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Vierstreepslang, Elaphe quatuorlineata 

Familie Colubridae. 
Zuid-ltalie, Dalmatie, Griekenland, delen van Turkije, kust van de Zwarte Zee en 
de Kaukasus, tot in Turkestan. 
Tot twee meter. Jonge dieren witgrijs met zwarte blokkeno 
Warme droge hellingen met redelijke begroeiing, duingebieden en Iichte bossen. 
In juli/augustus worden tot vijftien eieren gelegd. 
In de natuur soms behoorlijk weerbaar, maar meestal rustig en traag, zeker als 
het dier aan terrariumomstandigheden is gewend. 
Knaagdieren en vogels. 
Het is de meest gebruikte soort bij de slangenprocessie van Cocullo, Italie. 

HAAN, C.C. DE, 19740 Aantekeningen over slangen van Abruzzo, Campania, Calabria en Sicilia 
(ltalit!). Lacerta 32: 120-125. 

Tekening: Leen Zuydgeest 
© Diergaarde Blijdorp 

Tekst: Peter Mudde 
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COSSINS, A.R. & N. ROBERTS, 1996. The gut in feast and famine. Nature 379: 23. 

Als kind krijgen we te horen dat het slecht is om met een voile maag te gaan zwem
men. Die waarschuwing is volledig terecht: er wordt zoveel bloed naar ons spijs
verteringskanaal gestuurd, dat er een gerede kans is dat onze spieren te weinig 
bloed krijgen om aile afvalproducten af te voeren, met als gevolg kramp. 
Het voorbeeld geeft aan hoeveel energie wij al steken in onze spijsvertering, en dat 
terwijl wij in beginsel toch regelmatige eters zijn. Het verhaal wordt wat anders als 
een individu slechts om de paar weken of zelfs maanden op een maaltijd vergast 
zou worden zoals het geval is bij slangen. 
De energie die aangewend wordt voor het verteren van voedsel wordt niet aileen 
gebruikt voor de spijsverteringsprocessen zelf zoals atbraak, resorptie en verwer
king, maar ook voor de instandhouding van de spijsverterende structuren zelf. 
Daarvan is de binnenbekleding van de dunne darm een bijzonder actief weefsel dat 
veel energie vraagt. Bovendien worden de cellen van dit weefsel zeer vaak ver
nieuwd. Alles bij elkaar vergt het dus nogal wat van een dier om een dergelijk sys
teem in stand te houden. Maeder Natuur houdt niet van overbodigheden: als iets 
niet gebruikt wordt of nodig is, kan je het beter opruimen, zeker als de instandhou
ding ervan vee I energie kost. Zo vermindert de dikte van de binnenbekleding van de 
dunne darm van grondeekhoorns als ze in winterslaap gaan. Ze hebben een derge
lijke dure structuur immers toch een tijdje niet nodig. 
Hetzelfde gebeurt met die cellen bij slangen die een tijd geen maaltijd gebruiken. 
Maar wat indienje ineens een gerecht voorgeschoteld krijgt ter grootte vanje eigen 
gewicht ? Het blijkt dat binnen een paar uur na het begin van de maaltijd de bin
nenbekleding van de dunne darm al dermate dik is geworden dat het gewicht van de 
dunne darm in de tussentijd verdubbeld is. De energie die nodig is voor deze aan
maak wordt vrijwel geheel uit de reserves betaald. De vertering van de prooi is 
immers lang zover nog niet dat het al energie oplevert. Het bijzondere van slangen 
is verder dat de capaciteit van het verteringssysteem nog meer toeneemt dan ver
wacht kan worden op grond van de verhoging van het aantal bekledingscellen. De 
zuurstofconsumptie bijvoorbeeld bereikt 24 uur na de maaltijd een niveau dat ver
gelijkbaar is met dat van sprintende zoogdieren terwijl de slangen doodstil blijven 
liggen. 
Uiteindelijk blijkt ongeveer 32% van de energieinhoud van het voedsel van slangen 
gebruikt te worden voor deze uitbarsting van spijsverteringsactiviteit, tegen onge
veer 10-23% bij dieren die min of meer regelmatig eten. Dit lijkt oneconomisch 
maar het blijkt toch ruimschoots gecompenseerd te worden door de energiebespa
ring die bereikt wordt door tijdens vastenperioden het spijsverteringssysteem op 
een laag pitje te zetten. 

