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Bij de voorplaat: De Groene leguaan (Iguana iguana) 

Taxonomische status: Infraorde Iguana, familie Iguanidae, onderfamilie Iguaninae. 
Verspreiding : Van zuidelijk Mexico tot Brazilii! en Bolivia, en ook op een aantal Antilliaan-

se eilanden. 
Beschrijving : Kop-romplengte tot 50 em, totale lengte 150 em, mogelijk nog Ianger. De 

basiskleur is meestal groen met zwarte tekening, maar er zijn ook bruine en 
zwarte dieren. Er komen ook oranje en gele deelkleuren voor als geografi
sche variatie of als paarkleed. 

Biotoop : Meestal tropisch regenwoud, dicht bij rivieren. Ook op of bij stranden, op 
de Antillen op de rotsen. Soms Ieven ze op de daken van gebouwen. 

Voedsel : Groene leguanen zijn alleseters. Ze hebben een voorkeur voor plantaardig 
voedsel. Vooral de jongen eten ook veel eiwitrijk voedsel, soms in de vorm 
van insekten of aas. 

Voortplanting : Deze dieren leggen hun eieren in de droge tijd. De eieren komen in bet begin 
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van de regentijd uit. De exacte tijd is daarom afbankelijk van de plaats waar 
de dieren voorkomen. Groene leguanen leggen hun eieren (tot zeventig stuks) 
in uitgebreide nestsystemen van gegraven gangenstelsels. De eieren komen na 
drie maanden uit. Jonge dieren blijven lang bij elkaar in de lage niveaus van 
bet bos. 

: Het zijn uitgesproken dagdieren, die's ochtends hoog in de bomen de eerste 
zonnestralen opzoeken om zich op te warmen. Ze eten regelmatig, en ze ver
mijden de felste zonnestralen. De dieren vluchten bij gevaar bet water in. 
Omdat de bevolking op ze jaagt om ze te eten, zijn ze op veel plaatsen nogal 
schuw. 

: Een ruime behuizing is noodzakelijk, ook al gaat bet om nog zo weinig die
reo. Het is nodig ze veel klim- en zongelegenheden met verschillende tempe
raturen aan te bieden. Een gemakkelijk schoon te houden ruimte is heel 
belangrijk voor de hygiene. 

Tekening: Harry Biard, tekst: John Boonman. 



R.E. Molderink 
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Het houden en kweken van de Blauwe 
gifkikker (Dendrobates azureus) 

INLEIDING 
De Blauwe gifkikker (Dendrobates azu
reus) werd door Hoogmoed in 1968 in 
bet zuiden van Suriname ontdekt. Hij 
komt daar aileen voor in de gelsoleerde 
bosresten op de verder kale Sipaliwini
savanne. In 1969 besehreef Hoogmoed 
deze kikker als een nieuwe soort. Gezien 
de grote overeenkomsten met D. tincto
rius gaan er stemmen op om hem bij 
deze soort onder te brengen. D. azureus 
ondersebeidt zieb door zijn kleur en zijn 
ovale trommelvlies van D. tinctorius. 
De kleur varieert van liebtblauw tot 
donkerblauw met een zwart vlekken
patroon. De zwarte vlekken zijn soms 
zo klein dat een gebeel blauwe kikker 
lijkt te ontstaan. De vrouwtjes kunnen 
5 em groot worden en zijn daarmee ge
middeld een centimeter groter dan de 
mannetjes. Een ander kenmerkend ver
sebil is dat de vingertoppen van bet 
mannetje ongeveer een kwart breder 
zijn dan die van bet vrouwtje. Door de 
diepere inkeping op de top ontstaat er 
een soort bartvorm. Hierdoor zijn de 
mannetjes vrij makkelijk van de vrouw
tjes te ondersebeiden. 

TERRARIUM 
Het terrarium waarin ik mijn groepje 
van vier vrouwtjes en een mannetje 
beb gebuisvest meet 80x80xl20 em 
(lxbxh). Aan de voorkant bevindt zieb 
over de gebele breedte een waterge
deelte van 12 em breed en 10 em diep. 
De temperatuur wordt op ongeveer 
27°C gebouden. Met een ultrasoon 
werkende luebtbevoebtiger voer ik drie 
keer per dag de luebtvoebtigheid op 
naar 1000fo. Dat gebeurt 's oebtends 
een kwartier lang, vlak voordat de 

verliehting aangaat. Rond bet middag
uur en 's avonds doe ik dat nog een 
keer een kwartier. De verliebting be
staat uit vier TL-buizen van 18 watt, 
twee PL-lampen van 11 watt en een 
spotje van 40 watt. Om 8.00 uur gaan de 
lam pen aan en om 23.00 uur worden ze 
uitgesebakeld. De beplanting bestaat 
hoofdzakelijk uit orebideei!n en tilland
sia's,enmosopdebodem. Voorverdere 
bijzonderbeden verwijs ik naar MOLDE

RINK (1988). 

VOEDSEL 
HOOGMOED (1971) beeft via maag
onderzoek vastgesteld dat bet voedsel 
van deze kikker in de natuur hoofd
zakelijk uit springstaarten (Collem
bola) bestaat. SILVERSTONE (1975) 
noemt mieren de belangrijkste voedsel
bron voor Dendrobatidae in bet alge
meen. Mieren zijn in de praktijk niet 
kunstmatig te kweken. Springstaarten 
zijn wei te kweken, maar dat gaat zo 
langzaam dat ze niet in voldoende mate 
voorbanden zijn om de eetlustige kik
kers van genoeg voedsel te voorzien. 
Dat lukt bij mij aileen met grote en 
kleine fruitvliegen. Ik voer de kikkers 
dan ook uitsluitend met deze vliegjes. 
Grotere insekten aanbieden heeft wei
nig effect. De kikkers pakken ze af en 
toe wei maar ze spugen ze onmiddellijk 
uit. Ook na een of twee weken vasten 
aeeepteren ze geen grotere insekten. 
Doordat deze relatief grote kikkers zieh 
met dergelijke kleine insekten voeden, 
zijn ze de bele dag aetief om de nood
zakelijke hoeveelbeid binnen te krijgen. 
Ik bepoeder de fruitvliegen afwisselend 
met de kalk-vitaminenpreparaten Gis
tocal en Osspulvit. Het is opvallend dat 
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Het terrarium. Foto: R.E. Molderink. 

de kikkers de met Osspulvit bepoederde 
vliegjes eerder eten dan 'schone' vlieg
jes. Ik heb niet kunnen ontdekken of 
daarbij kleur, smaak of geur (Osspulvit 
ruikt naar vanille) een rol spelen. Oude 
potten van de fruitvliegkweek zet ik 
altijd in het terrarium, zodat de kikkers 
de mijten kunnen opeten die vaak in 
deze potten zitten. 
Overigens ben ik erachter gekomen dat 
te veel voeren van de kikkers nadelig 
werkt op het leggen van eitjes. Delaat
ste jaren voer ik twee keer in de week. 

GEDRAG 
De Blauwe gifkikker is een rustig~ 

kikker die zich de hele dag laat zien. 
Mijn dieren zijn bij wijze van spreken 
handtam. Ook mijn nakweekdieren 
verliezen naarmate ze groeien hun 
schuwheid. Tijdens, en vooral na het 
voeren, vechten vrouwtjes onderling 
nogal eens. De dieren proberen elkaar 
hierbij op de grond te duwen door met 
de kop en de buik druk op de tegen
stander uit te oefenen. Het gevecht is 

pas afgelopen als een van de dieren 
plat op de grond blijft liggen. Als het 
dier daarna zijn kop weer opsteekt, 
begint de schermutseling opnieuw. 
In de regel zijn de dieren zo minuten
lang met elkaar in de weer. Soms kan 
het uren duren. 
ledere kikker heeft na verloop van tijd 
een vaste rustplek in het terrarium die 
hij tegen 20.00 uur opzoekt. Opvallend 
is dat het mannetje vaak hoger in het 
terrarium zit dan de vrouwtjes. Ook 
vind ik opmerkelijk dat ik de dieren 
vrijwel nooit in het water zie zitten. 

VOORTPLANTING 
Het vrouwtje begint het paringsritueel 
door het mannetje op te zoeken en hem 
daarna met de neus aan te raken en met 
een voorpoot kleine tikjes op de rug 
te geven. Dit ritueel gaat vaak uren 
door. Soms maakt het mannetje een 
zacht zoemend geluid, dat buiten het 
terrarium nauwelijks hoorbaar is. Het 
is te vergelijken met het zoemen van 
een hommel. Hij hapt Iucht en perst het 
langzaam weer naar buiten door zijn 
flanken in te trekken. Na verloop van 
tijd zoekt het mannetje een geschikte 
plek om de eieren af te zetten. Daarvoor 
heb ik petri-schaaltjes in het terrarium 
geplaatst met daaroverheen een halve 
kokosnoot met een gat erin. Het vrouw
tje volgt hem bij deze verkenning. Uit
eindelijk bleek dat de dieren steeds op 
dezelfde plek de eieren legden. Ze heb
ben kennelijk een voorkeur voor een 
bepaald petri-schaaltje. Omdat ze an
dere in het terrarium geplaatste petri
schaaltjes niet gebruikten, heb ik die 
uiteindelijk verwijderd. De legsels be
staan uit drie tot zes eitjes. De zwarte 
kern en van enkele millimeters liggen elk 
in een gelatine-omhulsel van 8 tot 10 
mm grootte. Oat aantal is in vergelij
king met andere soorten pijlgifkikkers 
weinig. Een heel enkele keer heb ik wei 
eens een legsel van negen eitjes gevon-
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den. Het mannetje verzorgt het legsel 
door regelmatig de eitjes te bevochti
gen. WEYERS (pers. med.) stelt dat dit 
bevochtigen ook schimmelwerend zou 
werken. Ik haal de legsels echter a1 
na een dag of twee weg om ze meer ge
controleerd te Iaten ontwikkelen. Van 
schimmelvorming op de eieren heb ik 
geen last. Ik haal de legsels weg om 
te voorkomen dat boven op half ont
wikkelde legsels nieuwe eitjes worden 
gelegd. Zo heb ik ooit eens drie legsels 
boven op elkaar gevonden, die zich 
overigens normaal ontwikkelden. Soms 
komt het voor dat enkele eitjes niet be
vrucht zijn. Dat is al na een dag oftwee 
te zien, doordat ze wat grijzer worden. 
Bevruchte eitjes blijven aan de hoven
kant goed zwart. Ik verwijder de on
bevruchte eitjes niet om beschadiging 
van de gelatine-omhulsels van de andere 
eitjes te voorkomen. Nadelige effecten 
op de andere eitjes heb ik niet kunnen 
constateren. Eitjes met een afwijkende 
vorm ontwikkelen zich niet verder. 
Aan de petri-schaaltjes voeg ik zoveel 
water toe dat de bovenkant van de eitjes 
nog met de Iucht in aanraking komt. 
Zo kunnen ze de noodzakelijke zuur
stof uit de Iucht opnemen en koolzuur 
afgeven. Mijn ervaring is dat de em
bryo's anders afsterven. 
Ik zet de petri-schaaltjes op de bodem 
van een plastic bak die in een met water 
gevuld aquarium drijft. De tempera
tuur van dit water houd ik op ongeveer 
23 °C. In dit aquarium groeien ook de 
larven op. Na ongeveer vijf dagen is 
de zogenaamde neurale groeve op de 
bovenkant van de eitjes te zien. Ben dag 
of twee later zijn de contouren van 
kikkerlarven al duidelijk te zien. Ze 
liggen boven op de dooierzak en bewe
gen aile kanten op. Als ze door hun 
heftige bewegingen omgedraaid liggen, 
komen gezonde larven altijd weer in de 
oorspronkelijke positie met de buik 
naar beneden terug. Larven die op hun 

kant blijven liggen, ontwikkelen zich 
doorgaans niet meer en sterven. Ge
zonde larven ontwikkelen fijn vertakte 
rood gekleurde kieuwen die tot dicht 
bij het omhulsel van het eitje komen. 
Opmerkelijk is dat de rechterkieuwen 
degenereren en de linkerkieuwen zich 
juist sterker ontwikkelen. Het zijn net 
kleine beweeglijke wormpjes. 
Na ongeveer vijftien dagen worden de 
kieuwen steeds kleiner en hebben de 
larven langzamerhand bet uiterlijk van 
een echt dikkopje gekregen. Enkele 
dagen daarna komen de larven uit. De 
ontwikkelingsduur van de larve is af
hankelijk van de temperatuur en duurt 
bij een temperatuur van 22°C 18 tot 
21 dagen. Vlak voor het uitkomen van 
de larven zwellen de eitjes iets op. 
Door veel te kronkelen breken de larven 
door bet omhulsel been. Soms lukt dat 
niet. In dat geval help ik een handje 
door met een pincet bet omhulsel kapot 
te scheuren, waarna de larve zelf uit het 
ei komt. Deze larven zijn niet zwakker 
gebleken, zoals wei eens wordt be
weerd. Ook deze larven ontwikkelen 
zich tot gezonde kikkers. Ik denk dat 
bet meer te maken heeft met bet feit 
dat het ene gelatine-omhulsel wat taaier 
is dan de andere. Ik kan me voorstellen 
dat in de vrije natuur de mannetjes, 
als ze de uitkomende larven ophalen, 
deze taaiere eitjes kapot drukken door 
er op te gaan zitten. Ook die larven 
kunnen dan op de rug van de kikker 
kruipen en elders in water worden 
afgezet. 
Na het uitkomen zijn de larven onge
veer 16 mm lang. Ik zet ze met vier stuks 
bij elkaar in een met water gevuld petri
schaaltje. Daarin laat ik ze drie dagen 
teren op het restant van hun dooierzak. 
Daarna voer ik ze met stuifmeel. Om be
derven van het water te voorkomen 
ververs ik het elke dag. Na een dag of 
acht hebben zich goed zwemmende kik
kervisjes ontwikkeld. Dan plaats ik 
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Dendrobates azureus. Foto: B.L. Laurens. 

ze bij elkaar in een aquarium van 
80x40x40 em (lxbxh). 
Ik ben afgestapt van het systeem van 
een bioiogiseh filter met 32 afzonder
lijke eompartimenten zoais WEYERS 

