this problem remains unknown. 
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De Aardbeikikker (Dendrobates pumilio): 
waarnemingen in het veld en tips 
voor het terrarium 

INLEIDING 
Ten opzichte van andere veel gehouden 
pijlgifkikkers zoals Phyllobates vitta
tus, Dendrobates leucomelas, D. aura
tus en D. tinctorius, neemt D. pumi/io 
een toch wat aparte plaats in. De kweek 
van dit kikkertje verloopt anders, de 
larven staan bekend als 'eigeeleters' . Bij 
de eerste vier genoemde soorten is het 
kweken grofweg gesproken een kwestie 
van het aanbieden van een goede behui
zing (temperatuur, luchtvochtigheid, 
water) en afzetmogelijkheden (gladde, 
liefst overdekte voorwerpen). Nadat de 
eieren afgezet zijn, kunnen ze uit het ter
rarium verwijderd worden. De uitgeko
men larven kunnen, atbankelijk van de 
soort, al of niet apart worden opge
kweekt. De voeding van de larven is 
geen probleem: droogvoer, watervlooi
en en bladgroente. Bij D. pumi!io zijn 
een goede behuizing en ei-afzetmoge
lijkheden natuurlijk ook randvoor
waarden. Het probleem komt bij het 
zelf opkweken van de larven. BECHTER 

(1978) was de eerste die rapporteerde 
dat het opkweken, hoewel moeizaam, 
ging door de larven met ongekookt ei
geel te voederen (zie ook GRAEFF & 
SCHULTE, 1980). Een paar uur na het 
voeren werd het water ververst, anders 
stierven de larven door het met eigeel 
vervuilde water. Ook bij D. lehmanni 
en D. histrionicus bleek deze methode 
toepasbaar (BECHTER, 1978; ZIMMER

MANN & ZIMMERMANN, 1981). Uitein
delijk bleek het praktischer en succes
voller om de larven gewoon in het terra
rium te houden en ze te laten grootbren-

gen door de ouders. Dit' inzicht brak 
eigenlijk door na de terrariumwaarne
mingen van de voortplantingsbiologie 
van D. pumilio (GRAEFF & SCHULTE, 

1980; WEYGOLDT, 1980), D. histrioni
cus, D. lehmanni (ZIMMERMANN & ZIM

MERMANN, 1981) en D. speciosus 
(JUNGFER, 1985). Het werd toen duide
lijk dat bij deze kikkers de vrouwtjes het 
larventransport op zich nemen. Ze zet
ten de larven daarna individueel af in 
kleine watertjes zoals die gevormd wor
den in bladoksels van bromelia's, maar 
ook schuin neergezette filmkokertjes 
voldoen (BLANKENSTEIN, 1986). Na het 
afzetten van de larven komen de 
vrouwtjes om de paar dagen terug naar 
de afzetplaats om daar, gestimuleerd 
door het aantikken van de larve, voed
seleitjes te deponeren. Naast deze 
hoogst gespecialiseerde broedbiologie 
hebben D. pumilio, D. histrionicus, D. 
lehmanni, D. speciosus, en ook D. gra
nuliferus een ander kenmerk gemeen: 
het territoriumgedrag van de manne
tjes. Op b~sis van deze gemeenschappe
lijke gediagingen worden de vijf ge
noemde soorten door ZIMMERMANN & 

ZIMMERMANN (1988) tot de Dendroba
tes histrionicus-groep gerekend. Naast 
de vele gedragswaarnemingen in terra
ria is· D. pumi/io ook de meest bestu
deerde pijlgifkikker in het veld. Omdat 
daar tot nu toe weinig aandacht aan 
besteed is, wil ik daar in dit artikel wat 
meer over melden. Tevens wil ik hier 
verslag doen van mijn waarnemingen in 
de biotoop van D. pumi/io. 
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WAARNEMINGEN BIOTOOP 
Het verspreidingsgebied van D. pumilio 
loopt vanaf noordelij k Nicaragua via 
Costa Rica tot in westelijk Panama. 
De Aardbeikikker komt daar voor in 
het gebied dat met het Caraïbisch 
stroomgebied aangeduid wordt. Vind
plaatsen variëren in hoogte van zee
niveau tot 960 m. D. pumilio is als een 
laaglandsoort te beschouwen. In Nica
ragua wordt hij eveneens in de koelere 
en hoger gelegen premontane zone ge
vonden (SI LVERSTONE , 1975). Ecolo
gisch gezien komen de dieren voor in 
het gebied van de (sub )tropische regen
bossen. Dit houdt in dat de gemiddelde 
jaartemperatuur boven de 18° C blijft. 
Jaarlijks valt er tussen de 1000 en 4000 
mm regen, en de luchtvochtigheid is 
altijd hoog tot zeer hoog (TOSI, 1969). 
De directe leefomgeving van D. pumilio 
wordt in de literatuur weinig in detail 
beschreven. DALY & MYERS (1967) noe
men expliciet moerasbossen; KITASAKO 

(in SILVERSTONE, 1975) schrijft dat 
deze kikker in bossen en cacaoplantages 
gevonden wordt. In de plantages zijn de 
dieren te vinden in (de buurt van) geval
len bromelia'sen.stammen. Ook McVEY 
et al. (1981) en DONNELLY (1989a,b,c) 
noemen (primair) bos en cacaoplanta
ges als habitat. OOSTVEEN (1981) voegt 
aan de habitats uitgesleten, holle, met 
keien en rolstenen bedekte oevers van 
beekjes en riviertjes toe. Zelf vond ik de 
dieren in min of meer overeenkomende 
biotopen (VAN WIJNGAARDEN, 1986). 
Om een indruk te krijgen in hoeverre 
biotopen onder invloed van seizoens
fluctuaties of andere factoren veran
deren, bezocht ik verschillende vind
plaatsen enkele keren. 
In een valleitje met een sterk vervuilde 
beek, grenzend aan een sloppenwijk 
van Limón, vond ik in 1985 naast 
D. pumilio ook D. aura/us en Phylloba
les lugubris. Ik bezocht deze plaats toen 
in de regentijd (juli). De temperatuur 

schommelde rond de 27° C en de lucht
vochtigheid (RL V) was in de buurt van 
de beek hoger dan aan de bovenkant 
van het dal. De vegetatie werd gedomi
neerd door bamboebossen met een 
doorsnede van ongeveer 4 m. Verder 
waren er veel zaailingen, kruiden en 
struiken te vinden. Hier en daar lagen 
omgevallen of omgekapte bamboesten
gels, en in een stuk droog gevallen beek 
had zich een stapel bamboehout opge
hoopt. In deze stapel waren veel kik
kertjes te vinden. Ook leken de bam
boebosjes favoriet (voor meer details 
zie VAN WIJNGAARDEN, 1986). 
Begin mei 1988 (droge tijd) bezocht ik 
deze vindplaats weer. Gaf in 1985 de 
vallei een groene en begroeide indruk, 
nu was alles, op enkele overgebleven 
groene bamboebossen na, weggekapt 
en verdord. Ook de bamboe-houtstapel 
langs de beek was verdwenen. De voor
namelijk uit dode bamboeblaadjes be
staande bladlaag was gortdroog, terwijl 
de kleigrond eronder nog iets klam, 
maar opdrogend was. Hoewel het val
leitje door de bamboe volledig over
schaduwd werd, was de luchttempera
tuur (11.45 u) 35° C en de RLV 75010. 
Tussen de stammen van een bamboe
bosje direct langs de beek was de lucht
temperatuur echter 28° C en de RLV 
95010. D. pumilio bleek nog steeds aan
wezig. Ik zag er verschillende tussen 
het dorre blad. In de bamboebosjes 
waren roepende mannetjes te horen. 
Ook in de buurt van een aantal grote 
rotsblokken waren verschillende dieren 
actief. Hoewel het al een week niet ge
regend had, stond er in een enkele afge
zaagde bamboestam water. Bij inspec
tie van zo'n waterkommetje vond ik 
drie larven bij elkaar. Hoewel de larven 
nog te klein waren om tot op de soort te 
determineren, vermoed ik dat het hier 
om D. pumilio ging. De andere soort 
die van dit soort poeltjes gebruik 
maakt, D. aura/us, heb ik niet gezien. 
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Vrouwtje met larve. 