Samenvatting: John Boon man 
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Belang van een optimale 
lichaamstemperatuur bij hagedissen 

INLEIDING 
Omdat terrariumdieren 'koudbloedig' of 
(beter) poikilotherm zijn, besteedt de 
terrariaan nogal wat aandacht aan de 
temperatuur van zijn terraria. Diverse 
soorten lampen en verwarmingskabels 
worden aangesleept om de vaak tropi
sche diertjes het gevoel te geven dat ze 
zich in hun natuurlijke milieu bevinden. 
Het is volgens mij een gangbare gedach
te dat de temperatuur beter flink hoog 
dan te laag kan zijn. 
Wat de precieze gevolgen van verkeerde 
temperaturen zijn en hoe reptielen hun 
lichaamswarmte regelen, is de terrariaan 
meestal niet bekend. Om iets van deze 
problemen te verduidelijken heb ik de 
bevindingen van verschillende onder
zoekers samengebracht in dit artikel en 
toegespitst op hagedissen. Hun relaas 
heb ik gebundeld naar met temperatuur 
samenhangende biologische aspecten 
die achtereenvolgens besproken zullen 
worden. 

ALGEMEEN 
Het is belangrijk om te weten dat koud
bloedigen zoals hagedissen drie bronnen 
van warmte ter beschikking staan. Ten 
eerste de zogenaamde convectiewarmte, 
deze zorgt voor de luchttemperatuur en 
is derhalve te meten in graden Celsius. 
Zonder een andere warmtebron kan de 
Iichaamstemperatuur van een hagedis 
niet boven de luchttemperatuur uit ko
men, wat meestal wei nodig is voor een 
goed functioneren van het dier. Daarom 
maken hagedissen gebruik van een 
tweede warmtebron: stralingswarmte, 
uit te drukken in joules per oppervlakte
eenheid. Stralingswarmte kan voorwer
pen een hogere temperatuur geven dan 
de luchttemperatuur, denk maar aan een 

thermometer die in de zon ligt. Deze zal 
een zeer hoge waarde gaan aanwijzen, 
veel hoger dan de luchttemperatuur in 
werkelijkheid is. Daarnaast is er nog 
conductiewarmte die via direct contact 
en geleiding kan worden opgenomen. 
De lichaamstemperatuur van een koud
bloedige kan over een zeker traject 
varieren. Oat traject wordt, atbankelijk 
van de soort, vrij scherp begrensd door 
een minimum- en een maximumtempe
ratuur; het overschrijden van deze gren
zen heeft de dood tot gevolg. De tempe
ratuur waarbij het dier het best functio
neert en die door gericht gedrag ook zo 
nauwkeurig mogelijk in stand gehouden 
wordt noemen we de PBT (preferred 
body temperature). 
Het moge duidelijk zijn dat de PBT en 
de dodelijke boven- en ondergrens van 
de temperatuur naar seizoen, sekse, per 
soort en misschien zelfs wei per individu 
verschillen. Ik zal u dan ook geen kant
en-klare lijst met waarden voor elke 
hagedissensoort voorschotelen. Daar is 
(nog) te weinig onderzoek voor gedaan. 
Wei zal ik u Iaten zien welke invloed te 
I age of te hoge temperaturen (die dus 
onder respectievelijk boven de PBT lig
gen) op hagedissen hebben. Daarmee 
kunt u bij het observeren van uw eigen 
dieren conclusies trekken over het aldan 
niet juist zijn van de door u gehandhaaf
de temperatuur in het betreffende terrari
um. 

ACTIEVE PERIODE 
Temperaturen hebben allereerst invloed 
op de lengte van de actieve periode. De 
omgevingstemperatuur bepaalt wanneer 
de dieren in de ochtend verschijnen en 
wanneer ze zich 's avonds weer terug
trekken. 
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In de vrije natuur werden door AVERY 
( 1976) verschillende hagedissensoorten 
geobserveerd. Hij vergeleek de 
Levendbarende Hagedis Lacerta vivi
para enerzijds en de Rulnehagedis 
Podarcis sicula en de Muurhagedis 
Podarcis muralis anderzijds. De eerste 
soort (waargenomen in Bristol, 
Engeland) bleek een actieve periode 
van 8,75 uur te hebben. De twee andere 
soorten ( waargenomen in Florence, 
ltalii~) lieten zich 10,75 uur per dag 
zien. Gecombineerd met gegevens van 
de Smaragdhagedis Lacerta viridis (in 
Frankrijk) die 9 uur per dag actief was 
komt de auteur tot de conclusie dat die
reo van hogere breedtegraden, die dus 
met minder straling Ieven en met door
gaans een lagere luchttemperatuur, een 
kortere actieve periode kennen. 
Evenals EICHENBERGER ( 1980) wil ik 
vermelden dat wildvangdieren hun 
dagelijkse patroon nog lang kunnen 
voortzetten in gevangenschap, ongeacht 
de terrariumomstandigheden. Dit ver
schijnsel is echter nog nooit goed 
onderzocht noch beschreven. Dat de 
daglengte in het terrarium de drang tot 
paring sterk kan belnvloeden laat 
dezelfde auteur mooi zien in zijn arti
kel, waarin hij uit de doeken doet hoe 
hij, door de daglengte tweemaal dras
tisch te verlengen (met 50% extra), van 
Lacerta viridis vrouwtjes drie kort op 
elkaar volgende legsels kan krijgen. 