(1980) dat heeft besehreven. Na een 
half jaar experimenteren bleef er nog 
steeds sehimmeivorming op treden en 
groeiden de iarven sleeht. 
Het aquarium is met 25 em water ge
vuld. Op de bodem ligt fijn grind en 
wat stukken steen en hout. Met een 
verwarmingseiement houd ik de tempe
ratuur op 23°C. Een pomp zorgt voor 
de filtering en de eireuiatie van het 
water. De bak is geheei begroeid met 
waterpianten ais penningkruid, water
pest, Cabomba en watervaren. Hierin 
groeien de iarven gezamenlijk op. 
Ondanks het feit dat deze iarven bekend 
staan ais kannibaiistiseh, ondervind ik 
weinig probiemen met onderlinge vraat
zucht. Door de diehte piantengroei 
komen de dieren nauwelijks met elkaar 
in aanraking. Gebeurt dit wei, dan 
zwemmen ze in een kringetje rond en 
bijten fel om zieh heen. Meestal verto-

nen aileen de staarten besehadigingen. 
Ik heb eehter nooit dode iarven gevon
den. Ook deze besehadigde iarven ont
wikkeien zieh tot gezonde kikkertjes. 
Ik voer de iarven hoofdzakelijk met 
rundertartaar en stuifmeel. Eens per 
maand geef ik ze forelle-pellets. De lar
ven hebben een duidelijke voorkeur 
voor dierlijke kost. Eenmaai per week 
ververs ik de helft van het water met iei
dingwater van dezeifde temperatuur. 
Dat is in mijn ogen absoiuut nodig om
dat er soms wei dertig tot veertig iarven 
in versehillende stadia van ontwikkeling 
rondzwemmen, die het water snei ver
vuilen. Mijn enige vorm van onderhoud 
van het aquarium is het verversen van 
water. Het is dus een gemakkelijk 
systeem. Beiangrijker is dat met dit 
systeem grote en sterke kikkertjes ont
staan. 
De aehterpoten beginnen na een dag of 
zestig te groeien. Na ongeveer taehtig 
dagen breken de voorpoten door. Deze 
zijn dan a! helemaai uitgegroeid. Het 
is mij opgevalien dat bij mijn dieren 
de reehtervoorpoot altijd het eerst ver-
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Dendrobates azureus. Foto: B.L. Laurens. 

sehijnt. Zo gauw de voorpoten zijn 
doorgebroken, plaats ik de aankomen
de kikkertjes in bet vijvertje van een 
apart opkweekterrarium. Het terra
rium meet 40x35x35 em (lxbxh) en bet 
vijvertje is 12x5x3 em groot. Een spotje 
van 40 watt zorgt voor de verliehting en 
de verwarming. 
Als na tien dagen de staart volledig is 
geresorbeerd, klimt er een 18 mm groot 
kikkertje op bet land. Het heeft nog 
niet helemaal de kleur en bet uiterlijk 
van een volwassen kikker. De kleur is 
-nog vaalblauw en de neus is nog wat bol 
van vorm. De eerste dagen verstopt bet 
diertje zieh nog. Pas daarna begint bet 
te eten. In eerste ins tan tie zijn dat kleine 
diertjes als mijten en springstaartjes. 
Ze eten pas na een week of twee fruit
vliegjes. Ik heb de ervaring dat er altijd 
kikkertjes sterven als ik te snel vliegjes 
voer. In tegenstelling tot de volwassen 
kikkers voer ik de jonge diertjes wei 
ruimsehoots. Ik zorg dat er altijd voed
seldiertjes in bet terrarium te vinden 
zijn. 
Bij een goede verzorging duurt bet on-

geveer veertien maanden voordat de 
dieren volledig zijn uitgegroeid. AI na 
een maand of tien kunnen de kikkers 
de eerste eitjes leggen. 
In de tweeenhalf jaar dat ik inmiddels 
met deze kikkers kweek, heb ik ruim 150 
jonge kikkertjes op bet land gekregen. 
Het grootste deel daarvan is uiteraard 
onder andere liefhebbers verspreid. 
Ik krijg geen reaeties dat deze kikkers 
problemen opleveren. Een tiental kik
kers dat ik zelf heb gehouden zorgt in
middels al weer voor eitjes. 

CONCLUSIE 
Mijn ervaring is dat de Blauwe gifkik
ker een gemakkelijk te houden kikker 
is. Niet alleen de kleur maar ook bet 
feit dat hij zieh de gehele dag laat zien 
maakt hem een aantrekkelijke kikker 
voor bet terrarium. Jammer is dat zijn 
natuurlijk biotoop zo klein is. Hij 
komt sleehts in enkele gelsoleerde bos
resten op de Sipaliwini-savanne voor. 
De kwetsbaarheid van de soort is om 
die reden groot. Het vangen van dieren 
uit hun biotoop is in mijn ogen dan ook 
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niet gewenst. De lietbebber zal met de 
beschikbare kikkers in zijn terrarium 
moeten zorgen dat er een levensvatbare 
populatie wordt opgebouwd. Dat bete
kent bijvoorbeeld dat kruisingen met 
andere soorten vermeden moeten wor
den. Er zijn kruisingen bekend van 
D. azureus met D. tinctorius, D. 
auratus en D. leucomelas (POLDER, 

1973). Om die reden houd ik de dieren 
niet met andere soorten samen. Ook de 
samenwerking tussen lietbebbers is van 
belang. Het initiatief van de vereniging 
Dendrobatidae Nederland om met ver
schillende lietbebbers tot een kweek
programma te komen juich ik dan ook 
van harte toe. 

DANKWOORD 
Ik dank de beer Wevers voor al zijn goede raad 
en praktische adviezen. 

KEEPING AND BREEDING 
(DENDROBATES AZUREUS) 
Dendrobates azureus is a close relative of D. tinc
torius. Males have larger finger discs than fema
les. Male discs are heart-shaped. The vivarium in 
which the animals were kept was lighted for IS 
hours a day. A temperature of about 27°C and a 
relative humidity of nearly 9SOJo were maintained. 
The frogs were fed on fruitflies. It was noted that 
fruitflies, powdered with Osspulvit were taken 
more readily than 'clean' flies. Old breeding jars 
from fruitflies were put in the vivarium, to allow 

the frogs to eat the mites which occur in these jars. 
Dendrobates azureus is rather tame. The females 
mutually fight. Females also take the initiative to 
mating. Eggs were always laid on the same place, 
sometimes several clutches on top of each other. 
To have more control over their development the 
author removes egges from the vivarium after two 
days. Eggs are placed in a petri dish with a little 
water. Submerged eggs die. At 23 °C, larvae hatch 
after 18 to 21 days. Sometimes the larvae need 
help to escape their eggcapsule. However these 
grow up as succesful as the other larvae. Larvae 
are raised in a densely planted aquarium, they are 
fed on trout pellets, beef and pollen. Sometimes 
up to forty larvae in different stages live together 
in that aquarium. Some larvae are attacked by· 
other and get damaged. However they still meta
morphose without any problems. Fourteen 
months after metamorphosis, the frogs can repro
duce. The author has bred over ISO froglets in two 
and a half year. 
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P. m. molurus, volwassen mannetje in vervelling. 

De verzorging en kweek van Python molurus 
molurus en P. m. bivittatus in het terrarium 

INLEIDING 
Dit artikel over de verzorging en kweek 
van twee ondersoorten van Python 
mo/urus is gebaseerd op mijn kweek
resultaten uit bet seizoen 1991/1992 en 
op informatie van een goede vriend 
die meer dan tien jaar ervaring heeft 
met bet houden van slangen. Mijn die
ren zijn ook van hem afkomstig, en 
zonder zijn adviezen was ik nooit zo ver 
gekomen. Het vrouwtje.P. m. bivittatus 
is ongeveer 3,5 m lang en woog voor de 
paringen ongeveer 25 tot 30 kilo. De 
leeftijd van de dieren was toen circa 
tien jaar. 
De dieren gedroegen zich altijd vriende
lijk tegen de verzorger. Ik heb drie 
mannetjes die in lengte varieren van 
2,5 tot 3,5 meter. De twee kleinste 

moest ik apart houden van de grote 
omdat de mannetjes onmiddellijk be
gonnen te vechten zodra de dieren ge
zamenlijk gehuisvest werden. Daarbij 
werd ongeveer een derde van hun li
chaam van de bodem opgeheven en pro
beerden ze elkaars Iichaam tegen de 
bodem te drukken zoals adders dat kun
nen doen in hun paringsgevechten. 
Ook beten ze elkaar. Daarom gebruikte 
ik aileen bet grootste mannetje voor de 
kweekpoging. 
Aile dieren eten ontdooide diepvries
konijnen maar bet vrouwtje accepteert 
soms aileen levende prooidieren. 
Het paartje P. m. molurus is in 1988 
in gevangenschap geboren en is eerste 
generatie nakweek van in bet wild ge
vangen dieren. Beide dieren zijn bijna 



2,5 meter lang en wegen elk ongeveer 
acht tot tien kilo. Zij zijn altijd agressief 
geweest, maar makkelijk te houden. 
Dit jaar heb ik voor het eerst met 
P. m. molurus gekweekt. De omstan
digheden waren identiek aan die waar
onder ik met P. m. bivittatus heb ge
kweekt. Mijn twee P. m. mo/urus eten 
graag ratten, maar omdat de dieren zo 
groat zijn, is het voor mij economi
scher om de dieren met konijnen te 
voeren. De slangen eten deze oak graag. 
Een verschil tussen beide ondersoorten 
is het aantal warrntegevoelige groeven 
tussen de lipschilden. P. m. molurus 
heeft oak een paar groeven in de onder
lipschilden (sublabialen) in tegenstel
ling tot P. m. bivittatus. Een ander 
verschil is dat P. m. bivittatus een 
paar schilden tussen het oog (subocu
lairen) en de bovenlipschilden (supra
labialen) heeft, die bij P. m. molurus 
ontbreken (VAN WOERKOM, 1980). 

HUISVESTING 
De twee terraria voor de P. m. bivittatus 
hebben elk een afmeting van 2,40xl ,25x 
2,00 m (lxbxh). Een terrarium van een 
meter hoogte is waarschijnlijk genoeg. 
De terraria zijn gemaakt van een vure
houten geraarnte bekleed met geplasti
ficeerd spaanplaat, dat gemakkelijk 
schoon te houden is. Voor de verwar-

P. m. molurus, juveniel. De bovenzijde van de kop is Iichter dan die van 
P. m. bivittatus. 

ming gebruik ik drie persglaslarnpen 
van elk 80 W die door een gewone huis
karner-thermostaat aan- en uitgescha
keld worden. AJs waterbakken gebruik 
ik .plastic bakken van 50x70 em en onge
veer 20 em diep. AJs bodembedekking 
gebruik ik houtsnippers die ontdaan 
zijn van lijmresten uit multiplex en 
spaanplaat. De houtvezels absorberen 
de urine, die deze dieren in grate hoe
veelheden uitscheiden, zeer goed. Ik 
heb oak kranten als bodembedekking 
geprobeerd, maar door de grootte van 
de dieren werd dit a! na een paar uur 
een grate puinhoop. 
De voorkant van het terrarium bestaat 
voor het grootste dee! uit ramen en 
deuren van 60x70 em, voorzien van 
4 mm glas. Oak heb ik een paar grate 
takken in het terrarium bevestigd, 
maar deze gebruiken de dieren nooit, 
misschien omdat hun zware lichaam 
niet geschikt is om te klimmen, zoals 
bij Morelia-soorten. P. m. molurus 
echter maakt vee! gebruik van de takken 
maar deze slang en zijn dan oak een stuk 
kleiner. 
P. m. mo/urus houd ik in een zelfde 
soort terrarium, maar met een andere 
afmeting. De afmeting van het terra
rium is 1,25xl,25x2,00 m (lxbxh). Als 
verwarming gebruik ik twee, door een 
thermostaat geschakelde, persglas
larnpen van elk 80 W en de waterbak 
is hetzelfde als in het terrarium van 
P. m. bivittatus. 

PARINGEN 
Voor zover ik weet is de belangrijkste 
factor voor het kweken van Boidae, 
het gescheiden houden van de geslach
ten, behalve in de paartijd. Dit is de 
meest natuurlijke manier om de slangen 
te houden. De dieren Ieven in de natuur 
tenslotte oak solitair. AJs ik de dieren 
zo houd, paren zij binnen een half uur 
nadat ik ze bij elkaar heb gezet. Oak een 
verlaging van de temperatuur tot 22 a 



LACERTA 51(3) 74 

Jong van circa vier weken oud. 

23°C, een maand voordat ik de dieren 
bij elkaar zet, kan een goede stimulans 
zijn. Dit deed ik bij P. m. molurus om 
er zeker van te zijn dat ze voldoende 
gestimuleerd zouden worden. Voordat 
de temperatuur wordt verlaagd, is het 
noodzakelijk om zeker te weten dat de 
laatste prooi volledig is verteerd. 
Anders loop je het risico dat de dieren 
maagproblemen krijgen vanwege het 
in de maag rottende voer. Om er zeker 
van te zijn dat er geen problemen ont
staan, stop ik ongeveer drie weken voor 
de temperatuurverlaging met voeren. 
Als de temperatuur ongeveer een 
maand lang laag is, verhoog ik deze 
weer langzaam tot 29 a 30°C. 
Voordat de dieren paren, is het belang
rijk dat het vrouwtje in een goede condi
tie verkeert, omdat ze vaak met eten 
stopt vanaf de eerste copulatie tot het 
leggen van de eieren. Dit geldt zeker 
wanneer het vrouwtje zelf de eieren be
broedt, omdat ze ook tijdens de broed
tijd niet eet. De ontwikkeling van de 
eieren kost zeer veel energie van het 
vrouwtje, en ze kan erg verzwakken 

wanneer ze bij het begin van de paartijd 
onvoldoende vetreserves heeft opge
bouwd; de laatste maand voordat ze 
eieren legt, heeft ze simpelweg geen 
ruimte in haar lichaam voor voedsel. 
Als de dieren slechts een keer paren 
dan kunnen ze gestimuleerd worden 
door ze een paar dagen van elkaar te 
scheiden en ze later opnieuw bij elkaar 
te zetten. Dit jaar heb ik beide onder
soorten slechts een keer bij elkaar 
gezet. De dieren werden op 1 december 
1991 bij elkaar gezet en zij bleven bij el
kaar tot het leggen van de eieren op 8 en 
10 april1992. Ze paarden in deze perio
de diverse keren. Een paring van P.m. 
bivittatus duurde meestal drie uur en dit 
gebeurde altijd op de bodem. P. m. mo
/urus deed dat echter ook in de takken 
en meestal slechts gedurende een uur. 

