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Bruine Anolis, Norops sag rei 

Familie Polyehridae. 
Florida, Cuba, Yucatan en de Bahama's. 
Mannetje tot 6,5 em kop-romplengte, vrouwtje kopje kleiner. 
A11erlei struikgewas, varierend van diehte begroeiing in min of meer oorspronke
lijke natuur tot aangeplante en goed onderhouden heggen langs het vliegveld van 
Miami. Verder muren, stronken en boomstammen tot ongeveer 1 ,5 meter. 
Versehillende legsels in voorjaar en zomer. Twee eieren per legsel. Eieren komen 
na ongeveer een maand uit. De jongen zijn opva11end klein. 
Kleine ongewervelden. 
Tenminste 40 bij 40 em lengte en hoogte. Veel droge klimgelegenheid, bij voor
keur ook op de achterwand. Behoorlijk hoge luehtvoehtigheid gewenst. Een rust
periode in de winter, 's zomers mag het gerust warm worden in de bak. 
In Florida komt deze soort in ongelootlijke aantallen voor. Plaatselijk is de dieht
heid er meer dan een exemplaar per vierkante meter. Het is er niettemin een gei'm
porteerde soort die er oorspronkelijk in twee ondersoorten te vinden was. Nu zijn 
die ondersoorten in elkaar overgevloeid. 
Er is een duidelijke habitatscheiding tussen mannetjes, vrouwtjes en jongen van 
deze soort. Mannetjes hebben opva11ende zitplaatsen met ruim zicht. VroU\vtjes 
zoeken meer de besehutting. Jongen Ieven op de bodem. tussen gras. 

Tekening: Leen Zuydgeest 
© Diergaarde Blijdorp 

Tekst: Peter Mudde 
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Andere bladen: Gekleurde ploegendienst 

SINERVO, B. & C.M. LIVELY, 1996. The rock-paper-scissors game and the evolution 
of alternative male strategies. Nature 380: 240-243. 
MIRSKY, S., 1996. The lizard kings. Scient. Amer. 274(6): 19. 

In de westelijke Verenigde Staten komt in droge gebieden vrij algemeen een klein 
type leguaan voor, de Gevlekte Leguaan Uta stansburiana, met een kop-rompleng
te tot zes em. Ze zijn binnen een jaar geslachtsrijp maar worden in het wild meest
al niet ouder dan ruim een jaar. De soort kent drie typen mannetjes die zowel in 
kleur als in gedrag en in testosteronconcentratie in het bloed van elkaar verschillen. 
Nu blijkt dat van jaar op jaar verschuivingen optreden in de relatieve aantallen van 
elk type mannetje, met een vast patroon over een peri ode van zes jaar. Hoe ontwik
kelt zich zo'n patroon? 
Mannetjes met een oranje keel zijn superdominant en heel agressief, ze barsten van 
de testosteron (mannelijk geslachtshormoon). Zij verdedigen een groot territorium 
waarin een uitgebreide harem (tot zeven vrouwtjes) is verzameld. Het afschermen 
van de harem voor de concurrentie neemt hen dermate in beslag dat ze niet in de ga
ten hebben dater niet-agressieve mannetjes zijn met geelgestreepte kelen, net als 
vrouwtjes die hebben, die stiekem de harem binnensluipen en daar met vrouwtjes 
paren. Het jaar daarop zijn er dus opvallend veel geelgestreepte mannetjes in plaats 
van oranje in de populatie. De gele mannetjes echter zullen geen territorium met 
vrouwtjes gaan verdedigen. Als er dus niet zo veel oranje mannetjes zijn, zal dit 
machtsvacuiim worden opgevuld door gematigd agressieve mannetjes met blauwe 
kelen, die een vrij klein territorium stichten en niet te veel (maximaal drie) vrouw
tjes hoeven te verdedigen. Deze mannetjes overzien de situatie beter dan de oranje 
exemplaren en kennen hun buren en concurrenten te goed om toe te staan dat de 
geelgestreepte stiekemerds bij hen hun slag slaan. Alsof het lagere testosteronge
halte de blauwe helderder kan Iaten denken. Gevolg: een jaar later zijn er vrij veel 
mannelijke nakomelingen met blauwe keeltjes en minder geeltjes. De weinige 
oranje mannetjes hebben inmiddels ook niet stil gezeten en hebben binnen hun gro
te harems voldoende oranje nageslacht geproduceerd om in de daaropvolgende 
twee jaar van lieverlee de blauwe van de huwelijksmarkt te verdringen. Waarna 
weer zoveel oranje mannetjes druk bezig zijn met het weren van buren en concur
renten, dat hen het waas voor de ogen schuift en de geelgestreepte heren zodoende 
vrij spel hebben binnen de grote harems. Waarmee de cyclus weer van voren af aan 
begint. 
Ook al verandert de omvang van de populatie bij U. stansburiana niet ingrijpend, 
qua samenstelling is deze in de opeenvolgende jaren allerminst stabiel. Welk evo
lutionair voordeel deze steeds terugkerende wisseling van de mannenwacht heeft, 
komt uit de artikelen niet naar voren. 

Samenvatting: Hellie Klaasse 
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De Nijlvaraan (Varanus niloticus) 

Chris van Kalkcn 
Hanoidrecf 5 
3564 HX Utrecht 

VERS PREIDI NGSGEBIED 
De Nijlvaraan (Varanus niloticus) komt 
in het grootste deel van Afrika voor, be
hal ve in de Sahara en her westelijke 
deel van Namibie en Zuid-Afrika. Ook 
in het gebied boven de Sahara langs de 
Middell andse Zee is deze varaanniet te 
vinden. In her verspre idingsgebied ko
me n nog drie andere soorten varanen 
voor, te weten: Woestijnvaraan (Vara
lltts griseus) , Steppenvaraan (Varantts 
exant!tematicus) en de Witkeelvaraan 
( VarctJttts albigtt!aris ). 

BESCHRJJVING 
De grondkleur is donkergroen, donker
grijs, donkerbruin of zwart. Her patroon 
op de rug wordt gevonnd door gele of 
vuilwitte stipjes e n/of rozetten d ie 
meestal in overdwars verlopende ban
den gerangschikt zijn. Tussen deze ban
den kunnen veel willekeurig verspre ide 
gele of witte stipjes voorkomen maar 
d it is niet altijd her geval. Her aantal 
banden dat door de rozetten gevormd 
wordt is variabe l. Over de hele rug kun
nen dit er s lechts drie zijn maar ook wei 
t waau· of meer. Het patroon zet zich op 
dezelfde wijze voort op de staan , met 

Jongc Varan11s nilmic11s onw111s. 
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dit verschil, dar de rozetten of stippen 
tot echte banden samengesmo lten kun
nen zijn . De teke ning op de kop is ge
vlekt of gebandeerd. Op de nek zijn al
tijd d rie tot vijf rijen rozet ten of banden 
te vinde n. Deze rijen aan weerszijde n 
van de ne k vloeie n bovenop de nek sa
me n e n vormen zo een hoetijzervormi
ge band. Vanaf het oog loopt er een 
donkere streep naar achte ren, om
zoomd door twee Iichte strepen. Jonge 
exemplaren zijn vaak zwart met geel. 
Naarmate de dieren ouder worde n, 
word! de tekening minder spectacu lair. 
De buik is vuilwit. 

MORFOLOGIE 
V nilotictts is qua lichaamsbouw duide
lijk te ondersche iden van de andere 
so01·ten varanen in hetze lfde gebied. V 
griseus, V excmthematictts en V albi
gularis zijn veel robuuster van bouw 
dan V niloticus. Dit is onder andere een 
gevolg van het feit dat de Nijlvaraan 
war meer in en b ij het water leeft en ook 
regelmatig in bomen klimt. De andere 
Afrikaanse varanen zijn ze lde n in het 
water o f in bomen te v inden. Zoals b ij 
veel semi-aquatische varanen is ook bij 

Foto: C. van Kalkcn 
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V. niloticus de staart zijdelings afgeplat 
en veel Ianger dan de romp. Een van de 
opvallendste en vee) beschreven eigen
schappen van de Nijlvaraan is dat de 
schedel vooral bij de mannelijke dieren 
in de loop van het Ieven aanzienlijk van 
model verandert. Bij pas geboren die
ren is deze lang en slank, bij de volwas
sen dieren echter is de vorm plomp en 
enigszins doosvormig. Het deel van de 
schedel waarin zich de neusgaten be
vinden is dan sterk naar boven uitge
groeid. 
V. niloticus wordt vaak verward met 
Varanus salvator, dit is volstrekt onno
dig want er is een duidelijk verschil tus
sen de twee soorten. Bij V. niloticus be
vinden de kleine ronde neusgaten zich 
nagenoeg halverwege de ogen en de 
neuspunt, bij V. salvator bevinden de 
neusgaten zich veel dichter bij de neus
punt dan bij de ogen. 
V. niloticus kan een maximale lengte 
van 2, I m bereiken. Het is mogelijk dat 
de dieren nog Ianger kunnen worden, er 
zijn aanwijzingen dat 2,5 m zelfs moge
lijk is. Onlangs is er een Nijlvaraan van 
I, 99 m gestorven in het Port Elizabeth 
Snake Park in Zuid-Afrika (HAAGNER et 
al, 1993). 

TAXONOMIE 
Zoals gezegd is V. niloticus niet aileen 
van V. sa/vator maar ook van aile ande
re varanen te onderscheiden door de 
vorm en plaatsing van het neusgat. 
Ondanks de sterke gelijkenis met V. sal
vator of \taranus bengalensis is V. nilo
ticus meer verwant aan de varanen van 
de exanthematicus-groep (V. exanthe
maticus en V. albigularis). Buiten de 
nominaatvorm, V. niloticus niloticus 
wordt er nog een ondersoort erkend, na
melijk Varanus niloticus ornatus. V. 11. 

ornatus zou zich van de nominaatvorm 
onderscheiden door een opvallender te
kening, drie tot vijf dwarsbanden op de 
rug en twaalf op de staart (MERTENS, 

1942). Er zijn argumenten om V. n. or
natus niet als aparte ondersoort te be
noemen. Er komen namelijk ook 'gewo
ne' Nijlvaranen met vijf dwarsbanden 
op de rug voor op verschillende lokaties 
binnen het verspreidingsgebied van V. 
n. ornatus. Ook zijn er exemplaren van 
V. n. ornatus met zes dwarsbanden op 
de rug. In Liberia, Togo en andere delen 
van Afrika komen de twee ondersoor
ten gezamenlijk voor en er doen zich 
regelmatig kruisingen voor tussen bei
de varianten. 

GEDRAG 
Over het algemeen bestaat de indruk 
dat de Nijlvaraan moeilijk tam te rna
ken is. Dit berust voor een groot deel 
inderdaad op waarheid. Maar met de 
juiste benadering worden de dieren in 
de loop van de tijd rustiger. Omdat deze 
varaan sterk is en meestal goed eet, is 
het mogelijk veel tijd aan het dier te be
steden en het regelmatig vrij in huis 
rond te Iaten lopen zonder dat het dier 
hiervan schade ondervindt. Bij met 
name varanen zoals Varanus prasinus 
en Varanus beccarii is dit absoluut niet 
mogelijk omdat deze dieren vrij schuw 
zijn. Er is een zekere variatie in felheid 
tussen de afzonderlijke dieren. 
Sommige dieren worden nooit tam, an
dere vrij snel. 
Een beet van een Nijlvaraan is zeer 
pijnlijk, zoals ik zelf een keer heb mo
gen meemaken. Iedere poging om het 
40 em lange diertje mijn vinger te doen 
loslaten, had een nog steviger dicht
klemmen van het bekje als gevolg. 
Nadat ik het dier in het terrarium had 
teruggezet liet het los om te vluchten. 
In het terrarium zuilen Nijlvaranen de 
grootste activiteit vertonen rond het 
middaguur als ze opgewarmd zijn. 
Het verdient de voorkeur niet meer dan 
een dier per terrarium te plaatsen, want 
mannetjes zullen meestal gaan vechten 
met ernstige wonden als gevolg. 

Lacerta 55(2) • 1996 
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\larm111.v 11. niloticus rustend op eer, hoop bladafval bij hct Baringomccr (Kcnia). 

Tijde ns paarpogingen kunnen manne
tjes de vrouwtjes ook beschadige n als 
het verschi l in leng te te g root is. 
Voortplanting in het terrarium komt tot 
mt toe zelden voor. 

YO EDSEL 
In de natuur eten vooral de jonge exem
plaren veel insecten en kle ine slakken. 
Volwassen dieren hebben van aile soar
ten varane n misschien wei de meeste 
soorte n prooidieren op her menu. Dit 
bestaat o.a. uit: v is, slakken, eieren, aas, 
krabbetjes, vogels, zoogdieren, insec
ten, spinnen, reptiele n en kikkers 
( WRIGHT, 1993). 
Ook de door mij gehouden V. niloticus 
omatus accepteren vrijwel aile aange
boden soorten voedsel. De meest voor
komende problemen die ontstaan door 
verkeerde voeding, zijn rachitis 
(Engelse ziekre) en overvoeding. 
Vooral heel jonge tot halfwas dieren 
kunnen als gevolg van een vitamine D3 
e n/of UV-tekort last krijgen van rachi-

Foto: 1-1 . Houtman 

tis. Door gebrek aan genoemde vilami
ne en aan UV-Iicht ontstaat een afwij
kende botontwikkeling. Deze is vaak te 
herkennen door het stram worden van 
eerst de achterpo te n, gevolgd door de 
voorpote n. De gewrichte n worden dik 
e n de onderkaak wijkt naar de zijkanten 
uit waardoor de bek breder gaat lijken. 
De gevolgen van rachitis zulle n in ern
stige gevalle n niet verdwijne n, dus 
voorkome n is beter dan genezen. Dit 
voorkomen is mogelij k door een voile
d ig dieet te voeren met de nodige vita
mines (b. v. katte nvoer) en de dieren re
gelmatig te best ra len met UV-Iicht. 
Volwassen dieren die weinig lichaams
beweging hebben kunnen al sne l dik 
worden, een dieet is in d it geval de op
lossing. 