ZONNEN 
Een belangrijke tijdsbesteding van rep
tielen is het zonnen. Dit gedrag komt 
voort uit de wens tot verhoging van de 
lichaamstemperatuur. De lichaamstem
peratuur wordt door zonnen wei onder 
een bepaald maximum gehouden, vaak 
met een opvallend nauwkeurige PBT. 
Verschillende onderzoekers bekeken 
het zon-gedrag van hagedissen wat 
nauwkeuriger. 
PINCHES ( 1971) hield L. vivipara en P. 

sicula in terraria. Als warmtebron dien
de een lamp die zes uur per dag de bak 
verwarmde. Beide soorten vertoonden 
afwisselend zon- en foerageergedrag. 
De eerstgenoemde soort ging aanvanke
lijk steeds een kwartier onder de lamp 
liggen, maar in de loop van de dag wer
den die zon-perioden steeds korter, tot 
aan het eind van de dag maar zes minu
ten per keer de tijd werd genomen om 
op te warmen. De P. sicula warmden 
zich gedurende veel kortere perioden 
op (circa twee minuten), waarbij de 
zon-perioden gedurende de dag niet van 
lengte veranderden. Een interessant 
verschil in zongedrag. Blijkbaar 
gebeurt zonnen niet in een willekeurig 
patroon. 
Veel interessanter nog was een studie 
van BoREHAM (1973) met dezelfde 
hagedissensoorten die ook weer in ter
raria gehouden werden. Hier werd een 
natuurlijk temperatuurverloop geduren
de de dag gerealiseerd. De temperatuur 
liep 's morgens vroeg aanvankelijk 
langzaam op, om steeds sneller te gaan 
stijgen en tegen de middag weer lang
zaam naar de hoogste temperatuur 
(piek-temperatuur) toe te kruipen. Na 
de middag herhaalde zich het tempera
tuurverloop in omgekeerde volgorde. 
De onderzoeker verhoogde elke dag de 
piektemperatuur een klein beetje. 
Naarmate deze boger werd, vertoonden 
de twee diersoorten, die zich in het ter
rarium niet aan de hitte konden onttrek
ken, een verschil in strategie. De P. 
sicula wist met hoge temperaturen wei 
raad; hij verminderde het zongedrag. 
De L. vivipara echter werd bij toene
mende piektemperaturen steeds actie
ver en stopte met eten; tenslotte trad de 
dood in. L. vivipara kon zich niet goed 
aan deze hoge temperatuur aanpassen. 
SPELLERBERG ( 1976) laat verder nog 
zien dat er verschillen in het zoo patroon 
(onder natuurlijke omstandigheden) tus
sen soorten bestaan. De figuur laat de 
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resultaten zien van een laboratorium
onderzoek waarbij 24 uur lang constant 
de lichaamstemperatuur van individuen 
van verschillende hagedissensoorten is 
gemeten, terwij I de dieren zich zo 
natuurlijk mogelijk moesten kunnen 
gedragen. 
Een piek naar beneden in de grafiek is 
een daling van de lichaamstemperatuur 
ten gevolge van het stoppen met zonnen 
om andere activiteiten te kunnen ver
richten. Een piek naar hoven duidt op 
een lichaamstemperatuurverhoging ten 
gevolge van zon-gedrag. L. vivipara en 
P. sicula wisselen gedurende de dag 
korte perioden van zonnen af met ander 
gedrag, waarbij de afwisselingen bij P. 
sicula frequenter zijn. De Hazelworm 
Anguis fragilis en de Zandhagedis 
Lacerta agilis hebben per dag twee 
perioden waarin gezond wordt. 
Bareham meldt bij zfjn onderzoek dat 
L. vivipara een piek in zongedrag voor 
en na de middag laat zien. A VERY 