LEGGEN VAN DE EIEREN 
De laatste maand voor het leggen van 
de eieren was het heel duidelijk te zien 
dat de vrouwtjes van de twee onder
soorten eieren droegen. Het laatste deel 
van het lichaam was erg dik geworden 
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en een paar dagen voor bet leggen ver
scboof de zwelling meer naar achteren 
waardoor de staart iets werd opgetild. 
Zodra ik weet dat bet vrouwtje eieren 
draagt, neem ik de dieren aileen in 
uiterste noodzaak en zeer voorzichtig 
in handen. 
Het vrouwtje van P. m. molurus begon 
vroeg in de ochtend van de achtste april 
met bet leggen van haar elf eiereil en was 
daar zes uur later mee klaar. Het vrouw
tje P. m. bivittatus beg on met bet leggen 
van haar 35 eieren in de vroege ochtend 
van de tiende april en deed daar even
eens zes uur over. 
Twee eieren van P. m. molurus en vier 
eieren van P. m. bivittatus waren onbe
vrucht, maar ik was over dit resultaat 
toch tevreden. Zeker over dat van P. m. 
molurus, die slechts 2,5 m lang was. 
Natuurlijk heeft de grootte van bet 
legsel te maken met bet formaat van 
de slang en de soort, maar ik had niet 
verwacbt dat de kleinere P. m. molurus 
grotere eieren zou leggen dan P. m. 
bivittatus. De eieren van P. m. bivitta
tus waren gemiddeld 90x60 mm groot 
en wogen 190 gram, terwijl de eieren 
van P. m. molurus gemiddeld 120x70 
mm groot waren en 220 gram wogen. 
Beide vrouwtjes legden hun eieren zon
der problemen en ik kon, met uitzonde
ring van enig geblaas van de slangen, 
de eieren zonder problemen overbren
gen naar een broedstoof. 
Waarschijnlijk heb ik de vrouwtjes iets 
te weinig gevoerd. De dieren waren ex
treem vermagerd na bet leggen van de 
eieren, maar -meteen daarna hebben ze 
een paar ratten verorberd. Als de dieren 
na bet leggen niet willen eten dan kan 
bet vaak belpen om ze naar een andere 
omgeving te verplaatsen. 
De eerste tijd na bet leggen is bet belang
rijk om de vrouwtjes met kleine prooien 
te voeren, omdat bet anders kan gebeu
ren dat ze lange tijd voedsel weigeren. 
Ondanks dat ik de eieren had wegge-

haald, begonnen de vrouwtjes broed
gedrag te vertonen. Gedurende onge
veer een maand corrigeerden zij de tem
peratuur door middel van spiercontrac
ties. Beide vrouwtjes maakten deze 
spierbewegingen, ook als ze veel gege
ten hadden. Misschien eten de dieren 
in de natuur ook tijdens bet broeden. 
Mij was verteld dat ze ieder voedsel 
zouden weigeren zolang ze broeden, dus 
ik was verrast dat zeal zo kort na bet leg
gen van de eieren weer aten. 

IN CUBA TIE 
Ik ken kwekers die de vrouwtjes de eie
ren zelf Iaten bebroeden, en anderen 
die een broedstoof gebruiken. Bij deze 
twee ondersoorten acht ik beide metho
den bruikbaar, maar ik heb vanaf bet 
begin gekozen voor de broedstoof; die 
methode blijkt goed te werken. Ik 
plaatste aile eieren in drie aparte broed
stoven op matig vochtig vermiculiet. 
De broedstoven bestaan uit 4 mm dik 
gelijmd glas en ze hebben twee verdie
pingen. De temperatuur stond ingesteld 
op 31 a 32°C bij een relatieve lucht
vochtigheid van 85 a 900fo. Om de tem
peratuur zo constant mogelijk te hou
den, plaatste ik de broedstoven in een 
geisoleerde kast met een klein kijk
venster waardoorheen ik de eieren kon 
bekijken. 
Ik controleerde de eieren ten minste 
driemaal daags, maar meestal vaker, 
zeker de laatste dagen voordat ik bet 
uitkomen verwacbtte. Zowel van de 
eieren van P. m. bivittatus als die van 
P. m. molurus stierf een ei binnen 
twee weken. 
Uit eerdere ervaringen weet ik dat 
slechts een druppel water op een ei 
rampzalige gevolgen kan hebben. Na 
korte tijd begint bet ei te verkleuren van 
hagelwit naar lichtgroen, en bet begint 
een kwalijke geur te verspreiden. Ik was 
dan ook teleurgesteld toen ik op een 
ochtend de eieren inspecteerde en zag 
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Een overzicht van de terraria in de huiskamer. 

dat tien eieren in bet water bassin van de 
broedstoof dreven. De kit waarmee ik 
de eerste verdieping had bevestigd, 
bleek te zwak of niet vochtbestendig te 
zijn en bet had die nacht losgelaten. 
Toen ik deze ellende zag, was ik behoor
lijk kwaad op mezelf. Ik kon alleen de 
eieren drogen met een schone hand
doek en ze op de tweede verdieping 
leggen, die gelukkig leeg was. lk ver
wachtte uiteraard dat geen van deze 
eieren zou uitkomen. Een paar van deze 
eieren waren naar de bodem gezonken 
en moeten enkele uren onder water 
hebben gelegen. Dit voorval gebeurde 
slechts twee weken voor bet uitkomen. 
Een groot deel van mijn werk van dat 
jaar leek voor niets door zo'n banale 
fout. Maar ik kon tenminste nogjongen 
krijgen van de eieren in de andere 
broedstoven. Na zestig dagen ging er 
slechts een ei open. Toen er twee dagen 
later nog niets was gebeurd, sneed ik 
een paar eieren open zodat de jongen 
gemakkelijk uit de eieren konden ko
men. Ik kon zien dat de kleine slangen 
leefden toen ik ze met een stokje aan-

raakte. In de daarop volgende dagen 
gingen aile eieren open die op de eerste 
verdieping lagen. Tot mijn grote geluk 
kwarnen aile tien de eieren die in bet 
water waren gevailen uit. Ik was daar 
zeer verbaasd over en ik vraag me nog 
steeds af waarom deze eieren niet ge
storven zijn. Als andere kwekers bier 
ook ervaringen mee hebben dan boor ik 
dat graag. Na bet goede resultaat van 
dertig jonge P. m. bivittatus begonnen 
de eieren van P. m. molurus uit te 
komen. Deze eieren hadden een incuba
tietijd van 65 tot 72 dagen nodig en kwa
men aile zes uit zonder mijn hulp. 
Toen ik de broedstoof opende om de 
jongen er uit te halen moest ik heel 
voorzichtig zijn met het bewegen van 
mijn handen. Anders liep ik bet risico 
dat de jongen, die alleen nog met de kop 
uit bet ei staken, zich zouden terug
trekken in bet ei, en vervolgens mis
schien zouden verdrinken. Dat gebeur
de een paar keer en daarop sneed ik het 
ei geheel open en plaatste dit terug in 
de broedstoof. Na een tijdje begon het 
jong dan rond te kruipen. 



LACERTA 51(3) 77 

P. m. molurus, juveniel van circa vier weken oud. 

P. m. bivittatus, juveniel van circa vij f weken oud. De bovenzijde van de kop in donker. De donkere 
tekening loopt in ecn V-vorm door tot de voorzijde van de kop. 

JONGEN 
Het is heel gemakkelij k om het verschil 
tussen beide ondersoorten te zien 
wanneer je ze naast elkaar ziet. De 
jongen van P. m. molurus zijn niet zo 
lang als de jongen van P. m. bivittatus 

maar ze zijn wei zwaarder gebouwd. 
Ook de gewichten van de dieren ver
schilden nogal: mijn P. m. molurus 
wegen tussen de 125 en 130 gram, 
P. m. bivittatus tussen 91 en 115 gram. 
Beide ondersoorten reageren erg agres-
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De jongen werden ieder gehuisvest in een lege 
koekjesverpakking. 

sief zodra ze het ei verlaten hebben en 
in de hand genomen worden. Ze sissen 
en bijten dan heel erg. P. m. bivittatus 
wordt gemakkelijk tam wanneer ze gro
ter worden. Mijn volwassen paar P. m. 
molurus is echter altijd tamelijk agres
sief geweest, dus ik verwacht niet dat 
de jongen in de toekomst makkelijker 
hanteerbaar worden. Misschien een 
klein beetje. 
Met uitzondering van drie P. m. bivit
tatus eten aile jongen vanaf het begin 
zelfstandig. Sommige zelfs al voor hun 
eerste vervelling. Beide ondersoorten 
houden van volwassen muizen, en een 
groot deel van de jongen eet zelfs ratjes 
van een week oud. 

TOT SLOT 
Ik was erg trots op het resultaat toen 
ik voor de eerste keer met P. m. bivit
tatus kweekte, en ik weet dat deze on
dersoort erg attractief is voor de begin
nende slangenhouder. Op de eerste 
plaats is het een erg makkelij k te houden 
en robuuste slang, en slechts een enkel 
dier blijft agressief als het volwassen 
is geworden. 
Het enige minpuntje van deze soort is 
het formaat. Maar als je de ruimte hebt, 
dan zijn het aantrekkelijke dieren om 
te verzorgen. 
Ook om mee te kweken behoren ze 
tot de makkelijkste slangen van de 
familie Boidae. Het uitbroeden van de 
eieren is geen probleem als je over een 
goede broedstoof beschikt. Dat pro
bleem is dan ook al opgelost als je in 
de toekomst met andere eierleggende 
soorten wilt gaan kweken. 

BREEDING PYTHON MOLURUS MOLURUS 
AND.P. M. BIVITTATUS 
The author describes the successful captive repro
duction of two Python molurus subspecies during 
1991-1992. 
The article contains a detailed description of the 
terraria, important factors inducing copulation, 
egg laying, artificial incubation and hatchling 
husbandry. 
The author believes the most important factor in 
breeding this species and indeed all boids, is to 
keep the sexes separate until introduction in the 
breeding season. This season is triggered by a lo
wering of temperature to 22-23°C a month prior 
to introduction. 
Artificial incubation at Jl-32°C and 85-95% hu
midity is preferred by the author, although he also 
states that maternal incubation can be equally 
successful. 

LITERATUUR 
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Ervaringen met de Chinese kortpootsalamander 
(Pachytriton brevipes) 

INLEIDING 
Pachytriton brevipes wordt de afgelo
pen jaren regelmatig bij ons geimpor
teerd, en soms als Chinese vuurbuik
salamander verkoeht. Ondanks bet feit 
dat P. brevipes regelmatig in de handel 
wordt aangeboden en men dus kan aan
nemen dat vele salamanderliefuebbers 
deze salamander in hun bezit hebben, 
is er nog weinig over de voortplanting 
bekend. Ook over bet houden en het ge
drag in bet aquarium is nog weinig ge
sehreven. Om deze redenen leek bet ons 
nuttig binnen de Doelgroep Salaman
ders onze ervaringen en waarnemingen 
van de afgelopen vijf jaar aan deze 
salamander in een artikel te verwerken. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
P. brevipes komt voor in de bergen van 
bet zuidoosten van China, en is be
kend uit Chekiang, Kiangsi, Foukien, 
Kwangsi, bet noorden van Kouang
tong, Anhwei en bet zuiden van Hou
nan. Hier leeft P. brevipes in bergbeek
jes en riviertjes met koel en stromend 
water, dat ze zelden of nooit verlaten. 
De vindplaatsen liggen tussen de 100 en 
800 meter en waarsehijnlijk boger bo
ven de zeespiegel (THORN, 1968). 

BESCHRIJVING 
Voor de lengte van P. brevipes worden 
versehillende maten in de literatuur ge
noemd. THORN (1968) geeft voor devol
wassen exemplaren een lengte van 14 
tot 18 em; in GRZIMEK (1972) wordt een 
lengte tot 25 em vermeld. De volgende 
besehrijving is in een iets veranderde 
vorm van THORN (1968) overgenomen. 
De kop is Ianger dan breed, met een af
geronde, stomphoekige snuit, tamelijk 

kleine ogen, goed ontwikkelde lipzo
men en vooruitspringende klieren op 
de kop, met daaraehter een uitstekende 
klier. De kop is duidelijk van bet li
ehaam geseheiden door een kaakplooi. 
De rug heeft een iets verzonken groeve. 
De staart is fors en hoog, en is even lang 
als de rest van bet liehaam. Deze is boi
ler aan de basis en platter naar bet lob
vormige uiteinde toe. Een staartvin 
met een reehte rand bedekt voor twee
derde bet aehterste gedeelte van de 
staart, de onderkant heeft een smalle 
vin over de hele lengte. Het dier heeft 
tamelijk korte ledematen met vier vin
gers en vijf tenen; deze zijn kort en 
stomp. De huid is glad met vertieale 
plooien op de flanken en dwarse op de 
buik. De bovenkant is zwartbruin of 
olijfbruin. Op de flanken zitten soms 
zwarte vlekken. De onder kant is oranje
rood of geelrood met onregelmatige 
zwarte vlekken of stippen, die zieh soms 
groeperen op het midden van de buik. 
Deze salamander heeft een groot ver
spreidingsgebied, en bet is normaal dat 
de dieren versehillen vertonen naar ge
lang hun geografisehe herkomst. De 
exemplaren van oostelijk Foukien en 
Chekiang hebben zelden donkere vlek
ken op de flanken, die uit bet noorden 
van Foukien en Kiangsi wel. Bij deze 
laatste is de buik bezaaid met zwarte 
vlekken, terwijl bij de dieren uit bet 
oosten van Foukien en Chekiang de 
buikvlekken meer de neiging hebben 
zieh overlangs uit te strekken. Over on
dersoorten is ons weinig bekend. De 
enige genoemde ondersoort die we zijn 
tegengekomen in de door ons gebruikte 
literatuur in P. b. labiatus (CHANG, 
1933). 
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Vrouwtje in haar holletje. Foto: Lida van den Heuvel. 

GESLACHTSVERSCHIL 
Het geslachtsverschil is bij P. brevipes 
vaak moeilijk vast te stellen. De ge
slachtsrijpe mannetjes hebben een wit
achtige streepvormige vlek op bet einde 
van de staart. Soms is deze vlek onder
broken, zodat er slechts enkele witach
tige stippen zichtbaar zijn; bij de dieren 
in de handel is deze vlek meestal nog 
niet aanwezig. Bij de dieren die wij 
destijds aanschaften was geen enkel 
exemplaar met een vlek op bet eind van 
de staart. Deze werd pas zichtbaar in bet 
najaar van bet jaar van aanschaf en is 
daarna niet meer verdwenen. Verder 
zijn er weinig duidelijke verschillen tus
sen de beide geslachten. THORN (1968) 
schrijft dat bij de wijfjes de cloacalip
pen meer bolvormig zijn en de cloa
caspleet meer naar achteren gericht is. 
In de paartijd zijn de verschillen tussen 
de geslachten duidelijker te zien. Drach
tige wijfjes zijn te herkennen aan een 
dikker lichaam. Paarlustige mannetjes 
hebben een opgezwollen cloaca die met 
duidelijk zichtbare borstelige haartjes 
bezet is. 