VOORTPLANTING 
Op een leeftij d van zo · n drie jaar wor
den de dieren geslachtsrijp. De manne
tjes zijn dan ongeveer I ~~ 1.2 m lang e n 
de vrouwtjes 0 ,9 a I , I m. De paringstijd 

S5 



86 

varieert binnen het grote verspreidings
gebied. Op en rond de evenaar is het 
waarschijnlijk dat de dieren zich het 
hele jaar door voort kunnen planten. In 
Zuid-Afrika daarentegen is er een dui
delijke paringstijd die rond juni en juli 
ligt. N a een draagtijd van ongeveer een 
tot twee maanden worden de eieren ge
legd, als het mogelijk is in een termie
tenheuvel, holle boom of een rivier
bank. 
De Nijlvaraan legt uitzonderlijk veel ei
eren, tussen de 20 en 65. Er bestaat ech
ter twijfel over de grootte van het legsel 
van de Nijlvaraan omdat bekend is dat 
meerdere vrouwtjes hun eieren in een 
nest kunnen deponeren. Het is daarom 
goed mogelijk dat ruim 1 00 eieren in 
een nest gevonden worden. Na een in
cubatietijd van 130 tot 210 dagen ko
men ze uit. 
In de natuur is de incubatietijd waar
schijnlijk erg variabel en veel Ianger 
dan de genoemde 130 dagen. Worden 
de eieren in het begin van de Zuid
Afrikaanse winter gelegd, dan zullen ze 
pas na 5 tot 7 maanden uitkomen zodat 
de jongen in de zomer worden geboren 
(BOURQUIN, 1991 ). Op de evenaar is de 
incubatietijd waarschijnlijk het kortst 
(rond de 130 dagen). 
De pasgeborenen zijn 25 a 30 em lang 
en wegen tussen de 23 en 33 g 
(BOYCOTT & MORGAN, 1987). De jon
gen groeien erg snel, na een jaar berei
ken de dieren een lengte van ongeveer 
60 em, na twee jaar ruim l meter. 
Op driejarige leeftijd is het gemiddelde 
mannelijke dier ruim I ,5 meter en het 
gemiddelde vrouwelijke dier rond de 
1,3 meter. 
Het percentage eieren gelegd in termie
tenheuvels is in de natuur erg hoog, 
vaak boven de 90%. Ondanks dat de 
Nijlvaraan veel gehouden wordt, is er 
nog geen publicatie geweest over een 
echte nakweek met deze soort. 

HABITAT 
V. niloticus is altijd in de buurt van zoet 
water te vinden, ook in drogere gebie
den (BUFFRENIL, 1992), als er maar per
manent water in de buurt is. In een be
dreigende situatie zal deze varaan altijd 
zijn toevlucht in het water proberen te 
zoe ken. 

TERRARIUM 
Nijlvaranen hebben als ze volwassen 
zijn een ruim terrarium nodi g. Voor een 
volwassen dier is toch zeker een terrari
um van minimaal 3x I x2 m (lxbxh) no
dig. Bij een terrarium van deze afmetin
gen is het zelfs nog nodig het dier 
regelmatig los in een kamer te Iaten 
rondlopen. Zoals aile varanen stelt de 
Nijlvaraan het ook erg op prijs als er 
goede schuilmogelijkheden aanwezig 
zijn. De schuilplaats kan gemaakt wor
den van b. v. een kartonnen doos of om
gekeerde plastic bak. 
Een grote waterbak is niet essentieel 
maar als de mogelijkheid er is om een 
grote bak te plaatsen, doe dit dan. In de 
natuur maakt deze varaan gebruik van 
het water door er in te vluchten, wel
licht geeft de waterbak het dier een vei
lig gevoel. Een Nijlvaraan kan Ianger 
dan twintig minuten onder water blij
ven. 
De dagtemperatuur in het terrarium 
moet tussen de 25°C en 35°C liggen en 
de nachttemperatuur tussen de 20°C en 
26°C. 
V. niloticus ornatus is meer een bosbe
woner dan V. niloticus niloticus, het ter
rarium voor dit dier mag dan ook ruim
schoots van planten voorzien zijn. Er 
moet echter rekening gehouden worden 
met het feit dat planten meestal een kort 
Ieven beschoren is in een varanenterra
rium. Vooral jonge dieren stellen een 
dichte terrariumbeplanting erg op prijs, 
dit voorkomt stress bij de kwetsbare 
diertjes. 

Lacerta 55(2) • 1996 



Laccna 55(2) • 1996 

PROBLEMEN 
Het is raadzaam direct na aankoop van 
een varaan het dier te behandelen tegen 
wormen en flagellaten. Door stress als 
gevolg van het vangen, transporteren en 
uiteindelijk bij de nieuwe eigenaar ge
huisvest worden, zullen veel dieren een 
lagere weerstand hebben. Als gevolg 
hiervan kunnen parasitaire en andere 
infecties snel om zich heen grijpen met 
vaak de dood als gevolg. Door middel 
van een ontlastingsonderzoek kan be
paald worden of een dier gelnfecteerd 
is met wormen en/of flagellaten. 
De bij varanen meest voorkomende 
wormen zijn de Nematoden, hier beho
ren de veel voorkomende spoelwormen 
ook toe. Deze worden bestreden met 
fenbendazol (Panacur), 50-100 mg/kg 
oraal, na twee weken herhalen of met 
levamisolfosfaat (Ripercol), 10 mg/kg 
.intra-peritoneaal, na twee weken herha
len. Tegen tlagellaten kan het dier be
handeld worden met metronidazol 
(Flagyl), 125-250 mg/kg oraal, na twee 
weken herhalen. Doe dit altijd in over
leg met een dierenarts. 
Teken die bij de dieren meestal in de 
oren, oksels en bij de cloaca zitten kun
nen met de hand verwijderd worden en 
de plaats eventueel ingesmeerd met 
chloorhexidinezalf (b. v. Nolvasan). 
Soms komen mijten voor, de makke
lijkste manier om deze te bestrijden is 
een Vaponastrip naast het terrarium te 
plaatsen. De Yaponastrip mag en hoeft 
niet lang aanwezig te zijn omdat ze lang 
werkzaam blijft. Laat een Vaponastrip 
zeker niet te lang in of in de buurt van 
het terrarium staan, want de stoffen 
hierin zijn nogal giftig en kunnen pro-

blemen veroorzaken (BRONSGEEST, 

1995). 
Ga niet met antibiotica aan de gang als 
u niet weet welke bacterie u bestrijdt. 
Het normaal aanwezige evenwicht tus
sen de verschillende soorten bacterien 
zal hierdoor verschuiven. Het is dan 
mogelijk dat onschadelijke bacterien 
bestreden worden met als gevolg dat de 
ziekteverwekkende bacterien de over
hand krijgen en de situatie aileen maar 
slechter wordt. 

VARANUS NILOTICUS 
A general description is given of the natural 
distribution, colour pattern and morphology of 
V. niloticus ni/oticus and V. niloticus omalrls. 
In addition comments are made over beha
viour, diet and reproduction. Animals in the 
wild and captivity are compared. The most 
common problems encountered in captive ma
nagement, internal and external parasites, arc 
also discussed . 
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Slangen van Portugal (4): de Girondische 
Gladde Slang (Coronella girondica) 

BESCHRIJVING 
Deze kleine slang wordt zelden Ianger 
dan 70 em- in de Serra de Sintra ving ik 
een 73, I em lang mannetje (MALKMUS, 
1979). Kop en licbaam gaan geleidelijk 
in elkaar over. De scbubben zijn niet 
gekield. Het aantal rijen buikscbubben 
varieert van 172 tot 198; de gepaarde 
subcaudalia (scbubben aan de onder
kant van de staart) van 52 tot 69. Het 
anale scbild is gedeeld (zelden kan bet 
tot een scbild versmolten zijn). 
De basiskleur aan de bovenkant is grijs
bruin, soms met een rood- of geel
zweem. Verder zijn er meestal twee tot 
vier lengtestrepen, vaak in de vorm van 
vage rijen vlekken. De buikzijde is wit, 
ivoorkleurig tot roze. De tekening be
staat uit zwarte, enigszins recbthoekige 
v lekken die alternerend of in parallelle 
rijen I iggen. 
Bebal ve door de buiktekening onder
scbeidt Coronella austriaca (Giadde 
Slang) zicb van Coronella girondica 
(Girondiscbe Gladde Slang) door de 
volgende kenmerken. 
De donkere streep over de slapen loopt 
bij Coronella girondica voor bet oog 
niet over bet frenale ( ook wei loreale 
genoemd) en de neus, maar - naar ho
ven toe breder wordend - over de pre
frontalen op de bovenkant van de kop. 
Bij C. girondica loopt bovendien onder 
bet oog, tussen bet vierde en vijfde bo
venlipscbild, een dun, zicb versmallend 
danker streepje naar beneden. Bij C. 
austriaca ontbreekt dit. 
De onderkant van de ogen grenst bij C. 
girondica aan bet vierde en vijfde van 
de acbt bovenlipscbilden; bij C. aus
triaca grenst bet oog aan bet derde en 
vierde bovenlipscbild. 
Het aantal scbubben random bet li-

2 

Ter vergelijking de koptekening van Coro-nel
la austriaca (I) en van Coronella girondica 
(2) (naar SALVADOR, 1985 ). 

cbaam (geteld balverwege bet licbaam) 
is 21 (zeer zelden 23) bij C. girondica. 
Bij C. austriaca zijn bet er 19. 
De stuart van de mannetjes is in relatie 
tot hun lengte Ianger dan die van 
vrouwtjes, als bij veel slangen, en bet 
aantal subcaudalia is dus gemiddeld bo
ger. 

VOORKOMEN 
De Girondiscbe Gladde Slang komt 
voor op bet lberiscb scbiereiland, en in 
de aan de Middellandse Zee grenzende 
gebieden van Frankrijk, Ita Iii! ( ook 
Sicilie) en bet noordwesten van Afrika 
(Marokko, Algerije, Tunesie). In 
Portugal komt zij overal voor onder 
1450 m - Serra da Estrela is de boogste 
vindplaats (MALKMUS, I 985). Bij voor
keur Ieven ze tussen de 200 en 600 m 
(MALKMUS, I 995). 
In Spanje komen ze voor tot een boogte 
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Habitat van Carone/la gilvndica. Oever van 
een zijbeekje van de Rio Guadiana. 

Foto: R. Malkmus 

van 2 150 m (in de S ierra Nevada: 
PLEGUEZUELOS, 1986) en in Afrika zelfs 
tot 3200 m (Hoge Atlas: SAINT GIRONS, 
1956). 

HABITAT 
ln Portugal vinden we de Girondische 
Gladde Slang vooral in rotsachtige, 
droge, warme gebieden met verspre id 
groeiende struiken. Yerlaten steengroe
ven, puinhe llingen, ru·ines e n wegran 
den, maar ook Iicht met eiken, 
Eucalyptus, of dennen beboste bergge
bieden en het cultuurlandschap met sta
pelmuurtjes zijn' voorbeelden van hun 
habitat. 
Ook de in klimatologisch opzicht com
pleet anderssoortige he idegebieden van 
Noordwest-Portugal (bijvoorbeeld 
Serra do Geres, Serra do Alvao, Serra 
do Barroso e n Serra da Estrela) met 
vee) neerslag (meer dan 2000 mm), 
vaak mist, sneeuw in de winter en vrij 
Iage zomerse temperaturen van gemid
deld 16- I7°C, behoren echter to t hun 
leefgebied. 

GEDRAG 
In het midde n en noorden van Portugal 
houdt C. girondica tussen oktober en 
april een winters laap. In het zu iden zijn 
ze, uiteraard athankelijk van de weers
omstandigheden, het hele jaar actief. 
Wat hun gedrag in de actieve periode 
bepaalt, is niet duidelijk. In ieder geval 
niet zozeer de zonnestand of het tempe
ratuurverloop. Zo vond ik in decem
ber/januari met Iichte regen in de 
Algarve 's nachts actieve slangen. Maar 
ook aan het begin van de nacht en mid
den op de dag met felle zon waren ze in 
mei in het Noord-Portugese berggebied 
actief. Over hun gedrag in hun onder
aardse schuilplaatsen is al helemaal 
niets bekend. 
De paattijdligt tussen begin apti l en eind 
mei. Soms 'vechten ' mannetjes in deze 
periode. Hierbij draaien ze achterlijf en 
staatt (dus zo'n tweederde dee! van hun 
leng te) in elkaar. Tijdens de copulatie bijt 
het mannetje het vrouwtje vaak in de 
nek. Ruim voor het eind van de pating 
laat hij haar nek echter weer los. 
Eind juni, begin juli worden de eieren 
gelegd . De 6-1 6 eie ren (meestal minder 
dan I 0) meten 20-25x 13- 15 mm. Ze 
komen uit in september/oktober. De 
jongen zijn 11-1 8 em lang. Na onge
veer vier jaar zijn ze geslachtsrijp. 
C. girondica is een rustige s lang d ie in 
tegenstel ling tot C. austriaca bij na 
nooit bijt. Dit werd al door LATASTE 
( 1876) opgemerkt, en door BouLENGER 
(1913) die schrijft: ' It is extremely 
gentle, seldom attempting to bite ' . Wei 
zal de Girondische Gladde S lang bij 
oppakken uit de anale klieren een sterk 
ruikende vloeistof spuiten. Geluidssig
nalen (s issen), zoals STREET ( 1993, in 
DusEJ) meldt, heb ik nooit waargeno
men. 