(I 976) tekent hierbij aan dat dit gedrag 
veroorzaakt wordt door een hogere 
middagtemperatuur dan in het natuur-

lijk leefgebied. Voor deze soort is een 
siesta dus een indicatie voor een te hoge 
temperatuur, in ieder geval zo hoog dat 
de PBT al bereikt of overschreden 
wordt zelfs zonder te zonnen. Voor 
Anguisfragilis echter blijkt dat normaal 
gedrag te zijn, zoals uit het onderzoek 
van Spellerberg ook blijkt. 
Onderzoek van STEBBINS ( 1961) in de 
Namibische woestijn bewees het 
levensbelang van schaduw zoeken of 
ingraven bij te hoge temperaturen. Als 
de lichaamstemperatuur bij te langduri
ge blootstelling aan de zon de ca. 43°C
grens overschreed, trad de dood in. 

CONSUMPTIE, SPIJSVERTERING 
EN VOORTPLANTING 
Interessante feiten met betrekking tot 
consumptie, spijsvertering en voort
planting, die sterk met elkaar samen
hangen, worden geleverd door A VERY 

(1971). 
Ten eerste vond hij een afname in con
sumptie bij L. vivipara naarmate de 
lichaamstemperatuur meer van de PBT 
afwijkt. In het veld bleek dit voor de 
koudere dagen (op dagen zonder zon 
werd niet gegeten), onder terrariumom
standigheden bleek dit voor hoge tem
peraturen ( te warme omstandigheden 
hadden verminderend eetgedrag en de 
dood tot gevolg). De dodelijke boven
grens bleek zich bovendien vrij scherp 
af te tekenen. 
A VERY ( 1971) formuleerde verder ver
banden tussen gegeten hoeveelheden en 
het aantal dagen zonneschijn. Met die 
gegevens en het gemiddelde aantal zon
nige dagen in Bristol respectievelijk 
Florence blijkt dat P. muralis ongeveer 
50% meer eet dan L. vivipara. Het 
'extra' verbruik van energie is echter 
maar 45%. Ondanks het kleine verschil 
in percentage en de onnauwkeurigheid 
van de schatting, meent Avery te mogen 
concluderen dat het dier dus energie 
'over' heeft. Dit kan zich uiten in het 
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produceren van meerdere legsels per 
j aar. Door vergelijkjng van tropische 
reptielen en reptielen uit gematigde 
streken wordt een zekere correlatie tus
sen temperatuur en aantallegsels al snel 
duidelijk. S PELLERBERG (1976) wijst Op 
vermoedens dat ook binnen een soort 
individuen uit warme regionen meer 
Iegsels produceren dan koeler Ievende 
soortgenoten. 
Bovendien is er een verschuiving naar 
meer vivipare soorten naarmate je kou
dere streken bekijkt. In een omgeving 
waar warmte schaars is kan een vivipa
re soort het zich ontwikkelende nage
slacht toch van de broodnodige warmte 
voorzien door actief de warmte op te 
zoeken, die het volwassen exemplaar 
immers ook nodig heeft. De embryo' s 
krijgen zo meer warmte dan wanneer zij 
op een plaats zouden moeten blijven 
liggen. 

GEDRAG 
In de onderstaande ftguur van A VERY 
( 1976) is de tijdsbesteding van ver
schillende naar breedtegraad gerang
schikte soorten uitgezet. Er is een 
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bcsteed aan zonnen (donkergrijs histogram) en 
actief gedrag (lichtgrijs histogram) en de stof
w issclingsintensite it per jaar (grafiek) van vier 
hagedissensoorten. (Naar A VERY, 1976) 