AQUARIUM 
Wij houden P. brevipes in een onver
warmde kamer waar altijd een raam 
open staat, zodat de buitentemperatuur 
de binnentemperatuur bepaalt. Dit be
tekent dat in de winter de temperatuur 
tussen de 4 en l2°C schommelt en in de 
zomer soms wei tegen de 30°C kan oplo
pen. De verlichting boven bet aquarium 
brandt in de winter acht uur per dag. 
Dit wordt langzaam verlengd tot veer
tien uur per dag in de zomer. De afme
tingen van onze aquariums varieren van 
40 X 60 em (bodemoppervlak) waar een 
mannetje met diverse wijfjes in wordt 
gehouden, tot 100 x 40 em (bodem
oppervlak) voor een paartje. AI te klei
ne aquariums lijken ons in verband met 
bet agressieve gedrag van deze salaman
der minder geschikt. Het waterniveau 
in de aquariums is circa 20 em. De bo
dembedekking bestaat uit zand of fijn 
grind. Schuilplaatsen zij n gecreeerd 
door middel van opgestapelde en schuin 
geplaatste stenen , waarvan sommige 
boven het water uitsteken. Verder be
staat de inrichting uit enkele soorten 
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Let op de witte vlekken in de staart van het mannetje. 
Foto: Ad Bouwm::~n. 
waterplanten die tegen lagere tempera
turen bestand zijn. Een landgedeelte is 
overbodig omdat de salamanders hier 
normaal gesproken geen gebruik van 
zullen maken. Zoals we hebben be
schreven, is P. brevipes een salamander 
die aan een Ieven in koel, stromend en 
zuurstofrijk water is aangepast. Hier
mee moet men natuurlijk rekening hou
den bij de inrichting van een aquarium 
voor deze salamanders. Om aan deze 
eisen te voldoen hebben we de aqua-

Vrouwtje. Foto: Ad Bouwman. 

riums op een pomp aangesloten en Iaten 
we het terugstromende water van enige 
hoogte boven het wateroppervlak in de 
aquariums terugvallen. Hierdoor ont
staat naast een goede doorstroming ook 
zuurstofrijk water. Als men P. brevipes 
in een aquarium houdt dat minder zuur
stofrijk water bevat, ziet men zowel de 
mannetjes als de wijfjes het hele jaar 
door langzaam met hun staart in de 
richting van hun Iichaam wapperen. 
Waarschijnlijk kunnen de salamanders 
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door de ontstane waterstroom meer 
zuurstof opnemen (amfibieen ademen 
ook via diffusie door de huid). In een 
aquarium waar bet water wei goed 
doorlucht is vertonen de salamanders 
dit gedrag in mindere mate, en ziet men 
dit staartwapperen bet meest bij bogere 
temperaturen of na hogere activiteit 
van de dieren. Over het algemeen ver
toont P. brevipes in een aquarium met 
minder goed doorlucht water een pas
siever gedrag dan wanneer ze in zuur
stofrijk water worden gehouden. 

VOEDSEL 
Aan het voedsel stellen deze salaman
ders geen speciale eisen. Ze gedijen 
goed op een dieet van regenwormen, 
muggelarven, vliegemaden en stukjes 
hart. Dit laatste reiken we met een 
voederpincet aan. 

GEDRAG IN HET AQUARIUM 
Bij hogere temperaturen in de zomer is 
P. brevipes minder actief en zitten de 
salamanders meestal op vaste plaatsen 
tussen en onder stenen. In het najaar, 

Pachytriton brevipes. Foto: Ad Bouwman. 

wanneer de temperatuur daalt, wordt 
P. brevipes beweeglijker. Dit geldt meer 
voor de mannetjes dan voor de wijfjes. 
In deze tijd ziet men de mannetjes regel
matig door bet aquarium patrouilleren 
en zodra ze iets zien bewegen gaan ze 
er meteen op af. Is dit een soortgenoot 
dan ricbt het naderende dier zijn aan
dacht op de punt van de staart, daar 
waar bij de mannetjes de witte vlek 
zich bevindt. Vlucht bet benaderde dier 
niet, dan onderzoekt de belager de 
staartpunt. Als dan blijkt dat het andere 
dier ook een mannetje is, probeert het 
onderzoekende dier zich vast te bijten in 
het andere dier. Als dit lukt, laat hij niet 
snel meer los. De gebeten salamander 
zal eerst proberen zich al kronkelend los 
te trekken. Lukt het niet, dan stopt bet 
dier zijn pogingen zicb te bevrijden en 
blijft slap en bewegingloos afwachten 
tot de 'woede' van zijn belager wat afge
koeld is en de beet wat verslapt. Daarna 
bervat bet gebeten dier zijn pogingen 
om zicb los te trek ken. Soms gebeurt bet 
dat een benaderd mannetje zijn belager 
aanvalt. Er ontstaat dan een gevecbt 
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Links het mannetje, met de witte vlek op de staart, rechts het duidelijk gelnteresseerde vrouwtje. 
Foto: Ad Bouwman. 

waarbij de salamanders zich in elkaar 
proberen vast te bijten of zich los te 
trekken. De aanvaller achtervolgt een 
vluchtend mannetje totdat deze uit het 
zicht verdwenen is. 
Door deze bijtpartijen kunnen poten en 
staart beschadigen of blijven er op zijn 
minst duidelijk zichtbare littekens 
zichtbaar op de plaats van de beten. 
Een enkele keer heeft een dergelijke 
bijtpartij de dood van een dier tot ge
volg. Gezien onze ervaringen met P. 
brevipes is het absoluut onmogelijk 
meer dan een volwassen mannetje in 
een aquarium te houden; meer wijfjes is 
wei mogelijk. Als er meer mannetjes 
in een aquarium gehouden worden, za~ 
het dominante mannetje telkens in de 
aanval gaan als hij het andere manne
tje opmerkt. Onderdrukte mannetjes 
houden zich zo vee! mogelijk verscho
len, en eten niet meer waardoor ze ver
zwakken. Zolang er verschillende man
netjes bij elkaar gehouden worden, 
blijft het dominante dier andere man
netjes opzoeken en najagen, waarbij het 
hem regelmatig lukt de onderdrukte 

dieren te verwonden. Uiteindelijk zul
len de onderdrukte dieren door ver
zwakking sterven doordat hun wooden 
niet meer genezen. Als men deze dieren 
tijdig in een ander aquarium onder
brengt, genezen de wonden meestal 
snel. Als een mannetje na onderzoek 
van een staartpunt constateert met een 
wijfje te doen te hebben, laat hij haar 
meestal met rust. Een enkele keer bijt 
het mannetje naar een wijfje maar hij 
blijft niet vasthouden. De wijfjes zwem
men daarna meestal een klein stukje 
weg en worden niet door de mannetjes 
achtervolgd. Soms gebeurt het dat een 
mannetje zich wei in een vrouwtje vast
bijt. Dit gebeurt dan meestal na een 
confrontatie tussen twee mannetjes. 
Het meest dominante dier is dan zo op
gewonden geraakt dat hij bijt naar al
les wat hij ziet. Een poging een wij fje 
bij een allangere tijd bij elkaar gehou
den paartje te plaatsen liep op niets uit, 
omdat het mannetje het nieuwe wijfje 
niet accepteerde en haar bleef achter
volgen en aanvallen. Toen dit vrouwtje 
bij een a1 geruime tijd aileen gehouden 
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mannetje werd ondergebracht, werd ze 
aanvankelijk nagejaagd en gebeten. 
Later werden de dieren verdraagzamer 
tegenover elkaar. Een mannetje dat in 
een aquarium bij Zwaardstaartsala
manders (Cynops ensicauda) werd on
dergebracht zorgde voor problemen 
omdat hij de oorspronkelij ke bewoners 
aanviel. Grotere salamanders zoals 
Ribbensalamanders (Pieurode/es walt/) 
liet hij met rust. 

VOORTPLANTING 
Volgens THORN (1968) is de voortplan
tingstijd in augustus en september. 
POPE (1926) trof in juli in enkele wijfjes 
legrijpe eieren aan. Bij ons in bet aqua
rium vertoonden de salamanders paar
gedrag bij watertemperaturen tussen de 
10 en 15°C. Dit heeft nooit tot het leg
gen van eieren geleid. Ook hebben we 
nooit een volledige paring kunnen 
waarnemen. Het enige wat we aan bet 
paargedrag hebben gezien is bet volgen
de. Het mannetje benadert het vrouwtje 
en vaak onderzoekt hij eerst de staart
punt, waarschijnlijk om bet geslacht 
van bet dier te bepalen. Daarna pro
beert hij bet wijfje de weg te versperren 
door zich dwars voor haar op te stellen 
en met zijn staart langs zijn lichaam 
gevouwen wapperende bewegingen te 
maken. Dit staartwapperen is anders 
dan het staartwapperen dat hiervoor 
is beschreven. Daarbij bewegen de sala
manders hun staart langzaam naar hun 
lichaam toe. Bij bet bier bedoelde 
staartwapperen is de staart langs bet 
lichaam gevouwen en maakt bet manne
tje snelle wapperende bewegingen met 
bet achterste gedeelte van zijn staart. 
We denken dat ze bedoeld zijn om geu
ren in de richting van de kop van bet 
vrouwtje te brengen. Heeft een wijfje 
geen interesse dan schenkt ze geen aan
dacht aan de avances van bet mannetje 
en gaat ze gewoon door met wat ze deed. 
Is een vrouwtje paringsbereid dan blijft 

ze stil op haar plaats zitten. Nadat bet 
mannetje enige tijd geurstoffen naar 
bet vrouwtje heeft gewapperd, draait 
hij zich zo dat de punt van zijn staart 
voor haar snuit komt. Dan loopt hij 
een klein stukje voor haar uit, waarbij 
hij zijn staart met kronkelende bewe
gingen been en weer beweegt. Het 
vrouwtje volgt bet mannetje, waarbij 
ze zich laat leiden door de punt (witte 
vlek) van de staart, en ze volgt de kron
kelende bewegingen zeer nauwkeurig. 
Na zich een klein stukje op deze manier 
voortbewogen te hebben, stopt bet 
inannetje en wacht tot bet hem volgende 
wijfje de punt van zijn staart met haar 
snuit aanraakt. Dan loopt bet dier weer 
een stukje verder en bet vrouwtje volgt 
hem weer. We zagen dit gedrag vaak en 
bet ging soms uren achtereen door. Een 
enkele keer waren de rollen omgedraaid 
en liep bet wijfje voor bet mannetje uit. 
Ze maakte daarbij dezelfde wapperende 
bewegingen met haar staart als bet man
netje anders doet. Het mannetje achter 
haar volgt nu zeer nauwkeurig de kron
kelende punt van de staart van bet 
vrouwtje. Een zaadoverdracht hebben 
we nog nooit gezien. THIESMEIER & 
HORNBERG (1992) schrijven dater veel 
overeenkomsten zijn met bet paarge
drag van Triturus, Neurergus en Para
mesotriton. Bij deze salamanders loopt 
het mannetje voor bet vrouwtje uit, 
en nadat ze met haar snuit zijn staart 
aanraakt, zet bet mannetje een sperma
tofoor op de bodem af en loopt dan en
kele pasjes verder, waardoor bet wijfje, 
dat hem volgt, met haar cloaca boven de 
spermatofoor komt en deze kan opne
men. MUDRACK (1984) beschrijft de 
zaadoverdracht van P. brevipes als 
volgt: na bet staartwapperen bijt bet 
mannetje zich na wat zenuwachtig zoe
ken aan de onderkaak van bet vrouwtje 
vast. Dit kan enige uren duren. Tijdens 
dit gebeuren houden beide dieren hun 
lichaam horizontaal. Hierna bijt bet _, 
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Paartje Pachytriton brevipes. Foto: Ad Bouwman. 

mannetje krachtig in de zijkant van het 
lichaam van het vrouwtje, even hoven 
de cloaca. Ook deze bouding kan gerui
me tijd duren. Dat deze beet krachtig is 
bewijst het feit dat de afdruk vaak 
enige weken zichtbaar blijft. Na de beet 
in de flanken bijt het mannetje zich 
opnieuw in de onderkaak van het 
vrouwtje vast. Beide geslachten bren
gen nu de onderlichamen naar elkaar 
toe waardoor de cloaca's elkaar raken 
en er een directe zaadoverdracht moge
lijk is. Bij deze handelingen gebruiken 
de dieren de paten of de staart niet om 
zich aan elkaar vast te houden. Deze 
manier van zaadoverdracht, als in 
MUDRACK (1984) beschreven, is ook 
van verschillende andere salamander
soorten die in stromend water Ieven be
kend, zoals bij Euproctus-soorten 
(Beeksalamanders). Een directe zaad
overdracht zoals hierboven beschreven 
kan gezien worden als een aanpassing 
aan bet Ieven in stromend water. Bij 
een los op de bodem afgezette sperma
tofoor zou er immers grate kans be
staan dat de spermatofoor door de 

stroom meegevoerd wordt. De overeen
komsten met het paargedrag van de 
geslachten Triturus, Neurergus en Para
mesotriton (THIESMEIER & HORNBERG, 

1992) kunnen wij onderschrijven. 

EIEREN 
De salamanders zetten de eieren aan 
stenen af, en volgens MUDRACK (1984) 
bewapperen ze deze met hun staart. 
Het te grande gaan van het bij hem afge
zette legsel wijt hij aan het feit dat bij 
dit wapperen veel vuil van de bodem 
aan de kleverige eieren bleef vastzitten. 
THIESMEIER & HORNBERG (1992) ver
melden dat het wijfje veel bij het legsel 
aanwezig is en de eieren die zich slecht 
ontwikkelen opeet. Hieruit conclude
reo ze dat de vrouwtjes van P. brevipes 
als een van de weinige soorten uit de 
familie Salamandridae broedzorg zou 
vertonen. Ook vermelden THIESMEIER 
& HORNBERG (1992) dat bet wijfje waar
schijnlijk een uitwendig secreet over 
de eieren verdeelt. De kern van de eieren 
heeft een diameter van 4,5 tot 5 mm. 
Het aantal eieren dat afgezet wordt is 
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afhankelijk van de grootte van bet 
vrouwtje, zo werden na seetie in een 
wijfje van 16,3 em 49 eieren gevonden, 
in een vrouwtje van 13,5 em 40 tot 45 
eieren, en in een ander wijfje waarvan 
de lengte niet werd vermeld 72 eieren. 

