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Bij de voorplaat: 
De Oranjekopgifkikker (Dendrobates jantasticus) 

Taxonomisebe status: Familie Dendrobatidae, gifkikkers. Beboort binnen bet geslaebt Dendro
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bates, tot de zogtmaamde quinquevittatus-groep. 
: Heuvels aan de oostkant van de Andes in Peru, Provincie San Martin. 
: Oorspronkelijk regenwoud, ook open plekken daarin. Tot op in ieder geval 

anderbalve meter boogte op bladeren en boomstammen. KNELLER (1983) 
vond de dieren nooit op de bosbodem, boewel ze daar bij gevaar wei been 
vluebtten en zieb verstopten. Hij vermoedt dat de dieren boombewonend 
zijn. De soort komt plaatselijk voor samen met Dendrobates reticula/us. 

: Tot 25 mm. Huid beelliebt gegranuleerd. Vrouwtjes zijn groter dan manne
tjes, dikker en met een meer naar geel neigende kopkleur. 

: Kleine ongewervelden. In bet terrarium jonge krekeltjes, bladluizen, spring
staarten en fruitvliegen. 

: Mannetjes roepen vanaf een hooggelegen plekje. Bereidwillige vrouwtjes 
zoeken de mannetjes op. Paringen en eiafzettingen vinden in bet terrarium 
meestal in de oehtenduren plaats, mogelijk vanwege de dan beersende boge 
luebtvoehtigheid. Het mannetje lokt bet vrouwtje naar een eiafzetplaats, 
een besebut holletje met een stukje gladde bodem. Daarop worden de drie 
tot vijf eitjes afgezet. De larven verlaten de eieren twee weken later en wor
den door bet mannetje in een gesehikt watertje afgezet. In de natuur komen 
daarvoor onder andere bladoksels van bromelia's en Aronskelkaehtigen als 
Philodendron en Dieffenbachia in aanmerking. In bet terrarium zijn de 
larven te voederen met droogvoer voor aquariumvissen en ze knagen ook 
aan algenaanslag. De larven zijn weinig gevoelig voor vervuiling. Gemeta-
morfoseerde dieren kunnen binnen een half jaar geslaebtsrijp zijn. 

: Tamelijk sehuw. Mannetjes kunnen onder ling nogal onverdraagzaam zijn en 
zelfs met andere kikkers in geveeht raken. Mannetjes roepen regelmatig, 
vooral in de ochtenduren. 

: Volgens KNELLER (1983) een niet erg moeilijk te bouden gifkikker. Kneller 
hield zijn kikkers in terraria van 60 em tot 2 m lengte en ten minste 80 em 
hoogte. Vooral dat laatste vindt hij van belang. 

: KNELLER, M., 1983. Beobachtungen an Dendrobates jantasticus im naturlichen Lebens
raum und im Terrarium. Herpetofauna ~ (24) : 1 S-18. 

Peter Mudde 
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Diverse Chinemys nigricans. Van links naar rechts: jong volwassen mannetje: plastronlengte (pi) 9,1 
em, gewicht 177 g; jong volwassen vrouwtje: pi = 10,5 em, gewicht = 230 g; volwassen mannetje: pi 
= 16 em, gewicht 850 g; volwassen vrouwtje: pi = 20,5 em, gewicht = 1500 g. 

De Kwangtung-moerasschildpad (Chinemys 
nigricans), kweek en ontwikkeling in het terrarium 

In oktober 1988 heb ik in dit blad een 
stukje gepubliceerd over deK wangtung
moerasschildpad (DE BRUIN, 1988), 
waarvan de wetenschappelijke naam 
toen nog Chinemys kwantungensiswas. 
IVERSON & McCORD ( 1989) hebben echter 
recent gepubliceerd dat Gray al in 1834 
dezelfde soort onder de naam Chinemys 
nigricans had beschreven. Volgens de re
gels van de nomenclatuur is het zo dat de 
soort heet zoals de eerste beschrijver 
hem heeft genoemd. Vandaar dus nu: 
Chinemys nigricans. 
In mijn eerdere artikel heb ik een en 
ander geschreven over het versprei
dingsgebied, de biotoop, de biologie en 
de verzorging in het terrarium van deze 
soort. In dit stukje bleven een aantal 
vragen onbeantwoord. Nu, vier jaar 
terrariumervaring met deze dieren ver
der, kan ik een aantal van deze vragen 

beantwoorden. Daarnaast zal ik mijn 
eerste ervaringen met de kweek van deze 
schildpad beschrijven. 

GROEI EN ONTWIKKELING 
Van de vijf dieren die ik in mijn vorige 
artikel heb beschreven, bleken er uitein
delijk drie van het mannelijke, en twee 
van het vrouwelijke geslacht te zijn. 
Een mannetje is nu in het bezit van 
een bevriende liefhebber, zodat,ik uit
eindelijk met twee mannetjes en twee 
vrouwtjes verder ben gegaan. In het 
eerste jaar na de aanschaf heb ik bij 
mijn dieren geen groei of gewichts
toename kunnen meten, waardoor een 
van mijn conclusies was dat deze dieren 
voor hun groei waarschijnlijk een 
hogere temperatuur nodig hadden dan 
waarbij ik ze hield (water 's winters 
17-20°C, 's zomers 23°C, land 25-
300C). Echter, nog voordat de tempe-
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ratuur verhoogd was begonnen alle 
dieren te groeien, wat zij nu nog steeds 
doen bij eerder genoemde temperaturen 
(zie Tabel 1). 
Een ander punt van diseussie was de 
maximale grootte die de dieren kunnen 
bereiken. Een volwasen en uitgegroeid 
vrouwtje dat ik enige tijd in mijn bezit 
heb gehad, had een plastronlengte van 
20,5 em en een gewieht van 1500 gram, 
en een volwassen mannetje dat nauwe
lijks meer groeide had een plastron
lengte van 16 em en een gewieht van 
850 gram. De maximale grootte van uit
gegroeide dieren is dus bij mijn dieren 
ongeveer 20 em. 
De groene en de rode vorm van deze 
dieren zijn geen ondersoorten, maar 
versehillende geslaehten. Jonge dieren 
zijn allemaal groen met een gele streep
tekening, zoals besehreven in bet vorige 
artikel. Mannetjes die geslaehtsrijp 
worden, krijgen een rode neus en lang
zamerhand worden ook de gele vlekken 
op de poten en de grondkleur van bet 
buiksehild (plastron) rood. Het buik
sehild bij jonge vrouwtjes is geel met 
zwarte vlekken of zwart gemarmerd. 
Naarmate de dieren ouder worden, 
wordt bet buiksehild donkerder (bij 
mijn dieren begon dit vanaf een plas
tronlengte van ongeveer 10,5 em), om 
uiteindelijk helemaal zwart te worden. 
Er zijn eehter uitzonderingen: een fors 
vrouwtje met een plastronlengte van 
15 em en een gewieht van 680 gram dat 
enige tijd in mijn bezit is geweest, had 

nog steeds een geel plastron met daarop 
kleine zwarte vlekjes. 

BALTSGEDRAG, EIEREN 
EN REPRODUCTIEVE PERIODE 
Mijn vier dieren zijn de laatste ander
half jaar ondergebraeht in twee terra
ria. Een van 100x45x45 em, en een van 
120x40x40 em. Beide bakken hebben 
een waterstand van ongeveer 20 em en 
een landdeel van 40x30 em. In iedere 
bak bevindt zieh een vrouwtje. Ik wissel 
de mannetjes om de twee tot drie 
maanden van bak. Soms zitten beide 
mannetjes bij een vrouwtje. Beide 
mannetjes vertonen aileen baltsgedrag 
tegenover bet grootste vrouwtje. Het 
baltsen begon in 1989 toen dit vrouwtje 
een plastronlengte had van 12,8 em en 
een gewieht van 450 gram. De manne
tjes waren toen ongeveer 9 em en 180 
gram. Voor bet kleinere vrouwtje 
hebben de mannetjes nooit interesse 
getoond. Deze zomer hadden ze voor 
bet eerst enige aandaeht voor dit vrouw
tje van 12,9 em en 392 gram. Paringen 
heb ik nooit gezien. Het baltsgedrag is 
bet hevigst van januari tot en met juli. 
Nadat bet vrouwtje haar eieren heeft 
gelegd, neemt hun baltsaetiviteit een 
aantal maanden af. 
Zonder voorafgaande aanwijzingen 
vond ik 14 juni 1990 twee eieren, die 
gelegd waren op bet landgedeelte van 
de bak. Deze broedde ik op voehtige 
turfmolm uit. Begin juli waren ze be
sehimmeld. Het volgende jaar was bet 

Tabel 1. Gewicht- en lengtetoename van Chinemys nigricans in het terrarium. 