Een andere aanwijzing dat het hier om 
D. pumilio-larven ging, was dat er tij
dens mijn gerommel in het water een 
D. pumilio op de larve-afzetplaats af
kwam. Als het hier inderdaad om D. 
pumilio gaat, dan is het vrij bijzonder 
dat er meer larven bij elkaar gevonden 
worden. Normaal worden de larven 
solitair afgezet. Misschien was het een 
gevolg van de beperkte hoeveelheid af
zetmogelijkheden. Het watertje waarin 
ik de larven vond was helder. Op de 
bodem lag wat bosafval en wat bamboe
blad. De pH was 5. Nitraat of nitriet 
was niet aantoonbaar. Voor verdere 
metingen was er te weinig water. 
Een andere plaats die ik verschillende 
keren bezocht was Tortuguero. In 1985 
kwam ik hier midden in de regentijd 
Uuli). Het bos dat ik toen bezocht was 
doorweekt van het water. Overal had
den zich kleine poeltjes gevormd in 
holtes van wortels, stammen, omge
krulde bladeren e.d. (voor meer details, 
zie VAN WIJNGAARDEN, 1986). Op 5 mei 
1988 (einde droge tijd) was het bos van 
structuur niet veel veranderd. Wel was 

het nu veel droger en opener. De kroon
laag van de bomen overschaduwde de 
bosbodem voor zo'n 750(0. De struik
laag die I tot 2 m hoog reikte, werd ge
domineerd door Heliconia. Ook pal
men en andere bladplanten waren een 
belangrijk deel van de struiklaag. Afge
broken takken, aan de oppervlakte ge
legen wortels en holletjes waren weer 
ruimschoots aanwezig. In de bomen, 
waarvan verschillende met plankwor
tels, waren nauwelijks bromelia's te 
bekennen. De vochtminnende Selagi
nelIa vond ik niet. De uit humus be
staande bodem was bedekt met een laag 
van een tot vij f bladeren van verschil
lend formaat. De bovenste bladeren 
waren droog. Dichter naar de vochtige 
bodem toe was de tot humus verterende 
bladlaag nog vochtig. Omdat het de 
vorige · ochtend geregend had, stond er 
hier en daar een beetje water in wat om
gekruld blad. In de bladlaag was om 
halfeen de temperatuur 31 0 C bij een 
RLV van 900(0. Hoewel ik hier rond het 
middaguur was, hoorde je D. pumilio 
overal roepen. Geregeld waren deze 
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Figuur 1. Verloop van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid (RLV), gemeten op één dag in 
de biotoop van Dendrobates pumilio op een beschutte plaats op de bodem. 

kikkertjes tussen het gebladerte op de 
bodem te zien. 
Tijdens mijn verblijf in Tortuguero 
maakte ik de overgang van de droge 
naar de natte tijd mee. Het bos veran
derde in die paar dagen in de drij fnatte 
en zompige situatie zoals ik die uit 
juli 1985 kende. De gemeten tempera
turen in de strooisellaag waren nu een 
aantal graden lager: ca. 26° C bij een 
RL V van meer dan 95070. Na de weer
omslag trok ik op verschillende plaat
sen het bos in. Vaak werd de toegang 
belemmerd of bemoeilijkt door het 
moerassige karakter ervan. Er waren 
veel kreken en grote plassen ontstaan. 
In het bos was op een groot aantal 
plaatsen het gonzende geluid van roe
pende mannetjes te horen; het tijdstip 
van de dag maakte niet uit. 
Een opengekapte plek was meestal de 
plaats waar D. pumilio aan het roepen 
was. Rond deze plaats, en in de achter
gelaten kruinen en opschietende nieuwe 
vegetatie, hoorde je ze overal. Hier en 
daar waren ze na veel zoeken te vinden. 
Bij benaderen hielden ze vaak op met 

roepen. Eén keer betrapte ik een kop
peltje dat bezig was met het ritueel voor 
de ei-afzet. In dicht struikgewas (veel 
Heliconia), en op een stam van een om
gevallen boom, hoorde ik onder een 
palmblad dat op een kletsnatte stam 
rustte, een D. pumilio roepen. Daaraan 
was te horen dat hij met een vrouwtje 
samen was. Bij het optillen van het 
palmblad zag ik ze in wat dode bladeren 
zitten. 
Een andere plek waar D. pumi/io veel
vuldig te horen was, werd gevormd 
door een terrein waar gekapt was, en 
het omringende moerasbos. De grootste 
bomen, vaak met plankwortels, waren 
blijven staan. Deze bomen .overscha
duwden de rest van de vegetatie, die 
voornamelijk uit grotere en kleinere 
palmen, Heliconia en zaailingen be
stond. Op de bodem lag de gebruike
lijke bladlaag. Verder vormen de 
(afgebroken) takken en de omgevallen 
bomen een luchtige structuur van dood 
hout. De kikkertjes zaten hier voorna
melijk bij of op omgevallen boomstam
men. Verder waren er concentraties 
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in de buurt van He/iconia en ander 
dicht struweel langs het water. Ook 
waren de dierèn vaak te" vinden in bos
sen op elkaar gevallen takken, en in 
de wirwar van los blad. 
Na mijn bezoek aan Tortuguero ver
trok ik 13 mei 1988 (regentijd) naar 
een klein, aan de Sarapiqui gelegen 
plaatsje in het achterland. Al direct na 
aankomst in het dorp was D. pumilio 
te horen. Het geluid kwam uit allerlei 
onbeheerde restbosjes. Ook bamboe
bosjes vormden de leefomgeving voor 
deze kikkertjes. Mijn indruk was dat 
vooral bossages langs de rivier door 
deze kikkertjes bevolkt werden. Langs 
de vallei wand en in het ondiepe dal 
van de Sarapiqui zocht ik naar deze 
kikkertjes in een terrein waar op een 
paar grote bomen na de vegetatie was 
weggekapt. De resterende bomen zaten 
vol met bromelia's. Op plaatsen die 
door drassigheid niet te betreden waren, 
was het moerasbos min of meer intact 
gelaten. Op de plaatsen die overscha
duwd werden door de overgebleven 
bomen had zich een tot een halve meter 
hoog reikende dichte kruiden- en zaai
lingenvegetatie ontwikkeld. ,Verder was 
er veel gras. Hier en daar lagen uit de 
bomen gevallen bromelia's. Op de aan 
de zon blootgestelde plaatsen lagen 
omgekapte stammen, takken en blad
hopen. De vegetatie was hier ver
schroeid. 
Toen ik deze plek om zeven uur be
zocht, was de vegetatie nat. Hier en daar 
stond water. De op de grond liggende 
bladeren en het afgestorven materiaal 
voelde klam aan. De bodem zelf was 
nat. In dit terrein, met een vegetatie va
rié!rend van zeer dicht struikgewas tot 
open, kale plekken, zaten de kikkertjes 
tientallen meters bij elkaar vandaan te 
roepen. D. pumilio leek een voorkeur 
te hebben voor de omgeving van de 
staande en gekapte bomen, stapels 
takken en bladeren, en de moerasbos-

jes. Het was hier niet moeilijk om de 
dieren te vinden. Meestal zaten ze be
schut vanuit een blad of tussen takjes 
te roepen, terwijl ze zelf goed overzicht 
hielden op de omgeving. De roepactivi
teit was hier 's ochtends het grootst. 
Een tropische stortbui, die ongeveer 
een uur duurde, legde alle roepactiviteit 
stil. 
Op deze plek heb ik in de loop van de 
dag temperatuur- en luchtvochtigheid
metingen gedaan op een beschutte plek 
op de bodem. Om zeven uur was de 
temperatuur 23 ° C en de RL V meer dan 
95070; om negen uur 25° C en de RLV 
meer dan 95070; om drie uur 's middags 
31 ° C en de RLV 85070. Om half vier 
begon de lucht samen te pakken, waar
door de temperatuur zakte naar 28° C 
en de RL V steeg naar 93 070. Tijdens de 
daaropvolgende bui zakte na vijftien 
minuten de temperatuur naar 26° C, en 
na de bui, om ongeveer vijf uur was de 
temperatuur 25° C en de RLV meer dan 
95070. 
Ongeveer een maand later keerde ik 
terug naar de hiervoor beschreven 
plaats. Alle afgestorven vegetatie was 
nu weggehaald, en de jonge ontsprui
tende planten onder de bomen waren 
weggemaaid. De kikkertjes waren nu 
nog slechts te vinden in de buurt van 
deze bomen en de niet verstoorde moe
rasbossen. 
Dat kale terreinen op zich geen beper
kende factor zijn in het voorkomen 
van de Aardbeikikker , blijkt uit een 
vindplaats bij een grote alleen staande 
boom midden in een door vee kort ge
houden weiland. In de schaduw van de 
boom lagen in en op het tot ca. 10 cm 
hoog reikende gras, veel vers gevallen 
bladeren van ca. 50 cm grootte. Toen 
ik hier op 14 mei 1988 om ongeveer 
twee uur was, was de vegetatie droog, 
en voelde de bodem klam aan. De tem
peratuur schommelde rond de 33 0 C 
bij een RL V van 80-85 0/0. Tussen het 
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Een biotoop van Dendrobares pumilio bij Guapilès (Costa Rica) . Mannetjes roepen van tussen de 
plankwortels. 