LARVEN 
Gegevens over de tijd die verstrijkt 
voordat de eieren uitkomen en over de 
opkweek van de larven zijn ons niet be
kend. THORN (1968) sebrijft over de 
larven dat deze een rugvin bebben die 
zieh uitstrekt vanaf de kop tot bet uit
einde van de staart, die stomp eindigt. 
De larven bebben drie paar uitwendige, 
lange en goed ontwikkelde kieuwen, en 
goed ontwikkelde ledematen. Ze meta
morfoseren bij een lengte tussen de 26 
en 34 mm en verlaten daarna bet water 
niet. 

NAWOORD 
Naar onze ervaringen is de Chinese 
kortpootsalamander goed in gevangen
sebap te houden. Hij Ievert geen proble
men op bij de verzorging. Het is nog 
problematiseb bij deze salamander de 
juiste eondities te vinden waarbij de 
dieren zieb voortplanten. Om ze tot ei
afzetting te aetiveren, bebben we de 
dieren de laatste jaren onder versebil
lende omstandigbeden gebouden (meer 
en minder stromend water). Helaas 
bleef dat tot nu toe zonder resultaat. In 
aquariums met stilstaand of nauwelijks 
bewegend water vertoonden de sala
manders weinig of geen paargedrag. 
Ook bet besebreven agressieve gedrag 
zagen we in deze aquariums in veel min
dere mate. De temperatuur kan ook een 
rol spelen bij bet uitblijven van kweek
resultaten. Er zijn dus nog vele on
beantwoorde vragen over bet bouden en 
de voortplanting van P. brevipes. We 

waebten vol spanning op meer waarne
mingen aan deze interessante salaman
der. 

SOME EXPERIENCES WITH 
PACHYTRITON BREV/PES 
Pachytriton brevipes is imported regularly the last 
few years. This species lives in the mountains of 
southeastern Asia. All year round it lives there in 
cold mountain streams and rivers. To keep P. bre
vipes in an aquarium we should consider the follo
wing. The aquarium must contain cool streaming 
water, it must. offer the animals enough space to 
hide. In an aquarium there should not be housed 
more than one male. In summer these newts show 
little activity, and they reside on a well defined 
place. When the temperature sinks in autumn, the 
animals become more active. Especially males 
frequently patrol the aquarium. If there is a se
cond male in the aquarium, the dominant male 
will chase the other and strongly bite it. If the lat
ter male is not removed from the aquarium, he 
most probably will not survive. According to 
THORN (1968) the reproductive period is in Au
gust and September. In the aquaria of the authors 
the animals show reproductive behaviour at tem
peratures between 10and 15°C. Theobservedma
ting behaviour resembles that of Triturus-species. 
The female follows the tip of the maJe•s tail. Ac
cording to MUDRACK (1984) the sperm transfer 
would take place by pushing the two cloacas 
against each other. This phenomenon however we 
could never observe. Breeding results have not 
been achieved until this moment, but in the future 
we hope we will be able to give a more detailed re
port on this subject. 
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Een herpetologisch bezoek aan Madagascar 

INLEIDING 
In september 1988 hebben we, Gerda 
Jacobs, Gino van de Berg en ik, gedu
rende een maand een reis door Mada
gascar gemaakt. Gelukkig was dit land 
toen nog niet door de toeristenindustrie 
ontdekt. Er waren toen nog geen stran
den volgebouwd met hotels en apparte
menten. Er is weinig beschrijvende lite
ratuur over Madagascar voor handen, 
zeker niet over de daar Ieven de reptielen 
en amfibieen. Toch zijn er heel veel 
uiterst interessante dieren te vinden. 
Bijvoorbeeld leguaan- en boa-achtigen, 
die hoofdzakelijk in Zuid-Amerika 
voorkomen, maar ook op Madagascar 
vertegenwoordigd zijn. Ook zijn er veel 
soorten daggekko's en kameleons te 
vinden. Het eiland is natuurlijk ook be
kend geworden vanwege de daar voor
komende soorten Lemuren (halfapen). 
Er komen ook veel soorten vogels, in
sekten en planten voor; een groot deel 
ervan is endemisch. 
Madagascar is al ruim 160 miljoen jaar 
van Afrika gescheiden. Het is een groot 
eiland, circa 1600 kilometer lang, en 

Chamaeleo pardalis. 

bet is op het breedste punt circa 580 
kilometer. 
Het wordt weleens het 'rode eiland' 
genoemd, vanwege de rode kleur van de 
aarde. Helaas wordt bet eiland steeds 
roder, doordat er grote hoeveelheden 
woud worden platgebrand en ontgon
nen. We hebben vrijwel iedere dag wei 
ergens brand gezien. 
Waar het primaire woud verdwenen is, 
worden bier en daar Australische euca
lyptusbomen aangeplant. Daarin Ieven 
echter geen dieren meer. In het zuiden 
werden de endemische Didierea-wou
den vernietigd en vervangen door de 
Amerikaanse cacteeen van bet geslacht 
Opuntia. 
Het klimaat wordt sterk bepaald door 
bet centraal van noord naar zuid lopen
de bergmassief. Dit gebergte is op het 
hoogste punt 2800 meter. Het noorden 
van Madagascar is vochtig warm, zon
der dichte bossen. In het oostelijk deel 
valt veel regen. Hier treft men grote 
regenwouden aan. In bet westen is bet 
droger, en hoe zuidelijker men komt, 
hoe droger bet wordt. De dagtempera
turen zijn bier hoog, terwijl het ' s nachts 
sterk afkoelt. 
In januari en februari heerst er de natte 
moesson, met wervelwinden en stormen 
tot orkaankracht. Het natte seizoen 
loopt langzaam af, en eindigt in april. 
Van juli tot september is er een droge 
tijd. In de bossen blijft bet altijd rela
tief vochtig. In de droge tijd is het ook 
bet koelst. Dit is de beste tijd om het 
land te bereizen. De natte tijd begint in 
oktober of november. 
Het zuiden van Madagascar is moeilijk 
toegankelijk; de belangrijkste verbin
dingsweg is niet veel meer dan een zand
pad. Op bijgaande kaart zijn de vind-



plaatsen van de door ons aangetroffen 
dieren aangegeven. We hebben zo vee! 
mogelijk op elke bezochte plaats gericht 
gezocht naar reptielen en amfibieen. 
We zochten struiken, bomen en blade
ren af en lichtten stenen en stukken bout 
op. 's Nachts zochten we met behulp 
van een sterke halogeen zaklamp. 
Amfibieen hebben we op Madagascar 
slechts weinig gevonden, waarschijnlijk 
als gevolg van de op dat moment beer-

Yindplaatsen van reptielen en amfibiet!n: I : Diego-Suarez; 2: Montagne 
d'Ambre en Lac Sacre de Anivorano; 3: Ankazoborona; 4: Nosy Be en 
NosyTanikely; 5: Tamatave; 6: Brickaville; 7: Perinet; 8: Antananarivo; 
9: Antsirabe; 10: Ambositra; II: Ranomafana; 12: Fianarantsoa; 13: 
Isalo Nat. Park; 14: Bezaha; 15: Beza Mahafaly Nat. Park; 16: Ampani
hy; 17: Tulear; 18: Nosy Ve; 19: Berenty; 20: Fort Dauphin; 21: Ambo
vombe. 
Van donker naar Iicht de hoogtes (aile kaartjes): resp. hoger dan 1000 m, 
500-1000 m, 200-500 men onder de 200m. 

sende 'droge tijd' . 
Ptychadena mascareniensis vonden we 
bet meest. Hagedissen vind je overal, 
vooral skinken van bet geslacht Ma
buya en leguaantjes van bet geslacht 
Chalarodon zijn in hun verspreidings
gebied zeer talrijk. Slechts die soorten 
die gefotografeerd werden of direct 
konden worden gedetermineerd, wor
den in bet navolgende (reis-)verslag 
genoemd. 
We will en hierbij graag mevrouw Blom
mers-Schlosser, de beer Postma en de 
beer Hoogmoed van bet Natuurhisto
risch Museum in Leiden, hartelijk be
danken voor hun hulp bij bet determi
neren van de door ons gevonden dier
soorten. 

KAMELEONS 
Van deze zeer interessante groep van 
wonderlijk uitziende hagedissen heb
ben we zeven soorten gezien, zes van 
bet geslacht Chamae/eo en een van bet 
genus Brookesia. Bijna de helft van aile 
be ken de kameleonsoorten komt op Ma
dagascar voor. Of de soorten zich van
uit dit grate eiland over de rest van de 
Oude Wereld hebben verspreid, of als 
laatste toevluchtsoord op Madagascar 
gebleven zijn, is niet duidelijk. We heb
ben kameleons in de meest uiteenlopen
de biotopen gevonden. In bet regen
woud, in het droge struikgewas en in 
bet nevelwoud. 
Het gebied waar de meeste kameleons 
voorkomen was voor ons zonder twijfel 
Perinet (Andasibe). Dit gebied in bet 
nevelwoud, in bet oosten van bet eiland, 
is een 'must' voor de liefhebber van 
reptielen en amfibieen. Het gebied ligt 
op een hoogte van 930 tot 1000 meter 
en heeft een zeer vochtig klimaat, mede 
doordat bet zo dicht bebost is. Overdag 
loopt de temperatuur er op tot circa 
25°C, in de nacht koelt bet sterk af, tot 
temperaturen rand de l0°C. Als we 
's morgens vroeg opstonden, leek bet 



Chamaeleo gastrotaenia. 

Chamaeleo brevicornis; mannetje met o.a. grote neus. 

LACERTA ~ 1(3) 89 Chamaeleo parsonii, jong vrouwtje. 

alsof het regende. De luchtvochtigheid 
was zo hoog dat alles drijfnat was. 
De kameleons waren te vinden in de 
struiken aan weerszijden van de weg. 
's Avonds, tussen halftien en twaalf 
uur, zag ik kameleons op het uiteinde 
van takken zitten. Deze struiken zijn 
tot twee meter hoog. Daarachter begint 
het bos. lk vond grofweg een kameleon 
per struik. 
Chamaeleo pardalis is een grote kame
leon die ik vond in Ankazoborona, een 
klein vissersdorp in het noordwesten 
van Madagascar, niet ver van de haven 
van Nosy Be. Ik vond hem in het typi
sche kustbos aan de rand van het dorp. 
Hij zat op ongeveer een meter hoogte 
in een bosje van enkele zeer dunne tak
ken. Het dier viel dus goed op. Het was 
laat in de middag en het bosje werd door 
de zon beschenen. Deze kameleon was 
lichtblauw met een geelwitte streep over 
de zijden. Er zijn ook exemplaren be
kend die helgroen of blauw van kleur 
zijn, met rode, witte en gele vlekken op 
het lichaam. De mannetjes zijn meestal 
feller van kleur dan de wij fjes. 

p = Chamaeleo pardalis; v = C. brevicornis, C. 
nasutus, C. gastro taenia en C. parsonii; I= C. la
tera/is; s = Brookesia superciliaris. 



Chamaeleo nasutus. 

Chamaeleo brevicornis; jong vrouwtje. 

LACERTA $1(3) 90 Chamaeleo latera/is. 

Men vindt deze soort in het noorden, 
noordoosten en in het zuiden van Ma
dagascar, maar ook op de eilanden 
Nosy Be, Nosy Boraha, Mauritius en 
Reunion. Deze soort bereikt een totale 
lengte van circa 50 em. De mannetjes 
worden iets groter dan de wijfjes. Wan
neer men het dier probeert te pakken, 
dreigt het door de bek open te sperren 
en opgewonden te sissen. Op deze vind
plaats was het in deze tijd van het jaar 
heel warm en ook 's nachts koelde het 
toen nauwelijks af. 
In het nevelwoud van Perinet worden 
vier soorten kameleons gevonden: 
C. nasutus, C. gastrotaenia, C. brevi
cornis en C. parsonii. 
Chamaeleo nasutus onderscheidt zich 
van de andere soorten door een aan
hangsel aan de neus, dat niet vee! grater 
is dan de doorsnede van de ogen. De 
bovenzijde van het dier is bruin, de 
onder kant gee! wit. De ogen en kop van 
het dier dat we vonden waren bezet met 
rode en blauwe schubben. De totale 
lengte van het dier was rond de 10 em. 
Volgens ANGEL (1942) wordt deze soort 
90 mm. De mannetjes worden iets gra
ter dan de wijfjes. Het verspreidings
gebied van deze soort is hoofdzakelijk 
het oosten van Magadascar (HILLE

NIUS, 1959). Deze kameleons waren, 
zoals alle soorten die we in Perinet 
hebben gevonden, betrekkelijk gemak
kelijk te vinden. Dat was niet in de 
laatste plaats te danken aan onze uit
stekende gids, die vele dieren voor ons 
verzamelde. Deze kameleons kruipen in 
de late namiddag naar de uiteinden van 
de takken om zo nog de laatste zonne
stralen te kunnen opvangen. Daar 
brengen ze ook de nacht door, en ze 
zijn dan tamelijk gemakkelijk te zien. 
's Nachts koelt het in dit woud sterk af. 
's Ochtends was het zo vochtig dat de 
neve! als regendruppels neersloeg. 
Chamae/eo gastrotaenia is een heel 
elegante soort. De dieren zijn mooi van 
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kleur, de bovenzijde is fel graen, op de 
buikzijde zit een met grijs afgezette, 
witte streep. Ook van deze dieren heb
ben we er vee! gevonden. Ze hebben 
geen opvallende kopuitsteeksels en zien 
er verder niet bijzonder spectaculair 
uit. Deze soort komt voor in het ooste
lijke centrale en het noordelijke dee! 
van Madagascar (ANGEL, 1942). De 
mannetjes bereiken een kop-rampleng
te van 140 mm en de wijfjes worden 
115 mm. 
Chamae/eo brevicornis hebben we vee! 
gezien. Hij lijkt een beetje op een olifant 
met z'n grate 'oren'. We troffen tijdens 
onze nachtelijke excursies zowel man
netjes als wijfjes aan. De mannetjes 
worden grater dan de wijfjes, hebben 
een grater neusuitsteeksel, en de pun ten 
van de rugkam zijn van gelijke grootte, 
terwijl de rugstekels van de wijfjes on
regelmatig van lengte zijn. Ze kunnen 
een totale lengte van 35 em bereiken 
(GRZIMEK, 1973). De grondkleur is 
Iicht- tot roodbruin. 
Chamaeleo parsonii vonden weals vier
de soort in Perinet. Het exemplaar dat 
we aantroffen was een jong dier. Cha
maeleo parsonii behoort tot de grootst 
wordende kameleons. Helaas hebben 
we het prehistorisch uitziende volwas
sen mannetje, met zijn grote neusuit-