YO EDSEL 
C. girondica eet vooral hagedissen, 
kleine slangen, maar ook kleine zoog-
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dieren. Jongen eten kleine hagedissen 
en insecten. Uit onderzoek van maagin
houden blijkt dat aile hagedissen die 
niet te groot zijn, op het menu staan: de 
Muurgekko (Tarentola mauritanica), 
de Europese Tjiktjak (Hemidac(vlus 
turcicus), de Hazelworm (Anguisfragi
/h;), de Spaanse Zandloper (Psammo
dromus hispanicus), de Algerijnse 
Zandloper (Psammodromus algirus), 
de Spaanse Muurhagedis (Podarcis 
hispanica), de Iberische Muurhagedis 
(P. bocagei), de lberische Berghagedis 
(Lacerta montico/a), de Roodstaart
franjeteenhagedis (Acantlwdactylus 
el)'thrurus), de Spaanse Skink ( Chal
cide.\· bedriagai) en tot slot de 
Hazelskink (C. chalcides): zie DuSEJ, 
1993; GARZON, 1974; VERICARD & 
EscARRE, 1976. 
De prooi wordt op de reuk gezocht, 
vastgegrepen en gewurgd. Vaak jagen 
ze achter hun prooi aan waarbij de slan
gen verbazingwekkende snelheden ha
len en onvoorstelbaar snel kunnen re
ageren. 

TERRARIUM 
Gedetailleerde informatie over het hou
den van Girondische Gladde Slangen in 
het terrarium, hun voortplanting en de 
ontwikkeling van de jongen, vinden we 
in DusEJ ( 1993). Hij heeft gegevens ge
bruikt van Bruno en De Haan die meer 
dan 15 jaar ervaring met Girondische 
Gladde Slangen in gevangenschap heb
ben. Omdat de slangen snel wennen aan 
voeding met jonge muizen (Dusej, 
pers. med.), zijn ze probleemloos te 
houden. 

BEDREIGINGEN 
Door zijn teruggetrokken manier van 
Ieven loopt deze slang eigenlijk aileen 
gevaar door grote, structurele verande
ringen van het woongebied. zoals de 
aanleg van Eucalyptus-plantages, uit
breiding van steden en de constructie 

van stuwdammen. Verder komen er 
door uitbreiding van het wegennet meer 
verkeersslachtoffers. 

SNAKES OF PORTUGAL (4): CORONELLA 
GIRONDICA 
This Atlantic/Mediterranean snake seldom 
grows larger than 70 c1n. It can be found all 
over Portugal: from sea-level to 1450 m (Serra 
da Estn!la). The preferred habitat is dry. 
rocky, sunny slopes with scrub vegetation. sto
ne walls and quarries. It is also found on stony 
heath areas with high precipitation (north
western mountains). Snakes may be active at 
any time both day and night. 
In northern Portugal they hibernate from 
October to April. Mating takes pla~e in 
April/May, depending on the climate. They 
produce 6-16 eggs which hatch in 
September/October. 

LITERATUUR (zie ook ALGEMENE LITE
RATUUR IN (I)) 
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De Noordafrikaanse Doornstaartagame 
( U romastyx acanthinura): systematiek, 
ecologie, houden in gevangenschap en kweek 

INLEIDING 
Rond de huidige naamgeving van 
doornstaartagamen bestaan enige ver
schillen ten opzichte van de oudere lite
ratuur. Grammaticaal gezien is 
Uromastyx vrouwelijk. Daaraan moe
ten de uitgangen van de soortnamen dus 
aangepast worden (acanthinura, ocel
lata, aegyptia etc., zie ook LANZA, 
1983, SCHATII, 1986). 
De over geheel Noord-Afrika versprei
de soort Uromastyx acanthinura Bell, 
1825 wordt gekenmerkt door een grote 
veelvormigheid. Op grond van deze va
riabiliteit zijn meerdere nominate on
dersoorten beschreven. De systemati
sche ordening kon daardoor nog niet 
bevredigend opgehelderd worden. 
MERTENS ( 1962) wees reeds op deze 
problematiek en stelde een voorlopige 
onderverdeling voor in zes ondersoor
ten, die hij rassen noemde ( U romastyx 
acanthinura acanthinura, U. a. dispm; 
U. a. flavifasciata, U. a. geyri, U. a. ni
gerrima en U. a. lvenzeri). Bij U. a. 
geyri gaat het om een endemische on
dersoort uit de berggebieden Hoggar, 
Ahagga en Air in de centrale Sahara, 
die morfologisch zeer goed van de an
dere acanthinura ondersoorten te on
derscheiden is. Dit duidelijke onder
scheid was in het verleden vaak 
aanleiding om U. a. geyri de status van 
soort toe te kennen (ANDERSSON, 1935; 
JOGER, 1981; JOGER, 1986; MOODY, 
1980; MOODY, 1987; MOLLER, 1922). 
Wij onderzochten aanvullend materiaal 
op uiterlijke kenmerken (WILMS & 
BbHME, 1993; WILMS & BOHME, in 
voorb.) en vergeleken dit met de syste
matiek binnen de soort. Naar aanlei-

ding van de uitkomsten van dit onder
zoek kan Uromastyx acanthinura in 
drie ondersoorten opgesplitst worden, 
die morfologisch goed te onderschei
den zijn. Het gaat dan om Uromastyx 
acanthinura acanthinura Bell, 1825, U. 
a. geyri MUller, 1922 en U. a. dispar 
Heyden, 1827. In de status van het no
min ale taxon werneri MUller, 1922 kon 
tot nu toe op grond van het onderzochte 
materiaal geen helderheid verschaft 
worden. 

SYSTEMATIEK 
Voornoemde vormen zijn wellicht on
der een aantal andere namen bij de lief
hebbers bekend. Om verwarring te 
voorkomen en om de terrariumhouder 
van dienst te zijn, volgen de nu gangba
re (onder)soortnamen met daaronder 
enige (verouderde) synoniemen, teza
men met de referenties waarin de na
men of samenstellingen het eerst ge
noemd worden. Let op: deze lijst 
pretendeert dus geen volledigheid. 

Uromastyx acanthinura Bell, 1825. 
1825 Uromastyx acanthinurus Bell, 

Zool. J. I: 457. 
1827 Ummastyx dispar Heyden, in RUp

pel, Atl. Reise nordl. Afr. Rept.: 5. 
1922 Ummastyx geyri L. MUller, 

Naturwiss. Beobachter 63: 193. 

Uromastyx acanthinura acanthinura 
Bell, 1825. 
1885 Uromastix mutabilis Fischer, (no

men substitutum, fide MERTENS, 
1962), Zool. Garten 26: 272. 

1912 Uromastix acanthinurus nigri-
ventris Rothschild & Hartert 
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(syn. fide MERTENS, 1962), No
vit. zool. 18: 468. 

1913 Uromastix acalllhinurus nigerri
mus Hartert, Novit. zool. 20: 79. 

1962 Utvllwstyx acanthinurus acant
hinurus Mertens, Senckenb. bioi. 
43:426. 

1962 Ummastyx acanthinurusflavifas
ciatus Mertens, Senckenb. bioi. 
43:427. 

Uromastyx acanthinura dispar Heyden, 
1827. 
1962 Uromastyx acanthinurus dispar 

Mertens, Senckenb. bioi. 43: 430. 

Uromastyx acanthinura geyri MUller, 
1922. 
1854 Utvmastix temporalis Valencien

nes (? syn. fide MERTENS, 1962), 
C.R. Acad. Sci. 39: 89. 

1962 Uromastyx acanthinurus geyri 
Mertens, Senckenb. bioi. 43: 430. 

SLEUTEL ONDERSOORTEN URO
MASTYX ACANTHINURA 
In de hieronder volgende determinatie
tabel is sprake van relatieve staartleng
te. Dit lijkt ingewikkelder dan het is: de 
lengten van het lijf (kop-romplengte, 
KRL) en de staart (SL) ten opzichte van 
elkaar zijn bij de ondersoorten duidelijk 
verschillend. Om dit in een hanteerbaar 
getal uit te drukken vermenigvuldigt 
men de staartlengte eerst met 1 00 en 
deelt de uitkomst vervolgens met de 
kop-romplengte. Kort en bondig: 
SL * 1 00/KRL. 

BESCHRIJVING 
Uromastyx acanthinura acanthinura 
bereikt een totale lengte van maximaal 
ca. 45 em, met een maximale kop
romplengte van 29 em bij mannetjes en 
26 em bij vrouwtjes (GRENOT, 1976). 
De staartlengte bedraagt gemiddeld 
62,7% van de kop-romplengte (eigen 
meting, n=42). Het gewicht van de 
adu1te dieren ligt tussen I 00-500 g 
(VERNET et al., 1988). U. a. di~]Uir be
reikt een totale lengte van ca. 35,8 em, 
met een maximale kop-romplengte van 
22, 1 em. De waarden voor U. a. geyri 
zijn 37,6 em voor de totale lengte en 21 
em voor de kop-romplengte (MOLLER, 
1922). De staartlengte bedraagt bij U. 
a. dispar gemiddeld 58,9% van de kop
romplengte (eigen meting, n=9), en bij 
U. a. geyri 81,3% van de kop-romp
lengte (eigen meting, n=l4). 
De kop is met onregelmatig geplaatste, 
duidelijk grotere schubben bedekt. De 
voorste randen van de gehooropenin
gen hebben vergrote schubben. De zij
den van de hals zijn tot aan ongeveer de 
voorpoten met duidelijk grotere, koni
sche schubben bedekt. De voorpoten en 
de rug hebben geen vergrote tuberkel
schubben. Het aantal gladde schubben 
om het midden van lichaam bedraagt 
152-190 bij de nominaatvorm, 192-227 
bij U. a. dispar en 161-190 bij U. a. 
geyri. De flanken zijn gedeeltelijk, 
vooral bij de Marokkaanse leden van de 
nominaatvorm, met Iicht vergrote 
schubben bedekt. U. a. geyri bezit een 

Ia Meerdere dwarsbanden met vergrote schubben op de tlan
ken; relatieve staartlengte (SL * 100/KRL) 74,2-86.4; 

lb 

2a 

2b 

21-24 ringen om de staart met gestekelde schubben . . . . . . . . U. a. geyri 
Geen dwarsbanden met vergrote schubben op de flanken; 
relatieve staartlengte (SL * 100/KRL) 48.3-71. 7; 
17-21 ringen om de staart met gestekelde schubben . . . . . . . . 2 
152-190 schubben om het midden van de romp, gemiddeld 
ongcvcer 169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U. a. acamllinum 
192-227 schubben om het midden van de romp. gemiddeld 
ongcveer 21 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U. a. dispar 
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Uromas1yx acalllhinura acalllhinura. Yolwassen mannetje. Foto: T. Wilms 

aantal dwarsbanden met vergrote, lang
werpige en gespitste schubben op de 
tlanke n (ANDERSSON, 1935; JOGER, 
198 1; MOLLER, 1922). 
De buitenkant van de achterpoten is 
met vergrote tuberke lschubben, de bin
nenkant met gladde schubben bedekt. 
Deze schubben kome n in grootte en 
vorm met de ventralia overeen. De 
staart heeft 17-21 ringen met gesteke l
de schubben bij de nominaatvorm U. a. 
acalllhinura , 17-20 bij U. a. dispar en 
21 -24 bij U. a. geyri. 
De tekening en kleur is bij U. a. acan
thinura extreem variabel. Naast zwarte 
e n zilvergrijze dieren (Tunesie) zijn er 
rode, gele, groene en oranje exempla
ren. Vaak is er bij grote, adulte dieren 
een zwartkleuring van de kop en de on
derzijde van het lichaam waar te ne
men. De tekening bestaat meestal uit 
donkere pun ten of stippels. Voor wat de 
kleur betreft toont U. a. geyri een dui
delijk geringere variabiliteit dan de no
minaatvorm. De dieren zijn prachtig 
vermiljoenrood of helgeel gekleurd. De 

tekening bestaat uit bruinzwarte kras
jes, die geen samenhangende netteke
ning vorme n (MOLLER, 1922) . Over de 
kleuren bij levende U. a. dispar is wei
nig bekend. Grote volwassen mannetjes 
kenmerken zich door een zwartkleuring 
van de kop, de ledemate n e n de onder
zijde van het lichaam. De tekening be
staat meestal uit donkere pun ten of stip
pels . 

TERRA TYPICA 
De eerste, oorspronke lij ke, taxono
misch beschreven vindplaats van een 
soort heet terra typica. Als dit ietwat 
wijds blijkt te zijn, dan kunnen latere 
auteurs op grond van nader onderzoek 
(bijvoorbeeld aan de hand van dag
boekaantekeningen van de verzame
laar) een dergelijk gebied inperken. Dit 
geografisch kleinere gebied noemt men 
terra typica restricta. Een voorbeeld is 
al direct de navolgende vorm, waar Bell 
heel Afrika als vindplaats aangaf, het
geen door Flower beperkt werd tot ' in 
de buurt van Biskra, noordelijk tot El 
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Kantara ·. We komen tot de volgende 
oorspronkelijke vindplaatsen. 
Umllwslyx acanlflimrra aca111himrra: 
A frika (BELL, 1825). terra typica res
tri cta: in de buLnt van Biskra. noordelijk 
tot El Kantara (FLOWER, 1933 ). 
Um1na.l"!y.r acan1hin11ra dispar: woes
tijn bij Ambukol en Dongola, Soedan 
(HEYDEN. 1827). 
Uro11ws1y.r acwllflinu ra geyri: bergen 
bij Tahihaout. Zuid-A igerije (M OLLER. 
1922). 