dier mannetje 1 mannetje 2 vrouwtje 1 vrouwtje 2 

plastron gewicht plastron gewicht plastron gewicht plastron gewicht 

okt. 86 8,2 120 
jan. 87 114 9,7 170 
mei 87 7,8 119 7,8 130 9,6 165 10,6 292 
apr. 88 8,2 132 8,2 137 9,7 185 11,2 324 
dec. 88 8,8 170 8,8 163 10,1 219 12,7 424 
mrt 89 9,1 177 10,5 230 12,8 450 
jul. 92 10,0 237 9,8 225 12,9 392 13,8 552 

Plastronlengte in em; gewicht in grammen;- = niet gemeten. 
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Gewicht- en lengtetoename van Chinemys nigricans in bet eerste levensjaar. 

vrouwtje vanaf half mei onrustig, en ze 
maakte graafbewegingen met haar aeh
terpoten. Ik braeht toen een zandbak 
met een diepte van 15 em aan om de 
dieren hun eventuele eieren in te kun
nen Iaten leggen. Vier weken later 
groeven ze nog steeds iedere avond en 
naeht nesten, zonder dat ze eieren 
legden. Enkele weken later staakten ze 
hun graafaetiviteiten. Ik vond eehter 
geen eieren. Bij bet verwijderen van de 
zandbak op 8 augustus vond ik onder 

Jong volwassen mannetje met beginnende rode verkleuring bij de neus. 

in deze bak toeh vijf eieren. Deze 
eieren legde ik op voehtige turfmolm 
bij een temperatuur van 28°C. Een ei 
bleek bevrueht: binnen enkele dagen 
vormde zieh een witte band in bet mid
den. Dit ei kwam op 10 september na 
een onbekende broedtijd uit. Het jong 
had een plastronlengte van 2, 7 em, 
woog 4 gram en had geen dooierrest. 
In 1992 zag ik op 25 mei voor het eerst 
graafpogingen. Ik installeerde weer 
een zandbak. Na ongeveer twee we
ken, weer voornamelijk 's avonds en 
's naehts nestkuilen graven door de 
dieren vond ik 8 juni 's oehtends drie 
eieren in het zand. Deze eieren legde ik 
wederom op voehtige turf, ditmaal bij 
31°C. Een ei bleek bevrucht. Na 51 
dagen kwam er een jong uit met een 
plastronlengte van 2, 7 em en een ge
wicht van 6 gram. Er was geen dooier
rest aanwezig. 
Van de in totaal tien gelegde eieren heb 
ik er zes gemeten en gewogen. De 
grootte was 3,62 ± 0,24x2,00 ± 0,03 em. 
Het gewieht bedroeg 8,3 ± 0,6 gram 
(gemiddelde ± standaarddeviatie). 
De eieren waren hardsehalig en ovaal 



Pas uit het ei gekomen Chinemys nigricans. 

van vorm, met iets afgeplatte uiteinden. 
Vermeldenswaardig is verder dat ik 
aileen halts- en paargedrag zag bij 
relatief jonge mannetjes. Zowel een 
middelgroot mannetje met een plas
tronlengte van 14 em en een gewicht 
van 490 gram als een volwassen manne
tje (16 em, 850 gram) zag ik nooit 
baltsen tegen kleinere, even grate of 
grotere vrouwtjes. Ook bij hun huidige 
eigenaren (D. Kelderman en 1. Hofstra) 
doen zij dit niet. Ook lijken aileen 
kleine en middelgrote vrouwtjes eieren 
te produceren. Een middelgroot vrouw
tje van 15 em en 680 gram legt ieder jaar 
eieren, die echter niet uitkomen (D. Kel-

Plastron van een zojuist uit het ei gekomen Chinemys nigricans. 

derman, pers. med.), terwijl een vol
wassen vrouwtje van 20,5 em en 1600 
gram gewicht gedurende vijftien jaar 
gevangenschap nog nooit eieren heeft 
gelegd (J. Hofstra, pers. med.). 

ONTWIKKELING JONG 
Direct na het uitkomen bracht ik het 
jong over in een bakje van 20x30 em 
met een waterstand van ongeveer 1,5 
em, en een stukje leisteen erin om droog 
te kunnen zitten. Aanvankelijk wilde 
het diertje niets eten, maar na een 
maand at het voor het eerst wat rode 
muggelarven. Daarna zijn er geen pro
blemen meer geweest met voedselopna
me. Nu, een jaar later, voer ik viermaal 
per week met gelatinevoer, runderhart, 
rundergehakt (vermengd met Carmix) 
of met geweekte kattebrokken. Fruit en 
groente eten ze nog niet. Zoals in de 
grafiek te zien is, verloopt de ontwikke
ling van het diertje voorspoedig. Een 
jaar na het uitkomen had het een plas
tronlengte van 4,8 em en een gewicht 
van 35 gram. 
In tegenstelling tot volwassen dieren, 
die een centrale kiel over het rugschild 
hebben, hebben pasgeboren dieren 
naast een centrale twee laterale kielen. 
Het plastron van de jongen is rood met 
zwarte vlekjes. Na ongeveer een half
jaar verdwijnt deze rode kleur en wordt 
het plastron geel. De diertjes houden 
niet van direct zonlicht. In het eerste 
levensjaar zat het jong uitsluitend in 
het water, bij voorkeur verscholen 
onder een takje of blaadje. Pas na een 
jaar begaf het zich voor het eerst aan 
land . 

DISCUSSIE 
Chinemys nigricans is een schildpad 
die in gevangenschap goed te verzorgen 
is. Na een gewenningsperiode van 
anderhalf jaar begonnen mijn wildvang 
dieren te groeien. Ze blijken dan ook 
in het terrarium tot voortplanting te 
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brengen. Eenmaal per jaar, tussen juni 
en augustus, produeeerden ze een legsel 
van twee tot vijf eieren. MELL (1938), 
die zijn dieren in een tuinvijver in de 
zuidchinese stad Guandonk (Kanton) 
hield heeft eens op 6 juli twee eieren, 
en aeht dagen later weer twee eieren zien 
leggen. Deze eieren waren aanzienlijk 
groter dan die van mijn dier: 5,lx2,6 
em. 
WEISSINGER (1984), die zijn Chinemys 
nigricans overigens determineerde als 
Chinemys megalocephala, heeft een 
vrouwtje van 19 em dat op 4 oktober 
's nachts vier eieren produeeerde. Deze 
eieren hadden een lengte van 3,5 tot 3,8 
em. Na 55 dagen ineubatie kwamen er 
vier jongen uit de eieren, die 4 em lang 
waren. Het versehil in grootte tussen 
de eieren bij Mell, en die bij Weissinger 
en mij zou verklaard kunnen worden 
door de betere omstandigheden waar
onder Mell zijn dieren hield (Guandong 
ligt in bet natuurlijke verspreidings
gebied van C. nigricans). Opmerkelijk 
is de korte ineubatietijd van de eieren 
van deze soort: bij Weissinger 55 dagen 
en bij mij 51 dagen. 
Helaas zijn er maar weinigen die iets 
over de voortplanting van deze soort 
hebben gesehreven. Het blijft dan ook 
onduidelijk hoe bet preeies zit met de 
reproductieve periode van deze soort. 
Aan de hand van de gegevens die ik heb 
verzameld, lijkt bet erop dat aileen 
jonge volwassen mannetjes en vrouw
tjes aan de voortplanting deelnemen. 
Dit is echter in tegenspraak met bet feit 
dat bet bij MELL (1938) en WEISSINGER 

(1984) kennelijk volwassen vrouwtjes 
waren die eieren legden. Missehien dat 
ik u bier over een aantal jaren meer 
kan vertellen. 

DANKWOORD 
Met dank aan Henk Zwartepoorte in wiens 
broedstoof de eieren zijn uitgebroed. 