Brookesia superciliaris. Foto: G. v.d. Berg. 

steeksels, niet kunnen vinden. De 
grondkleur is groen met op het lichaam 
donkere banden. Op de flanken heeft 
deze kameleon een witte streep. Hij be
reikt een totale lengte van 60 em, waar
bij de staart Ianger is dan het lichaam. 
C. parsonii is een echte bosbewoner. 
Zijn verspreidingsgebied ligt in het 
oosten, midden en zuiden van Mada
gascar. Hij komt ook voor op Nosy Be, 
St. Marie en Mauritius. Toen ik het dier 
probeerde te pakken, raakte het zeer 
opgewonden: het began luid te blazen 
en zette een dikke keel op. 
Chamaeleo latera/is is ook bij terra
riumhouders bekend. Het is een soort 
met een groat aanpassingsvermogen. 
Men kan hem zowel in het koele hoag
land als in het hete zuiden van Mada
gascar vinden. Hij komt op heel Mada
gascar voor. Hij bereikt een totale 
lengte van circa 20 em. De kleuren zijn 
oranje-wit bij de wij fjes en groen bij 
de mannetjes. Ons eerste exemplaar 
vonden we bij Ilaka, een klein dorp 
tussen Antsirabe en Ambositra. Hij zat 
in de zon in een kleine struik, hoven een 
snel stromend beekje. Dit exemplaar 
had een witte streep over de buik. In de 
omgeving van Ambositra hebben we er 
nog twee gevonden. 
Brookesia is het op een na omvang
rijkste geslacht van de kameleons. We 
hebben maar een exemplaar gevonden, 
en wei Brookesia superciliaris. Het ge
slacht Brookesia telt tweeentwintig 
soorten, waarvan er vijftien op Mada
gascar Ieven. De soorten van dit genus 
zijn niet zo fel van kleur als die van het 
geslacht Chamaeleo. Ze hebben over 
het algemeen een grauwbruine kleur. 
Ze zien eruit als dorre bladeren en zijn 
zo uitstekend gecamoufleerd. De staart 
is korter dan het lichaam, en hoven de 
ogen bevinden zich twee stekels. Ons 
exemplaar werd gevonden en gefoto
grafeerd in het regenwoud van Rano
mafana. Het dier was daar door weten-



Hemidactylus mabouia. 

Jonge Phelsuma abbotti van Diego-Suarez. 

LACERTA $1(3) 92 Phelsuma lineata chloroscelis. 

schappers voor studiedoeleinden gevan
gen. Deze soort bereikt een totale leng
te van 92 mm. Hij leeft in een groat deel 
van Madagascar, en ook op Nosy Be 
komt hij voor. Hij wordt voornamelijk 
op een hoogte tussen de 600 en llOO 
meter gevonden. Over de levenswijze 
en voortplanting van dit geslacht is 
helaas erg weinig bekend. 

GEKKO'S 
Deze familie heeft veel vertegenwoor
digers op Madagascar en we hebben 
daar enkele soorten van gevonden. 
De mooiste gekko's vonden we de soar
ten van het geslacht Phelsuma. 
Hemidacty/us mabouia is de huisgekko, 
die vrijwel overal wordt gevonden. 
Deze soort leeft overal verspreid op 
Madagascar en we vonden hem in de 
meest uiteenlopende biotopen: van 
vochtige tot zeer droge. Ze worden ook 
op huizen en op andere gebouwen ge
vonden, vandaar natuurlijk de popu
laire, algemeen bekende naam huis
gekko. Het is een fors uitziende soort 
die een totale lengte van rand de 17 em 
bereikt. Met zijn hechtschijfjes aan 
vingers en tenen kan hij zich, ook op 
de gladste oppervlakken, uitstekend 
vasthouden. Hij komt niet aileen in de 
Oude Wereld voor, maar is door de 
mens ook in de Nieuwe Wereld gelm
porteerd. Het is een snel en schuw dier, 
dat moeilijk te vangen is. 
Lygodacty/us onderscheidt zich van 
andere gekko's door de aanwezigheid 
van rudimentaire binnenste tenen en 
ronde pupillen. Aan het uiteinde van de 
staart hebben ze een hechtschijfje. 
Lygodactylus madagascariensis komt 
op vrijwel geheel Madagascar voor. 
We von den hem op twee verschillende 
plaatsen. In het reservaat van Beza
Mahafaly, in het westen, hebben we 
twee exemplaren gevonden en in Beren
ty, in het zuidoosten, vonden weer vier. 
Dit zijn zeer warme en droge gebieden. 
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Hemidactylus mabouia (cirkels): a = Anivorano; 
d = Diego-Suarez; t = Tarnatave; r = Ranohira; 
b = Bezaha; tu=Tulear. 
Lygodactylus madagascariensis (rechthoeken): 
B = Beza Mahafaly; b = Berenty. 

Enkele daar voorkomende opvallende 
planten zijn de Didierea en de Tama
rinde. We hebben onze dieren aileen op 
bomen gevonden, waar ze door hun 
kleuren uitstekend gecamoufleerd zijn. 
Hun grondkleur is grauwbruin met op 
de rug V-vormige figuren. Deze werden 
in de richting van de staart steeds dui-

a= Phelsuma abbotti; al = P. laticauda en P. du
bio; c = P. lineata chloroscelis; q = P. quadriocel
/ata; cp = P. lineata chloroscelis en P. lineata leio
gaster. 

delijker. Deze gekko bereikt een totale 
lengte van 75 mm, waarvan de staart 
43 mm in beslag neemt {ANGEL, 1942). 
Blaesodactylus is een endemisch ge
slacht op Madagascar. Blaesodactylus 
boivini is de enige soort. We vonden dit 
dier uitsluitend op Nosy Tanikely, een 
klein eilandje, enkele kilometers ten 
zuiden van Nosy Be, in het noordwesten 
van Madagascar. Dit eiland is bebost en 
is slechts enkele honderden meters lang. 
We hebben heel veel van deze dieren ge
vonden op aile bomen. Ze waren heel 
schuw en het lukte ons niet ze te vangen. 
De kleur is goed aangepast aan hun 
omgeving. Men moet goed kijken om ze 
te kunnen ontdekken. Hun kleur is 
grauw-bruin. Deze gekko bewoont een 
groot deel van Madagascar: het noor
den, oosten, westen en zuidwesten. Ook 
enkele eilanden, zoals St. Marie, Nosy 
Mangabe en Nosy Be behoren tot het 
verspreidingsgebied. De totale lengte 
bedraagt 271 mm, waarvan de staart 
140 mm inneemt. 
Phe/suma laticauda zagen we op de 
eilanden Nosy Be en Nosy Tanikely. 
De kleur van de gekko is groen met rode 
vlekken op de rug. In de nek zitten ver
strooid gele puntjes. Om de ogen heb
ben ze een blauwe ring. Waar we de 
dieren aantroffen was het dag en nacht 
heel warm. Een typisch tropisch zee
klimaat vermoed ik. We vonden zeal
tijd in de voile zon. Deze daggekko 
bereikt een totale lengte van ongeveer 
13 em. Hij komt voor in het noordwes
ten van Madagascar. Op NosyTanikely 
vonden we ze op zeer algemeen voor
komende bomen, die we niet konden 
determineren. Deze bomen hebben een 
stamdoorsnede van 10 tot 30 em, een 
ruwe schors en bovenin vertakkingen 
met een dichte bladerkroon. We zagen 
de gekko's daar altijd op de stammen. 
We vonden de dieren ook op bamboe. 
In Hell-Ville op Nosy Be zagen we een 
exemplaar op een papaja. 



Blaesodacty/us boivini. 

Lygodactylus madagascariensis. 

LACERTA SI(J) 94 Volwassen Phelsuma abbotti. 

Phelsuma abbotti heeft zeer veel onder
soorten en verschijningsvormen. Er 
zouden ongeveer tweehonderd vormen 
van deze soort bekend zijn (mond. med. 
Postma). Ieder biotoopje kan zijn eigen 
vorm P. abbotti hebben. Deze soort 
wordt in het noorden van Madagascar 
en op de Seychellen gevonden (STETI
LER, 1978). We vonden hem op Nosy 
Tanikely, Nosy Be en in Diego-Suarez. 
In Diego-Suarez vonden we volwassen 
dieren en juvenielen op bananeplanten. 
De juvenielen hadden een kleurenkleed 
dat totaal verschillend was van dat van 
de oudere dieren. Deze daggekko kan 
een totale lengte van 15 em bereiken. 
Phelsuma /ineata chlorosce/is is een 
ondersoort die we op vier verschillende 
plaatsen gevonden hebben: in Bricka
ville; op kleine hutten, in Antanana
rivo; in het 'Palais de Ia Reine', op cac
teeen, in Fianarantsoa; op een banane
plant, in Fort Dauphin; op ve.rschillen
de huizen. Deze ondersoort is zeer alge
meen op Madagascar. Hij zou hoofd
zakelijk in het oosten voorkomen, op 
plaatsen waar het warm en vochtig is. 
De rugzijde is fel groen met rode vlek
ken. Tussen de voor- en achterpoten 
loopt een zwarte streep, afgezet met een 
gele lijn. De staart is blauw en de poten 
zijn geelgroen. Deze ondersoort be
reikt een totale lengte van 15 em (HESEL
HAUS, 1986). Hij komt voor tot op een 
hoogte van 1100 meter. 
Phelsuma lineata leiogaster vonden we 
in Fort Dauphin, in het zuiden. Bij ons 
hotel zater er een heel stel in een grote 
boom met grote rode bloemen. Deze 
ondersoort wordt gekenmerkt door zijn 
wat vage kleuren. Hij heeft een groene 
kleur met rode vlekken, en de buik is 
fel gekleurd. De brede, donkere late
raalstreep loopt van de neuspunt tot aan 
de staartwortel. Deze gekko bereikt een 
totale lengte van 13 em. Zijn versprei
dingsgebied ligt in het zuiden van Ma
dagascar. Hij komt zowel voor in een 
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Phelsuma quadriocel/ata. 

vochtige als in een droge omgeving. 
Ik heb de indruk dat het cultuurvolgers 
zijn. We von den ze aileen bij menselij ke 
nederzettingen en de bijbehorende be
planting: cacteeen en bananen. 
Phe/suma dubia troffen we aan in 
Hell-Ville, de hoofdstad van het eiland 
Nosy Be. Hier zijn de dagen zeer warm 
en de nachten warm en vochtig. Het 
waait er bijna altijd. Hij komt ook voor 
in de kustgebieden van het oosten van 
Afrika. De dieren die we zagen hebben 
een groene rug met kleine rode vlekjes. 
Deze beginnen op de rug, en komen 
voor tot aan de staartwortel. De onder
zijde is lichtbeige. We vonden de dieren 
in de voile zon op de stammen en dikke 
bladnerven van palmbomen. Deze gek
ko's zouden in gevangenschap veel fris
se Iucht nodig kunnen hebben. Dat 
geldt ook voor Phe/suma laticauda, die 
we in een soortgelijke biotoop aantrof
fen op Nosy Tanikely. Volgens ANGEL 

(1942) kunnen de mannetjes van P. du
bio 22 em lang worden, iets grater dan 
de vrouwtjes. 
Phelsuma quadriocel/ata is een prach
tige gekko die wordt gevonden op bana
neplanten in de omgeving van Ranoma
fana. Hij dankt zijn naam aan de, met 
blauw omrande, zwarte vlekken bij de 
aanzet van de ledematen. Hij is groen 

als een papegaai, en hij heeft rode 
vlekken op de rug. Dit dier behoort tot 
de kleinere daggekko's. Hij bereikt een 
totale lengte van 12 em. Deze gekko is 
een bewoner van vochtige gebieden. 
Zijn verspreidingsgebied reikt van het 
midden tot het zuiden van Madagascar. 

SCHILDHAGEDISSEN 
Van de Schildhagedissen zijn twee ge
slachten endemisch op Madagascar: 
Zonosaurus en Trache/optychus. Van 
het laatste geslacht vonden we een ver
tegenwoordiger: Tracheloptychus ma
dagascariensis. Deze soort wordt ge
kenmerkt door de sterk gekielde schub
ben op de rug en de aan beide zijden 
van de hals duidelijk zichtbare zij
plooien. Hij wordt 20 em lang, inclusief 
staart, en heeft een opvallende lengte
lijn over het midden van de rug. Hij 
komt voor in het zuiden en zuidwesten 
van Madagascar. We troffen hem aan 
op ongeveer 25 km ten zuiden van 
Tulear. Hij zat in droog struikgewas 
bij een zoetwaterbron bij de zee. In 
deze omgeving was het zeer droog en 
heet. T. madagascariensis heeft een 
voorliefde voor rul zand, en hij schijnt 
zich 's nachts in te graven. 's Morgens 
begroet hij de zon door zijn kop om
haag uit het zand te steken (MEIER, 

1988). 

SKINKEN 
Mabuya gravenhorstii is van de vele 
soorten tellende familie der skinken 
een der soorten die we tijdens ooze reis 
het vaakst gevonden hebben. We von
den hem bijna overal: tussen struiken 
en plantenafval, en op rotsen waartus
sen hij voedsel zocht. Hij komt zeer 
algemeen voor in zowel vochtige als 
droge gebieden. Deze skink is danker
bruin, met over beide zijden een felwitte 
lengtestreep, begrensd door een donke
re band. De onderzijde is lichter ge
kleurd. De rugzijde kan bezet zijn met 
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Tracheloptychus madagascariensis. 

zwarte en witte vlekjes. Zijn totale 
lengte wordt 25 em. De meeste van deze 
skinken die we vonden waren echter 
niet zo groot. Zijn verspreidingsgebied 
wordt begrensd door bergen boger dan 
1100 meter. Vindplaatsen van M. gra
venhorstii zijn: Nosy Be, Nosy Tanike
ly, Brickaville, Tamatave, Ranomafa
na, het Isalo-gebergte, Bezaha, Berenty 
en een aantal plaatsen in het zuiden van 
Madagascar. 
Mabuya elegans is een sierlijke skink, 
die we op twee plaatsen vonden. In de 
omgeving van Fort Dauphin en in het 
reservaat van Berenty. In de omgeving 
van Fort Dauphin troffen we hem aan 

Mabuya elegans. 

in een prachtig gebied met Nepenthes
planten. In Berenty vonden we hem in 
het drogere woud. De rugzijde is bruin
wit gestreept. Achter de ogen heeft hij 
een rode vlek. Op de flanken loopt een 
donkere, met witte puntjes bezette 
lengteband. Hij bereikt een totale lengte 
van 176 mm; de staartlengte is 117 mm. 
Hij moet op geheel Madagascar te vin
den zijn, met uitzondering van centraal 
en centraal-zuidelijk Madagascar, waar 
hij vervangen wordt door M. graven
horstii. Hij komt ook voor op Nosy Be 
en St. Marie (ANGEL, 1942). Het is een 
schuwe grondbewoner. 
Mabuya maculilabris is een grote skink 
die een groot verspreidingsgebied heeft 
op het vasteland van Afrika (HOOG
MOED, 1974). Hij is daar in het westen, 
midden en oosten van het continent te 
vinden. Verder komt hij voor op bet 
eiland Europe in de straat van Mo~am
bique en op de Comoren. Verdere vind
plaatsen zijn ons uit de ter beschikking 
staande literatuur niet bekend. We 
vonden deze skinksoort op Nosy Tani
kely, het onbeduidende eilandje tussen 
Nosy Be en Madagascar. De kleur van 
deze skinken is bruin, met op de rug 
donkere puntjes. Ze hebben Iichte vlek
ken op de kop, die tot op het midden 
van het lichaarn voorkomen. Deze 
skink bereikt een maximale lengte van 
27,3 em (ANGEL, 1942). We hebben ze 
in grote aantallen op de grond tussen 
dorre bladeren gevonden. Ze Ieven in 
zowel droge als vochtige bossen. Er 
worden vijf ondersoorten onderschei
den (BRANCH, 1988). 
Cryptoblepharus boutonii is een glad de 
skink. Hij komt in een groot deel van de 
tropen voor en wordt zo'n 25 km ten 
noorden van Tulear in de omgeving van 
Mora-Mora gevonden. Er zijn van deze 
soort 36 ondersoorten beschreven 
(GRZIMEK, 1973). 
Ze zijn bruin tot grijs en ze hebben een 
metaalachtige glans over het lichaam. 