Yolwasscn U. aca11thi11um voor zij n woonhol ongcveer 50 km ten 
Westen van Quarzazatc (Marokko). Foto: F. Hulbert 
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V ERSPREIDING 
Van U. acanlflinura zijn vele ecologi
sche studi es en waarnemingen voorhan
den. Van de ondersoon en werd de no
minaatvorm. dus U. a. acalllflinura. het 
meeste onderzocht. Het onderstaande 
heert dan ook voornamelijk betrekking 
op deze vonn. De nominaatvonn van de 
Noordafr ikaanse Doornstaanagame be
woont verui t het grootste dee! van het 
westelijke deelgebied van de soort: 
Marokko. Mauretanie. A lgerije. Libie 
en Tunesie. U. a. geyri bewoont de 
berggebieden Haggar. A hagga en Air in 
de centrale Sahara. terwijl U. a. dispar 
het woestij ngebied ten westen van de 
N ijl in Soedan en een gedeelte van het 
Tibesti - en Ennedi-gebergte in Tsjaad 
bewoont. 

Tussen U. a. geyri en U. a. acanlflimrra 
bestaat een secundaire contactzone 
waarin gemengde populaties voorko
men. Deze tussenvormen staan morfo
logisch tussen de ondersoon en acall
l flinuro en gevri in . De contactzone 
beperkt zich tot het plateau van 
Tademait en de Tassil i n"Ajjer. die in 
het zuiden in het Haggar gebergte over
gaat. Aangezien geyri met acan lhinura 
tot de zel fde soon behoren (WILMS & 
BbHME, 1993). kan de vorm daarom ai
leen als ondersoon van acalllflinura 
worden aangemerkt (WILMS & BbH IVIE, 
in voorb.) en kan niet als apane soon 
opgenomen worden. 
In Egypte ontbreekt U. acw11hinura 
volledig (ANDERSON. 1898: FLOWER, 
1933; MERTENS, 1962: WERNER. 1982) . 
De vondst van een exemplaar 39 km ten 
oosten van Kairo (M ARX. 1968) betreft 
een verkeerd gedetennineerd j ong 
exemplaar van Uro11wsly.r aegyplia 
(Moody & Goodman. pers. med.). Het 
door STEINDACHNER ( 1900) genoemde 
exemplaar van Sharm el Sheikh (S inaY
schiereiland) is verdwenen (Gri llitsch. 
pers. med.) uit de wetenschappelijke 
collectie. Toch kan aangenomen wor
den, dat het ook bier om een verwisse
ling met Ur0/1/(/Sf.\"X aegyplia. or dat het 
om een door mensen ge"lntroduceerd 
dier gaat. 

HABITAT EN ECOLOGIE 
De habitat van de soon bestaat uit woe
stijn- en halfwoestijnachtige gebieden, 
hoofdzakelijk de in Noord-A frika 
· hamada · genoemde rots- en steenwoe
stijnen. Echte zandwoestijnen worden 
door U. acan1hinura gerneden en vor
men voor hen zelfs verspreidingsbarrie
res. Het kli maat in het grootste dee! van 
het verspreidi ngsgebied van U. acw l 
lhinura is een halfwoestijn- en woes
tijnklimaat zonder strenge winter. maar 
tach met kort stoncli gc vorstperiodes, 
verder gekenmerkl door een geringe 
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neerslag en een gemiddelde jaartempe
ratuur van meer dan l8°C (MOLLER, 
1987). Er kunnen oppervlaktetempera
turen van meer dan 80°C bereikt wor
den. De dagelijkse temperatuurver
schillen kunnen tot 35°C bedragen 
(GAUTHIER, 1967 geciteerd in MOLLER, 
1976). De gemiddelde jaarlijkse neer
slag bedraagt b.v. in EI-Golea 42 mm 
(GRUNEWALD, HOLLER & STRANZ, 
1983 ). Het grootste deel van de neer
slag valt in het voorjaar en in de herfst. 
De relatieve luchtvochtigheid bereikt 
een gemiddelde waarde van 60-80% bij 
zonsopgang en daalt tot 10-30% 's mid
dags. De zonne-instraling in de bioto
pen die deze soort bewoont is zeer 
hoog. Het jaarlijkse aantal zonnedagen 
bedraagt 250-300 dagen (VERNET et al., 
1988). 

EL-Golea/ Algerije 
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In de holen van U. acanthinura wordt 
een jaarminimum van 15°C en een 
maximum van 35°C gemeten (GRENOT, 
1976, SCHWEIGER, 1992). In de winter
maanden (oktober-februari) maken de 
dieren een facultatieve rustpauze door, 
die op te vatten is als een gereduceerde 

winterslaap (GRENOT & LOIRAT, 1973 
geciteerd in MOLLER, 1976). Tijdens de 
rustfase worden bij gunstig weer de die
ren buiten hun woonholen aangetrof
fen. U. acanthinura kan bij milde en 
hoge temperatur~n ook het hele jaar ac
tief zijn (VERNET et al., 1988). 
De populatiedichtheid bedraagt tussen 
I 0 en 100 individuen per km2: de 
grootte van de afzonderlijke territoria is 
tussen de I en 5 ha per dier (GRENOT, 
1976; VERNET et al., 1988). 
Volgens GRENOT ( 1976) is U. acanthin
ura hoofdzake1ijk herbivoor, waarbij af 
en toe ook wei insecten worden gege
ten. 
Onder natuurlijke omstandigheden wor
den de eieren in juni-ju1i gelegd; vanaf 
midden juli worden geen drachtige 
vrouwtjes meer aangetroffen. De jongen 
komen in september uit. In de natuur is 
de incubatietijd ca. 80-1I 0 dagen. Een 
legsel bevat tot 28 eieren die gemiddeld 
3,5x2,0 em groot zijn en 4,5-5,5 g we
gen (GRENOT, 1976). WHEELER ( I987) 
meldt eigewichten tussen 7,0-8,9 g met 
een gemiddelde waarde van 8,3 g. De 
legselgrootte bedroeg in dit geval II ei
eren. De totaallengte van de jongen va
rieert van 6,8-8,0 em. GRENOT ( I976) 
meldt een kop-romplengte van 5,2-7 
em. Het gewicht bedraagt ca. 5-6 g 
(KOLAR, 1957; 0RTLEPP-SCHUMACHER 
& SCHUMACHER, 1988; ORTNER, I989a; 
ORTNER, 1989b; WHEELER, I987; 
WILMS & LOHR, 1994 ). De dieren zijn 
geslachtsrijp na vier tot vijf jaar 
(GRENOT, 1976) . 

VERZORGING EN KWEEK 
De N oordafrikaanse Doomstaartagame 
wordt de laatste jaren regelmatig en met 
toenemend succes in het terrarium ge
kweekt. De gegevens voor het houden 
en kweken komen net als de ecologi
sche gegevens voomamelijk van waar
nemingen aan de nominaatvorm, U. a. 
acanthinura. 
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Wijfje bij het dichten van het Jeghol. 

De Doornstaartagame behoort tot de 
gravende, bode mbewonende hagedis
sen. De krachtige, met scherpe nagels 
uitgeruste paten, de met stekels bezette 
staart en het dorsaal afgeplatte lichaam 
zijn aanpassingen aan het bewoonde 
terrein. Om Doornstaartagamen in het 
terrarium met succes te houden en te 
kweken, moeten daat·om enige facto
ren, die voor dit dier basisvoorwaarden 
zijn, in acht genomen worden. 
Ten eerste moeten de klimatologische 
omstandigheden van de natuurlijke om
geving in het terrarium nagebootst wor
den. Hiertoe behoort de mogelijkhe id 
om holen te graven en de aanwezighe id 
van een rijke structuur in de woonom
geving. In beginsel moet de inrichting 
van een Uromastyx-terrarium zo ro
buust mogelijk zijn. Zeer geschikt zijn 
grote grillige boomstronken, stukken 
schors en kunst- of natuurstenen. 
Be langrijk is een goede structurering 
van het terrarium, zodat de dieren el
kaar niet steeds kunnen zie n. Door rots
partijen van natuursteen of complete 

Foto: T. Wilms 

landschappen van kunststeen kunnen 
holen en gangensystemen gemaakt wor
den. Zulke schuilmogelijkheden bieden 
de dieren gelegenheid zich terug te trek
ken. Be langrijk is echter dat de stenen 
van een rotspartij goed onderling ver
bonden zijn en dat de holen te allen tijde 
gecontroleerd kunnen worden. Als bo
dem kan natuurzand, het beste verweer
de zandsteen met een gedeel te leem, ge
bruikt worden. In het kamerterrarium is 
een zandlaag van ca. 5-6 em dikte ruim 
voldoende, zolang er kunstmatige holen 
en gangen voor de dieren zijn. Yoor de 
belichting van het terrarium zij n TL
buizen en vooral halogeenlampen ge
schikt. Halogeenlampen hebben een 
spectrum dat vrij goed overeenkomt met 
dat van zonlicht en een gunstige verhou
ding tussen stroomverbruik en lichtop
brengst. In beginsel kan de lichtintensi
teit in een Uromas/yx-terrarium niet 
hoog genoeg zijn. De luchttemperatuur 
moet overdag tussen 25-45°C zij n en 's 
nachts dalen tot zo' n 18-27°C. 
Daarnaast moeten er in het ten·a-
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rium meerdere plekken zijn , waar een 
plaatselijke temperatuur van 50-60°C 
heerst. De verwarming van zulke hoge
temperatuurplaatsen kan het beste met 
spot-stralers geschieden, die enerzijds 
Iicht, en anderzijds de benodigde 
warmte leveren. 
Voor de stimulatie van de voortplanting 
bij U. acanthinura kan het beste een 
rustperiode ingelast worden. Deze rust
fase in het terrarium wordt door een cia
ling van de luchttemperatuur tot 15-
200C en door een vermindering van de 
belichtingsduur en lichtintensitei t be
werkstelligd. Het lijkt belangrijk te zijn 
om de dieren tijdens de gehele rustfase 
nog de mogelijkheid te bieden zich on
der een spot-straler tot hun voorkeurs
temperatuur op te warmen (WILMS & 
U:i HR, 1994). Tijdens de rustfase neemt 
her gewicht van de dieren af met zo' n 5-
100 g. 
Na beeindiging van de rustperiode die 
zo'n 2-4 maanden duurt, beginnen de 
mannetjes met hun baits. Het leggen 

Jong van ongeveer vier weken. 

van de eieren vindt zo "n 4-6 weken la
ter plaats. De legselgrootte varieert tus
sen 6 en 29 eieren, waaruit na een incu
batietijd van 72-1 28 dagen de jonge 
Doornstaartagamen komen. De incuba
tietemperatuur moet tussen de 28-34°C 
liggen (GRIMM, 1986; KRABBE-
PAULDURO & PAULDURO, 1988: 
0RTLEPP-SCI-IUMACHER & SCHUMACHER, 
1988; ORTNER, 1989a, 1989b en 1993: 
THATCHER, 1992; UYTTERSCHOUT. 1993: 
WHEELER, 1987; WiLMS & LbHR. 1994; 
ZWARTEPOORTE, 1994 ). 

ONS TERRARIUM 
De eerste nakweek van U. acanthi1111ra 
kregen wij in 1989 in een kamerterrari
ummet de afmetingen 160x220 em. Het 
terrarium bestond uit een houten gan
gensysteem dat met kippegaas bedekt 
was. De voorgevormde kunstrotsen kre
gen een bedekking van papier-mache, 
waarmee allerlei fijne structuren 
gemaakt werden. 1-!et dam·door ver
kregen terrariumlandschap werd met 

Foto: T . Wilms 
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lagen linnen doeken bedekt. die in 
twee-componenten epoxyhars gedrenkt 
waren. De vochtige hars werd met zand 
afgestrooid om een oppervlak met een 
goed houvast te krijgen. Na het uithar
den van de hars ontstond een hard op
perv lak dat tegen een stootje kon, dat 
zelfs jarenlang de scherpe nagels van de 
Uromastyx kon weerstaan. Er waren in 
het totaal vijf gangen, die in lengte van 
30 tot 60 em varieerden. Deze gangen 
eindigden elk in een legkast met de af
metingen 30x20x 15 em (lxbxh). De 
legkasten waren met zand gevuld en 
van boven toegankelijk, zodat de dieren 
altijd gecontroleerd konden worden. 
Voor elk van deze holen bevond zich 
een 80 W straler, die de lokale tempera
tuur tot ca. 62°C opkrikte. De luchttem
peratuur bedroeg 25-28°C. Een keer per 
dag werd een Osram Ultra Vitalux UV
lamp een uur lang aangeschakeld. Het 
terrarium werd door een mannetje en 
twee vrouwtjes U. acanthinura be
woond. Van eind oktober 1988 tot begin 
maart 1989 verb Ieven die dieren in win
terrust, waarbij we probeerden zo dicht 
mogelijk de natuurlijke omstandighe
den te benaderen. In de holen was de 
temperatuur 14-l7°C. De luchttempe
ratuur bedroeg 18-20°C. De dieren had
den daarnaast ook de mogelijkheid zich 
tot hun voorkeurstemperatuur op te 
warmen. Sinds de zomer van 1991 wor
den onze U. acanthinura het gehele jaar 
in een tegen het huis geplaatste kas ver
zorgd. De glasvlakken bestaan uit 
plexiglas met dubbele wanden die vee] 
UV-licht doorlaten. De luchttempera
tuur bereikt in de zomer waarden van 
maximaal 45°C, terwijl deze in de win
ter minimaal l2°C blijft. Op zonnige 
winterdagen kan de 1uchttemperatuur 
toch nog waarden van 20°C bereiken. 
Naar gelang het weer wordt van midden 
september tot eind maart een warmte
straler (80 W Osram Concentra) voor 6 
uur per dag gebruikt. Hierdoor hebben 

de dieren de mogelijkheid een 'zonne
bad' te nemen. De dieren kunnen door 
dit alles van redelijk natuurlijke om
standigheden genieten. De terraria zijn 
vierkant met zijden van 1 ,25 m. Op 
deze stukken van ca. I ,6 m2 kunnen 
maximaal drie volwassen dieren ge
huisvest worden. De inrichting van de 
terraria bestaat uit een 20 em dikke laag 
zand, waarin in grootte varierende 
zandstenen geplaatst zijn. Door regel
matig besproeien van het zand in de zo
mer, wordt een harde laag verkregen 
waarin de dieren goed kunnen graven. 
Ondanks de relatief geringe dikte van 
deze laag zand kunnen zelfs grate die
ren (>40 em) hier zelfstandig woonho
len in graven. Enige forse wortelstron
ken completeren de inrichting. 