onderverdeling gemaakt in zonnen en 
actie f gedrag. In de categoric actief 
gedrag is voedsel zoeken het belang
rijkst. 
Nu neemt de tijd, die beschikbaar is 
voor actief gedrag, zeer sne l toe met 
afnemende breedtegraad. In vergelij
king met L. vivipara, die al zijn tijd vol 
maakt met zonnen en voedsel zoeken, 
heeft de Agame (Agama agama) zoveel 
minder tijd nodig voor zonnen, dat deze 
soort tijd ' over' heeft; immers, zijn gro
tere energiebehoefte per gewichtseen
heid zal niet vereisen dat al die tijd 
besteed moet worden aan voedsel zoe
ken. Een Agame vertoont een sterk 
gedi fferentieerd gedrag met territori
umvormi ng en uitingen van leiderschap 
en agressie binnen de groep. Maar om 
nu de conclusie van A VERY ( 1976) te 
volgen dat deze verschillen met L. vivi
para samengaan met het verschil in 
breedtegraad waarop de dieren Ieven 
gaat natuurlijk wei erg ver. Het zou veel 
beter zijn geweest om verschillen te 
bestuderen binnen een soort met een 
groat verspreidingsgebied zoals bij
voorbeeld L. vivipara. 
De verdeling van tijd over zonnen, eten 
en sociaal gedrag kan naar klimaat en 
soort varieren. Maar deze is ook afhan
kelij k van pl aats en tijd en van de groot
te van het voedselaanbod. 
Een mooie illustratie van hoezeer tem
peratuur gedrag beYnvloedt wordt gege
ven door BuSTARD ( 1967). Sommige 
gekko's blijken namelijk duidelijk pie
ken in staartautotomie te vertonen; bij 
bepaalde temperaturen Iaten ze sneller 
hun staart los in een noodsi tuatie dan bij 
andere temperaturen. Bij I I °C Ia ten ze 
hun staart zelfs he lemaal niet meer los! 

OMGAAN MET EXTREMEN 
Overigens is voor dieren uit extreem 
warme streken niet zozeer het zonnen 
alswel het afkoelen het probleem. 
Bepaalde hagedissen steken poten en 
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staart omhoog, andere gaan hoog op de 
poten staan en veel soorten gaan hijgen 
en liplikken hoven een bepaalde tempe
ratuurgrens om warmte kwijt te raken. 
Aspecten van omgaan met koude wor
den door SPELLERBERG ( 1976) beschre
ven. Door verstandig met stralings
warmte om te gaan kunnen dieren uit 
koude streken lichaamstemperaturen 
van ver hoven de luchttemperatuur 
bereiken. Hij meldt verder dat dieren uit 
koude streken grotere fluctuaties in 
lichaamstemperatuur verdragen, een 
lagere kritische temperatuur hebben en 
dikwijls kleiner van afmetingen zijn. 
Dat koude niet altijd onoverkomelijk is 
blijkt uit een ander onderzoek. 
STEBBINS ( 1961) maakt melding van 
nacht-actieve reptielen in Namibie die 
tijdens hun omzwervingen onderzocht 
werden en verbazend lage lichaams
temperaturen hadden (I 0 a II oc !). 

NAWOORD 
Het moge duidelijk zijn dat de warmte
regulatie van hagedissen geen eenvou
dige kost is. Er spelen factoren mee als 
klimaat van de leefomgeving, soortspe
cifiek gedrag en de zo gunstig mogelij
ke verdeling van de beschikbare tijd 
over de bezigheden die van levensbe
lang zijn. 
De geboden stralings- en convectie
warmte hebben een zeer grote invloed 
op vrijwel aile biologische facetten van 
de gehouden hagedissen. Het is blijk
baar niet voldoende om een tropisch 
temperatuurtje te scheppen met een 
gloeilamp van een willekeurig wattage. 
De verzorger van hagedissen in gevan
genschap moet zich hiervan bewust zijn 
en door observatie en bijstelling van de 
warmtevoorziening de optimale 
omstandigheden voor de dieren probe
reo te creeren. Dat is niet eenvoudig, 
maar ik hoop duidelijk gemaakt te heb
ben hoe belangrijk een goede lichaam
stemperatuur is. 

DANKWOORD 
lk dank de Landbouwuniversiteit in Wage-nin
gen voor het ter beschikking stellen van 
gebruikte literatuur. 

THE IMPORTANCE OF AN OPTIMAL 
BODY TEMPERATURE IN LIZARDS 
This article summarises some results on ther
moregulation from the literature. The frequen
cy of sun-bathing, the extent and duration of 
activity, digestion, reproduction and many 
other biological functions appear to be deter
mined by the kind of heat source offered. In a 
terrarium, an incorrect temperature can have 
far reaching consequences, including the 
death of the inhabitant(s). It is the responsibi
lity of the keeper to determine the correct tem
perature by good observation of the animals. 
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Een nieuwe ontmoeting met de 
Antillenleguaan (Iguana delicatissima) 