blad, en aan de voet van de boom vond 
ik diverse kikkertjes. Door mijn ver
storende activiteiten vluchtten er enkele 
in de richting van de stam. De boom 
zelf was dicht begroeid met bromelia's, 
varens, grassen, cactussen en andere 
vetplanten. Nadat ik de boom inge
klommen was, kon ik een aantal water 
bevattende bromelia's inspecteren. Ik 
vond geen larven, eieren of volwassen 
kikkers. Wel kwam ik oog in oog met 
krekels, sprinkhanen en schorpioenen; 
het waren echter de mieren die me naar 
beneden dwongen. 
Vermoedelijk kan deze geïsoleerde 
populatie zich hier alleen handhaven 
dankzij de aanwezigheid van de poel
tjesvormende planten in de boom. 
D. pumilio kan zich daardoor hier blij
ven voortplanten. Omdat ik geen legsels 
vond, weet ik dit niet zeker. De waar
nemingen in de geïsoleerde bamboe
bosjes in Limón wijzen echter wel in 
deze richting. Nog een aanwijzing dat 
D. pumilio zich kan handhaven in geï
soleerde omstandigheden, mits er maar 
mogelijkheden tot voortplanting zijn, 

kreeg ik in augustus 1990 (regentijd) . 
In een weidelandschap hoorde je in de 
buurt van schaduwbomen weer het ge
gons van Aardbeikikkers. Ook hier 
waren de bomen overladen met brome
lia's en andere epifyten . Grenzend 
aan dit gebied was echter een stuk bos 
waarvan de bomen niet met epifyten 
begroeid waren. Hier was geen enkele 
D. pumilio te bekennen. Dit geeft aan 
dat kleine geïsoleerde poeltjes een 
wezenlijk onderdeel vormen van de 
habitat. Onderzoek naar voorkeuren 
voor micro-habitat wijzen ook in die 
richting (zie volgende paragraaf). 
Andere biotopen waarin ik - in juli en 
augustus 1990 - D. pumilio nadrukke
lijk heb waargenomen, zijn de primaire 
en secundaire bossen en de daaraan 
grenzende cacaoplantages . Ook in tui
nen en open parkachtige terreinen 
leven Aardbeikikkers in dit soort grens
situaties. De hoofdstructuur van de in 
1990 bezochte bossen had veel weg van 
die in Tortuguero . Het was hier wel min
der moerassig. De kroonlaag van het 
bos overschaduwde het eronder liggen-



LACERTA SO(2) 80 

de bos volledig. Poeltjesvormende epi
fyten zijn in de kroonlaag volop aanwe
zig. De vrij open struiklaag bestond 
voor een belangrijk deel uit palmen, 
jonge bomen en schaduwplanten. Ook 
Dieffenbachia was een algemene ver
schijning. Verder waren er overal zaai
lingen. Dit alles stond op een met water 
verzadigde humeuze bosgrond. De 
strooisellaag was maar enkele bladeren 
dik en overal lagen takken en stammen 
in verschillende stadia van verrotting. 
De hoofdstructuur van de cacaoplanta
ges verschilde hier maar weinig van die 
van de bossen. De beschaduwing wordt 
hier geleverd door de cacaobomen en de 
erboven uitstekende schaduwbomen . 
In de struiklaag ontbreken over het al
gemeen jonge bomen en grotere pal
men. 
In de parkachtige terreinen en tuinen 
was D. pumi/io altijd te vinden op door 
bomen en struiken gecreëerde beschut
te plaatsen. Zo vond ik in perken van 
bananeplanten, die met de voeten in 
dikke stapels bananebladeren ston
den, veel dieren bij elkaar. 
Uit de besproken waarnemingen leid 
ik af dat de natuurlijke habitat van 
D. pumi/io gevormd wordt door de 
oorspronkelijke regenwouden. Daar 
komen deze bodembewoners in grote 
groepen voor. De mannetjes zitten over 
het algemeen vanaf verhoogde, niet 
direct in het oog springende plaatsen 
te roepen. Het roepen is de gehele dag 
te horen. Dit wordt wel beïnvloed Qoor 
de tijd van de dag (dieptepunt op het 
midden van de dag) en misschien ook 
door langere droogteperioden. Bij 
zware regenbuien stopt het geroep. 

ONDERZOEK 
VELDOMSTANDIGHEDEN 
In het biologisch onderzoekreservaat 
'La Selva' van de Organisatie voor Tro
pische Studies in Costa Rica wordt zo 
goed als al het veldonderzoek aan 

D. pumi/io gedaan. 
DONNELLY (1989a) deed hier onderzoek 
naar seizoenpatronen in voorkomen en 
leeftijdsopbouw in een populatie van 
D. pumi/io. Daarvoor inventariseerde 
ze gedurende veertien maanden ver
schillende kwadranten in primair bos 
en in cacaoplantages op mannetjes, 
vrouwtjes en juvenielen. Uit het onder
zoek kwam naar voren dat er geen sei
zoeninvloed op de aantallen volwassen 
dieren was. Juvenielen vond ze ook het 
hele jaar door. Wel was er een piek van 
net uitgekomen juvenielen ongeveer 
twee tot drie maanden na het begin van 
de regentijd üuli/ augustus). 
D. pumilio blijkt geslachtsrijp te zijn bij 
een grootte van 19 mmo Vlak voor het 
begin van de regentijd blijken wijfjes 
het grootste aantal rijpe eitjes bij zich te 
dragen. Op dit moment is ook het aantal 
voedseldieren het grootst. DONNELLY 

(1989a) vermoedt dat de (lichte) toena
me van de regenval aan het begin van de 
regentijd de aanzet is voor de voort
plantingsperiode van D. pumilio. 
DONNELLY (1989b) bekeek eveneens in 
een aantal kwadranten waar de dieren 
precies zaten. Ze onderscheidde vijf 
micro-habitats: 1) voeten van bomen; 2) 
omgevallen bomen en takken; 3) op de 
grond geplaatste bromelia's; 4) (aange
legde) bladhopen; 5) strooisellaag. 
Het bleek dat de volwassen dieren 
het meest rond de voet van de bomen 
zaten. Daarnaast werden de dieren het 
meest in de strooisellaag gevonden. 
Juvenielen werden alleen in de strooisel
laag en in de bladhopen aangetroffen. 
In hetzelfde gebied deed BUNNELL 

(1973) onderzoek naar de rol van de 
roep 'in het territoriumgedrag van D. 
pumi/io. Zij observeerde daarvoor 
acht dagen lang het gedrag van deze 
kikkertjes in hun natuurlijke biotoop. 
Uit haar waarnemingen bleek dat de 
dieren het meest riepen tussen 6 en 10 
uur 's ochtends. De temperaturen 
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schommelden voor deze periode tussen 
de 21 en 23 0 C. De afstand tussen man
netjes was 2 tot 3 meter in dichte vege
tatie, en liep op tot 6 meter als het 
terrein opener was. In een representa
tief terrein van 20x20 m vond de onder
zoekster zestien mannetjes en twaalf 
vrouwtjes (25 m' per mannetje; 14,2 m' 
voor mannetjes plus vrouwtjes). De 
mannetjes zitten meestal voor een lan
gere periode (meer dan acht dagen) 
op een vaste plaats. Vrouwtjes worden 
in de buurt van mannetjes gevonden 
of scharrelen rond. Alleen als er andere 
dieren direct in de buurt zijn, verlaten 
mannetjes hun roepplaats. De manne
tjes reageren op het roepen van dieren 
in de omgeving. Eén mannetje kan zo 
als het ware de hele omgeving aan
steken. 
Om uit te zoeken hoe groot het gebied 
is dat een mannetje met een vaste roep
plek (= een resident mannetje) verde
digt, maakte BUNNELL (1973) gebruik 
van het geluid van D. pumilio. Nadat 
ze het geluid van deze kikker had opge
nomen, draaide ze dat op verschillende 