YO EDSEL 
Tijdens de winterrust is er slechts een 
geringe voedselopname. Er moet echter 
wei goed op gelet worden dat de dieren 
steeds vers drinkwater tot hun beschik
king hebben. Buiten de winterperiode 
worden de dieren gevoed met een varia
tie aan wilde planten en verschillende 
sla- en koolsoorten. Fruit wordt in de 
regel niet aangenomen. Naast dit verse 
voedsel bieden wij de dieren ook een 
droogvoedermengsel aan van verschil
lende zaden (b. v. linzen, tarwe, mai"s, 
erwten e.d.). Het is aan te bevelen de 
resten van het verse voer in het terra
rium te Iaten omdat de dieren vaak de 
voorkeur geven aan het verdroogde ho
ven het verse voer. Er moet echter wei 
goed op gelet worden dat het voedsel 
niet bederft. Naast dit vegetarische 
voedsel bieden we onze U. acanthinura 
ook dierlijke voeding aan in de vorm 
van sprinkhanen, krekels, kakkerlakken 
en de grate moriowormen (Zoplwbas 
morio ). Door mannelijke individuen 
worden ook nestmuizen aangenomen. 
Verder zijn Uromastyx voor wat hun 
voeding betreft echte individualisten, 
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ieder dier heeft zijn eigen voor- en af
keure n. 
Voor hun vitamine- en mineralenhuis
houding gebruike n wij voor de diere n 
geschi kte vitamine- en mineralenprepa
raten. Voedseld ieren worden met mi
neraalpreparaten (b. v. Korvimin ZVT) 
bepoederd . Men zou het mineraalpre
paraat ook door de zaden kunnen men
gen of over het verse voer strooien. De 
vitamine n worde n vanwege de betere 
controle van de individue le opname aan 
ieder dier apart aangeboden . Als prepa
raat blijkt Multi-Mul sin het beste ge
schikt , omdat het door de dieren pro
bleemloos opgenomen wordt en, voor 
zover voor hagedissen bekend, aile vi
taminecomponenten in een gunstige 
verhouding bezit (KOHLER, 1993). 

Ei met kiemschijf. Foto: T. Wilms 
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BALTSGEDRAG 
Na beeindiging van de winterrust be
ginnen de mannetjes met de baits. Het 
baltsgedrag van de Doornstaartagamen 
onderscheidt zich van dat van andere 
hagedissen. Het gaat hier om een sterk 
geritualiseerd geheel van handelingen. 
De baits van het mannetje wordt door 
een opdrukachtige beweging (romp
knikken) ingeleid. Het dier beweegt 
door afwisselend buigen en strekken 

van de voorpote n het gehele lichaam op 
en neer. Dit gedrag blij ft overigens niet 
tot de baits aileen beperkt, maar speelt 
ook bij de afbakening van het territori
um een rot. De eigenlijke paring wordt 
door cen 'rondedans' ingeleid . Het 
mannetje nadert het vrouwtje terwijl hij 
he fti g rompknikt en begint op haar rug 
een rondedans. Dan volgt een paring 
waarbij het mannetje z ich in de nek van 
het vrouwtje vastbijt. Vrouwtjes d ie 
niet paringsbereid z ijn, draaien zich 
hierbij op hun rug, waarna het mannetje 
zijn paringsactiviteite n in de regel 
staakt. Naast deze geritualiseerde af
weer van het vrouwtje kan bij gra te 
sterke vrouwtjes ook nog waargenomen 
worden dat zij het mannetje onder hef
tig dre igen wegbijten. Tijdens de pa
ringstijd zijn op de rug van het vrouwtje 
meestal witte, halfronde strie men te 
zie n. Het gaat daarbij kenne lijk om uri
nezuur dat door het mannetje tijden. de 
rondedans afgescheiden wordt. De ron
dedans speelt ook een ro t bij de afbake
ning van het territo rium en word! dan 
door de mannetjes vanaf een duidelijk 
zichtbare plaats, b. v. zonneplaatsen en 
markante worte ls of takken, in het ter
rarium uitgevoerd. 
Wij zagen de eerste paring in ons ka
merterrarium op 24-3-1 989. Daarna na
men twee vrouwtjes aanzienlijk in om
vang toe en legden respectievelijk op 
7-5-1 989 zestie n en 25-5- 1989 dertien 
e ieren. In de kas beginne n onze dieren 
ongeveer midden maart met de baits. 
De legsels komen naar gelang het weer 
in mei of juni. Op grond van de tot nu 
toe waargenomen paringen e n legsels 
kan een draagtijd van 5-6 weken, naar 
gelang het weer, a ls normaal worden 
beschouwd. 

EIEREN 
De legtijd wordt aangekondi gd door 
ecn sterke g raafactiviteit van de vrouw
tjcs. 
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De legsels bevatten tot nu toe 8-19 ei
eren en werden in een mineraalachtig 
substraat (Agroverm) in een laborato
riumbroedstoof uitgebroed. Belangrijk 
bij de incubatie van U. acanthinura leg- · 
sels is een geringe vochtigheid van het 
substraat. De eieren reageren sterk op 
contactvocht (beschimmelen, afsterven 
van de embryo's). Het is daarom raad
zaam, de directe omgeving van de ei
eren relatief droog te houden en door 
bevochtiging van de verder weg gele
gen delen van de broedstoof voor een 
goede luchtvochtigheid te zorgen (zie 
ORTNER, 1989a, 1989b). Wanneer de ei
eren direct na de leg Iicht zijn ingeval
len, kan het in het begin van de incuba
tie nodig zijn om de vochtigheid van 
het substraat tijdelijk te verhogen. In dit 
geval moet de toestand van het legsel 
dagelijks gecontroleerd worden en 
moet de substraatvochtigheid direct 
verminderd worden als dat nodig is. 
Minder vatbaar zijn U. acanthinura ei
eren voor mechanische beschadigin
gen. Wij konden waarnemen dat een 
beschadiging van de eischaal waarbij er 
al vocht naar buiten kwam weer voile
dig gesloten werd (cf. KRABBE
PAULDURO & PAULDURO, 1988). 

JONGE DIEREN 
Het opkweken van de nakweekdieren 
gebeurt in kleine groepen in terraria van 
60x40 em en 90x45 em (lxb ). Pas op 
een leeftijd van een tot twee jaar wor
den de gezamenlijk opgekweekte die
ren intolerant en moeten daarom ge
scheiden worden. De voorwaarden voor 
het houden van de jongen komen gro
tendeels overeen met die van de vol
wassen dieren. Na 3-6 dagen nemen de 
jonge dieren voor het eerst voedsel aan. 
Voor een juiste opkweek is een goed 
uitgebalanceerd voedselaanbod met 
daarin verschillende p1antaardige en 
dierlijke bestanddelen zeer belangrijk. 
Volgens KOLAR ( 1957) bestaat het 

voedsel van in het wild levende 
U1vmastyx acanthinura jongen voor ca. 
75% uit dierlijke bestanddelen. Zijn in 
het terrarium opgekweekte jongen kre
gen dierlijke en vegetarische kost in de 
verhouding 2:3 en later I: 1. 

UROMASTYX ACANTHINURA; SYSTEMA
TICS, ECOLOGY, HUSBANDRY TECH-NI
QUES AND CAPTIVE BREEDING 
Three subspecies of Uromastyx acamhinura 
are presented and a key is provided. U. a. 
acamhinura inhabits parts of Morocco, 
Mauritania, Algeria, Libya and Tunisia. U. a. 
ge_vri lives in the highlands of Hoggar, Ahagga 
and Air in central Sahara. U. a. dispar comes 
from the deserts lying west of the Nile in 
Sudan as well as from parts of the Tibesti and 
Ennedi mountains in Chad. The species lives 
in desert and semi-desert regions consisting of 
rocks and stone areas called hamada. Sandy 
areas form the boundaries of the habitat. 
Specific information on the climate of the re
gion is provided. Uromastyx is generally her
bivorous. Occasionally insects are con
sumed. Oviposition takes place in June-July 
and hatching is in September. In the wild 
clutch sizes vary, but up to 28 eggs are men
tioned. Incubation takes 80- I I 0 days. 
The captive environment should mimic the na
tural habitat and include rocky and sandy sub
strates enabling the animals to dig holes and 
providing them with hiding places. There 
should be plenty of light during daytime. 
Warm sites should be provided for basking. 
Mating can be stimulated by a period of lower 
temperatures and a reduced photoperiod. 
Personal experience with the animals is de
scribed including the characteristic mating be
haviour. Successful breeding is reported. 
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Enige opmerkingen over de Gele Klomp
voetkikker (Atelopus flavescens ), waaronder 
het verslag van een mislukte kweek 

INLEIDING 
In een eerder artikel over Klompvoet
kikkers (MUDDE, 1990a) heb ik reeds 
aangekondigd meer te zullen schrijven 
over mijn ervaringen met de Gele 
Klompvoetkikker (Ate/opus flaves
cens). 
De dieren blijken goed houdbaar te 
zijn , maar uiterstlast ig te kweken. Naar 
mijn ervaring zijn er ten minste twee 
vonnen, die elkaar onderling niet erg 
goed verstaan. 

wat groenig. De dieren van de 
Montagne Matoury zijn donkerder, eer
der sober bruin met wei weer een zalm
roze buik. Kikkers van de laatste vind
plaats verkleuren in de alcohol en 
krijgen een duidelijke tekening van 
kringellijntjes, die ik bij levende exem
plaren slechts heel vaag heb kunnen 
ontdekken. 
In Frans Guyana Ieven drie of vier soar
ten Klompvoetkikkers: Ate/opus spu
marius, ook wei als synoniem van 
Ate/opus pulcher beschouwd (LESCURE, 
198 1 a), heeft een groat verspreidings
gebied en kent vele vonnen, die opper
vlakkig gezien een beetje lijken op de 
bekendere Ate/opus varius. A . spuma
rius is bekend uit Peru, Ecuador en ook 
uit Suriname en Brazilie. Her en der in 
de li teratuur word! A. spumarius van 
Suriname en Frans Guyana met A. fla
vescens verwarcl (o.a. MCDI ARM ID, 
1973). 

Mannetje aan de wandel. In een derge lijke houding kunnen ze uren 
blijven staan. voorafgaand aan hun vervelling. Foto: P. Mudde 

Een kleine, zwart gekleurde soort is 
Ate/opus ji-anciscus. Over de vierde 
soort , Ate/opus vermicu/atus. bestaat 
enige twijfe l. Hij wordt beschreven 
door Mc DIARMID ( 1973). Deze verge
lijkt de soort met A. flavescens en vindt 
verschillen, maar de afbeelding van zijn 
'flavescens' is een A. spumarius. A. ver
miculatus wordt mede dam·om door la
tere auteurs niet als aparte soort erkend, 
en beschouwd als een synoniem van A. 
jlavescens (LESCURE. 1976). Er is ech
ter iets voor te zeggen om A. vermicula
tus wei als soort or onclersoort te erken
nen. De bruine vorm die ik boven 
beschreef, krijgt in alcohol clezel fde te
kening als de door McDiarmid afge
beelde A. vermiculatus. Daarbij ver-
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HERKOMST EN VARIATIE 
Mijn A. flavescens zijn afkomstig van 
Frans Guyana. Volgens de verschi llen
dc licfl1cbbcrs die de dicrcn daar gevon
den hebben, Ieven ze er in de omgeving 
van Cayenne, Roura en het Matoury
gebergte. Tussen die verschillende po
pulaties is nogal wat verschi l te ontclek
ken. Die van Roura zijn effen, helder 
oranjegeel en ze hebben een zalmkleu
rigc buik. Op de tlanken zijn ze soms 
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sehille n ze behalve in kle ur ook in for
maat. bouw en gedrag van de gele A. 
jlavescens. De bruine diere n zijn iets 
gra ter. hebben een hoekigere kop en 
een meer witte dan groene iris. Het 
kwaken van beide typen klinkt onge
veer hetze lfde. maar de dieren van het 
gele type make n, ondanks hun geringe
re formaat. een harder geluid. Mijn gele 
vorm komt ook uit de buurt van de 
type-vindplaats van A. jlavescens, 
Cayenne; mijn bruine uit de buurt van 
de type-vindplaats van A. vermiclllatlls, 
Matarony, aan de Approuague. 