REPRODUCTION AND DEVELOPMENT OF 
CHINEMYS NIGRICANS IN CAPTIVITY 
In a previous article the biology, provenance, 
natural habitat and management in captivity of 
Chinemys nigricans are described. The present 
article reports on its breeding and development 
in captivity. Maximum plastron length of this 
species is considered to be approximately 20 em. 
The red and green forms of this species are 
sexual morphs. Juveniles are all dark coloured, 
but young adult males develop a red nose and 
subsequently a totally red coloured head and red 
markings on the extremities, whereas females 
tend to become darker with increasing age. 
One female I possess since 1987 laid two eggs on 
June 14, 1990. These did not develop. August 
8, 1991 five eggs were found buried in a sand-box 
that had been placed inside the terrarium. After 
incubation at 28°C one young hatched. On June 
8, 1992 three buried in the sand were found. Af
ter incubation at 31 oc for 51 days one young 
hatched. All eggs were hard-shelled and oval 
shaped. They measured 3,6x2,0 em and weighed 
8,3 grams. The hatchlings measured 2,7 em 
(plastron length) and weighed 4 grams. After 
one year, the first hatchling measured 4,8 em 
and weighed 35 grams. 
It seemed to be as if only young-adult turtles 
reproduce. Display and mating activity is only 
exhibited by small males. Neither a male with a 
plastron length of 14 em, weighing 490 g, nor a 
male of 16 em and 850 g did ever show any inte
rest in females, whereas two small males (10,0 
em, 237 g and 9,8 em, 225 g) are sexually very ac
tive and actually mate. 
Fertile eggs are produced only by the forementi
oned female that has a length of 13,8 em and a 
weight of 552 g. A large female of IS em and 680 
g only lays non-fertile eggs, another female of 
20,5 and 1600 g, which has been kept in captivity 
now for fifteen years, has never laid any eggs. 
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Ervaringen bij het houden en kweken van de 
Gele rattenslang (Elaphe obsoleta quadrivittata) 

INLEIDING 
Op 24 juni 1984 kwam ik in het bezit 
van een Elaphe obsoleta quadrivittata. 
Het bleek een vrouwtje te zijn, afkom
stig van nakweekdieren die al jarenlang 
in gevangenschap werden verzorgd 
door een bevriende terrariumhouder. 
Omdat ik daar graag een mannetje bij 
wilde hebben ging ik op zoek. Tot mijn 
geluk vond de politie in Rotterdam een 
mannetje op straat, dat door verzorgers 
van Diergaarde Blijdorp werd opge
haald. Daarna kwam het dier, na be
handeld te zijn tegen coccidien, bij mij 
terecht. 

INDENATUUR 
De Gele rattenslang is een slank ge
bouwd dier dat een lengte bereikt van 
± twee meter. Een enkel dier wordt wat 
groter. De mannetjes zijn duidelijk te 
onderscheiden van de vrouwtjes omdat 
ze een veel langere staart hebben en 
slanker zijn dan de vrouwtjes. Verder 
zijn er geen duidelijke uiterlijke 
geslachtskenmerken. De Gele rat
tenslang komt voor in het oostelijk deel 
van de Verenigde Staten, in de staten 
Virginia, North Carolina en South Ca
rolina, Georgia en Florida. In het zui
den van Florida leeft in de Everglades de 
ondersoort E. o. rossalleni. Deze slang 

komt hier wei voor, en houdt zich graag 
op in laag struikgewas, holen, onder 
boomstronken en dergelijke schuil
plaatsen. Het is een zeer goede klimmer, 
snel en zeer alert. Vaak wordt hij ook 
gesignaleerd in de buurt van huizen . 
Zijn voedsel bestaat in hoofdzaak uit 
ratten, muizen, vogels enzovoort. Ze 
grijpen aile warmbloedige dieren van de 
juiste afmetingen. Ze drukken het dier 
vaak met gebruik van het hele lichaam 
dood. Soms wurgen ze de prooi niet 
maar slikken hem zonder omwegen in 
zijn geheel in. 

TERRARIUM 
Het onderkomen van mijn dieren heeft 
een afmeting van 100x70x60cm (lxbxh). 
Het terrarium wordt verlicht door twee 
TL-bursjes van 8 watt. Verder zijn er 
geen lampen waaronder de dieren zich 
kunnen opwarmen. Er zijn twee klim
takken aangebracht, waar de dieren 
veel gebruik van maken en waar ze ook 
graag in blijven liggen. 
Als waterbak is er een grote afwasbak 
die voor de helft gevuld is met gewoon 
leidingwater. Van deze waterbak maken 
ze graag gebruik door er dagenlang op
gerold in te blijven liggen. Ook drinken 
de dieren vrij veel. 
Ik voer de dieren doorgaans met ratten, 
muizen en eendagskuikens. In eerste in
stantie bood ik de prooidieren, uitge
zonderd de eendagskuikens, levend 
aan. Omdat ze soms de prooidieren le
vend inslikken en ik dat een nogal on
smakelijk gezicht vind, maak ik de 
ratten en muizen eerst dood en hied ik 
ze met de pincet aan. Zonder problemen 
pakken ze de dode prooidieren aan. 
Het voordeel is dat ik beide dieren tege
lijkertijd een prooi kan aanbieden, zo-



LAC ERTA 5 1(2) 48 

Elaphe obsoleta. Foto: L. Brand. 

dat ze elkaars prooi niet afpakken. 
Verder is het gemakkelijker de prooi
dieren te voorzien van vitaminen. 
Maandelijks injecteer ik een prooidier 
met 1 cc Multivit van Duphar. 
Het terrarium is door een schuif deel
baar in twee gelijke helften, zodat de 
dieren eventueel van elkaar gescheiden 
kunnen worden. Hiervan heb ik tot nu 
toe geen gebruik gemaakt. De dieren 
Iaten zich gemakkelijk verzorgen en 
zij n niet bijterig, behalve wanneer ze 
beetgepakt worden. Ze kunnen dan 
zeer agressief reageren, fel van zich 
afbijten en een soort ratelend geluid 
voortbrengen met de staart. Een goede 
reden om ze zo min mogelijk beet te 
pakken. 

KWEEK 
In BRAND (1982) werd de methode 
Schlemmer beschreven waarbij de Gele 
rattenslang a ls het ware op bestelling 
is te kweken. In het kort komt de me
thode hierop neer dat gedurende de 
winterperiode de dag met een uur of 
zes wordt bekort en de daglengte in 

het voorjaar in een keer met zes uur 
wordt verlengd. Uiteraard behoeft dit 
niet aileen in de winter of het voorjaar 
gedaan te worden, maar kan iedere wil
lekeurige periode gekozen worden. 
Deze fluctuatie in daglengte en licht
intensiteit (de dieren krijgen dan nog 
wei Iicht van buiten) is kennelijk een 
belangrijke prikkel om tot voortplan
ting te komen . 
Ik paste bij mijn dieren deze methode 
echter niet toe. De lam pen in mijn terra
rium gaan ongeveer gelij k aan met de 
ochtendschemer. 's Avonds gaan de 
lampen uit op een, het gehele jaar vast 
tijdstip. · 
Bij deze lichtcyclus nemen de dieren in 
januari en februari geen voedsel op. 
In maart eet het mannetje twee a drie 
keer enkele muizen en stopt dan weer 
met eten. Van juli tot half december 
eet hij geweldige hoeveelheden muizen, 
ratten en eendagskuikens . Dan begint 
weer de winterrust. Het vrouwtje daar
entegen begint al in maart volop te 
eten tot half december, slechts onder
broken door twee perioden van vier a 



Het vrouwtje tijdens het leggen van de eieren. 

vijf weken voor het leggen van de eie
ren. In de rnaanden april, rnei en juni 
paren de dieren veelvuldig. De copula
ties duren slechts enkele rninuten dit 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
Afgodslang (Boa constrictor) die tot 
36 uur kan paren. 
Opvallend is dat vaak ook nog enkele 
dagen voor het leggen van de eieren 
een copula tie plaatsvindt. W anneer 
het vrouwtje gestopt is met eten en 
gaat vervellen dan is het tijdstip van 
leggen nabij. Zodra het vrouwtje ver
veld is gaat ze op zoek naar een geschik-

Broedb~kje met eieren van Elaphe obsoleta quadrivittata die op het punt 
staan utt te komen. 

te plaats om de eieren af te zetten. 
Daartoe zet ik een plastic bak met 
vochtige turf in het terrarium. Deze 
bak wordt dagenlang grondig onder
zocht en orngespit door het vrouwtje 
waarna ze tot de conclusie kornt dat 
dit de enige plek is die geschikt is om 
eieren te leggen. De eieren worden dan 
ook altijd in deze bak gelegd. 
Tijdens het leggen is het vrouwtje on
verstoorbaar en kan het raarn voor bet 
terrarium worden weggehaald om 
foto's te rnaken. Het vrouwtje is in een 
zodanige toestand dat ze alles toestaat 
zonder enige vorrn van agressie. Direct 
na het leggen haal ik het vrouwtje van de 
eieren en verwijder ik de bak uit het ter
rarium. Dan leg ik de eieren in kleine 
plastic bakjes op vochtig tissue. Het 
eerste legsel dat het vrouwtje produ
ceerde bestond uit maar liefst 42 eieren. 
Ze legde de eieren niet in een keer maar 
op 4 juli 34 eieren, op 6 juli twee eieren, 
8 juli een ei, 9 juli een ei, 16 juli een ei, 22 
juli een ei en op 26 juli twee eieren. 
Slechts vijftien eieren waren hagelwit, 
de andere waren zandkleurig. De bakjes 
met eieren plaatste ik op twee ornge
keerde bloernpotjes in een aquariurn
bakje met ± 5 ern water. Het water 
werd verwarrnd door een elektrische 
aquariurnverwarrner en het aquarium 
werd afgedekt met een glasplaat. Zo 
ontstond er een constante ternperatuur 
van 29 a 30°C en een luchtvochtigheid 
van 90 a 950Jo. 
Reeds na een paar dagen begonnen de 
27 zandkleurige eieren een kwalijke 
geur te verspreiden en te schirnrnelen. 
Deze werden dan ook verwijderd, op 
een na, die aan de andere eieren VCiSt
gekleefd zat. Ze bleken onbevrucht te 
zijn. Het vastgekleefde ei werd behan
deld met actieve koolstof (Norit) wat 
de schirnrnelgroei rnoest rernrnen. Een 
wit ei werd na veertien dagen openge
rnaakt en bevatte een embryo van en
kele centimeters lengte. Regelrnatig 



Al agressief in het ei. 