afstanden van een resident mannetje af. 
Tussen de 2 en 3 m werd de geluids
box door roepende mannetjes bena
derd, en hoe dichter de box bij de roep
plaats gezet werd hoe heftiger de reactie 
(hoog op de poten; korte felle roepjes; 
rondhippen; heftig zoeken). Het bena
deren van indringers en het agressieve 
gedrag wordt als territoriumgedrag 
beschouwd. De territoriumgrens moet 
dus ergens tussen de 2 en 3 m liggen. 
Als mannetjes het territorium van een 
ander mannetje binnendringen, drui
pen ze meestal af. BUNNELL (1973) be
schouwt het roepen als een effectieve af
bakening van het territorium, dat door 
dreigen en aanvallen onderhouden 
wordt. De roep functioneert tegelijker
tijd als een lokroep voor de vrouwtjes. 
De residente mannetjes onderscheiden 
vrouwtjes van seksegenoten doordat 
vrouwtjes niet roepen en niet agressief 
zijn. 
Op welke aspecten een territorium ge
kozen wordt, werd in het onderzoek 
van Bunnell niet duidelijk. Mogelijk 
speelt het bezit van ei- en larve-
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afzetplaatsen een belangrijke rol. Deze 
afzetplaatsen zouden de criteria kunnen 
zijn waarop vrouwtjes een mannetje 
uitkiezen. Mannetjes met een goed ter
ritorium zouden aantrekkelijker zijn 
voor vrouwtjes, en zich daardoor meer 
voortplanten dan concurrenten met 
slechtere territoria. McVEY et al. (1981) 
onderzochtten twee terreinen van 1000 
m1 waar de mannetjes en vrouwtjes zich 
ophielden. Zij konden daardoor meer 
inzicht krijgen in de elementen die zich 
in de territoria bevonden. De territoria 
bleken lang niet allemaal bromelia's 
Oarve-afzetplaatsen) te bevatten. Wel 
waren er altijd geschikte roepplaatsen 
(zoals de voet van bomen, en gevallen 
stammen) en ei-afzetmogelijkheden 
(strooiselIaag, bladhopen). Hiermee 
wordt gesuggereerd dat D. pumilio al
leen een roepplaats en mogelijk eiafzet
plaatsen verdedigt. 
LIMERICK (1980) vermeldt dat ei afzet
plaatsen vaak tussen de 0,5 en 3 m van 
de roepplaatsen worden gevonden. 
Deze liggen dus binnen de door 
BUNNELL (1973) vastgestelde territo
riumgrootte. In het onderzoek van 
McVEY et al. (1981) werden alleen bro
melia's als potentiële larve-afzetplaat
sen beschouwd. In het onderzochte ge
bied zijn dit zeker belangrijke afzet
plaatsen. Een indicatie daarvoor is bij 
voorbeeld dat in dit gebied geregeld 
werd gezien dat larve-dragende vrouw
tjes die bomen inklimmen om de larven 
in de, soms wel 20 m hoger gelegen bro
melia's, af te zetten (ROBAKIEWICZ, 

pers. comm.). Mijn waarnemingen 
geven echter aan dat ook andere kleine 
stilstaande poeltjes, zoals bamboe
holtes, gebruikt worden. Het zou mij 
niet verbazen als, net zoals bij D. granu
liferus, water bevattende bladoksels 
van Heliconia en Dieffenbachia als 
larve-afzetplaats gebruikt worden 
(VAN WIJNGAARDEN & BOLANOS, in 
voorbereiding). De territoria zijn in het 

onderzoek van McVEY et al. 'niet op dit 
soort planten geïnventariseerd. Of de 
afzetplaatsen werkelijk geen belangrijk 
element zijn in de territoria moet daar
om nog onderzocht worden. 
Ook in het onderzoek van McVEY et al. 
(1981) kwam naar voren dat de mini
male afstand tussen twee mannetjes 
2,5 m was. Gemiddeld was de afstand 
4,8 m. Het bleek dat de afstanden 
tussen de mannetjes groter werden als 
de afstand tussen geschikte roepplaat
sen groter werd. In het ene terrein werd 
gemiddeld één dier per 37 m1 gevonden. 
In het andere, opener terrein was de 
dichtheid de helft daarvan. 
In beide terreinen werden meer vrouw
tjes dan mannetjes (70OJo resp. 30070) 
gevonden. De vrouwtjes werden soli
tair of in groepen van twee tot vijf 
dieren bij elkaar gevonden. De samen
stelling van deze groepen bleef drie tot 
meer dan zes dagen gelijk. Deze stabiele 
groepen bevonden zich steeds rond bo
men en stammen met bromelia's, en ze 
hoeven niet geassocieerd te zijn met de 
territoria van mannetjes. Instabiele 
vrouwtjesgroepen (dieren bleven min
der dan drie dagen bij elkaar) waren 
wel altijd geassocieerd met mannetjes. 
Veel dieren (zowel vrouwtjes als manne
tjes) verplaatsen zich niet meer dan 3 m 
van hun vaste verblijfplaats. Dieren die 
verplaatst werden (tot 20 m), keerden 
over het algemeen terug naar hun oude 
stek. Soms werden territoria die vrijge
komen waren door het verplaatsings
experiment door een ander mannetje 
ingenomen. De plaatsgebondenheid 
van de mannetjes wijst erop dat de 
territoria specifieke terrein eigenschap
pen moeten hebben (roepplaats en/of 
ei- en larve-afzetplaatsen). De plaats
gebondenheid van vrouwtjes heeft 
waarschijnlijk te maken met de verzor
ging van legsels en/of larven. 
Om te kijken of mannetjes inderdaad 
hun territoria creëren rond ei- en larve-
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afzetplaatsen voerde DONNELLY 

(1989c) een experiment uit waarbij ze 
kwadranten inrichtte met: I) extra bro
melia's; 2) extra bladhopen; 3) extra 
bromelia's en bladhopen; en 4) zonder 
verandering . Indien het inderdaad ei
en larve-afzet plaatsen zijn die door de 
mannetjes verdedigd worden, dan is te 
verwachten dat het aantal mannetjes 
toeneemt na het toevoegen van deze 
afzetplaatsen. Het bleek dat het bijvoe
gen van de bromelia's een toename van 
mannetjes en vrouwtjes veroorzaakte. 
De toevoeging van bladhopen had geen 
effect op het aantal mannetjes en 
vrouwtjes. Vergroting van de hoeveel
heid bladhopen had wel een positief ef
fect op het aantal juvenielen. De bepa
lende factor voor de dichtheid van D. 
pumilio in de kwadranten bleek het aan
tal bromelia's te zijn en niet het aantal 
bladhopen. De toename van het aantal 
dieren werd veroorzaakt door immigra
tie en door de nakomelingen. In hoever
re de toename van het aantal vrouwtjes 
veroorzaakt werd door de mannetjes 
die allemaal synchroon zaten te roepen, 

of dat ze specifiek op de bromelia's af
kwamen, is met dit experiment niet te 
onderscheiden. 
DONNELLY (I989b) onderzocht ook of 
de toename in de dichtheid van de popu
latie, door het toevoegen van de bro
melia's en bladhopen, effect had op de 
grootte van het leefgebied van elk indi
vidu. Daaronder wordt het gebied ver
staan dat door individuen tijdens hun 
dagelijkse activiteiten (voeden, voort
planten, verzorging van jongen) wordt 
gebruikt. De grootte van het leefgebied 
bleek niet beïnvloed te worden. Het 
bleek dat vrouwtjes een groter leefge
bied hebben dan mannetjes. Voor de 
vrouwtjes was het gemiddelde opper
vlak ervan 9,9 mI en voor de manne
tjes 7,6 m'. 
Het grotere leefgebied van de vrouwtjes 
kan samenhangen met het zoeken naar 
geschikte larve-afzet plaatsen enlof het 
zoeken naar een geschikte partner. Het 
aantal keren dat vrouwtjes bij manne
tjes gevonden werden was seizoenaf
hankelijk. Donelley geeft echter niet 
aan wanneer de dieren het meest bij 
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elkaar gevonden worden. Zelf neem ik 
aan dat de volwassen dieren de eerste 
drie tot vier maanden na het begin van 
de regentijd het meest bij elkaar te vin
den zijn, omdat dan de activiteiten 
rondom de voortplanting het grootst 
zijn. 
Soms werden er ook mannetjes bij el
kaar gevonden, het kan hier gaan om 
competitie om territoria, maar het is 
ook mogelijk dat het hier om 'satelliet
mannetjes' gaat. Satelliet-mannetjes 
zijn mannetjes die stilletjes in het terri
torium van een ander mannetje zitten. 
Als er een leg bereid vrouwtje op het ge
roep van het residente mannetje af
komt, onderschept het satelliet
mannetje haar. Als het, in zijn ogen, 
goed gaat, paart het vrouwtje met hem 
in plaats van met het residente manne
tje. 
Het gebeurde echter vaker dat vrouw
tjes bij elkaar gevonden werden. Don
nelly verklaart dit met het feit dat 
vrouwtjes onderling niet agressief zijn 
er er mogelijk meer vrouwtjes tegelij
kertijd op zoek zijn naar hetzelfde 
roepende mannetje. Het is ook moge
lijk dat de vrouwtjes larven verzorgen 
in dezelfde bromelia's. 
Donnelly stelde eveneens vast dat de 
territoria van de mannetjes kleiner wa
ren dan hun leefgebied (7,6 m2