BIOTOOP 
Gele Klompvoetkikkers Ieven in het 
tropiseh regenwoudgebied. Yelthuysen 
(pe rs. med.) vond de gele variant in 
juni , aan de voet van ee n helling, op on
geveer 200 meter van een rivier, waar 
de begroeiing van to t 6 meter hoge 
bamboebossen overgaat in het dichte 
hellingbos. Boven op diezelfde helling 
leefden Dendrobates tinctorius. De 
Klompvoetkikkers waren tussen rle ste-

nen op de bodem te vinden. waar tame
lijk vee l Iicht doordrong in vergelijki ng 
met de bodem van het echte bo. . Er 
leefden op die plek zowel mannetjes als 
vrouwtjes. 
L ESCURE ( 198 1 b) beschrij ft een vind
plaats van e ieren van deze kikkers, in 
een stroompje in de omgeving van Kaw 
(Frans Guyana) dat door het regenbos 
liep. Het was met 25-26°C koele r dan 
het water in een moeras en een rivier in 
de omgeving, en zuurstofrij k. De pH 
(zuurgraad) van het water bedroeg 5, 
rede lijk zuur dus. In de omgeving was 
een rijke populatie van volwassen Ge le 
Klompvoetki kkers. 

TERRARIUM 
Mijn Ge le Klompvoetkikkers heb ik 
steeds gehuisvest in een te rTarium van 
60x60 e m bodemoppervlak e n een 
hoogte oplope nd van 30 tot 45 em, met 
een glazen deksel, waardoor er van 
voren en van opzij in te kijken is. Het 
terrarium heeft over de he le bodem wa
ter staan, tussen platte ke ien. Op die 

Overzichl van het temuTium. kon na de in richting. Foro: P. Muddc 
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keien rusten twee grote varenwortelpot
ten, waarin allerlei planten groeien. De 
achterwand bestond het eerste jaar uit 
geperste kurk, nu bestaat hij eveneens 
uit varenwortel. Een in de bak inge
bouwd sproeisysteem is vanwege de 
herhaaldelijke verstoppingen buiten 
werking gesteld. Ik sproei nu wekelijks 
met de hand, waarbij de hoeveelheid 
sproeiwater gedurende het jaar ver
schilt. In de herfst is er een 'droge tijd', 
waarin ik veel minder water gebruik 
dan gedurende de rest van het jaar. De 
hele bak is dicht begroeid met een 
kleinbladige Philodendron, met Ruellia 
en Begonia-stekjes. 
De dieren worden onregelmatig ge
voerd, met tussentijden van een enkele 
dag tot wei twee weken. Het voedsel 
bestaat in de winter grotendeels uit on
gevleugelde fruitvliegen, soms afge
wisseld met kleine krekeltjes, kleine 
wasmotlarven en mini-kevertjes. In de 
zomer probeer ik zo veel mogelijk wei
deplankton te voeren. De kikkertjes lij
ken dan een voorkeur te hebben voor 
kevertjes die ongeveer zo groot zijn als 
hun pupil. Dat komt overeen met wat 
DURANT & DOLE ( 197 4) vonden voor 
Ate/opus oxyrhynchus. 

MIJN KIKKERS 
De bevolking van deze bak bestaat uit 
een wisselend aantal A. flavescens. In 
eerste instantie drie mannetjes en een 
vrouwtje, van Roura. Deze deden het de 
eerste jaren zeer goed, wat wellicht 
mede te danken is aan het feit dat ze 
niet via de officiele kanalen gelmpor
teerd waren, maar door een lietbebber 
voor me waren meegebracht. Ze heb
ben dus een minimale reisduur gehad 
van hun oorspronkelijke woonplaats tot 
in mijn bak. Na drie jaar vielen er 
slachtoffers: een mannetje viel dood 
van de rug van het vrouwtje, een ander 
ontsnapte en het vrouwtje bleef dood in 
de omklemming van het derde manne-

tje. Ter aanvulling schafte ik een twee
de paartje aan. Deze dieren waren van 
het donkere type; het gele mannetje en 
het donkere vrouwtje werden over en 
weer niet als partner gezien. Helaas ble
ken de donkere kikkers minder goed 
hestand tegen gevangenschap. Het 
vrouwtje werd na een paar maanden 
door het mannetje in amplexus geno
men (omklemd). Ik trof op een ochtend, 
na een paar weken omklemming, een 
vrijlopend mannetje aan, maar toen ik 
hoopvol ging zoeken, trof ik in plaats 
van een snoer eieren, tot mijn teleur
stelling een dood vrouwtje aan. Op de 
plaats waar de handjes van het manne
tje in haar vel gedrukt hadden, waren er 
diepe zweren ontstaan. Het mannetje 
begon enige maanden later op te zwel
len en ging ook dood. 

· Een terrariumhouder die door omstan
digheden met de hobby moest stoppen, 
schonk me zijn paartje kikkers, van op
nieuw het donkere type. Het vrouwtje 
van dat paartje was al een beetje ge
zwollen toen ik het kreeg, maar na kor
te tijd zwol ook dit dier geweldig op. 
Het kikkertje voelde week aan en door 
de huid heen schemerde een glazig 
vocht. Een dergelijk verschijnsel kende 
ik wei van allerlei salamanders. Daar 
wil het nog wei eens helpen als het 
vocht met een injectienaaldje afgezo
gen wordt. Salamanders van de soorten 
Cynops pyrrhogaster en Paramesotri
ton caudopunctatus herkregen na een 
dergelijke behandeling in sommige ge
vallen weer hun normale postuur. Mijn 
vrouwelijke Klompvoetkikker overleed 
enkele weken na de behandeling, zon
der dat er sprake was van enige veran
dering in haar situatie. Het mannetje 
lijkt al even sterk als mijn eerste viertal 
kikkers, hoewel ook hij de neiging 
heeft wat opgezwollen te raken. 
Kennelijk komt dat bij mijn donkere 
dieren wei vaker voor. Ook het diertje 
op de foto op biz. 30 van het boekje van 
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Een paartjc Are/opus van de 'venniculaws'vorm. 

HESELHAUS & SCHM IDT ( 1987) is be
hoorlijk opgezwollen. 
Aile dode k.ikkers bevinden zich thans 
in de collectie van het Zoologisch 
Museum van de Universiteit van 
Amsterdam. 

GEDRAG 
Mijn Ge le Klompvoetkikkers zijn abso
luut niet schuw. Zelfs in een dichtbe
plante bak zij n ze steeds wei in het 
zicht. In de ochtend e n avond lopen ze 
op een kalme, wat onhandige manier 
door de bak, midden op de dag rusten 
ze uit op een tak of in een bladoksel. 
Een sproeibeurt heeft bijna altijd tot ge
volg dat ze snel (voor hun doen) de ho
gere gedeelten van de bak opzoeken. 
Het lijkt we i of ze bij e lke sproeibeurt 
voor een overstroming vrezen. 
Als er gevoerd wordt, zijn de 
Kl ompvoetk.ikkers er vlug bij . Na een 
paar we ken hebben ze geleerd dat be
paalde handelingen van een mens uit
monden in een dosis fruitvliegen of an
der voer in de bak. Daar komen ze dan 
op af. 
Ee n heel e nkele keer heb ik een dier een 

Foto: P. Mudde 

tijdlang schijnbaar roerloos hoog op de 
poten zien staan . Oat ziet er eng uit, ook 
al omdat een dergelijk gedrag bij ande
re soorten ermee eindigde dat de dieren 
na een paar dagen doodgingen. Bij mijn 
k.ikkers bleek het een voorbereiding op 
het verve llen te zijn. Na een paar uur 
begonnen de dieren z ich uiterst traag uit 
hun oude huid te wurmen. Ze aten de 
oude huid overigens zelf op. 
Na inte ns ief sproeie n gaan de manne
tjes soms kwaken. Hun gel uid is ty
pisch padachtig. Een roep duurt onge
veer twee seconden, begint met een 
paar korte raspende lage tonen en 
neemt dan sne l in frequentie en toon
hoogte toe. Op mee r dan I 0 meter is het 
geluid al nauwelijks meer te l10re n. Als 
twee dieren elkaar ontmoeten, uiten ze 
ook wei contactk.reetjes. Die lijken een 
beetje op het geluid van de ture luur. 
COCROFr et al. ( 1990) e n LESCURE 
( 198 1 a) noemen aileen de raspende 
roep. De bruine typen kwaken minder 
luid, en bij hen heb ik geen contact
kreetjes gehoord. 
Yoor het kwaken zoeken de mannetjes 
een plekje uit op een blad. Daarbij zit-
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ten ze in het zicht. Ze verjagen andere 
mannetjes uit de buurt. Ik heb nooit di
rect agressief contact tussen twee man
netjes gezien, maar de kwakende man
netjes raken wei opgewonden van een 
ander mannetje in hun buurt. Ze kwa
ken dan harder en lopen op hoge poten 
op de indringer af. 
In de herfst krijgen de mannetjes de 
neiging aile passerende kikkers te om
klemmen. Als het dier in kwestie daar 
niet tegen protesteert, kan die omklem
ming lang duren, tot zeker drie maan
den. De mannetjes omklemmen niet ai
leen vrouwtjes, ook andere mannetjes. 
Zulke omklemmingen duren niet lang, 
hooguit een paar uur. Een klemmend 
paartje kan ook nog weleens omklemd 
worden door een tweede mannetje, 
maar dan schopt het eerste mannetje de 
indringer met een paar trage, maar goed 
gemikte trappen van zich af. 

GESTIMULEERDE VOORTPLAN
TING 
Toen de kikkers uit de eerste lichting na 
een half jaar in omklemming gingen, 
zag ik mezelf al als kweker van 
Klompvoetkikkers. Ik was toen nog 
niet erg goed doordrongen van het feit 
dat omklemmingen lang kunnen duren 
en zelfs fataal kunnen aflopen. Zo 
wachtte ik eerst een paar weken af. De 
omklemming duurde voort, zonder dat 
de dieren aanstalten maakten om eieren 
af te gaan zetten. Toen ben ik gaan in
grijpen in het milieu. In de eerste plaats 
ben ik meer gaan sproeien, de water
stand in de bak gaan verhogen en de 
temperatuur iets gaan opvoeren. Dat 
had geen effect. Na twee weken heb ik 
het over een andere boeg gegooid: ik 
ben met tamelijk koud (ca. I5°C) water 
gaan sproeien. De temperatuur heb ik 
Iaten dalen en de waterstand verlaagde 
ik weer iets. Ook dat had geen effect. 
Zo heb ik nog wat combinaties gepro
beerd (o.a. warm sproeiwater en na een 

temperatuurverlaging de waterstand 
ophogen zonder sproeien), maar het 
vrouwtje deed geen poging tot het leg
gen van eieren. 
Omdat het mannetje na twaalf weken al 
maar magerder werd, leek het me tijd 
worden om in te grijpen. Het mannetje 
losmaken, leek me niet de goede oplos
sing. Ik had al eens gehoord dat het los
w·urmen van mannetjes vervelende ge
volgen kon hebben, zoals gebroken 
armpjes. Bovendien zag ik door de buik 
van het vrouwtje eieren schemeren. 
Deze kans op nakomelingen wilde ik 
mezelf niet Iaten ontgaan. Enige na
speuringen in de literatuur brachten me 
op het idee om de kikkers in te spuiten 
met een hormoon dat de eileg op gang 
zou kunnen brengen. Een dergelijke 
methode werd ook door wetenschap
pers beschreven (STARRETT, 1967). Ze 
hadden het toegepast om eieren van 
Atelopus-soorten te verkrijgen. Als 
handleiding daarvoor gebruikte ik het 
artikel van MEYER & SCHNEIDER, 
( 1988). Daarbij moet ik wei opmerken 
dat deze auteurs met Litoria caerulea 
werken, kikkers die wei honderdmaal 
zo zwaar zijn als mijn Klompvoet
kikkertjes. Via een dierenarts kon ik een 
hormoonpreparaat bekomen dat ge
bruikt wordt om de eisprong bij honden 
op te wekken. Dit hormoonpreparaat 
bevat 500 IE gonadotropine per mi. 
Verder is mijn vrouw beroepshalve ge
wend nauwkeurig te injecteren. 

HORMOONTOEDIENING 
16 januari 1989 werd het vrouwtje in
gespoten met 0, I 0 ml van het preparaat, 
dus met 50 IE gonadotropine. Het man
netje met 0,05 ml, dus 25 IE. Bij beide 
kikkers werd de injectie onder de huid 
van het bovenbeen gegeven. Toen dit na 
24 uur geen merkbaar resultaat had op
geleverd, werd bij het vrouwtje nog 
eens 50 IE ingespoten, nu onder de rug
huid. Hoe fijn de naald ook is, in 
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zo · n klein kikkertje maakt hij re latief 
grote gaten, die zich niet meteen na ver
wijdering van de naald s luiten. Het ge
volg is dat er bij het bewegen van de 
achterpoot een deel van de ingespoten 
vloeistof uitloopt. Bij een inspuiting 
onder de rughuid is dat niet het geval. 
Toch had ook deze tweede injectie geen 
effect. 
Via via kon ik aan een geconcentreerder 
hormoonpreparaat komen. De avond 
van de 27e januari werden beide kik
kers ingespote n, e lk met 500 IE hu
maan (menselijk) gonadotropine. De 
volge nde ochtend, tussen 7.00 en 7.45 
uur werden er in de bak snoeren van 
witte eieren afgezet. Het vrouwtje was 
gedurende het afzetten de hele bak door 
gekropen, zodoende waren de snoeren 
tussen de plantenwortels geplakt, maar 
ook op stenen en stukken hout en zelfs 
her en der boven water. lk schat dat er 
bij elkaar zo' n 250 ~~ 300 eieren werden 
gelegd. 