L.C.M. Wij ffe1s 
Westerstraat 72 
1601 AL 
Enkhuizen 

INLELDING 
Eerder in dit blad schreef ik over de 
Antillenleguaan, Iguana delicatissima 
(WIJFFELS, 1976). Deze leguaan, naast 
Iguana iguana de enige andere soort in 
het geslacht, is op zich niet erg zeld
zaam, maar wordt vrij wel nooit gehou
den door de toch wei grote groep van 
Iie fhebbers en ook dierentuinen, die 
zich in Ieguanen specialiseren. 
Eenmaal is een poging daartoe onder
nomen door Jan Louwman in het toen
malige Dierenpark Wassenaar met vol
wassen dieren die ik daarvoor van Sint 
Eustatius had meegebracht. Het bleek 
toen geen succes. De dieren waren bui
tengewoon schuw, wilden niet eten en 

Wijfje van Iguana delicarissima bij een woonhuis aan de voet van de 
Quill-vu1kaan. St. Eustatius. Foto: L.C.M. Wijffe1s 
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leefden onder extreme stress. Duidelijk 
werd toen slechts dat men een dergelijk 
experiment met volwassen dieren uit 
het wild niet moet ondernemen. Een 
poging met jonge of pasgeboren dieren 
leek meer kansen te bieden, maar daar
van is het nooit meer gekomen. 

NIET ZELDZAAM 
Zoals gezegd, I. delicatissima is niet 
extreem zeldzaam, zij het dat de soort 
schaars op een beperkt aanta l eilanden 
van de Kleine Antillen voorkomt. Een 
overzicht van voorkomen is gegeven 
door LAZELL ( 1973) en door mij 
(WIJFFELS, 1976). De verspreiding van 
deze leguanensoort omvat zowel ei lan
den van de Caribische, vulkanische bin
nenrij van eilanden, als van de 
Atlantische, tektonische buitenrij en 
strekt zich ui t van Sint Eustatius en 
Saint Barthe lemy in het no01·den tot en 
met Martinique in het zuiden. 
De heer Boonman van de redactie 
maakte mij atte nt op een meer recent 
artikel van DAY & THORPE ( 1992), 
waarin deze alarm s laan en melde n dat 
de Antillenleguaan van zes eilanden 
dreigt te verdwijnen, zonder aile e ilan
den te noemen, en dat hij op vier e ilan
den reeds verdwenen is. Drie worden er 
dan genoemd: lie Fourchue, l ie 
Chevreau en lie Fregate, aile vrij kle ine 
eilanden bij Saint Barthele my. Door de 
introductie van geiten en enige opeen
volgende droogten is er geen spoor 
meer van Ieguanen te vinden. Echter, in 
februari 1996 werd mij in het Musee de 
Saint Barthele my het nog steeds voor
komen van leguanen op lie Fourchue 
bevestigd; over beide andere ei landen 
ontbrak informatie. 
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KENMERKEN 
De Antillenleguaan onderscheidt zich 
op een aantal punten van de gewone 
leguaan, Iguana iguana. Direct zicht
baar zijn vijf kenmerken: 
De punt van de snuit is bol en afgerond, 
niet toegespitst, zoals bij I. iguana; 
de keelwam is duide lijk rond in plaats 
van hoekig; 
de grate, ronde schub op de onderkaak 
bij de mondhoek ontbreekt; 

de stekels op de nek en rug zijn kort en 
recht, niet gebogen en lang; 
een tekening van dwarsbanden over de 
romp en de staart komt niet voor. 
De dieren zijn over het algemeen groen, 
donkerbruin aan de onderzijde en op de 
staart. De neus, onder- en bovenkaak, 
de mondhoek e n de len van de keel en 
keelwam zijn bleekgeel of lichtroze. 
Rugsteke ls donker blauwgrijs. Een 
schouderstreep ontbreekt altijd. Op de 

noordelijke eilanden worden 
mannetjes bij het toene me n van 
leeftijd en grootte gele idelijk 
geheel donke r; op de grotere 
eilanden in het zuiden, Dominica 
en Martinique, blijven ze groen. 

St. Barthelemy. Anse a Colombier met op de achtergrond lie Fourchue, 
waarop leguanen Ieven. Aan de horizon St. Maarten. Foto: L.C.M. Wij ffe ls 