); de ge
middelde oppervlakte van een territo
rium bedroeg 2,2 m2. Donnelly schatte 
de grootte van het territoriumoppervlak 
door een bandje met het geroep van 
D. pumilio-mannetjes af te draaien in 
de buurt van een roepend mannetje. 
Daarbij verplaatste zij langzaam het ge
luid bij de roeper vandaan. De afstand 
tot het geluid waarop een mannetje zich 
verplaatste als respons op het bandje 
werd vastgesteld. Dit experiment werd 
bij een mannetje in alle vier de kompas
richtingen uitgevoerd. De territorium
grootte werd berekend als de opper
vlakte van de rechthoek waarbij de 

lengte en de breedte gelij k waren aan 
de langste noord-zuid en oost -west 
richtingen. 
Toen ik in augustus 1990 La Selva be
zocht was Robakiewicz bezig met on
derzoek naar factoren die een rol spelen 
bij territoriumkeuze en -handhaving. 
Om uit te vinden of de sterkste manne
tjes territoria in bezit namen en deze 
ook succesvol verdedigen, bepaalde 
Robakiewicz in eerste plaats de algeme
ne conditie van een groot aantal manne
tjes. Als maat daarvoor gebruikte hij 
de sprongafstand en het uithoudings
vermogen. De sprongafstand werd be
paald door de kikkertjes tien sprongen 
achter elkaar te laten maken; het ge
middelde werd als maat gebruikt. Het 
uithoudingsvermogen mat hij door de 
dieren op een tredmolen te plaatsen. 
De tijd dat de mannetjes het tempo van 
de tredmolen konden bijhouden werd 
als maat gekozen. Verder werden enke
le fysieke eigenschappen zoals lengte, 
gewicht en dikte van dij en kuit bij de 
algehele conditie van de dieren betrok
ken. De volgende stap was de introduc
tie van mannetjes in territoria van onge
lijke kwaliteit. Daarvoor was in een om
heind vlak (ca. 0,5 m2) een 'goed' terri
torium gecreëerd (een bromelia en een 
takkenbos) en een 'slecht' (wat blade
ren). Deze territoria waren in eerste in
stantie door een tussenschot geschei
den. Nadat de mannetjes ongeveer 24 
uur in de territoria hadden gezeten, 
werd het tussenschot verwijderd en 
werd er gekeken welke van de twee man
netjes het 'goede' territorium in bezit 
nam. Daarbij werd gevarieerd met gelij
ke en ongelijke sterkte van dieren en ter
ritoriumkwaliteit. De 'voorlopige' re
sultaten geven aan dat sterke mannetjes 
indien zij het goede territorium bezaten, 
zich daar handhaafden. Als de manne
tjes van gelijke sterkte waren, behield 
het dier met het goede territorium dat. 
Zwakke mannetjes werden uit het goede 
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territorium verdreven. 
ROBAKI EWICZ (pers. comm.) meent dat 
con nieten rond het handhaven of inne
men van territoria geregeld moeten 
plaatsvinden . Eén factor is dat jonge 
mannetjes op zoek zijn naar de schaarse 
geschikte terreinen met ei- en larve
afzeiplaatsen. Een ander belangrijk fe
nomeen dat territoriumgrenzen kan 
verstoren is het vallen van takken, of 
omvallende bomen. 

SAMENVATTING EN TIPS 
VOOR HET TERRARIUM 
Uit voorgaande informatie zijn ver
schillende aspecten te halen die nuttig 
zijn bij het kweken met D. pumilio. 
Door bij het inrichten van een terrarium 
rekening te houden met de sleutel
elementen uit de natuurlijke biotoop, 
en met het natuurlijke gedrag, bevor
dert men het welzijn van de dieren. Dit 
resulteert vaak weer in kweekresul
taten. 
Biotopen die vanuit het oogpunt van 
D. pumilio niet veel van de oorspron
kelij ke biotoop, de primaire regen-

Paa rtje Dendrobales pumilio bij een Dieffe"üachio. 

wouden, verschillen worden eveneens 
door deze kikker bevolkt. D. pumilio is 
zodoende ook te vinden in secundair 
bos en plantages. De dieren kunnen 
zich handhaven in sterk veranderende 
cultuurlandschappen (droogte, maai
en), mits er voldoende beschutting 
(schaduw, vochtige schuilplaatsen, 
hoge RL V) en kleine stilstaande poel
tjes (zoals in bamboe en bromelia' s) 
over blijven. 
Voldoende beschutting en geschikte 
larve-afzetplaatsen zijn daarmee waar
schijnlijk de basisvoorwaarden die 
D. pumilio aan zijn omgeving stelt. 
De temperaturen waarbij D. pumilio 
gevonden werd varieerden van 28 tot 
35 0 C (droge tijd) en van 23 tot 3 IOC 
(regentijd). De temperaturen die het 
meest voorkomen zijn , schat ik, 2S tot 
30· C. De RLV was over het algemeen 
boven de 900/0. De Aardbeikikker is een 
bodembewoner. Mannetjes gebruiken 
beschutte verhogingen in het veld als 
roepplaats. De dieren komen groeps
gewijs en in relatief hoge dichtheden 
voor. Ze zijn vaak in concentraties aan 
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de voet van (bromelia's bevattende) 
bomen en omgevallen stammen te 
vinden. Manrietjes verdedigen territo
ria, waarvan de grens tussen de 2 en 3 
meter bij de roepplaats vandaan ligt. 
De voortplanting kan gedurende het 
hele jaar plaatsvinden, als er maar vol
doende lang poeltjes voorhanden zijn 
om larven in te laten opgroeien. Des
ondanks is er een toename in de voort
plantingsactiviteiten aan het begin van 
de regentijd. D. pumilio is, gezien het 
grote verspreidingsgebied en het voor
komen in (sterk) verstoorde milieus, een 
relatief sterke soort. Deze kikker kan 
zich blijkbaar makkelijk aanpassen aan 
niet-optimale omstandigheden. 
Hoewel men in een terrarium nooit een 
optimale situatie kan nabootsen, kun
nen de terraria wel z6 ingericht worden 
dat aan meer dan de minimale eisen 
voor het houden voldaan kan worden. 
D. pumilio kan men mijns inziens het 
beste verzorgen in terraria met een natte 
bodem bestaande uit een dunne laag 
(omgekrulde) bladeren. Stapeltjes tak
ken en bromelia's zijn schuilplaatsen 
die ook in de natuur veel gebruikt wor
den. Het is daarbij zaak om vele schuil
plaatsen aan te bieden, zodat alle ge
huisveste dieren zich zonder problemen 
kunnen terugtrekken. Men moet beden
ken dat de ruimte die de dieren in een 
terrarium tot hun beschikking hebben 
veel kleiner is dan in de natuur. De 
agressieve mannetjes houden er in de 
natuur territoria van ongeveer 2-20 m2 

op na, waaruit zwakkere mannetjes 
worden verdreven. In terraria, die over 
het algemeen deze oppervlakte niet ha
len, zullen we zwakkere mannetjes 
goede uitwijk- en schuilmogelijkheden 
moeten bieden. Een andere oplossing 
is om één mannetje in een bak te hou
den. Mogelijk is het geroep van de man
netjes een stimulans voor andere man
netjes om vrouwtjes te gaan lokken 
voor de voortplanting. Door verschil-

lende bakken in te richten met elk één 
enkel mannetje binnen gehoorafstand 
van andere kan men een populatie van 
territorium bezittende mannetjes simu
leren die elkaar prikkelen om vrouwtjes 
te werven. Per bak kan men meer 
vrouwtjes houden. Dat is zelfs aan te ra
den, omdat dan de aandacht van een 
mannetje verdeeld moet worden over 
meer vrouwtjes. Dit komt de rust van de 
individuele vrouwtjes ten goede. 
De voortplanting kan men eventueel 
stimuleren door de terraria een paar 
maanden wat droger te houden om 
daarmee een droge tijd na te bootsen. 
Daarna houden we de bakken flink nat 
en voeren flink meer. Het liefst met het 
kleinst mogelijke voer (springstaarten). 
Larve-afzetplaatsen, in de vorm van 
bromelia's en filmkokertjes, moeten nu 
permanent met water gevuld blijven. De 
temperatuur in de bakken moet rond 2S 
tot 27° C liggen en de RL V kan het best 
boven de 90010 gehouden worden. In de 
'droge periode' mag de temperatuur iets 
stijgen en de RL V iets dalen. 
Als de dieren nu inderdaad eieren gaan 
afzetten, dan kan men de legsels het best 
gewoon in het terrarium laten en de ver
zorging van de larven aan de ouderdie
ren overlaten. 

DANKWOORD 
De veldwaarnemingen werden mede mogelijk ge
maakt door een subsidie van de Stichting ter Be
vordering van de Herpetologie. 