Eieren vastgeplakt op een steen, in het opkweekbakje. 
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ONTWIKKELING VAN DE EIEREN 
lk had voor de eventuele eieren vier 
kleine plastic aquaria klaarstaan. In elk 
van die bakjes hing een bruissteentje en 
een heveltje van een stukje aquarium-

Larve van Are/opusflavescens. twee maanden 
oud. Foto: P. Mudde 

slang. Zodoende was het water doorlo
pend in beweging. Het water in de bak
j es was gedemineraliseerd. De e ieren 
werden met hun ondergrond overge
bracht naar de bakjes. 
Na vier dagen was er bij een enkel ei 
ontwikkeling te zien. Bij de andere ei
eren was er slechts een verschil in 
grootte dat e rop zou kunnen duiden dat 
het bevrucht was. Dewitte kleur van de 
eieren maakt het lastig ontwikkeling te 
zien. Overigens zijn witte amtibieen-ei
eren vaak gevoelig voor Iicht. Bij waar
nemingen van Atelopus-legsels uit de 
natuur wordt dan ook vaak beschreven 
dat de eieren aan de onderkant van ste
nen zijn geplakt (o.a. LESCURE, 1981 b). 
Na negen dagen verlieten de eerste lar
ven het omhulsel; pas een week later 
waren aile levensvatbare larven uitge
komen. In totaal heb ik vijftien larven 
geteld. 

ONTWIKKELING VAN DE LARVEN 
De watertemperatuur in de bakjes be
droeg 21 tot 23°C. Bij die temperatuur 
groeide n sommige larven in drie weken 
tot tweemaal de doorsnee van een e itje. 
Andere waren toen nog steeds even 
groot als bij het verlaten van de gelei
streng. Ik voerde de larven met 
Liquifry, planktontabletten, algen, 
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Spirulina-poeder en biergist. Ze leken 
echter het meest te eten van de rommel
tjes die zich in de stille hoeken van de 
bakjes verzamelden. Het biergist was 
geen succes. De larven bleven er zo ver 
mogelijk bij uit de buurt. 
De larfjes zaten het g rootste dee! van de 
dag stil, met hun zuigsnuit va. tgehecht 
aan de ondergrond. Ze bevonden zich 
aan de wand, aan pl an ten, aan stenen en 
zelfs op een brui sstee ntje. Het leek als
of het hen weinig uitmaakte waar ze 
precies zaten. Als ze gestoord werden, 
zwomme n ze heel sne l weg naar een 

De cicrcn scherncren door de buikhuid. 

veiliger plek, of draaiden een aantal 
kleine cirkels op de bodem. 
De bakjes werden regelmat ig schoon
gemaakt, waarbij ik een beetje a fwi sse
ling probeerde aan te houden, bij wijze 
van experiment. Het ene bakje ver
schoonde ik wei vie r keer per week, het 
andere een keer. Voor de groei en de 
overleving van de larven leek dat wei
nig uitte maken. 
Rond e ind februari waren vier larven 
verdwenen, waaronder clrie uit een bak
je met aanvanke lijk zes larvcn (in de 
andere bakjes zaten er twee. drie en 

Fo1o: P. Muddc 
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vier). Eind maart had ik nog negen lar
ven over. waarvan er drie in verhouding 
tot de andere larven groot waren. Ik 
meende zelfs achterpootjes te zien. 
Vanaf dat moment stopte de groei bij 
aile larven, en verdwenen ze een voor 
een. Slechts een enkele heb ik dood te
ruggevonden. Op 29 april had ik nog 
een larve over, maar ook dat diertje 
vond ik uiteindelijk, op 10 mei, dood 
terug. Het verkeerde nog steeds in het 
stadium waarin de achterpootjes als 
heel kleine knobbeltjes aanwezig waren 
(ergens tussen stadium 26 en 30 van 
Gosner, zie DuELLMAN & TRUEB, 
1986). Ik heb de larve op alcohol gezet 
en met een stereomicroscoop nader be
studeerd. Voor zover herkenbaar week 
het dier niet af van de beschrijving die 
LESCURE ( 1981 b) geeft van een larve 
van deze soort. Deze larve bevindt zich 
nu in het Zoologisch Museum van de 
Universiteit van Amsterdam. 

DISCUSS IE 
Het succesvo1 kweken met Klomp
voetkikkers is een uiterst zeldzame ge
beurtenis. Uit de literatuur ken ik 
slechts drie min of meer geslaagde 
kweken: HESELHAUS & SCHMIDT ( 1988) 
noemen in hun boekje zijdelings een 
kweekresultaat met A .. flavescens, maar 
geven er nauwelijks bruikbare informa
tie bij. Ik heb me daar al eerder over op
gewonden (MUDDE, 1990b). Heselhaus 
komt echter terug met een kweekver
slag van Ate/opus varius glyphus, 
waarbij welgeteld een, aan de aan
dacht ontsnapte, larve metamorfoseert 
(HESELHAUS, 1994 ). In een haast sche
matisch artikel (HAAS, 1995) wordt de 
kweek gemeld van Ate/opus s. spumari
us. Meer en degelijker infmmatie geeft 
MEBS ( 1980), maar helaas lijken zijn 
resultaten nogal op de mijne. Ook zijn 
larven groeiden niet voorbij stadium 30 
van Gosner. 
Er doen zich twee problemen voor. Ten 

eerste hebben vrouwtjes er kennelijk 
moeite mee eieren af te zetten. 
Misschien is het water niet geschikt, 
misschien zit het probleem elders. 
Ditzelfde probleem doet zich ook voor 
bij andere kikkers van de familie 
Bufonidae. Uit eigen ervaring (MUDDE, 
1987) ken ik deze moeilijkheid bij de 
Groene Pad (Bufo viridis), via anderen 
ook van de Reuzenpad (Bufo marinus) 
en Hyla-soorten. Kenne1ijk ontbreekt er 
een stimulans om tot het afzetten van 
eieren over te gaan. Het is zeer interes
sant na te gaan wat die stimulans zou 
kunnen zijn. In eerste instantie moeten 
we deze soort veiligstellen voor de 1ief
hebberij en kies ik voor door hormonen 
geforceerde eileg. 
Het volgende probleem is dan het op
kweken van de larven. Opvallend vind 
ik dat zowel bij MEBS ( 1980) als bij mij 
de larven in ongeveer hetzelfde stadium 
stoppen met hun ontwikkeling. 
De vraag dringt zich op wat de oorzaak 
kan zijn van dit prob1eem. Mijn hypo
these is dat de larven een stof afschei
den die hun groei remt. Dat klinkt 
vreemd, maar dat komt wei vaker voor. 
Het is bijvoorbeeld de reden dat de 
goudvis in z'n kom zo klein blijft. Een 
soortgelijke groeiremmer is bekend van 
larven van padden en Rana-soorten: het 
zogenaamde 'crowding effect', zie 
DUELLMAN & TRUEB ( 1986 ). Dieren 
die, zoals Atelopus-larven, Ieven in snel 
stromend water zijn wellicht uiterst ge
voelig voor deze remmende stof en in 
een bepaald stadium (stadium 25-30) 
het gevoeligst. Voor het met succes op
kweken van Atelopus-larven beveel ik 
daarom aan de larven per stuk te huis
vesten in een gefilterd, of mogelijk 
zelfs doorlopend ververst, aquarium. 
Oat is ook wat HESELHAUS ( 1994) ge
daan heeft. Zijn larve ontsnapte aan de 
aandacht, en bleef aileen achter in het 
waterdeel van het aquarium (met bui
tenfilter en waterval). 

Ill 
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SOME REMARKS ON ATELOPUS FLA
VESCENS, INCLUDING A REPORT ON AN 
UNSUCCESSFUL BREEDING EVENT 
I received the frogs from French Guyana. I 
distinguish two forms: one yellowish in colour 
and the other dull brown. As the latter showed 
dark vermiculations in alcohol, it was consi
dered to be Ate/opus l'ermiculatus 
(McDiarmid), now normally regarded as a ju
nior synonym of Atelopus.flavescens. The two 
forms also showed some behavioral differen
ces. The frogs are housed in a densely planted 
vivarium measuring 60x60x30-45cm (lxbxh). 
Spraying is done in such a way that as to re
flect the natural wet and dry seasons; i.e. it is 
less frequent in autumn. The males usually 
call after the vivarium has been sprayed, they 
make a soft toad-like noise. The yellow type 
of frog also have a contact call. 
Since the amplexus occurring over a period of 
twelve weeks did not result in spawning, hor
mones (gonadotropins) were administered. A 
dose of 50 IU did not have the desired effect. 
therefore 500 IU human gonadotropin was ad
ministered. This resulted in spawning some 
twelve hours later. Only fifteen of the estima
ted three hundred eggs were fertilized. The 
eggs were white in colour and laid in strings 
both in the water and occasionally above it. 
The larvae were housed in plastic aquaria with 
demineralised and aerated water. Some grew 
well, but only until about stage 26-30 
(Gosners). At which point they stopped gro
wing and died. In the literature similar results 
have been reported (MEBS, 1980). I hypothe
sise a crowding effect is responsible. The 
breeding result of HESELHAUS ( 1994) concer
ning only one larva in filtered and aerated wa
ter, agrees with this hypothesis. 
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Rover in de tuin 

VIJVERTJE 
Het is niet zo groot, dat vijvertje in mijn 
tuin. Net een meter in doorsnede en 
misschien veertig centimeter diep, 
maar de Watermunt, Krabbenscheer, 
Kikkerbeet, Waterpest, Moerasvergeet
mij-nietjes, de wilde aardbeitjes en een 
Stinkende Gouwe groeien er welig in 
en omheen. Het is geliefd bij de buurt
pad die het heerlijk vindt om er op een 
hete zomeravond een bad te komen ne
men. Deze winter vonden er maar liefst 
negen Bruine Kikkers de dood. Niet zo 
leuk, maar het overtrof al mijn ver
wachtingen. Oat er zich zoveelleven in 
die halve kubieke meter water kan ver
schansen. Ook de Kleine Watersala
mander vindt het een heerlijk plekje om 
er elk jaar weer terug te komen en zich 
voort te planten. En ook dit voorjaar zit
ten de oksels van de Krabbenscheer vol 
eitjes van dit wonderschone diertje. 
De katten uit de buurt komen er regel
matig drinken van het heldere water. 
Het verbaast mij dat ik ze nog niet heb 
zien vissen in mijn vijvertje. 

De Kleine Watersalamander: net een regenworm'! 
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RUMOER 
Op een zonnige lente-ochtend hoor ik 
het geklapper van vleugels en van op
spattend water van een vogel die uit het 
water opvliegt. Ik kijk op en zie een 
vrouwtjes-Merel op het stoepje naast de 
vijver Ianden. En tot mijn grote verba
zing heeft ze een halfwas salamander 
uit het water gevist en als was het een 
pier, zo speelt ze er mee. Met de snavel 
pikt ze het diertje, draait het om, pakt 
het weer vast en schudt het heen en 
weer. Totdat ik het niet Ianger meer kan 
aanzien en er naar toe loop. Zou de 
Merel de salamander opgegeten heb
ben? Nee, het linker voorpootje hangt 
er wat slapjes bij, maar springlevend 
heb ik het salamandertje toch weer in 
de kleine vijver kunnen zetten. 

A THIEF IN THE GARDEN 
A female Tun/us merula was observed to have 
caught a half-grown Triturus vulgaris in a 
small garden pond. Intervention by the author 
prevented further harm to the amphibian. 

Tekening: Paul Veenvliet 
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BOEKBESPREKING 

Een prachtig fotoboek. De foto's, voor een 
groot deel van onze landgenoot Van den 
Nieuwenhuizen, zijn in het algemeen van een 
bijzonder goede kwaliteit. en het drukprocede 
is zodanig gekozen dat die kwaliteit ten voile 
tot uiting komt. Wat dat betreft is het boek zijn 
geld meer dan waard. Een paar zwakke punten 
zijn de foto's van terraria; over de tekeningen 
beweert uw recensent (met enige hoogmoed 
wellicht) dat beter te kunnen. 
De tekst bestaat uit een inleiding met een aan
tal tamelijk willekeurige onderwerpen, en 
vanaf pagina 60 een lange reeks soortbeschrij
vingen. Van bekende en zeer variabele kikker
soorten zijn er uitgebreide beschrijvingen van 
4 tot wei 22 bladzijden waarvan dan een of 
twee bladzijden tekst en de rest foto 's om de 
variatie binnen de genoemde soort te tonen. 
Vervolgens zijn er ook van de minder bekende 
soorten korte soortbeschrijvingen. Van bijna 
elke soort is een verspreidingskaartje gegeven. 
Daarop staat meer aangegeven dan bekend is; 
vele soorten kennen we van maar enkele vind
plaatsen, maar voor het gemak zijn op de 
kaartjes aile gebieden daartussen ook maar als 
verspreidingsgebied aangegeven. 
Veel informatie wordt twee- of driemaal gege
ven. Zo is er een bladzijdenlange opsomming 
van soorten die aile in de soortbeschrijvingen 
weer aan de beurt komen. lnformatie over het 
opkweken van larven wordt op verschillende 
plaatsen gegeven, zonder dat daar veel nieuws 
aan wordt toegevoegd. De informatie over het 
houden en kweken van pijlgifkikkers is nau
wclijks verschillend van die in andere boekjes 
over het onderwerp. Wat dat betreft voegt dit 
bock niets toe, behalve dan een ·Amerikaans 
sausje'. De verLOrgingswijzen van pijlgifkik-