Een pas uit het ei gekomen jong. 
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stierf er een ei en beschimmelde. Na 
negen weken opende ik bet laatste ei. 
Het bleek een volledig ontwikkeld 
maar voortijdig gestorven jong te be
vatten. Oat gold overigens voor alle 
veertien overgebleven eieren. De oor
zaak van dit voortijdig afsterven van 
bevruchte eieren of het onvermogen 
bet ei te verlaten van een volledig ont
wikkeld jong, is mij niet bekend. Een 
jaar later ging bet echter aanzienlijk 
beter. Op 5 juni werden 35 eieren ge
legd, 6 juni een ei en 10 juni nog een ei. 
Nu koos ik voor een simpele broed
methode. lk legde de eieren in plastic 

bakjes op vochtig tissue, maar nu dekte 
ik ze ook af met vochtig tissue. Daarna 
deed ik er een dekseltje met luchtgaatjes 
op. Ik zette de bakjes gewoon in de 
slangenkamer, waardoor de tempera
tuur varieerde van 24 tot 33°C. Dage
lijks luchtte ik de eieren en besprenkelde 
ik bet tissue met water. 
Op 7 augustus kwam bet eerste ei uit, 
en op 9 augustus bet laatste van de 35 
eieren die op 5 juni waren gelegd. 
De andere twee eieren waren a! snel 
bedorven. Op 30 juli produceerde bet 
vrouwtje een tweede legsel, dat bestond 
uit 37 eieren. Op 1 augustus legde ze 
nog twee eieren en 10 augustus nog een. 
Deze eieren behandelde ik op dezelfde 
manier als bet eerste legsel. Tussen 11 en 
13 oktober kwamen 35 van de 40 eieren 
uit. Er waren dus zeventig jongen ge
boren van een paartje. 

ONTWIKKELING 
VAN DE JONGEN 
De jongen hadden bij de geboorte een 
gewicht van ± 9 gram en een lengte van 
ca. 15 em. AI na enkele dagen vervelden 
de diertjes, waarna ik eendagsmuisjes 
als prooidier aanbood. Dit voedsel ac
cepteerden vrijwel alle diertjes. Een 
enkel jong moest ik echter dwangvoe
deren, wat verder geen problemen op
leverde. Ook dit slangetje ging daarna 
vrij snel zelfstandig eten. 
Niet onvermeld mag blijven dat door 
een stommiteit van mij een diertje direct 
uit het ei ontsnapte. Pas een jaar later 
vond ik dit slangetje terug in de tuin
kast. Ondanks de strenge winter had bet 
kans gezien te overleven en was ± 26 em 
lang. Hieruit trek ik de conclusie dat bet 
buiten aan voedsel heeft kunnen ko
men. De andere dieren hadden hun ge
wicht al na een maand intensief eten ver
dubbeld. Mijn muizenkweek was niet 
berekend op een dergelijke hoeveelheid 
jongen. Ik was dan ook blij dat ik dedie
ren vrij snel kwijt kon. 



Een gezond jong uit een ei dat met de hand geopend werd. 
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TOT SLOT 
De Gele rattenslang is een dier dat zich 
gemakkelijk laat verzorgen. Deze 
prachtige dieren zijn dan ook, net als 
de Korenslang (Eiaphe guttata), zeer ge
schikt als slang voor beginners. Ook de 
kweek Ievert geen enkel probleem op. 

Een nadeel kan zijn dat de dieren vrij 
groat worden en dus een groat terra
rium verlangen. Een ander nadeel is 
de gigantische berg jongen die jaarlijks 
geboren worden. Gezien de hoeveelheid 
werk die dit met zich meebrengt heb 
ik de ouderdieren aan een bevriend 
terrariumhouder gegeven. 

BREEDING ELAPHE OBSOLETA 
QUADRIVITTATA 
A pair of these snakes was kept in a vivarium. The 
female was born in captivity and was about six 
years old, the male was found in a street in Rotter
dam so the age and origin is unknown. Copulati
ons were observed in April, May and June. A few 
days before the laying of the eggs, copulations we
re observed. The female laid over forty eggs per 
clutch and two clutches a year. About 900Jo of the 
eggs hatched when they were kept in plastic con
tainers between wet tissues. Elaphe obsoleta qua
drivittata is easy to keep and breed. It is an excel
lent animal for the less experienced snake keeper. 

LITERATUUR 
BRAND, L., 1982. Slangen van hetgenusE/aphe. 
Lacerta 40 (10/11) : 254-257. 



Mijten, een plaag in onze insektenkweken 

Albert Jaenen 
Zusters van 
O.L.V. straat 10 
2170 Merksem 
Belgit! 

INLEIDING 
Om u gerust te stellen: ook ik heb talloze 
malen een invasie van mijten gehad, 
hele insektenkweken weggegooid of 
door de we gespoeld nadat ik ontdekt 
had dat wat ik voor stof aanzag een 
krioelende massa levende kwelgeestjes 
was, die mijn insekten oneetbaar 
maakte voor hun predatoren. Ook ik 
ben begonnen met een eenvoudig kre
kelbakje in de veronderstelling dat 
dit wel voldoende continu"iteit zou ople
veren als voedselbron voor mijn hage
dissen, en dat schoonmaken wel eens 
kon als ik daar de tijd voor had. lotus
sen wet en u en ik wel beter, neem ik aan. 
Hygiene en een zeer intensieve verzor
ging zijn welbesteed aan onze insekten
kweken, die als voedselbron voor onze 
terrariumdieren van zeer groot belang 
zijn. Als lid van de Werkgroep Voedsel
dieren van Terra heb ik mij regelmatig 
over bet mijtenprobleem gebogen en er 
artikelen over geschreven (JAENEN, 
1989, 1990). Omdat mijn ervaringen 

Broedkast voor wasmotten met ventilatie in de deurtjes. 

met dit onderwerp intussen uitgebreid 
zijn, ben ik nu in staat hierover een 
vollediger artikel te schrijven. 

MIJTEN 
Mijten zijn verwant aan schorpioenen 
en spinnen. We kunnen ze indelen in 
twee groepen: de teken en de echte 
mijten. Volwassen mijten hebben acht 
pootjes, zijn bijna rond tot ovaal, en 
meestal kleiner dan 1 mm. Er zouden 
duizenden, misschien wel veel meer 
soorten bestaan. Hun leefwijze ver
schilt van soort tot soort. Er zijn on
schuldige afvalvretertjes en soorten die 
op levende planten of dieren parasite
reo. Sommige soorten planten zich 
voort door rechtstreekse copulatie, an
dere brengen hun spermatofoor (pakje 
sperma) in de genitaalopening van bet 
wijfje aan. In elk geval zijn de meeste in 
staat zich elke paar uur voort te plan ten, 
wat een enorm verspreidingstempo tot 
gevolg heeft. 

WANNEER TREDEN PLAGEN OP? 
Waar de beestjes precies vandaan 
komen is niet gemakkelijk vast te stel
len. Volgens Hugo Claessen bevinden 
zich gemiddeld twintig (microscopisch 
kleine) mijten op bijna elke fruitvlieg 
(CLAESSEN, 1989). Er bestaan ook 
mijten die zich zouden laten vervoeren 
in de monddelen van insekten, waar ze 
voedselrestjes oppeuzelen. Zelf consta
teerde ik in elk geval dat mijten in mijn 
insektenkweken zo goed als steeds aan
wezig zijn en tot ongewenste explosies 
komen op bet ogenblik dat een aantal 
voor hun gunstige milieufactoren op
treden. De mijt die meestal in ooze 
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voedselkweken voorkomt, werd door 
ooze werkgroep geidentificeerd als de 
kaasmijt (Tyrophagus putrescentia). 
Ze migreren met honderden van de ene 
kweek naar de andere, waarbij ze vaak 
afstanden van enkele meters afleggen. 
De plagen treden vooral op wanneer 
in bet voor- en najaar de luchtvoch
tigheid te hoog wordt. In bet voorjaar 
schakelen de thermostateD in mijn 
broedkasten minder vaak de verwar
ming aan omdat de omgevingstempera
tuur boger wordt. Daardoor wordt de 
Iucht in de broedkasten vochtiger. In 
bet najaar treden vaak vrij warme, 
vochtige perioden op. Tijdens die twee 
peri odes blij f ik steeds alert om bij de 
minste aanwezigheid van mijten te kun
nen optreden. 