DENDROBA TES PUMILIO; FIELD OBSER
VATIONS; HINTS FOR THE VIVARIUM 
D. pumilio can be found in the Caribbean draina
ge of Nicaragua, Costa Rica and Panama. D. pu
milio is a lowland species which can be found in 
primary and secondary forests andin places next 
to these forests. Isolated populations were found 
in the neighbourhood of trees and bushes provi
ding shelter, shade and smaU waterbodies (e.g. 
leaf-axils of bromeliads). D. pumilio lives on the 
forestfloor. and cao be found generaUy near tree 
bases, fallen trees and leaflitter piles. Máles are 
territorial and call from elevated sites. Females 
have a larger home range, and can be found near 
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males, but a1so near bromeliads containing water. 
Reproduction takes place throughout the year, 
however small juveniles are found more frequent
Iy within two or three months after the start of the 
rainy season. 
Observations in captivity revealed that females 
transport their tadpoles to water filled leafaxils of 
bromeliads, and they feed their tadpoles with nu
tritive eggs. 
Containers for D. pumilio must be kept at 25 to 
27° C. The relative humidity should be 80 to 
1000/0. The floor must be wet. The container 
should be provided with an excess of sheltering fa
cilities. Because of the territorial behaviour bet
ween males, only one male and two or three fema
les should be placed in one container. 
Since the larvae of this species are strictly oopha
gous, it is advised to keep eggs and tadpoles in the 
container of the parents, which will take care of 
their offspring. 
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Het houden en kweken van de 
Koningspython (Python regius) 

INLEIDING 
De Koningspython (Python regius) is 
een ook in Nederland veel gehouden 
slang, die zijn populariteit vooral lijkt 
te ontlenen aan zijn fraaie tekening, 
zijn handzame formaat, zijn vredelie
vend karakter en misschien ook wel aan 
de relatief lage prijs. De andere kant 
van de medaille is echter minder vrolijk. 
Kennelijk komen er in het natuurlijke 
verspreidingsgebied nog voldoende 
exemplaren voor om de vangst en de 
export in grote aantallen mogelijk te 
maken. MEHRTENS (1987) signaleert 
echter dat het hier gaat om een bedreig
de diersoort. Waarschijnlijk hebben 
de meeste van de geëxporteerde Ko
ningspythons nauwelijks een overle
vingskans, en sterven. Daarvoor zijn 

Pylhon regius. Foto: H. Houtman . 

m.i. verschillende oorzaken aan te 
wijzen. 
- Koningspythons zijn uiterst stress
gevoelig en daardoor na vangst en 
transport gedurende langere tijd uit 
hun normale doen. Waarschijnlijk 
heeft deze stress ingrijpende bioche
mische reacties tot gevolg die de condi
tie van de dieren aantasten en een aan
passing aan nieuwe omstandigheden 
bemoeilijken. 
- De dieren zijn vaak ernstig besmet 
met inwendige en uitwendige parasie
ten (met name teken en wormen). 
- Ondeskundige en/ of onvoldoende 
verzorging bij de achtereenvolgende 
handelaren heeft veelal verzwakking 
en ziekte van de dieren tot gevolg. 
- De vaak ondeskundige koper / Iief-
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hebber krijgt meestal gebrekkige infor
matie over het gekochte dier en de ma
nier waarop dit het beste verzorgd kan 
worden. 
Mijns inziens vereist het succesvol hou
den van Python regius het een en ander 
aan voorkennis. Met dit artikel hoop ik 
daartoe een steentje bij te dragen. Bo
vendien hoop ik dat dat door het op 
schrift stellen van onze ervaringen, 
meer mensen met hun Koningspython 
zullen (proberen te) kweken. De kweek 
met deze python komt de laatste jaren 
enigszins op gang, maar echt vaak 
wordt er nog niet mee gekweekt. 
In dit artikel worden allerlei problemen 
besproken die zich in de loop van de tijd 
voordeden bij ons en bij andere houders 
van Koningspythons die wij spraken. 

ALGEMENE BESCHRIJVING 
De Koningspython heeft een donker
bruine, kegelvormige kop met aan 
weerszijden helder lichtbruine en zwar
te strepen. De hals is verhoudingsgewijs 
smal en gaat over in een vrij zwaarge
bouwd lichaam. De staart is kort. 
Hoewel er kleurvarianten voorkomen, 
is de rug meestal donkerbruin tot 
zwart met lichtbruine tot gele vlekken 
op de rug en de flanken. Deze lichtere 
vlekken hebben vaak een rand die nog 
lichter van kleur is, tot bijna wit. In de 
lichte vlekken bevinden zich weer don
derbruine of zwarte' eilandjes' . De buik 
is parelachtig wit met hier en daar grijs
bruine vlekken. 
Over het algemeen bereikt de Konings
python een lengte van tussen de 100 en 
150 cm, maar ook grotere exemplaren 
worden wel eens aangetroffen. 
Koningspythons komen voor in weste
lijk en centraal Afrika, ongeveer tussen 
de vijfde en vijftiende breedtegraad. De 
dieren houden zich daar voomamelij k 
op onder het struikgewas en in hoog 
gras. Het zijn meer bodembewoners 
dan klimmers. In de droge perioden en 

gedurende de tijd dat het vrouwtje haar 
eieren bebroedt, liggen ze veelal ver
stopt in holen of anderszins beschutte 
schuilplaatsen. In die periode (varië
rend van vijf tot acht maanden) eten de 
dieren niet. 
Python regius is vooral 's avonds en 
's nachts actief en vangt op dat moment 
zoogdieren die dan actief zijn. Welke 
prooidieren gegeten worden is afhanke
lijk van het betreffende gebied, maar 
Gerbils behoren in elk geval tot het nor
male aanbod. Voedselweigering van 
Koningspythons in het begin van hun 
gevangenschap wordt wel toegewezen 
aan een eenzijdige voorkeur voor be
paalde prooidieren. 
Een opvallende eigenschap van deze 
slang is het zich bij dreigend gevaar 
oprollen tot een bal, waaraan hij ook 
wel de naam 'balpython' te danken 
heeft. Dit verdedigingsgedrag lijkt vol
doende waarborgen te bieden voor zijn 
veiligheid, daar een Koningspython niet 
snel zal bijten indien er gevaar dreigt. 
De bovenstaande gegevens zijn ont
leend aan MEHRTENS (1987), TRUTNAU 

(1981) en MATTISON (1986). 

ONZE DIEREN 
In maart 1986 kochten wij onze eerste 
Koningspython, een vrij fors wildvang
dier met een lengte van 115 cm (nu 125 
cm) en een gewicht van 1600 g (nu 2000 
g). Het geslacht was niet bepaald. Het 
dier had veel teken, die zorgvuldig ver
wijderd werden. Bovendien bleek bij 
onderzoek van de ontlasting dat het dier 
een worminfectie had. Hiertegen werd 
het dier door een dierenarts behandeld. 
Toen wij er in augustus van datzelfde 
jaar een partner bij wilden hebben, lieten 
wij het dier sonderen bij de dierenhan
del waar we het ook gekocht hadden. 
Men verzekerde ons dat het een manne
tje was, zodat we er dus een wijfje bij
kochten (waarvan het geslacht eveneens 
door sondering bepaald werd). Verba-
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zingwekkend genoeg bleek jaren later 
dat de geslachtelijke verdeling precies 
omgekeerd was! Mogelijk was de han
delaar in verwarring gebracht door het 
feit dat het vrouwtje aanzienlijk grotere 
sporen heeft dan haar terrariumgenoot. 
In elk geval is duidelijk dat het sonderen 
van Koningspythons niet altijd tot een 
juiste geslachtsbepaling leidt. Dat is 
trouwens ook bij andere reuzenslangen 
vaak het geval, zelfs als het gebeurt 
door kenners. 
Het tweede wildvangexemplaar , het 
mannetje dus, was een stuk kleiner en 
slanker dan het vrouwtje, n1. 95 cm 
(tegenover 115 cm) bij een gewicht van 
850g (nu lO00g). Hij had geen wormen, 
maar wel teken . 

HUISVESTING 
Aanvankelijk werden beide dieren ge
huisvest in een volglazen terrarium van 
80x40x40 cm (lxbxh) waarvan de ach
terzijde met kurk was bedekt. Hoewel 
dit eigenlijk groot genoeg was, besloten 
we de dieren toch in een groter verblij f 
onder te brengen, vooral omdat we con
stateerden dat ze 's avonds vaak uren
lang rondkropen en daarvoor relatief 
weinig ruimte hadden. Het huidige ter
rarium van 120x60x60 cm (lxbxh) is ge
maakt van geplastificeerde vezelplaat. 

Voor de inrichting van een terrarium 
voor Python regius, zo is onze ervaring, 
moet allereerst rekening worden gehou
den met hun grote behoefte aan een be
schutte, relatief warme plaats. Deze 
slang is immers schuwen het dier is ge
voelig voor stress. Het liefst luieren ze in 
een (halt)afgesloten ruimte waarin ze 
zich klem kunnen drukken. Daarvoor 
gebruiken wij grote, zware stenen, zo
dat ze half in de schaduwen half in het 
licht kunnen liggen. 
Als bodembedekking gebruiken we 
keukenzeil met daarop gewoon strand
zand. Na experimenteren met tal van 
bodembedekkingen bevalt dat nog het 
meest. Het blijkt praktisch, vrij hygië
nisch en wij vinden het het mooist. 
Verwarming en verlichting geschieden 
simpelweg door twee lampen van 
(meestal) 60 W. Deze zijn bevestigd in 
omgekeerde bloempotten die tegen de 
bovenzijde van het terrarium zijn ge
lijmd. Om te voorkomen dat de slangen 
zich aan de lampen branden, zijn de 
potten voorzien van gaas dat eenvoudig 
kan worden verwijderd . De lampen 
zijn aangesloten op een tijdschakelaar. 
's Nachts is het licht uit, en koelt het 
terrarium af tot kamertemperatuur (of 
iets daarboven). Het is m.i. aan te raden 
het verblij f zo in te richten dat de dieren 
altijd een keuze kunnen maken uit ver
schillende temperaturen . Om de slan
gen in de gelegenheid te stellen overdag 
een hogere temperatuur op te zoeken en 
beter uit de voeten te kunnen bij hun 
rondklauteren in de avonduren, loopt 
er midden door het terrarium een grote, 
brede tak, waarvan de dieren regelma
tig gebruikmaken. 