Chalarodon madagascariensis. 

Mimophis mahafalensis. 

LACERTA SI(J) 97 Geochelone radiata. 

Ze komen aileen voor in kustgebieden, 
en worden niet zo groot; de to tale lengte 
is 105 mm. We vonden ze op rotsblok
ken op het strand, waar ze in de late 
middag in de zon lagen. 

LEGUANEN 
Van de familie lguanidae komen twee 
geslachten voor: Oplurus (zes soorten) 
en Chalarodon (een soort). Aileen de 
laatste hebben we gevonden . 
Chalarodon madagascariensis wordt in 
het gehele zuiden van Madagascar ge
vonden en is daar zeer algemeen. De 
dieren zijn door hun uiterlijk goed aan
gepast aan de omgeving. Ze zijn licht
bruin van kleur met Iichte en donkere 
vlekken. Ze komen daar plaatselijk zo 
dichtbevolkt voor en ze zijn zo goed 
gecamoufleerd, dat we er met iedere 
stap wei enkele van deze hagedissen op
schrikten. Deze hagedissen bereiken een 
totale lengte van circa 20 em. De meeste 
dieren bereiken uiteindelijk een kleur 
als de dieren op de afbeelding (dieren 
van Nosy Ve en Ampanihy). Een in het 
lsalo-gebergte gevangen exemplaar was 

c = Cryptoblepharus boutonii; e = Mabuya ele
gans; g = Mabuya gravenhorstii; m = Mabuya 
maculilabris. 
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Mabuya maculi/abris. 

Cryptoblepharus boutonii. 

duidelijk afwijkend van kleur; bet had 
een minder duidelijk kleuronderscheid 
tussen rug en flanken. Ook had bet een 
minder duidelijke lateraalstreep en veel 
meer lichte vlekken op rug en flanken . 
Deze gaan bijna in elkaar over. Aile 
gevonden dieren hadden wel een zwarte 
vlek op de kop. Het dier van Isalo werd 
gevangen in een wat rotsachtigere om
geving dan waar we de leguanen elders 
von den. 

MIMOPHIS MAHAFALENSIS 
De enige soort slang die we met zeker
heid hebben kunnen determineren is 
Mimophis mahajalensis. De andere 

soort was daarvoor te veel beschadigd. 
Hij komt voor in bet zuiden van Mada
gascar. We vonden hem in een plaats 25 
krn ten noorden van Tulear: Mora
Mora. Het was ongeveer 5 uur 's mid
dags en we troffen deze slang op de 
grond aan tussen de voor bet zuiden van 
Madagascar zo typerende doornstrui
ken. Dit dier had een gedeelde anaal
schub, 82 gedeelde subcaudalia en 162 
ventraalschubben. Het was ongeveer 70 
em lang. De kleur was lichtbruin, met 
donkere vlekken op de kop. De rug had 
een lichte lengtestreep met donkere 
vlekken. Deze slang is zeer algemeen op 
Madagascar (GUIBE, 1958). Zijn voed
sel zou uit andere slangen bestaan. Het 
exemplaar dat we vonden was niet 
agressief. We konden hem een half uur 
lang vastbouden en fotograferen zon
der dat hij een poging deed om te bijten. 

KROKODILLEN 
Crocody/us niloticus, de Nijlkrokodil, 
heeft als enige van de 23 soorten kroko
dillen Madagascar bereikt. Het zou bier 
gaan om de ondersoort C. n. madagas
cariensis (TRUTNAU, 1986). Deze grote 
reptielen kunnen een lengte van 7 meter 
bereiken. Zoals overal is hij zeldzaam 
geworden en wordt er nog steeds op 
gejaagd. HelaciS hebben we moeten 
vaststellen dat we meer krokodillen op 
de markt van Antananarivo hebben ge
zien, dan in de vrije natuur. Men biedt 
bier allerlei krokodille-leren artikelen te 
koop aan, zoals riemen en tassen e.d. 
Deze krokodilleeft nog in bet noorden 
van Madagascar, in bet heilige meer van 
Anivorano. We hebben slecbts een 
exemplaar gezien. Er worden ter plaatse 
nog steeds regelmatig runderen aan de 
krokodillen geofferd, omdat men ge
looft dat de krokodillen bun gere'incar
neerde voorouders zijn. De stukken 
vlees worden op de oevers van bet meer 
neergelegd en men danst en zingt dan 
net zo lang tot bet vlees is gegrepen en 
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verorberd. Het kan wei uren duren 
voordat het zover is. Deze soort wordt 
bier, gelukkig, door dat geloof be
schermd. 

SCHILDPADDEN 
Geochelone radiata is een van de zeer 
zeldzame landschildpadden die op Ma
dagascar leeft. We hebben aileen deze 
schildpad in de vrije natuur kunnen vin
den. Hij komt voor tussen Arnpanihy 
en Ambovombe in het zuiden van 
Madagascar, waar het overdag zeer 
warm kan zijn en het 's nachts behoor
lijk afkoelt. Hij bereikt een totale 
lengte van ongeveer 40 em en hij heeft 

Chalarodon madagascariensis. 

Onderzijde van Geochelone radiata. 

een hoog rugschild, dat danker van 
kleur is en goudgele stralen heeft. 
Deze schildpad is zeldzaam geworden 
doordat de plaatselijke bevolking hem 
als een lekkemij beschouwt; ook 
wordt hij voor de toeristenindustrie 
gevangen. Vooral in de hoofdstad wor
den vee! schildpad-artikelen aangebo
den. We hebben overdag twee volwas
sen dieren gezien, een mannetje en een 
wijfje. Ze liepen overdag in de valle zon 
langs de weg, in een gebied zonder 
struiken. In Ambovombe zelf vonden 
we een jong exemplaar op een plaatsje 
achter ons hotelletje. Het had daar die 
nacht bescherming gezocht tegen de 
kou. 

AMFIBIE~N 
Verspreid over Madagascar komen on
geveer 150 soorten amfibieen voor. 
Het zijn aile kikvorsachtigen en bijna 
aile soorten zijn endemisch. We hebben 
tijdens ons verblijf zes soorten van twee 
families gevonden. 
Ptychadena mascareniensis is de enige 
soort van het geslacht Ptychadena, van 
de familie Ranidae, die vee! soorten 
kent op het continent Afrika, die Mada
gascar heeft bereikt. Deze kikker is er 
zeer algemeen. Deze soort is niet ende
misch op Madagascar. Hij komt alge
meen voor op een groat dee! van het 
vasteland van Afrika. Het is een snelle, 
schuwe kikker die, waar hij voorkomt, 
meestal in grate aantallen te vinden is. 
Het gekwaak van deze kikker klinkt on
geveer als dat van onze inheemse Groe
ne kikker (Rana esculenta). Deze kikker 
heeft zeer vee! kleurvarieteiten: van gee! 
tot groen en donkerbruin. Hij heeft 
enkele onderbroken strepen over de 
rug. De buikzijde is Iicht van kleur. 
Hij zou op geheel Madagascar voor
komen (GUIBE, 1978). 
We vonden deze kikker op de volgende 
plaatsen: Antsirabe: Hier hebben we 
heel vee! exemplaren gezien. Ook heb-
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ben we ze gehoord in het meer bij het 
dorp. Veel dieren waren in amplexus; 
Ilaka: We vonden ze tussen Antsirabe 
en Ambositra in een riviertje; Ambo
sitra: Hier vonden we kikkers en larven 
in de rijstvelden; Ranomafana: Op weg 
naar Fianarantsoa vonden we een 
exemplaar in een vochtige weide, waar 
ook zonnedauw groeide; Bezaha: Hier 
zagen we de dieren in een riviertje. De 
kikkervisjes die we bij Ambositra von
den, hebben we meegenomen naar Ne
derland en bij het Natuur Historisch 
Museum in Leiden afgegeven. 
Van de familie Rhacophoridae vonden 
we vij f soorten van drie endemische 
geslachten: een soort Mantidactylus, 
twee soorten Boophis en twee soorten 
Heterixalus. 
Het geslacht Mantidactylus komt aileen 
voor op Madagascar (BLOMMERS

SCHLOSSER, l979a). Mantidactylus 
ulcerosus vonden we in het Nationaal 
Park 'Montagne d' Am bra', in een klein 
kratermeertje in het tropisch regen
woud. We vingen het dier in water dat 
slechts enkele centimeters diep was. Het 
had een afmeting van ongeveer 4 em. 
Deze soort is variabel van kleur: grijs of 
bruin zonder een duidelijke tekening 
(GUIBE, 1978). Het exemplaar dat we 
vonden, had een donkerbruine rug met 
wratachtige bultjes. De kikker had gro
te zwemvliezen tussen de tenen, maar 
niet tussen de vingers. Hij had een don
kergevlekte keel met een lichtgekleurde 
middenlijn. De buikzijde was Iicht van 
kleur. Deze soort moet heel algemeen 
zijn in aile bosachtige gebieden van Ma
dagascar. 
Boophis viridis wordt door veel auteurs 
onder de naam Rhacophorus viridis 
beschreven. Wij volgen de naamgeving 
zoals gebruikt door BLOMMERS

SCHLOSSER (l979b). In Perinet vonden 
we twee soorten van dit geslacht op 
dezelfde vindplaats. We zag en de dieren 
's avonds, een behoorlijk vochtig tijd-
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Boophis opisthodon. 

stip. Boo phis viridis werd voor het eerst 
beschreven in BLOMMERS-SCHLOSSER 

(1979b) . Deze aardige dieren zijn op de 
rug oranje-geel van kleur, de buikzijde 
is wit-blauw. De blauwe kleur van de 
buikzijde wordt veroorzaakt door het 
bloed dat door de huid schemert. De 
flanken zijn bezet met witte puntjes. 
BLOMMERS-SCHLOSSER beeldt bij de be
schrijving van deze soort in dat artikel 
een groen exemplaar af. Die foto zou 
overdag zijn gemaakt. Deze kikkers 
hebben een blauwe rand om de ogen. 
Ze bereiken een totale lengte van 30 
mm. We vonden ze in grate aantallen 
in struiken langs de weg. 
De tweede soort van het geslacht Boo p
his die we vonden, was naar aile waar
schijnlijkheid Boophis opisthodon. 
Het betrof een grate bruine kikker met 
een lengte van ongeveer 7 em. Hij had 
hechtschijfjes aan de vingers en de te
nen; tussen de vingers zaten geen zwem
vliezen; tussen de tenen bleken zich wei 
behoorlijke zwemvliezen te bevinden. 
De rugzijde was bruin van kleur, de 
buikzijde geel-wit, de ledematen bad
den donkere dwarsbanden. Het is een 
grate soort, die een totale lengte van 
90 mm kan bereiken. Hij zou een be
wooer van de bossen in het oosten van 
Madagascar zijn (GUISE, 1978). 

Heterixalus-soorten worden, naar ik 
vernomen heb, sinds kart af en toe ge
importeerd in ons land. Ik zal daarom 
proberen van deze kikkers iets meer te 
vertellen. Ik heb daarvoor vee! informa
tie gehaald uit BLOMMERS-SCHLOSSER 

(1982). Het genus Heterixalus is nauw 
verwant aan Hyperolius, die niet op 
Madagascar voorkomt. Het grootste 
uiterlijke verschil tussen de beide ge
nera is de horizontale pupil van Hype
rolius in tegenstelling tot de verticale 
pupil van Heterixalus. BLOMMERS

SCHLOSSER (1982) noemt vijf soorten: 
H. betsileo, H . tricolor, H. albogutta
tus, H . mocquardi en H. rutenbergi. 
MATTISON (1987) spreekt van twaalf 
soorten. De vingers van Heterixalus 
hebben kleine zwemvliezen, de tenen 
zijn helemaal van zwemvliezen voor
zien. De mannetjes blijven iets kleiner 
dan de vrouwtjes. De amplexus is 
axillair, dus de mannetjes grijpen de 
vrouwtjes achter de oksels. De eieren 
zijn klein en worden afgeze~ op !age 
vegetatie die hoven water hangt of in 
het water staat. De eieren hangen dus 
hoven het water. De larven hebben uit
wendige kieuwen en Ieven in stilstaand 
water. Heterixalus is een genus van 
struik- en boombewonende kikkers die 
Ieven in open gebieden als duinen, rijst
velden en gekapt bos. Zowel de larven 
als de volwassen dieren kunnen goed 
tegen de warmte. Volwassen dieren wor
den in de warmte Iicht van kleur; in 
BLOMMERS-SCHLOSSER (1982) Staat 
daarvan een mooi voorbeeld op de foto 
van H. tricolor. We hebben twee 
Heterixalus-soorten gevonden. 
Heterixalus betsileo, een kleine kikker, 
vonden we bij het dorp Ilaka, tussen 
Antsirabe en Ambositra. Het dier zat 
in de valle zon op een struik van onge
veer anderhalve meter hoogte. Op die 
plaats was het zeer warm. De omgeving 
langs een beekje bestond uit gras en 
rotsen. Er stand maar een soort strui-
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ken. Het dier was van hoven geelgroen 
en bet had een duidelijke grijsgroene 
lateraalstreep van de neuspunt tot in de 
lies. De onderzijde was wit, de handen 
en voeten waren oranje. Het kikkertje 
was ongeveer 3 em lang. Volgens BLOM

MERS-SCHLOSSER (1982) worden man
netjes van deze soort tot 28 mm lang en 
vrouwtjes tot 29 mm. Het is mogelijk 
dater meer ondersoorten van deze soort 
bestaan. Deze kikker zou in de savanne
achtige en ontgonnen gebieden van bet 
centrale plateau van Madagascar alge
meen zijn. Hij is actief gedurende bet 
natte seizoen, van november tot mei. 
Voortplantingsplaatsen zijn stilstaan-

Ptychadena madagascariensis in omklemming. 