WAAR KOMEN MIJTEN VOOR? 
Ze komen bijvoorbeeld voor bij lief
hebbers die afgedankte koelkasten als 
insektenbroedstoof gebruiken. Verder 
vinden we mijten in voedselresten en 
uitwerpselen van sprinkhanen en kre
kels, maar ook aan de onderkant van 
drinkschaaltjes en legbakjes. Ik zag dit 
reeds vele malen bij sterke vergroting 
(onder bet binoculair). De insekten
kweken die bet meest van mijten te 
duchten hebben zijn: 
- fruitvliegen (vochtige voedings-

bodem), 
- wasmotten, 
- krekels, 
- meelwormen, 
- sommige rozenkevers. 
Indicaties voor een mijtenplaag zijn: 
- minder voedselopname door de ge

kweekte insekten, 
- terugloop van de kweek, 
- soms massale sterfte binnen de 

kweek, 
- de insekten worden niet meer gege

ten door hun predatoren, 
- huis- en bandkrekels worden donker 

van kleur. 

Of mijten zich op of in bet lichaam van 
de insekten bevinden heb ik vaak probe
reo te ontdekken onder bet binoculair. 
Zowel monddelen als stigmata (adem
openingen) heb ik vaak bekeken, maar 
bet is niet gemakkelijk iets te ontdek
ken. Mijten kunnen de doorgang van 
de stigmata verstoppen, waardoor de 
insekten kunnen stikken. Ook gaan ze 
op de uitwendige weke delen van ge
wrichten zitten. Hierdoor worden in
sekten in hun bewegingen sterk belem
merd. Mijten vreten wellicht ook eieren 
aan. Daarnaast denk ik dat jonge kre
kels minder last van mijten hebben dan 
oudere. 

VOORKOMEN EN BESTRIJDEN 
VANMIJTEN 
Ter voorkoming van mijten ben ik in 
de loop der jaren allerlei middelen en 
ook lapmiddeltjes gaan uitproberen, 
met wisselend succes. Ik noem ze bier
onder: 
- inbrengen van pissebedden in de 
kweken. Deze zouden de mijten te lijf 
moeten gaan. Ik denk dat dit niet ge
beurt. De pissebedden kunnen namelijk 
niet, en de mijten wei, tegen de wanden 
opklimmen, zodat ze onbereikbaar 
worden, ook al zouden ze die mijten wil
len eten. Pissebedden Ieven echter uit
sluitend van dood organisch materiaal; 
- gebruik van Alsem (Artemisia absin
thium). Sommige liefbebbers beweren 
dat dit kruid mijten verdrijft wanneer 
bet's zomers in bloei wordt gedroogd en 
daarna in stukjes in goed gesloten dozen 
wordt bewaard. Men moet er regelma
tig wat van in de kweken strooien. Men 
beweert dat dit helpt. Zelf heb ik bet al 
vaak toegepast, maar zonder zichtbaar 
resultaat; 
- aanbrengen van een betere ventila
tie. Hoewel men geneigd is insekten
kweken zo goed mogelijk te isoleren 
om warmteverlies te voorkomen en zo 
weinig mogelijk energie te gebruiken, 
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dient men deze vorm van zuinigheid 
niet te ver door te drijven. Veel lief
hebbers die oude koelkasten als broed
stoof gebruiken, hebben daarom vaker 
last van mijten in hun insektenkweek. 
Het is van groot belang om veel en 
grote luchtgaten in de kweken aan te 
brengen om zo de luchtvochtigheid om
laag te brengen. Fruitvliegen blijven 
kweken in de traditionele rechthoekige 
doosjes, waarin hoogstens wat lucht
gaatjes worden geprikt, is vragen om 
mijten. Beter zijn lege Cola- of water
flessen waarin aan verschillende kanten 
luchtroostertjes van fijn gaas worden 
aangebracht. Krekels kweek ik op in 
kleine plastic aquaria, in afzonderlijke 
stadia. Dus niet een bak met grote en 
kleine krekels door elkaar. Elk bakje 
is voorzien van een deksel met metaal
gaas, zodat de volledige bovenkant 
'open' blijft. Mijn wasmotten zitten 
in ronde plastic dozen van ongeveer 
een liter inhoud. De schroefdeksels 
van die dozen voorzie ik van twee lucht
gaten van elk 3 em doorsnede. Dezezijn 
afgeschermd met benzinefiltergaas; 
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- aanbrengen van ventilatoren. De 
ventilator die is aangebracht in mijn 
grootste broedkast met bandkrekels, 
heeft zijn sporen verdiend. Hij is aan
gesloten op de thermostaat en gaat dus 
gelijktijdig aan of uit met de verwar
mingslampen. Het is de bedoeling dat 
de ventilator binnen de broedkast een 
luchtstroom veroorzaakt, zodat er geen 
hoeken ontstaan met hoge luchtvoch
tigheid (dus niet dat hij slechts Iucht in
of uitstuwt); 
- hygiene. Dit is misschien wei de be
langrijkste manier om mijten te voor
komen. En dat is niet verwonderlijk. 
lk maak aile kweekbakken minstens 
eenmaal per week schoon en in de mijt
gevoelige periodes zelfs tweemaal. 
De kweekbakken zet ik eerst een uurtje 
in de week in warm water met daarin 
een vloeibaar afwasmiddel, daarna 
was en droog ik ze zorgvuldig. Daarom 
heb ik tweemaal zoveel kweekbakjes 
als ik eigenlijk gebruik. Aile krekels 
houd ik op een kale bodem die bedekt 
is met verfrommeld keukenpapier. 
Daar schud ik ze met een grote pincet 
uit waarna ik de kweekbak met gaas
deksel op zijn kop draai. Zodoende 
fungeert het gaasdeksel als zeef waar
door een deel van de voedselresten en 
uitwerpselen kunnen vallen. Daarna 
breng ik de krekels over in een schone 
bak, en geef ik ze een nieuw drinkscho
teltje, voer en keukenpapier. Ook de 
drinkschoteltjes was ik elke week af. 
Wasmotten zet ik zo vaak mogelijk over 
in schone kweekdozen. Dit is niet weke
lijks mogelijk. Het is echter wei nood
zakelijk om regelmatig de ventilatie
openingen van spinsel te ontdoen. Bij 
meelwormen en andere 'droge' kweken 
zou ik de raad geven niet te veel (voch
tige) appel of ander fruit te geven. Deze 
kweken kunnen vrij droog zijn. Veel 
ventilatie is ook bier geen luxe. En dan 
hebben we nog een prima uitvinding: 

Sprinkhanenkooi met bodemrooster en mestschuif. de stofzuiger. De broedkasten en tafels 



Krekelkweek met ingebouwde ventilator en Iucht roosters in het deksel. 
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waarin en waarop mijn kweken zich 
bevinden, stofzuig ik minstens elke 
week pijnlijk netjes. Ik houd ze bijna 
laboratoriumachtig schoon. 

BESLUIT 
Wie een mijtenplaag heeft in zijn 
insektenkweken kan daar wei degelijk 
wat tegen doen. Degene die met kleine 
kweekjes of geringe hoeveelheden 
werkt, kan natuurlijk beter nieuw 
materiaal kopen om opnieuw te begin
nen. Wie echter, zoals ik, reeds jaren
lang grote hoeveelheden van dezelfde 
stammen kweekt, ziet niet graag zijn 
zorgvuldig opgebouwde selecties ver
loren gaan. Als u bovendien nog be
denkt dat ik vaak nieuwe soorten huis
vest die mij door de werkgroep Voedsel
dieren van Terra zijn toevertrouwd, dan 

is het natuurlijk uitgesloten dat ik de 
kweken opnieuw zou kunnen beginnen. 
Wie dus mijten in zijn insektenkweken 
wil vermijden, zal daar enige moeite 
voor moeten doen. 
- Goede ventilatie van de kweken is 
een eerste noodzaak. Ruime huisves
ting, en de insekten zo vee! mogelijk in 
afzonderlijke generaties opkweken is de 
tweede. Dan kan er een enkele keer een 
generatie tussen uitvallen zonder dat de 
continulteit in gevaar is. 
- Nauwkeurige hygiene is de derde 
conditie. Ik zou zelfs aanbevelen om 
volwassen krekels, net zoals dat meestal 
bij sprinkhanen gebeurt, zo veel moge
lijk op roosters te kweken. De mijten 
komen dan voor een dee! in de mest
schuif, en die wordt meestal dagelijks 
geleegd. 