VERZORGING 
Bij de verzorging van welk terrarium
dier dan ook is het van belang zo veel 
mogelijk te weten over de natullrlijke 
omgeving en over de leefwijze van de 
dieren. Bij sommige dieren kan (mis-
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schien) worden afgezien van nabootsing 
van bepaalde natuurlijke omstandig
heden, maar bij Koningspythons is die 
nabootsing m.i. wel belangrijk. Dat dit 
niet ingewikkeld hoeft te zijn, blijkt wel 
uit het feit dat in de natuurlijke behoefte 
van dit dier aan beschutting met een
voudige middelen voorzien kan wor
den, zoals hierboven al is aangegeven. 
Daarnaast besloten we een seizoens
gebonden droogte- en regentijd na te 
bootsen, zoals die in westelijk Afrika 
voorkomt. Wij doen dat als volgt. 
In de zomer Quni-augustus) valt de 
regentijd. Het slangenverblijf is dan 
voorzien van een grote waterbak en er 
wordt één- of tweemaal daags flink 
met de plantenspuit gesproeid . De 
luchtvochtigheid blijft dan erg hoog 
(70-900/0). Ook de temperatuur is hoog: 
deze varieert tussen 29 en 33° Coverdag 
en tussen 24 en 27° C 's nachts. De dag
lengte is dan maximaal (ongeveer 15 uur 
licht per dag). Dit is de periode waarin 
onze Koningspythons het meest eten. 
Bij ons krijgen ze in deze periode zoveel 

Het vrouwtje bebroedt de eieren. 

ze lusten, wat zo'n tweemaal per week 
enkele muizen of jonge ratten betekent. 
Onze dieren accepteren alleen levende 
prooi. 
In het najaar (september-november) 
sproeien we niet meer. De slangen heb
ben dan de beschikking over een grote 
waterbak. Rond oktober stoppen ze 
met eten en krijgen in de maanden daar
op ook niets meer aangeboden. De tem
peratuur is in die tijd gemiddeld enkele 
graden lager dan in de natte zomertijd. 
Gedurende de winterperiode (decem
ber-februari) worden de slangen zo 
weinig mogelijk gestoord, zonder dat 
ze overigens een echte winterslaap hou
den. Regelmatig zien we ze dan in de na
middag of de vroege avond rondkrui
pen. In deze winterperiode is er maar 
een kleine drinkbak in het terrarium 
aanwezig. De daglengte wordt steeds 
met het korten en lengen der dagen een 
beetje bijgesteld. In de winterperiode 
is de daglengte dan minimaal: Circa tien 
uur licht per dag. De temperatuur va
rieert 's winters van 22 tot 25 graden 
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overdag en van 18 tot 22 graden 's 
nachts. 
In het voorjaar (maart-mei) krijgen 
onze pythons weer een grote waterbak, 
en proberen we zo nu en dan of ze een 
kleine muis willen eten . Gewoonlijk 
beginnen ze in de loop van mei weer te 
eten, na een eetpauze dus van zo'n zes 
tot acht maanden. 
Eenmaal, toen ons mannetje in juni, na 
negen maanden vasten, nog niet wilde 
eten, hebben we hem, van het vrouwtje 
gescheiden, in een aanzienlijk kleiner 
terrarium (60x40x30 cm) gezet. Na drie 
dagen begon hij toen weer goed te eten. 
Zoals veel slangen, eten onze Konings
pythons gewoonlijk niet in de laatste 
twee weken voor de vervelling. 

PARINGEN EN DRACHT 
Voor het kweken met onze Konings
pythons hebben we dankbaar gebruik 
gemaakt van de ervaringen van KLEIN· 

KISKAMP (1989) . 
Om de slangen tot paren aan te zetten, 
hebben we ze in de zomer van 1989 uit 
elkaar gehaald. Daartoe bouwden we 
in het terrarium simpelweg een tussen
deurtje dat kan worden in- en uitge
klapt. 
Drie maanden later, begin oktober, 
hebben we beide dieren weer bij elkaar 
gelaten. Een of twee dagen later zagen 

De eieren. 

we de pythons verstrengeld liggen, wat 
ons een copulatie deed vermoeden. 
Na vier dagen was de lust blijkbaar 
over en plaatsten we de slangen weer 
apart. Een maand later probeerden we 
het opnieuw, en weer troffen we de die
ren na een dag innig verstrengeld aan. 
In december deden wij dit alles nog 
eens, en in februari voor het laatst. Toen 
zagen we geen paringsgedrag meer en 
lieten we de dieren verder samen. In het 
voorjaar begon het mannetje weer te 
eten. Het vrouwtje at na de winterperio
de niet meer, hetgeen erop zou kunnen 
wijzen dat ze zwanger was . Omdat ze 
van zichzelf al erg fors is, konden we dit 
echter niet met zekerheid vaststellen. 
Pas in de loop van juni werd duidelijk 
dat ze eieren droeg. Ze woog toen 1950 
g, slechts 50 gram minder dan voor de 
winterrust in oktober 1989. 

EI-AFZETTING EN BROEDEN 
Om het leggen van de eieren te bevor
deren, plaatsten we een broedhok in 
het terrarium, bestaand uit een omge
keerde bloempot met een flink kruip
gat. Deze plaatste ik op een grote 
bloempotschotel die met gekookte turf
molm en hooi werd bedekt. Dit geheel 
stond weer in een nog grotere schaal 
met water. Van onderen verwarmde ik 
hem met een buiten het terrarium ge
monteerde warmternat. Zo kon het wa
ter in de buitenste schaal worden ver
warmd, wat een extra verwarming bete
kende voor de schaal waarin de slang 
zou moeten broeden. Bovendien werd 
de luchtvochtigheid in het terrarium 
daarmee verhoogd. Door het gaatje bo
ven in de bloempot hing een thermome
ter aan een touwtje, zodat de tempera
tuur in de pot gemeten kon worden . Met 
wat experimenteren bereikten we in de 
pot een temperatuur van ca. 32° C over
dag en ca. 28° C 's nachts. Gedurende 
de laatste weken voor het afzetten van 
de eieren zagen we het vrouwtje vaak 
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De eieren komen uit. 

urenlang overdag op de tak liggen op
warmen. In de broedplaats kwam ze 
niet. Ze verkoos kennelijk de haar ver
trouwde beschutting. 
In de ochtend van 18 juni werden we 
verrast doordat de python eieren aan 
het leggen was. Om 8.00 uur 's morgens 
zette ze haar zesde ei af buiten de broed
plaats in het zand. Er zou er daarna 
nog één volgen. 
Heel voorzichtig plaatsten we de kle
verige eieren (100 gram zwaar en 9 cm 
lang) in de broedplaats, waarna de slang 
zich haastte erop te kruipen. 
In de vele dagen daarna zagen we haar 
hoogst zelden van de eieren afkomen. 
Ze woog na het leggen van de eieren nog 
1200 gram. 
AI snel bleek het hooi te gaan schimme
len. zodat we daarvoor een alternatief 
moesten bedenken. Het werd gewoon 
een dikke laag keukenpapier, en dat 
voldeed. De luchtvochtigheid verhoog
den we tot 80 à 90"7., door dagelij ks 
een- of tweemaal te sproeien. Wekelijks 
controleerden we de eieren op vorm en 
kleur. Spiercontracties van het moeder-

dier die zouden kunnen wijzen op een 
verhogen van de temperatuur van het 
broedsel hebben we niet kunnen vast
stellen. 
Op I juli gedurende de nacht vervelde 
het vrouwtje. Ze lag 's morgens in haar 
nieuwe velletje weer netjes op de eieren 
gerold. 
Begin augustus bleken verschillende 
van onze slangen door mijten te worden 
geplaagd, zo ook onze broedende Py
thon regius. Voor de behandeling met 
Neguvon haalden we het broedsel een 
hele dag bij de slang weg. Toen ze er in 
de avond weer op mocht, leek ze er geen 
belangstelling meer voor te hebben. 
Na een paar uur manipuleerden we 
haar weer de pot in, waarna ze gelukkig 
haar broedgedrag hernam. 