NATUURLIJK VOORKOMEN 
Antillenleguanen komen meer 
dan de gewone Groene Leguaan 
voor in droogtegebieden. Zo wor
den ze aangetroffen op enige van 
de kleinere e ilande n bij St. 
Barthe le my waarop nauwelijks 
bomen groeien en die ee n uitge
sproke n xero fyti sche plante n
groei hebben. Op deze kle inere 
eilanden Ieven geen mensen; ze 
zijn te ruig, te ste nig, te droog en 
te kle in voor me nselijke bewo
ning. Waar de meer vochtige 
gedeelten van grotere e ilanden, 
zoals op S t. Barthe lemy bij voor
beeld, een hoger opgaande 
begroeiing hebben. tonen de legu
anen een schijnbare voorkeur 
voor die omgeving. Het is niet 
uitgesloten, dat met name los
lopende honden hier een fac
tor zijn. Op dit e iland, waar 
Anti lien leguanen wette l ij k be
schermde diere n zijn e n waar ze 
eigenlijk ook nooit door mcnsen 
bejaagd e n gegeten werden, ko
men ze vrij talrijk voor. Anders is 
dat op S int Maarten, waar ze vrij
wel uitgestorven zijn, en op S int 

Noordelijk van St. Barthe lemy liggen lie Chevreau. lie Fregate en lie Toe 
Yers. Op de eerste twee e ilandjcs Ieven ge'isoleerde populaties van Iguana 
delicatissima. Foto: L.C.M. Wijffe ls 
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Eustatius, waar er vermoedelijk nog 
steeds wei gevangen worden voor de 
pot. Sedert echter een flink stuk van dit 
eiland niet meer vrij toegankelijk is 
door de vestiging van een olieoverslag
bedrijf, lijkt het aantal leguanen weer 
wat toe te nemen. 

LEVENSWIJZE 
De Antillenleguanen zijn dagactieve 
dieren, die zich 's nachts in holen oftus
sen en onder stenen terugtrekken. 
Overdag zoeken zij voedsel, in hoofd
zaak vruchten, sappige bladeren en 
twijgen. Ze roven eieren uit vogelnes
ten en eten soms aas. Jonge dieren zijn 
vermoedelijk insecteneters. In augustus 
en september worden eieren gelegd, tot 
een stuk of twintig per legsel, ingegra
ven in ondiepe holen in de grond. 
Deze grote hagedissen kunnen zich 
goed verdedigen: ze bijten heel hard, 
krabben fel en met grote kracht en ze 
delen lelijke slagen uit met hun harde, 
ruige staarten. Toch zijn, naast mensen, 
grotere honden - en ook katten, maar 
dan voor jonge leguanen - de grootste 
bedreiging. 

DE ONTMOETING 
Tijdens een verblijf van 5-8 februari 
1996 op St. Barthelemy, het eiland in de 
'Bovenwinden' dat de meeste kans op 
een nieuwe ontmoeting met I. delicatis
sima bood, lukte het niet de dieren te 
treffen: elke dag een flinke plensbui en 
dan zie je ze niet. Ze hebben in dat 
geval geen dorst en ze komen niet drin
ken op de plaatsen waar zij dat wei 
doen bij aanhoudend droog weer. Zo'n 
drinkplaats is te vinden aan het begin 
van de smalle, betonnen weg, die 
opgaat van de hoofdweg naar de buurt
schap 'Corossol'. Daar duikt dat weg
getje door een vrij diep, dicht bebost 
ravijn, waar vaak op en bijna steeds 
naast de betonnen rijstrook diepe water
plassen zijn. Door de wat lemige bodem 

blijft daar water staan, ook als het 
wekenlang niet meer geregend heeft. 
Hier zie je dan leguanen bij de vleet, op 
de bomen, op de rotsen en drinkend uit 
de plassen, zo hoorde ik toen wij er gin
gen kijken. Een vergelijkbare situatie is 
er bij 'Salines', een oude zoutpan bij de 
zuidkust, met eveneens de combinatie 
van hoog geboomte en min of meer per
manente zoetwaterplassen. 
Tot een ontmoeting kwam het wei twee 
dagen later, op I 0 februari 1996 op Sint 
Eustatius. Een groot, geheel volwassen 
wijfje kwam vanuit de plantenborder, 
waarin zij haar hoi had, vlak naast de 
veranda aan het huis van mijn kennis
sen daar, om dagelijks een oude 
Visstaartpalm te beklimmen. Aan de 
stam van die palm was een korfje 
gebonden, waarin fruit werd gelegd, 
stukjes appel, peer, banaan, meloen en 
mango. Het dier was eraan gewend te 
komen eten. Een huisleguaan, levend in 
het wild, maar bedelaar geworden. 
Maar het ging haar naar den vleze, 
ondanks de steeds aanstormende huis
hond. Die dieren bleken elkaar goed te 
kennen en de bond wist precies wan
neer hij een lei met de staart kon ver
wachten. Zo' n hond lijkt mij wei een 
garantie voor het mollen van jonge die
ren, die uit een legsel daar zouden 
voortkomen. 