MITES, A PEST IN INSECT BREEDING 
Mites can be a serious pest in insect breeding. 
They cause decrease in food uptake by the insects, 
and finally are responsible for the death of the in
sects we want to breed. In addition, infected in
sects are refused as food by their predators. Pro
per ventilation and good hygienic conditions can 
prevent mite infections. 
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De Aardbeikikker (Dendrobates pumilio ): 
kleurvariaties en functies van kleuren 

INLEIDING 
Dat kleuren in de natuur een belang
rijke signaalfunctie kunnen hebben, is 
een algemeen aanvaard idee. De kleuren 
van pijlgifkikkers zijn een voorbeeld 
van die signaalfunctie. De opvallende 
kleuren zouden andere dieren waar
schuwen voor de giftigheid van deze 
kikkers. Belangrijk voor bet functio
neren van kleursignalen is dat andere 
dieren de gelegenheid moeten krijgen 
om te leren dat bepaalde kleuren en 
bet bijbehorende kleurpatroon iets be
tekenen. Dit werkt bet beste als een 
bepaald kleurpatroon constant is, over
a! gebruikt wordt en overal hetzelfde 
betekent. Een voorbeeld van zo'n alge
meen herkend kleurpatroon is de geel
zwarte dwarsstreping van wespen en 
bijen. Dit kleurpatroon betekent zoiets 
als 'blijf af, gevaar! '. Hoe zit dat nu 
met de signaalfunctie van de kleur
patronen van pijlgifkikkers? Deze kik
kers hebben bijna aile kleuren van de 
regenboog en ook nog eens in variabele 
patronen. Zelfs binnen een soort is dat 
al bet geval. Men kan zich de vraag 
stellen of de felle kleuren van pijlgif
kikkers inderdaad wei die waarschu
wingsfunctie hebben die hun wordt 
toegeschreven. Een van de meest varia
bele soorten binnen de pijlgifkikkers 
is de Aardbeikikker (Dendrobates 
pumilio). Deze kikker is dan ook bij 
uitstek geschikt om onderzoek te doen 
naar de relatie tussen kleurpatronen 
en hun (signaal-)functie. In dit artikel 
zal daarop worden ingegaan, nadat 
eerst een beeld geschetst is van de geo
grafische verspreiding van de kleurpa
tronen bij deze kikker. 

KLEURVARIATIES 
Het centrum van de kleurdiversiteit van 
D. pumilio is te vinden op de eilanden 
en bet vasteland van de provincie Bocas 
del Toro in bet westen van Panama. 
Bij de verschillende populaties daar 
kunnen de kop en de rug rood, oranje, 
groen, olijfkleurig, blauwofzwartzijn. 
De rug kan daarbij eenkleurig, gespik
keld of zwart gevlekt zijn. Zelfs zwarte 
dieren met witte lengtestrepen komen 
voor (DALY & MYERS, 1967). In Nica 
ragua en Costa Rica zijn de kop en de 
romp rood gekleurd. SAVAGE (1968) 
vermeldt daarbij dat de kleur van de 
achterpoten al naar gelang bet gebied 
geleidelijk overgaat van helder paars 
via blauw naar zwart. De overgang van 
deze kleuren loopt via een noord-zuid
gradient. Via deze gradient neemt ook 
bet aantal donkere vlekjes op de rug en 
buikzijde toe. In Nicaragua bebben 
de dieren een belder rode basiskleur, 
met weinig vlekjes, en paarse pootjes. 
In bet noordoostelij ke binnenland van 
Costa Rica zijn de dieren helder rood 
tot oranje-rood met wat donkere vlek
jes. De buikzijde kan bier grote blauwe 
vlekken vertonen. De kleur van de ach
terpoten varieert bier van paars tot 
blauw, maar is soms ook blauw-grijs. 
Dieren van dit type vond ik in de buurt 
van Puerto Viejo de Sarapiqui en Gull
piles. De dieren die ik in de omgeving 
van Tortuguero vond waren over bet 
algemeen donkerrood gekleurd op rug 
en buik. De achterpoten waren zwart. 
De lichamen waren fijn bespikkeld met 
zwarte vlekjes. Soms vond ik een dier 
met blauwe achterpoten en een keer 
een exemplaar dat donkerrood was met 
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Twee kleurvormen van de Aardbeikikker uit Costa Rica. 
Links: Rio Hondo. Rechts: Guapiles. 

wat oranje en zwarte bestippeling. Oat 
dier had wat weg van een miniatuur 
D. histrionicus var. conj/uens. In de 
heuvels ten zuiden van Siquirres vond 
ik dieren die vee! van het Guapiles-type 
weg hadden. Aan de voet van die heu
vels, op enkele kilometers afstand van 
de vorige vindplaats, hadden de dieren 
een oranje-rode rug met vele zeer fijne 
grauw-bruine stipjes . De ledematen wa
ren hetzelfde gekleurd. De handjes en 
voetjes waren bruinachtig van kleur. 
De dieren waren hier wat groter. In het 
gebied tussen Siquirres en Limon, bij 
Rio Hondo en Bristol, vond ik donker
rode dieren met zwarte vlekjes op de 
rug. De dieren bij Bristol waren relatief . 
groot, en hadden zwarte poten. De die
ren die ik uit de streek rond Limon ken 
zijn helder rood, met weinig of geen 
donkere vlekjes. Ook de achterpoten 
zijn rood. De kikkertjes hadden hoog
uit zwarte handjes en voetjes. In het 
achterland van Cahuita, bij Carbon 
Dos, worden twee kleurtypen vlak 
bij elkaar gevonden. In een valleitje 
werden oranje dieren gevonden, terwijl 

bergopwaarts de dieren rood waren en 
blauwe handjes en voetjes hadden 
(KNIP, 1991). In Hitoy Cerere, ongeveer 
halverwege Lim6n en de Panamese 
grens, is D. pumilio fel rood met enkele 
zwarte stipjes. De handjes en voetjes 
zijn zwart. De dieren zijn hier bijna 
anderhalf maal zo groot als het Guapi
Ies-type. In de streek grenzend aan 
Panama zijn de dieren of geheel rood
oranje met vee! donkere vlekjes of 
steenrood met zwarte achterpoten en 
zwarte vlekken op rug en buik (SAVAGE, 

1968). Tabel 1 geeft een overzicht van 
kleurvariaties en vindplaats. 

ROL VAN FELLE KLEUREN 
Vaak worden de opvallende kleuren 
van pijlgifkikkers in combinatie met 
de giftigheid gezien als waarschuwings
kleuren. Potentiele predatoren zouden, 
nadat ze eenmaal de branderige, vieze 
smaak van de huidgiften in de bek heb
ben gehad, de felle kleuren van deze 
kikkers associeren met de vieze smaak. 
Om te zien of er inderdaad een relatie 
bestaat tus·sen de giftigheid en de felle 



plaats kleuren bron 
I) 2) 

NICARAGUA 
helder rood; geen/weinig vlekjes; 

Matagalpa 
helder rood; paars a 

COSTA RICA 
Puerto Viejo oranje-rood; donkere vlekjes; 
de Sarapiquf oranje-rood; paars tot blauw/zwart b 

Guapiles, oranje(-rood); vele grijziglbruine 
Siquirres spikkels; oranje(-rood); oranje(-rood) b 

Bristol, Rio Hondo donker rood; weinig donkere vlekjes; 
niet vermeld; zwart b 

Tortuguero d9nker rood; veel donkere vlekjes; 
donker rood; zwart b 

Limon helder rood; geenlweinig vlekjes; 
helder rood; helder rood b 

Hitoy Cerere fel rood; weinig zwarte vlekjes; 
fel rood; fel rood b 

grens Panama rood-oranje; veel vlekjes 
rood-oranje; rood-oranje a 

idem steenrood; grote zwarte vlekken; 
steenrood; zwart a 

PANAMA 
Isla Bastimentos rood-oranje; gevlekt; 

wit; niet vermeld c 
Isla Bastimentos bleek groen; gevlekt; 

wit; niet vermeld c 
vasteland bij donkerblauw; 
Isla Split Hill geen vlekken/gespikkeld 

blauw; niet vermeld c 
Cayo Nancy helder rood; geen vlekken 

helder rood; niet vermeld c 
Isla San Cristobal helder rood; gespikkeld 

helder rood; niet vermeld c 
Almirante mat rood; geen vlekken 

rood; niet vermeld c 
Isla Shepherd olijfgroen; gespikkel 

gelig; niet vermeld c 
Isla Colon groen; gevlekt; 

geel; niet vermeld c 

Tabel 1. Overzicht van enkele kleurvarieteiten van de Aardbeikikker. 
Volgorde van kleuren: rug; vlekkenpatroon; buik; achterpoten 
Brannen: a: SAVAGE (1968); b = eigen waamemingen; 

c = DALY & MYERS (1967) 
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kleuren van de pijlgifkikkers, gebruik
ten DALY & MYERS {1967) een aantal 
dieren uit verschillend gekleurde popu
laties van D. pumilio. Ze kozen daarbij 
uit een kleurschakering van fel rood 

tot olijfkleurig. Met behulp van chemi
sche extractiemethodieken isoleerden 
ze de huidgiften en toetsten deze op hun 
toxiciteit door ze te injecteren in mui
zen. Er bleek geen enkele relatie te ont
dekken tussen giftigheid en kleur. Om 
de relatie tussen kleur en huidafschei
dingen te kunnen vaststellen, hadden 
naar mijn mening ook de stoffen die een 
vieze smaak veroorzaken bij het onder
zoek betrokken moeten worden. Deze 
bleken bij de chemische opwerking ver
loren te zijn gegaan. Met de bier be
schreven experimenteD kon daarom 
geen relatie tussen de huidafscheidingen 
en de kleur worden aangetoond. De bei
de onderzoekers mer ken wei op dat een 
beschermende functie van de huidgiften 
op zich hooguit een neveneffect is. 
Het is eigenlijk ook niet te verwachten 
dat bij bet eerste contact tussen een 
predator en prooi de huidgiften direct 
in de bloedbaan van de predator te
rechtkomen en zo hun werking kunnen 
doen. In bet algemeen is te verwachten 
dat een predator zijn slachtoffer door 
de onaangename smaak snel loslaat. 
Indien bet gif echter lang genoeg in de 
bek van de predator is, kan het wei via 
bet mondslijmvlies bet lichaam binnen
dringen en verkrampend werken {DALY 