UITKOMEN VAN DE JONGEN 
Het eerste kopje zagen we op 12 augus
tus bij onze wekelijkse controle van de 
eieren te voorschijn komen; na precies 
55 dagen broeden. We hebben toen het 
moederdier apart gezet. Twee dagen 
later waren er in totaal zes eieren ge-
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scheurd en kwamen er twee slangetjes 
uit. Ze wogen ca. 55 gram en hadden een 
lengte van ca. 35 cm. Ze zagen er 'lekker 
rond' uit , evenals de andere dieren die 
later te voorschijn kwamen. 
In totaal kwamen er drie slangetjes op 
eigen kracht uit de schaal. Toen we 
na een hele dag geen verandering in de 
situatie constateerden, begonnen we 
ons zorgen te maken en de randjes van 
de eierschalen bleken zo te zijn verhard 
en verdroogd dat we de diertjes zelfheb
ben bevrijd. Het vierde jong was met het 
kopje uit het ei gekomen, maar toen 
vast komen zitten . De vijfde en de zesde 
waren niet verder gekomen dan een 
scheurtje in de eierschaal. 
In het zevende ei, dat we op 15 augustus 
openden , bleek een bijna volgroeid 
maar dood jong te zitten. Het had een 
duidelijk misvormd schedeltje en rug
gegraatje. 

DE EERSTE MAANDEN 
Het moederdier begon direct na de ge
boorte van haar kroost weer te eten. 
Ze had toen negen en een halve maand 

Twee pasgeboren Python reg;us . 

niet gegeten , maar sterkte in drie maan
den tijd weer aan tot haar oude gewicht 
van 1950 gram. Ze at gretig al het aange
boden voer (twee tot drie muizen of jon
ge ratten per week). In november ver
velde ze nog een keer. 
Vijf jongen vervelden op 31 augustus 
voor de eerste maal, de zesde enkele 
dagen later. Voor het aangeboden voed
sel (nestmuizen en nestratten) hadden 
ze geen belangstelling. Kennelijk had
den ze vanuit het ei voldoende meege
kregen voor de eerste tijd . Pas op 6 ok
tober (na bijna twee maanden) namen 
de eerste drie slangetjes hun eerste 
prooidiertje, en vier dagen later at num
mer vier. De laatste twee dieren aten op 
23 oktober voor het eerst. Twee diertjes 
hebben we zelf gehouden. Deze eten re
gelmatig en wegen nu Uanuari 1991) 
respectievelijk 90 en 115 gram, bij een 
lengte van ca. 45 cm. 

TOT SLOT 
Dat de hierboven beschreven werkwijze 
bij ons tot een goed resultaat heeft ge
leid, betekent natuurlijk niet dat andere 
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methoden niet succesvol zouden kun
nen zijn. Belangrijk is mijns inziens wel 
dat alle ervaringen, ook die welke niet 
hebben geleid tot een geslaagde kweek, 
wereldkundig worden gemaakt. Ande
ren kunnen ook dáárvan leren. 

PYTHON REGIUS IN CAPTIVITY 
Python regius is a popular pet, but it is not always 
easy to keep. Especially for breeding, background 
information and experiences are necessary. When 
arranging the vivarium, it is good to be aware of 
the stress-sensitive character of this snake. 
Always provide a hiding place. Like in their 
natural habitat (Western and Cent ral Africa) we 
give our snakes a wet season in summer and a dry 
season in winter. During the dry season, Python 
regius does not feed for flve to eight months. The 
temperature is lower in winter, and the days are 
shorter. 
During the summer of 1989 we kept the sexes se
parated. They were put together for some days in 
October, November and December. In June 1990 
the female laid seven large eggs. We let her breed 

(hem in a special hiding box which was heated 
from below. In order to create a high humidity of 
the air, we sprayed water daily. 
In August, after 55 days, we saw the flrst hatch
Iings trying to leave the egg. The mother then was 
removed from the cagc. Three young hatched 
within three days, three others had to be released 
as the egg shells had become dry and hard. Jn the 
seventh egg we found a deformed dead young. 
The young were fat at birth. They shed after 17 
days and started eating af ter approximately two 
months. 
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BOEKBESPREKING 

Terrariumdieren 
A.S. Heijboer & 
R.R.P. van der Mark, 1990 

Er is maar heel weinig in het Nederlands geschre
ven lectuur over reptielen en amfibieën. De 
bestaande tijdschriften richten zich meestal op de 
gevorderde terrarium houder . Je kunt tenslotte 
niet ieder half jaar dezelfde artikelen voor begin
ners afdrukken. Meer algemene standaardwerk
jes zijn meestal v~rouderd. De bekende Thieme's 
terrariumgids werd in 1977 in het Nederlands ver
taald. Dat boek is natuurlijk goeddeels verou
derd. 
De inleiding van dit boekje nodigt al niet uit tot 
groot optimisme. Wat erin staat, is uiterst klunge
lig geformuleerd. Ik citeer: 'Het is de bedoeling 
van dit boek een leidraad te geven dat, indien hij 
opgevolgd wordt, de kansen op mislukking of te
genslag zullen verkleinen.' 
Het lijkt erop dat de inhoud van dit werkje nooit 
door een deskundige derde is gecontroleerd. 
Het boekje begint met een buitengewoon warrige 
uiteenzetting over wat de auteurs een 'terrarium
technologische werkwijze' noemen. Wat dat is, 
wordt ons niet verklapt, of het zou moeten zijn 
dat de terrariumhouder kan kiezen of hij één 
soort in één terrarium wil gaan houden, of een 
biotoopterrarium gaat maken. Ik kan me niet 
voorstellen dat men een dergelijke eenvoudige 
keuze zou betitelen met 'terrariumtechnologische 
werkwijze'. 'Welk terrarium men wil gaan hou
den is in principe van weinig betekenis: het 
systeem is bruikbaar voor alle typen'. (p. 9). Wat 
moet je nu met zulke vage opmerkingen? 
In de volgende hoofdstukjes, zoals dat over de 
'Algemene kenmerken van de reptielen' en later 
van de amfibieen, vinden we zulke algemene 
gegevens, dat ze hooguit geschikt zijn om de 
nieuwsgierigheid op te wekken naar echte infor
matie. Er is een hoofdstuk 'Terrariumtypen' dat 
precies negen regels bevat over de verschillende 
typen terraria. Daar word je dus ook niet veel wij
zer van. 
In andere hoofdstukjes, zoals dat over 'Biotoop' 
maken de auteurs vooral duidelijk dat ze wat gele
zen hebben. Er staan allerlei voor beginnende 
terrariumhouders irrelevante gegevens in, zoals 
de zeven regels over 'edafische' factoren. Een 
zelfde soort wetenschapsverdwazing treffen we 

aan in het hoofdstukje 'Licht', waarin (alweer) 
vooral dingen staan waar de beginnende terrari
umhouder niet in geYnteresseerd is. Ingewikkeld 
doen is mode in de terrarium wereld bij sommi
gen. 
In het zeer korte hoofdstukje over 'Ventilatie' 
(twaalf regels) kan men hierover meer te weten 
komen door contact op te nemen met een terrari
umbouwer in Breda. Wie eenvoudig even had wil
len weten of hij in zijn terrarium voor Korenslan
gen (Elaphe gUtlata) nu wel of niet aan twee kan
ten een ventilatiegat moet maken, moet dus deze 
firma bellen. 
Onder 'Literatuur' vindt men een wel zeer onvol
ledige lijst. Evenveel ruimte als voor de literatuur
lijst is gereserveerd voor de adressen van vier han
delaren ('importeurs en leveranciers'), deels on
volledig. Van de vele verenigingen in Nederland 
en Belgie wordt alleen Lacerta genoemd. Beide 
lijsten zijn zo willekeurig en slordig dat de auteurs 
zich alleen daarover al zouden moeten schamen. 
En de dieren? Het enige wat er in het hele boekje 
niet ter sprake komt, dat zijn de terrariumdieren 
zelf. De illustraties zijn niet slecht, maar ik heb 
bezwaar tegen het zonder commentaar in een ter
rariumboekje opnemen van foto's van bescherm
de inheemse diersoorten als de Groene kikker 
(Rana esculenta). Zo'n vermelding zou de indruk 
kunnen wekken dat deze dieren geschikt zouden 
zijn om in een terrarium gehouden te worden, en 
de neiging kunnen wekken of versterken ze te 
vangen. 
Dat er in de bijschriften bij de foto's een aantal 
namen niet kloppen of vreemd zijn, is eveneens 
een minpunt. 
Ik vat samen. De informatie in dit boekje is op 
vrijwel elk terrein zo beknopt en algemeen dat je 
er niets aan hebt. De belofte van de titel dat het 
over terrarium dieren gaat, wordt niet waarge
maakt. Het boekje is bovendien in buitengewoon 
onbeholpen Nederlands geschreven. De bena
ming van de afgebeelde terrariumdieren is meest
al slordig of onvolledig. 
Ik kan alleen het advies geven het boekje niet te 
kopen, en het voorlopig nog maar even te doen 
met de al wat oudere terrariumhandboeken. 

A.M. Steehouder 
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