BOEKBESPREKING 

De laatste jaren verschijnen er vooral bij 
Duitsc uitgevers veel tcrrariumboeken waarin 
slechts een bepaalde groep dieren wordt be
handeld. Zo is er recent een aantal boeken ge
publiceerd over Ieguanen. landschildpadden. 
pijlgifkikkers en kameleons. 
Onlangs verscheen er bij uitgeverij Landbuch 
een bock dat in zijn geheel over skinken gaat. 
Het bock is geschrcven door twee terrarium
houders die veel ervaring hebben met het ver-

kers zijn sterieler en minder plantenrijk dan in 
Europa gebruikelijk is. De afgebeelde terraria 
zijn echter wei van een Europeaan: Bechler. 
Opvallend is dat die foto's van een erbarmelij
ke kwaliteit zijn. Onbegrijpelijk, gezien de 
rest van de afbeeldingen. De informatie in het 
bock klopt over het algemeen wei. maar is wat 
versnipperd weergcgeven en lang niet voile
dig. 
Omdat de eerste indruk zo groots is. bestaat de 
kans dat het een standaardwerk wordt. Oat is 
echter een te grote eer voor dit werk. Zeker 
waar het de determinatie betreft van de afge
beelde soorten is lang niet aile informatie cor
rect. Om maar eens wat te noemen: de 
'Minyobates minutus' van pagina 27 en 249 is 
een Colostetlws-soort, de · Epipedobates bou
/engeri' van pagina 227 cvcneens (namelijk 
Co/ostethus whymperi). In cen latere publica
tie geeft Walls bij dezc foto de naam £. trico
lor. en de 'Epipedobatesfnnora/is' van pagi
na 25 en 230, een Lytlwdytes /inearus. behoort 
zelfs niet eens tot de Dcndrobatidac. maar tot 
de Leptodactylidae. Het komt wei vaker voor 
dat een bepaald type dier van ccn importeur 
een naam meekrijgt en dan afgebeeld wordt in 
een tijdschrift. Daarna hoort die naam in licf
hebberskringen bij dat dicr. ongeacht of de 
naamgeving wei correct is. Volgens mij is dat 
de oorLaak van de genoemdc fouten in de 
naamgeving in het boek. Na een beetje rugge
spraak met een deskundige had dat toch voor
komen kunnen worden. 
Mijn advies is niettemin aan icdereen die ook 
maar enigszins ge'interesseerd is in plaatjes 
van gifkikkers het boek aan te schaffen. 

Peter Mudde 
Kemphaan 2 

1452 XV Ilpendam 

zorgen van dezc dieren en met nakweek. 
Hct werk is in tweccn verdeeld: cen algemeen 
gedeelte van 57 pagina's en ccn gedeeltc van 
143 pagina·s waar 22 gcslachtcn skinkcn wor
den besproken: van elk geslacht ccn of meer 
vertegenwoordigers. 
In het algemene gedccltc staan zakcn als sys
tematiek. evolutie en lichaamsbouw van skin
ken. Tevens wordt er aandacht gcschonken aan 
de voortplantingsbiologie van skinkcn. Hier 
worden o.a. manieren besproken om hct gc
slacht te bepalen: ook komt hct voortplan-
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tingsgedrag aan bod. In dit gedeelte van het 
boek worden ook enkele ziektes behandeld te
zamen met methoden om deze te bestrijden. 
Deze informatie kan voor elke terrariumhou
der nuttig zijn. 
Bij de verschillende terrariumtypen waarin 
men skinken kan houden staat ook praktische 
informatie die voor terrariumhouders die an
dere dieren dan skinken verzorgen interessant 
is. De informatie over ziektes en terrarium
bouw kan men overigens ook in andere goede 
terrariumboeken vinden. 
Het grootste gedeelte van het boek bestaat uit 
de bespreking van 63 soorten skinken. Naast 
een beschrijving van het uiterlijk worden ge
slachtsonderscheid, verspreiding, Jeefomge
ving, wijze van houden in het terrarium, fok en 
voedsel besproken. Van elke beschreven soort 
staat er een goede kleurenfoto in het boek. Dit 
gedeelte maakt een zeer gedegen indruk. 
De uit Australie afkomstige soorten, die in het 
boek beschreven worden, zullen door vee) 
Nederlandse liefhebbers niet gemakkelijk 
kunnen worden verworven. Enkele besproken 
Egemia- en Tiliqua-soorten zullen in 
Nederland niet of in zeer kleine aantallen bij 
terrariumliefhebbers aanwezig zijn. 
Samengevat: een goed verzorgd boek dat voor 
de liefhebbers van skinken aan te bevelen is. 
Voor terrariumhouders die minder in skinken 
zijn gernteresseerd raad ik het boek niet aan 
omdat de bespreking van de verschillende 
soorten skinken het grootste dee) van het boek 
beslaat. 

H. Houtman 
Olmenhof32 

6951 MV Dieren Beschubbingskenmerken van oogleden van 
skinken (tekeningen uit het besproken boek). 
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TIP: Het levend houden van tubifex 

Serge Bogaerts 
& Frans Engels 
(Doelgroep 
Salamanders) 

Het in Ieven houden van tubifex is, vooral in de zomermaanden, erg lastig. Iedereen 
die in het bezit is van een echte stortbak bij zijn toilet kan de tubifex daarin hangen 
in een speciaal daarvoor ontwikkeld plastic tonnetje. Als de WC regelmatig door
gespoeld wordt, blijft de tubifex redelijk goed. Of men kan de methode gebruiken 
waarbij men de tubifex in een bakje water onder een druppelende kraan laat staan. 
Er zijn echter ook andere manieren om tubifex in Ieven te houden. Frans Engels 
houdt zijn tubifex in een emmer water. Daarop heeft hij een luchtpompje aangeslo
ten, dat via een bruissteentje het water laat circuleren. Eenmaal daags water ver
versen is genoeg om de tubifex lang goed te houden. Serge Bogaerts houdt zijn tu
bifex in een laag bakje met water in de koelkast. Dit water wordt eens in de twee a 
drie dagen ververst en zo heeft hij altijd verse, levende tubifex. Om de tubifex ook 
wat te eten te geven voegt hij een schijfje gekookte aardappel toe. 

p/a Honig
bijenhof 3 
6533 RW 
Nijmegen 
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NA'IUUR en BOEK 
Bankastraat 1 0 

NL 2585 EN - Den Haag 

http:/ /www.mebweb.nl/natuur 
Telefoon 070 350 5648 
Faximile 070 350 6851 

voor va.kma.n en liefhebber veel boeken in voorra.a.d, o.a..: 

AMPHIBIAN BIOLOGY, ed. Heatwole (twee delen verschenen). 
Avila-Pires, LIZARDS OF BRAZILIAN AMAZONIA (Zool. Verh.) 
COLOUR GUIDE to DANGEROUS ANIMALS, ed. Gopalakrishnakone 
Gruber, Die SCHLANGEN EUROPAS - Herrmann, AMPHIBIEN IM 
AQUARIUM - Heselhaus, KARIBISCHE ANOLIS - Loettes, The 
NEOTROPICAL TOAD GENUS ATELOPUS - Mitchell, The REPTILES 
OF VIRGINIA - Pera, The AMBIGUOUS FROG - Roughgarden, 
ANOLIS LIZARDS of the CARIBBEAN - Scott, SNAKE LOVERS' 
LIFELIST - Trutnau, KROKODILE - Wright/Wright, HANDBOOK 
OF SNAKES 

en nog veel en veel meer: 

Adrian, LANDSCHILDPADDEN (19,90)- Baensch, BLUEHENDE 
BROMELIEN - Eggli, SUKKULENTEN - Wolters, DROGEN und 
PFEILGIFT und INDIANERMEDIZIN 
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Club lnsektExpresse is een club van en 
voor liefhebbers van vogels, 
reptielen, amfibieen 
en andere insekten
eters. ledereen kan 
er gratis lid van 
worden en er aile 
gewenste levende 
insekten en 
wormen kopen 
en profiteren 
van aile c/ubvoordelen! 

De voordelen 
van onze club: 
O altijd verse produkten 

direkt von de kwekerijl 
0 gratis sporen voar 

kontante kortingl 
0 gratis cotalogus 

en prijslijsten 

Punten sparen: 
g~ld verdienen' 
ledere be • 

~e gulden* leve -
Haaft u binnen I maand I rt u I 0 Punten op! 
dan ontvangt u 75 b .500 Punten 
Haalt u 8.000 p onuspunten.... ' 
d. unten bmnen h 
an ontvongt u ISO bo een a/fjaar 

-.en haalt u binne I . nuspunren ..... 
dan Ievert u dot I ~otO:' 15.000 Punren, 
. . . onuspunten opl 
~BTWon 

o ~d!QJ~;:~'b1er 'f u gaat g~. 
0 vastekortingop ••• 0 tulnf 

verzendkosten de dieren • 
0 geregeld unieke aanbiedingen n a a r ook toezen voor een dogie 

aileen voor Qub-ledenl In ptoots von t<orting tUJnt "u binnen 2 Joor tijd r s.OO~ 
L----------1 noor de dierentu'"· s~rt voor 2 toegongsb""!'en 

nten don kunt u d~< inteV<r<n.n Nederland of Betg;el 

Postorder-service 
heel Nederland 

pu • . von u keuze • d geven 
voor de dierentum '"' 25 000 punten, on 

bi en J joOrD" • 
En spoart u nn ongsbeWfJZenl 
we u doorvoor 4 to<i 

HUISKREKELS 

centraal bestel-. 
. fonurnmer. 

cO"s48) 373388 

Meer punten, 
meer korting! 
Per 1.000 punten krijgt u 2% korting, 
per 2.000 punten krijgt u 4% korting, 
bij I 0.000 punten wordt dot 20% 
en zo kunt u doorsporen tot 30.000 
punten voor moximoo/ 60% korting 
op uw bestelling! 

U bepaa/t zel(bij welke bestelling u 
de puncen inwisselt voor kontante korting. 
& gelden aileen maximum kortings
bedragen bij inlevering vanaf 15.000 
punten: 
van 15.000-20.000 punten: Hfl 200,
van 20.000-25.000 puncen: Hfl 300,
van 25.000-30.000 puncen: H{1400,-

en gegarandeerd vers! 
Omdat u voor deze speciale pro
dukten niet bij iedere dierenspe
ciaalzaak terecht kunt, biedt Club 
/nsektExpresse u deze unieke ser
vice: alles zorgvuldig verpakt en 
gegarandeerd vers thuis bezorgd! 

aantal per doos je 350 175 125 90 70 60 4,30 per doosje, mt 6,7,8 
per 3 doos jes x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11,55 per doosje volwassen 

Dinsdag: verzenddag! 
U bestelt telefonisch, 7 dagen per 
week. 24 uur per dag. Aile 
bestellingen die v66r dinsdag 
I I .00 uur binnen zijn worden 
wekelijks verwerkt, zodat u ze QQ 
woensdag bezorgd krijgt. 
(Uitzonderingen in overleg.) 

Betaling 
Als Club lnsektExpresse-lid 
machtigt u ons voor automa
tische afschrijving, dus daar heeft 
u verder geen omkijken naar! 

Club lnsektExpresse 
Postbus I 074 
3840 BA Harderwijk 
Telefoon (0548) 373388 

per 6 doos jes x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21,45 WASMOlTEN 
per 1 2 doos jes x 1 2 x 1 2 x 12 x 12 x 12 x 1 2 41 25 d . 

BUFFALOWORMEN 
per doosje 70 cc 
per 2 doosjes 
per 4 doosjes 
per 1000 cc 

SPRINKHANEN 

prijs MEELWORMEN 
4,50 per doosje 50 gr 
8,00 per doos je 1 00 gr 

15,00 per doos je 500 gr 
30,00 per doos1e 1 000 gr 

per doosje I 10 stuks I middel formaat 
per 5 doosjes I 50 stuks I middel formaat 
per doosje I 1 0 stuks I groat formaal 
per 5 doosjes I 50 stuks I grool formaot 

KRULVUEGEN' prijs FRUITVUEGEN' 
per doosje ca. 100 st 
per 5 doosjes 
* jniel vliegende 

huisvliegen) 

4,30 klein of groat 
20,00 per kweekporlie 

per 5 doosjes 
*In iet vliegende) 

' voeder oosfe, ca. 70 

prijs REUZEMEELWORMEN prijs 
2,50 per doos je 25 6 30 st 
4,50 per doos je 1 00 gr 

15,00 per doosje 500 gr 
25,00 per doos je 1 000 gr 

prijs REGENWORMEN' 
7,50 per doos je 1 5 st 

30,00 per doos je 45 st 
10,00 per doos je 90 st 
37,50 per doos je 450 st 

.. *gewone of 
pnJS dendrobeana's 

KRECAVIT 

2~,~ mineraal I vitamine-
' preporaot, 20 gr 

voor: • retnj~ie,len 
•ZOOMED accessoires •terrariums •verlichting 

•verwarming... • ••• VRAAG DE CATALOGUSI 



HERPETOLOGISCH CENTRUM HOLLAND 
Reptielen speciaalzaak 

OOK DIEREN 
VOOR DE VIJVER 

GEOPEND: 
Woensdag 13.00-18.00 
Donderdag 13.00-18.00 
Vrijdag 13.00-21.00 
Zaterdag 1 0.00-17.00 --L\1.,... .. 

EV E N T U E E L 
AND E RE TIJ D EN 

OP AFSPRAAK 

PRI JS L IJS T GRATI S 
OP AANVRAAG 

(OOK VOOR 
HANDEL) 

IMPORT & EX PORT 
RETAILS 

TRADE 
WHOLESALE 