& MYERS, 1967). Dat de irriterende 
smaak van de huidafscheiding een be
langrijk afweermechanisme is, blijkt 
uit een experiment met de kouse
bandslang Thamnophis sirtalis en de 
Gouden gifkikker Dendrobates auratus 
{BRODIE & TUMBARELLA, 1978). Deze 
slang kan geen kleuren onderscheiden. 
Toen een aantal van deze slangen Bufo 
americanus en D. auratus van gelijke 
grootte als voedsel aangeboden kreeg, 
bleken ze daartussen onderscheid te 
kunnen maken. De voedseldieren wer
den in willekeurige volgorde aangebo
den. Aile B. americanus werden opge
geten, terwijl D. auratus elke keer door 
dezelfde slangen wei werd aangevallen, 



maar steeds weer werd uitgespuugd 
(van 58 D. auratus overleefden zes die
ren het experiment niet). 
In andere experimenten werden grote 
roofmieren (Paraponera clavata) en 
spinnen (Cupiennius coccineus) ge
bruikt (FRITZ, RAND & DE PAMPHILIS, 

1981; SZELISTOWSKI, 1985). Deze pre
datoren kiezen hun prooien via smaak
papillen op de uiteinden van de anten
nen (mieren) en/ of poten en palpen 
(spinnen). 
De mieren werden in contact gebracht 
met D. pumilio en met onopvallend 
gekleurde, niet giftige Eleutherodac
tylus-soorten van gelijke grootte. D. 

Dendrobates pumilio uit de omgeving van Siquirres (Costa Rica). 
De grote zwarte vlek is uitzonderlijk. 
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pumilio werd daarbij niet als prooi ge
accepteerd en vaak veegden de aanval
Jers de tasters en/ of monddelen af. 
Een enkele D. pumilio werd wei door 
een mier gestoken, maar dit bleek niet 
dodelijk. Zo goed als alJe Eleuthero
dactylus-soorten werden als prooi ge
accepteerd en stierven na een steek. 
Bij de spinnen verliep het experiment 
hetzelfde. D. pumilio werd niet of nau
welijks gebeten. De Eleutherodactylus
soorten werden allemaal opgegeten. 
Uit deze experimenten blijkt dat de 
smaakstoffen uit de huidafscheidingen 
op zich al effectief zijn als afweer tegen 
predatoren. Daarbij hebben de even
tuele waarschuwingskleuren maar een 
beperkt nut. Het merendeel van de pre
datoren 'heeft daar geen boodschap 
aan' , omdat ze geen kleuren onder
scheiden en/ of geen visuele jagers zijn. 
Zij zulJen de relatie tussen kleur en vieze 
smaak niet kunnen leggen. Het is dan 
ook maar de vraag of de opvallende 
kleuren inderdaad als waarschuwings
kleuren gezien moeten worden. 
Dieren die geen kleuren kunnen zien, 
zien de wereld in grijstinten. De dwarse 
strepen, vlekjes, kringen, lijnen en 
andere (contrasterende) patronen blij
ken dan juist een camouflerende wer
king te hebben. Bekijkt u maar eens 
zwartwitfoto's van pijlgifkikkers. Een 
goed voorbeeld van de camouflage
werking bij D. pumilio is de foto op 
bJadzijde 10 in VAN WIJNGAARDEN 

(1986). Het diertje is slechts met zeer 
veel moeite te vinden op de foto. 
Een argument dat pleit voor de waar
schuwingsfunctie van de feJJe kleuren is 
dat pijlgifkikkers vaak relatief lang op 
hun plek blijven zitten als ze benaderd 
worden. Dit doen ze dan omdat hun fel
le kleuren hen beschermen. Maar men 
kan ook precies het tegenovergestelde 
beweren. Camouflage werkt het beste 
door je zo lang mogelijk stil te houden! 
Als ik afga op mijn ervaringen, is het 
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zelfs voor dieren die wei kleuren kunnen 
onderscheiden moeilijk om pijlgifkik
kers met hun felle kleuren te ontdekken. 
In de schaduwrijke omgeving waarin de 
kikkers voorkomen, verliezen de felle 
kleuren als bet ware hun kracht. De 
kleur van de dieren lijkt niet zo veel uit 
te maken in deze donkere omgevingen. 
Ook in lichtere situaties kunnen felle 
kleuren camouflerend werken door be
paalde delen van bet lichaam fel te 
kleuren (bijvoorbeeld door de felle 
rugstrepen van Phyl/obates vittatus 
wordt de aandacht van bet lichaam 
afgeleid en de kikker als geheel niet 
herkend). Uit bet voorgaande moge 
blij ken dat de functie van de kleuren 
bij de pijlgifkikkers en een eventuele 
relatie met de smaak en giftigheid van 
de huidafscheiding nog lang niet dui
delijkzijn. 

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

DENDROBATES PUMIL/0: COLOUR 
VARIATIONS AND THE FUNCTION 
OF THESE COLOURS 
It is generally accepted that colouration of ani
mals can have a warning function. Brightly colou
red and toxic dendrobatids are supposed to have 
aposematic colouration. 
D. pumilio has an extremely variable colouration 
pattern: from bright red to dull green. Research 
with these frogs showed that there was no relation 

between colouration and the toxicity of the skin 
secretions. Experiments with D. pumilio and 
arthropod predators showed that this species is 
distasteful even to non-colour vision predators. 
These findings suggest that aposematic colourati
on is not an essential of the defence against preda
tors. Since the colour patterns of dendrobatids 
lose their brightness in the heavily shaded natural 
habitats, and since the important group of non
(colour-)vision predators see these colours only in 
gray tints (or cannot see them at all), it can bear
gued that these colours might serve as camou
flage. 
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Bij foto's pagina 60. Kleurvormen van Dendrobates pumilio. Linksboven exemplaren van Guilpiles, 
rechtsboven een uit de omgeving van Siquirres. Eronder staan terrariumexemplaren waarvan de 
exacte vindplaats niet bekend is. 
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De Indonesische blauwstaartskink (Emoia 
kordoana) en de Polynesische blauwstaartskink 
(Emoia cyanura) in het terrarium 

INLEIDING 
In diverse algemene boeken over rep
tielen wordt Lygosoma cyanura, tegen
woordig ook wei Emoia cyanura, de 
Polynesische blauwstaartskink ver
meld. Onder deze naam worden de 
laatste jaren af en toe skinkjes geim
porteerd. Het betreft dan meestal niet 
de Polynesische, maar de Indonesische 
blauwstaartskink, Emoia kordoana. 
De dieren blijken in terraria goed te 
houden en hebben alles in zich om bin
nen de terrarriumliefhebberij populair 
te worden. 
De Polynesische en de Indonesische 
blauwstaartskink lijken bijzonder veel 
op elkaar. Door de wetenschap wordt 
eigenlijk pas sinds 1920 (STERNFELD, 
1920) onderscheid tussen deze twee 
soorten gemaakt. In meer algemene 
literatuur en bijvoorbeeld ook bij de 
importeurs worden de dieren van beide 
soorten nog bijna altijd als Emoia 
cyanura beschreven. De verschillen tus
sen de soorten zijn gering, maar duide
lijk. 

EMOIA CYANURA 
De Polynesische blauwstaartskink 
wordt ongeveer zo groot als een kleine 
muurhagedis, maar is slanker en plat
ter. De dieren zijn donkerbruin tot 
zwart, met vanaf de snuit tot op de 
staart een gelige middenstreep, die over
gaat in de staartkleur. Over de ogen 
lopen twee gelige strepen, over de flan
ken. De staart is blauwgroen tot blauw 
en is aan de wortel bijna even dik als 
het lichaam. Vandaar wordt de staart 
geleidelijk dunner. Oudere dieren heb
ben de neiging de gelige streeptekening 
te verliezen. 