Heterixalus betsileo. 

de, niet beschaduwde watertjes als 
poelen, rijstvelden en natte over
stroomde graslanden. De voortplanting 
vindt plaats gedurende de hele regen
tijd. Overdag rusten de vrouwtjes met 
ingetrokken ledematen op de struiken. 
In de zon wordt de kleur vaak gee! (zo 
vond ik ook mijn kikker). Mannetjes 
zitten boger in de vegetatie, en beginnen 
bij bewolkt weer in de namiddag te 
kwaken. Na zonsondergang trekken 
beide geslachten naar bet water. Daar 
beginnen de mannetjes in grote koren 
te kwaken. Ze zitten dan op de vegetatie 
hoven of naast bet water. De eieren wor
den net hoven bet water aan de vegetatie 
afgezet in groepjes van tien tot tachtig. 
Het legsel komt, als door de aanhou
dende regen bet water in de poelen 
stijgt, onder water te liggen. De plan
tenetende larven Ieven in stilstaand 
water. Na twee maanden zijn ze gemeta
morfoseerd en klimmen bet land op 
(BLOMMERS-SCHLOSSER, 1982). 
Heterixalus mocquardi vond ik in de 
omgeving van Fort Dauphin in een 
mooi, vochtig gebiedje met vele beker
planten (Nepenthes) en af en toe een 
boom. Het is bet overgangsgebied tus
sen bet vochtige noorden en bet droge 
zuiden van Madagascar. We vonden bet 
dier bij toeval in de beker van een 
bekerplant. Niet als prooi, spartelend 
in de vloeistof, maar rustig zittend, 
wachtend op prooi. 
Deze kikker is egaal lakgroen met een 
witte buik en een grijze keel. Zoals bij 
aile door Blommers-Schl~sser beschre
ven soorten zijn de handjes en voetjes 
aan de onderzijde oranje. Het dier had 
een lengte van ongeveer 4 em. Deze 
soort is goed van H. betsileo te onder
scheiden door bet ontbreken van een 
lateraalstreep. Ook zijn de ledematen 
relatief korter. Aan de voeten heeft 
deze kikker een vlies tot aan de teen
toppen, aan de handen over ongeveer 
een derde van de lengte van de vingers. 
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Heterixalus mocquardi. 

De Ievenswijze van de andere soorten 
is ongeveer gelijk aan die van de twee 
voorgaande. 
Heterixalus tricolor komt voor in voch
tige gebieden in het oosten, maar ook 
daar weer op open plaatsen. In dat ge
bied vindt de voortplanting het hele jaar 
door plaats; er is geen duidelijk droog 
of nat seizoen. 

A HERPETOLOGICAL VISIT 
TO MADAGASCAR 
Is September 1988 the author visited Madagascar 
in search of reptiles and amphibians. The visit was 
successful, and a number of different species were 
recorded, including seven species of chameleon of 
which four were found in the wet forest near Peri
net, while Chamaeleo pardalis was found near the 
coast. Of the geckos, Hemidactylus mabouia was 
more or less ubiquitous, while Blaesodactylus 
boivini was only seen on a small island near Nosy 
Be. The colourful Phelsuma species were obser
ved in several different locations on Madagascar. 
Mabuya gravenhorstii was the most common of 
the skinks seen and was found in a variety of envi
ronments. Cryptoblepharus boutonii was only 
found in coastal regions (including beaches). The 
endemic iguanid Chalarodon madagascariensis 
seemed relatively common and could be found all 
over Madagascar. During the visit to Madagascar 
two snakes were seen. The first was severely da
maged and could no longer be identified. These
cond was Mimophis mahafalensis which was 
found in the thombush habitat in the south of the 
island. Other species which were recorded inclu-

ded the only crocodile on the island (Crocodylus 
niloticus madagascariensis) which is an endemic 
subspecies, and the tortoise Geochelone radiata 
which was found in an area without shrubs. This 
latter species is considered threatened, as it is kil
led for food as well as for souvenirs. The most 
common amphibian observed was Ptychadena 
mascareniensis. All other frogs recorded belon
ged to the Rhacophorid family which includes the 
genus Heterixalus. These are discussed in detail in 
the article as they have been recently imported in
to the Netherlands. 
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BOEKBESPREKING 
F.W. Henkel & W. Schmidt, 1991 
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Dit zeer fraai uitgevoerde boekwerk beoogt een 
handleiding te geven voor bet houden en kweken 
van gekko•s in bet terrarium. Het boek is grof
weg in tweeen te delen: een algemeen gedeelte 
en een serie soortbesprekingen. 
In bet eerste hoofdstuk (34 blz) wordt de anato
mie van gekko•s en de betekenis daarvan voor 
hun levenswijze besproken. Een volgend hoofd
stuk (13 biz) is geheel aan de voorplanting ge
wijd. In bet derde hoofdstuk wordt bet houden 
in bet terrarium besproken (30 blz). Daarin 
worden onderwerpen aangesneden als soort
bescherming, voedsel, ziekten en terrarium
typeD. Het vierde hoofdstuk (8 blz) gaat over 
terrariumtechniek. Het laatste hoofdstuk be
staat uit 108 blz soortbesprekingen, waarbij 
per soort verspreiding, biotoop, kenmerken, 
formaat terrarium, houden en kweken, voedsel 
en ten slotte soms enige vergelijkbare soorten 
aan bod komen. Verder is er een lange litera
tuurlijst. 
De inhoud van bet boek is gericht op gekko's. 
Daardoor lijkt bet alsof bepaalde stukken, zoals 
over de anatomie, nogal willekeurig bij elkaar 
geraapt zijn. Maar er worden dan onderwerpen 
besproken die juist voor gekko's en bet houden 
ervan van bijzonder belang zijn. Algemene 
kennis van reptielen en terrariumhouden wordt 
aangenomen. De zaken worden kort en bondig 
behandeld. Sommige informatie komt op ver
schillende plaatsen terug, maar steeds ter zake. 
Ook de soortbeschrijvingen zijn grotendeels ge
vuld met informatie waar je wat aan hebt, al 
vind ik de beschreven kenmerken in een aantal 
gevallen niet zo bruikbaar en, gezien de meestal 
goede platen, grotendeels overbodig. 
De kleurenplaten zijn voor bet grootste gedeelte 
erg mooi. Sommige hebben een wat storende 
achtergrond, een enkele is niet scherp, maar dat 
laatste in dan gek genoeg niet storend, maar 
meer illustratief. In een enkel geval vult bet 
afgebeelde dier wei erg weinig beeld. 
Ik ben over bet geheel zeer te spreken en ik kan 
bet boek aan iedere in gekko•s geinteresseerde 
liefbebber aanraden. Toch heb ik nog bet nodige 
aan kritiek op dit werk. Het boek staat vol met 
fouten die weliswaar niet echt belangrijk, maar 
vooral storend en niet in de laatste plaats on
nodig zijn. Een keer fatsoenlijk redigeren en 
drukproeven corrigeren zou voldoende zijn. Nu 
worden bijvoorbeeld wetenschappelijke namen 
her en der in de tekst op verschillende manieren 

geschreven. Op enige plaatsen in bet boek wor
den lijsten met genera gegeven, waarbij de ver
spreiding in cijfers is weergegeven, maar op de 
plaats waar de verklaring van de cijfers moet 
staan, vind ik aileen een kaart. Op die kaart is 
iets aangegeven (zo op bet oog tropische regen
wouden) maar dat is beslist niet de verspreiding 
van gekko's, zoals bet bijschrift vermeld. De 
cijfers vind ik verder nergens meer terug. De 
fotobijschriften op de pagina•s 207 en 208 
ldoppen niet. Op pagina 207 staat een Gona
todes vittatus, en op pagina 208 een Sphaero
dactylus. Die soorten ken ik, maar bet geeft me 
wei te denken over de juistheid van de bijschrif
ten bij foto•s van soorten die ik niet ken. Op 
pagina 54 wordt iets verteld over Cyrtopodion 
kotschyi, zonder dat duidelijk wordt dat die 
soort elders Cyrtodactylus kotschyi wordt ge
noemd. In de soortbeschrijving is er maar een 
soort Ebenavia (correct), maar in de lijst met 
genera zijn er twee, en is bet verspreidingsgebied 
(als ik de cijfers goed heb geinterpreteerd) 
uitgebreid tot Australii!. Zo is er een waslijst 
van ldeine foutjes op te stellen die duidelijk 
maken dat de geroemde Duitse Grilndlichkeit 
bet bier even heeft Iaten afweten. 
Het thema van de literatuurlijst is niet duidelijk. 
Aile literatuur waarnaar in de tekst verwezen 
wordt, staat erin, aangevuld met een aantal wil
lekeurige verwijzingen. 
De keuze van de soorten in de soortbesprekingen 
vind ik nogal snobistisch: opvallend veel soar
ten uit Australii!, Nieuw-Caledonii! en Mada
gascar. Prima, ik vind bet wei aantrekkelijk 
om over zulke exoten te lezen en ook de plaatjes 
trekken me wei. Aileen, de titel van bet hoofd
stuk betekent 'vaak gehouden soorten • en dat 
ldopt niet met wat erin beschreven staat. Is 
Phelsuma klemmeri, waarvan in augustus 1990 
voor bet eerst veertien exemplaren werden ge
vangen een vaak gehouden soort? Wei vaak 
gehouden dieren als Cosymbotus p/atyurus. 
Gehyra mutilata en Phyllodactylus-soorten 
ontbreken; naar de eerste soort wordt zelfs niet 
verwezen. 
Volgens Dr. Wermuth, de opsteller van bet voor
woord, mag ik daar niet over zeuren, ik moet bet 
maar beter doen als bet me niet bevalt. Oat voor
woord is veruit bet slechtste deel van bet boek: 
breedsprakig, zuur en rancuneus. Na bet lezen 
ervan kreeg ik de neiging op aile slakken zout 
te willen leggen. 
Gekkoliefhebbers moeten dit boek aanschaffen, 
bet voorwoord overslaan en de fouten voor lief 
nemen, want bet is ondanks dat ruimschoots de 
moeite waard. 

Peter Mudde 



van kwekerij 

naar u thuis! 

Levende insekten en wormen zijn een 
uitstekend voedsel voor vogels en andere 
insekten-eters. Ze zijn ook geschikt als 
visvoer of aas. Toch is dit voedsel lang niet 
overal verkrijgbaar in de speciaalzaken. 
De oplossing hiervoor is (al sinds 1988!) 
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volwassen 1 30 st. 5,75 MEELWOAMEN PAI-ts ~!Wii!ii: Schriftelijk via ons antwoordnummer (geen 

BUFFALOWOAMEN PAI-tS doosje/inhoud 100 gr. 4,oo ii!ii!Mi1!ili1 postzegel nodig), of telefonisch, aan de 

::::9~, ~1 ~ ~~5 :!i:n~~:d.-oR~: ::: P;; II ~~n~::.:~~~=~!~erd: 
ca. 660 gr.) 1~ ~~ :~:~~ 100 gr. 12,oo ~i!i!i!i!ii!ir U krijgt aile artikelen goed verpakt 
sPAINKHANEN PAI-ts 1~gg ~~ :::~~ !iJ{!i!l thuisbezorgd! Onze verzenddagen zijn 
middel formaat 10 st. a,5o AEGENWOAIIEN PAI-ts Mt!1!@!1 dinsdag en donderdag; bestelt u op die 

~ ::: ~::~~ doosje/inhoud 15 st. 3,00 !!!!!i!!!!f!i dagen v66r 10.00 uur, dan wordt uw bestel-
50 st. 45,oo ~~ ::: 1!:: !!!!1!1!!!1!1!1!! ling dezelfde dag nog afgewerkt. 

1----------P-AI-_,-s-t 450 st. &5,oo Wi!!!!i!i!!!! U betaalt direkt aan de bezorger. 
20 st. 4,5o DENDAOBEANA woAMEN !i!!i!!!!!!!@ N.B.: vaste verzendkosten per order f 7,50. 

2;g ::: 3::~~ doosje/inhoud 15 st. PA~~~ =f!i!f!!i!i Maar: op aile orders boven f 50,- 10°/o 

B kre;n, n;er ·"~ood.:k:rt;~= :~=~~~; •• Pffl:~.:. P~ :,_ •. :_:=.:=:_:_:,_•.:_·=:·!,_ •. :_:_:=:=.·.:=:':==·:·:_:,_:=:.:_:_:=.:.•_:=:=_ •. :,;=: ~6~~9~0
1

;o
9

~W5B;!Z~e~v~e~ne Ma
1
a::r E:~;~: 

~~fiiJ~ groot. niet vliegend,kweekportie 4,50 hersluitbare verpakking 20 gr. 7,50 
i1fil!111t PRIJSLIJST PER 1 OKTOBER 1989; HIERMEE KOMEN ALLE VOORGAANDE ·:·:·:·········· 

~~~~1~iii~ii111~ PRIJSLIJs:reN re ~~RYALL_~~· PR·~~~·Jzi~INGEN .~?ona~~oul?.~~· .... !!l!!!iii!iiii~ Telefoon 08360-23415 
~iii!i!iii!ii!iiiiii!ii!iiiiiii!iii!!!!ii!i!iiii!i!ii!iiii!iiiii!i!iiiii!iiii!i!i!i!iiiii!i!i!i!i!i!i!iiii!i!i!i!i!i!i!i!i!iii!iii!ii!i!iiii!ii!i!i!iiiii!ii!iiiii!i!i!iii!iii!!!ii!iii!i!i!i!i!i!i!i!ii!!i!i!iiiiii!i!i!iii!i!i!i!iii!i!ii!i!i!!iiii!i!i!i!iii 

Bel of schrijf, 
als u nadere informatie wilt! 



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

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

A HERPETOLOGIE 

TERR~!!!!P 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

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

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