Deze soort komt voor in Polynesie, 
Nieuw-Guinea en op de Molukken. Het 
lijkt erop dat in dat grote gebied nog 
verschillende soorten onder de naam 
E. cyanura schuilgaan. Zo noemt 
HENLE (1990) nog de soortE. pheonura, 
die zich door een iets andere staartkleur 
zou onderscheiden. 

EMOIA KORDOANA 
De Indonesische blauwstaartskink on
scheidt zich van de Polynesische op de 
volgende punten. De middenstreep ein
digt kort achter de achterpoten, voor de 
staart. De blauwe kleur van de staart 
komt als bet ware voort uit de twee 
dorsolateraalstrepen. De staart wordt 
aan de wortel ook plotseling dunner. 
Oudere dieren worden tussen de dorso
lateraalstrepen steeds Iichter. De Indo
nesische blauwstaartskink heeft een 
kortere snuit dan de Polynesische en 
verschilt bovendien in een aantal schub
kenmerken. Voor de praktijk is dat 
minder bruikbaar. 
De Indonesische blauwstaartskink 
komt voor op Java, Kalimantan en 
Sulawesi, bovendien op de Nieuwe 
Hebriden en Nieuw-Guinea. Het ver
spreidingsgebied van beide soorten 
overlapt gedeeltelijk. 

GEGEVENS IN DE LITERATUUR 
Hoewel deze dieren nogal eens in de 
literatuur genoemd worden, is de infor
matie daarin toch tamelijk schaars. 
FUHN, 1972) bijvoorbeeld meldt aileen 
dat de dieren wijd verspreid zijn. Overi
gens is het op pagina 288 van dat boek 
afgebeelde dier eenE. kordoana. Ande
re boeken weten ook niet veel meer te 
melden dan dat de dieren een blauwe 



Schematische weergave van de verschillen tussen E. kordoana en E. cya-

doana ook wei eens in of bij rijstvelden 
voorkomt. 
GREER (1968) onderzocht de legsel
grootte van een aantal soorten van het 
genus Emoia, o.a. E. cyanura. Het 
schijnt dat bij dieren van dit genus de 
afmetingen van het dier bepalend zijn 
voor de legselgrootte. E. cyanura legt 
twee eieren per keer en andere soorten 
van vergelijkbaar formaat ook. Het 
ligt voor de hand te veronderstellen 
dat ook E. kordoana twee eieren legt. 

nura. Links£. cyanura, rechtsE. kordoana. ERVARINGEN IN TERRARIA 
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staart hebben. 
Summiere informatie over de biotoop 
van deze dieren vond ik in HENLE 

(1990). Emoia cyanura en E. pheonura 
bewonen op de Gezelschapseilanden 
dichtbegroeide plaatsen op open plek
ken in het bos en tangs bosranden. Hen
le vond geen blauwstaartskinken in 
dicht bos of bij bewoning. Hij vond de 
dieren ook in de dichtbegroeide spatwa
terzone bij watervallen en tangs be ken. 
Direct tangs de kust trof hij de dieren 
slechts zelden aan. De dieren Ieven er 
tussen de lage kruiden, op steenblok
ken, stengels en op de bladeren van de 
planten. Ze verstoppen zich onder an
dere onder 'grote' stenen. Henle heeft 
de dieren niet op borneo zien klimmen. 
RINKE ( 1987) heeft Polynesische 
blauwstaartskinkjes op Tonga gevon
den in allerlei bosbiotopen. Op zonnige 
open plaatsen die met droog blad be
dekt zijn vond hij de dieren in dicht
heden van tegen de twintig dieren per 
vierkante meter. 
FOEKEMA (1977), vond op Sulawesi 
blauwstaartskinkjes in struiken in bos
randen en in open bos. 
VERMEULEN & SPAANS (1987) vonden 
een Indonesische blauwstaartskink in 
de maag van een koereiger. Zij namen 
waar dat koereigers hun voedsel hoofd
zakelijk in rijstvelden zoeken. Daaruit 
zou kunnen worden afgeleid datE. kor-

De firma Vivaria heeft in verschillende 
van de door hen gebouwde paludaria 
Indonesische blauwstaartskinkjes, E. 
kordoana dus, ondergebracht. Deze 
paludaria zijn dicht beplant, hebben 
een bevloeide achterwand en zijn daar
door bijzonder vochtig. De verlichting 
is afgestemd op plantengroei en veel 
intensiever dan in terraria gebruikelijk 
is. Met een ventilator wordt doorlopend 
Iucht uit de bak afgevoerd en zo verse 
Iucht aangezogen. 
De skinkjes bleken in die paludaria 
bijzonder levendige terrariumdieren, 
met als opvallende karaktertrek een 
grote nieuwsgierigheid. De dieren zijn 
de hele dag door in de weer. Als voedsel 
worden de gewone voedseldieren aange
boden: krekels, fruitvliegen, wasmot
ten en een enkele keer huisvliegen. 
Af en toe worden fruitvliegen bestoven 
met Osspulvit, om kalk en vitamine D2 
toe te dienen. De skinken accepteerden 
alle soorten insekten. Bij het open
schuiven van de voorruit komen de 
dieren al nieuwsgierig aanrennen, en 
het is soms opletten geblazen dat de 
dieren niet via een arm naar buiten 
lopen. De jacht is bepaald fanatiek. 
Aangestoken door de beweging van de 
voedseldieren maken de dieren grote 
sprongen door de bak om hun prooi te 
bemachtigen. Ik heb gezien dat ze, met 
een krekel in de bek in staat waren een 
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tweede en zelfs met die twee in de bek 
nog eens een derde krekel te vangen. 
In de genoemde paludaria planten de 
dieren zich ook voort. Hoe dat precies 
gebeurt is niet erg duidelijk. Op een 
gegeven moment I opener gewoon jonge 
dieren in de bak. Aangezien deze 
skinken eieren leggen, moet er ergens 
in de bak toch een plekje zijn dat vol
doet aan de eisen die de dieren aan hun 
legplaatsen stellen. Het betekent waar
schijnlijk ook dat de eieren op een 
natte plaats worden gelegd. Niet aile 
eieren komen uit. Bij het vernieuwen 
van een bak werden meer dan tien niet
uitgekomen eieren achter de varen
wortel achterwand gevonden. 
Er komt steeds maar een nieuw jong 
te voorschijn, wat erop zou kunnen 
duiden dat de vrouwtjes in deze terraria 
slechts een enkel ei leggen. 
Jonge dieren werden in hetzelfde soort 
terrarium opgekweekt. Op een dieet van 
kleine insekten, grotendeels fruitvlie
gen, groeiden de jongen op tot (op het 
moment van schrijven) bijna volwassen 
exemplaren, zonder noemenswaardige 
problemen. 
Een probleem is wei het feit dat de die
ren slechts per paar kunnen worden ge
houden. Meer exemplaren in een bak 
veroorzaakt gevechten die pas ophou
den als er een paartje over is. De twee 
dieren van een paartje kunnen elkaar 
ook wei eens een tijdje najagen, maar 

dat wordt zelden men ens. Meestal zitten 
de dieren kart na zo'n jachtpartij weer 
broederlijk naast elkaar. 

CONCLUSIES 
Emoia cyanura en E. kordoana Ieven 
op vochtige begroeide plaatsen. Beide 
soorten leggen twee eieren per keer. 
E. kordoana is in vochtige begroeide 
paludaria goed te houden en heeft zich 
er zelfs in voortgeplant. Vanwege de 
felle kleuren en het levendige gedrag 
zijn deze skinkjes een aanwinst voor 
onze hobby. 
Met dank aan Freek Glas en Peter Velt
huysen, voor het gebruik van hun terra
riumervaringen. 

EMOIA CYANURA AND EMOIA 
KORDOANA IN CAPTIVITY 
Emoia cyanura lives in Polynesia and New Gui
nea. It is found on clearings and forest edges in ve
getation. Emoia kordoana is found on Indonesi
an Islands, including New Guinea, on similar pla
ces. E. cyanura lays two eggs in a clutch. The same 
is expected of E. kordoana. In wet, ventilated and 
intensively lighted paludaria E. kordoana thrived 
well and even bred. It is an active animal feeding 
on all the usual insects. 
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van kwekerij 

naar u thuis! 

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

10,50 
19,50 
37,50 

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

volwassen I 30 st. MEELWORIIEN 

Verpakking•: 

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

SPRINKHANEN 
middel formaat 

gr~t form~at 

doosje/inhoud 

REUZEMEELWORM PRIJS 
doosje/inhoud 30 st. 3,90 

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

1000 gr. 82,50 

REGENWORIIEN PRIJS 
doosje/inhoud 15 st. 3,00 

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

450 st. 65,00 

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

lnsekt Expresse Ievert door geheel 
. Nederland, gegarandeerd vers! Huis- en 
veldkrekels, buffalowormen, wasmotten, 
fruitvliegen en krulvliegen, meelwormen, 

· tebo's, etc.! 
Zo bestelt U: 

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

als u nadere informatie wilt! 
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