NOOITMEER 
Nu wetgeving iedere verdere kennisma
king met deze leguanensoort in gevan
genschap onmogelijk maakt (het hele 
geslacht Iguana staat op bijlage 3 van 
de BUDEP-wet en er geldt een alge
meen uitvoerverbod), rest aileen nog de 
(te) beperkte mogelijkheid om erover te 
vertellen vanuit waarnemingen in de 
natuur. Niet direct bedreigd, nooit vol
doende bestudeerd, is Iguana delicatis
sima een soort waarvan niemand verder 
degelijk kennis mag nemen. 'n Povere 
notitie slechts, bij deze. 
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MENS EN LEGUAAN, EEN CUL
TUURHISTORISCHE BESCHOU
WlNG 
De Antillen leguaan is een uitstekend 
beest voor de pot; alt ijd al geweest lijkt 
het. Niet VOOJ' niets heeft LAURENT! 
( 1768) het dier de naam delicatissima 
gegeven. Of deze soort nog smakelij ker 
is dan de gewone Groene Leguaan, 
zoals het superlatie f suggereert, is twij
felachtig. Zeker is wei dat Groene 
Leguanen meer gegeten werden dan 
hun niet-g roene en vaak ook minder 
g rote verwanten. 
Over lndiaanse bewone rs en hun con
sumptie van leguanen in het versprei
dingsgebied van Iguana delicatissima 
v66r de ontdekking van dat gebied door 
Columbus, is niet at te veel bekend. 
Min of meer langdurige bewoning door 
de Indianen is uit archeologisch onder
zoek gebleken voor de g rotere eilanden. 
Deze e ilanden hebben voldoende hoog
te waardoor stijgingsregens in de 
behoefte aan water voor deze mensen 
voorzien. Op kle inere en minder hoge 
eil anden, waar het aan natuurlijke bron
nen ontbrak, zijn ook sporen van preco
lu mbiaanse vest1gmgen gevonden, 
maar die reste n wijzen op tijde lij ke, 

Iguana delicatissima, eierdragend wijfje, St. 
Eustatius. Foto: L.C.M. Wijlfe ls 

wellicht seizoensgebonde n bewoning. 
Aannemelijk is dat de nog kleinere in 
de buurt gelegen rotspunte n waarop 
leguanen leefden, door hen hoogui t 
voor jacht werden bezocht, maar nim
mer permanent bewoond. 

Kop van een volwassen rnannetje, St. 
Eustat ius. Let op de Iichte kl eur van de kop, de 
overigens bru inzwarte liehaamskleur, de 
besehubbing van de onderkaak en de ronde 
keelwarn. Foto: L.C. M. 

Het weinig complete beeld van migra
ties door Indiaanse volken in dit 
'bovenwindse' gedeelte van de Kleine 
Anti lle n, doet vennoeden dat er in de 
laatste duizend jaar v66r de Spaanse 
verovering een viertal migratiestromen 
is geweest. Drie maa l Arowakse 
Indiane n en de vierde keer Cara"lben. AI 
deze volken zijn na verloop van tijd 
steeds weer van de ei lande n verdwenen. 
Op Sint Eustatius zij n resten van de 
Arowakse cultuurfase gevonden, met 
afval waaruit blijkt dat deze mensen 
leguanen aten. Deze vondst word! geda
teerd rond 300 na Chr. en is dus uit de 
tweede migratieperiode van Indianen, 
die vanuit Venezue la via Trinidad de 
Kle ine Anti lien bereikten. 
De confrontatie met Europese verove-
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raars rond 1500 na Chr. is de autochto
nen door strijd, slavemij, maar vooral 
door ziekten waartegen zij niet hestand 
waren, fataal geworden. 
De daama volgende periode van mijn
en landbouw in West-Indie, waarvoor 
negerslaven uit West-Afrika werden 
gei"mporteerd, is niet zonder conse
quenties gebleven in dat gedeelte van 
de Kleine Antillen, waar Iguana delica
tissima voorkomt. Waar door onge
schiktheid van het land geen plantages 
konden worden onderhouden en geen 
slaven werden gebruikt, leefde geen 
bevolking, die zich met de jacht en ver
zamelen in Ieven moest zien te houden. 
Op de eilanden waar wei plantages 
waren, waarvoor de arbeidskracht van 
negerslaven werd ingezet, was dat wei 
het geval. 
Er is een duidelijke correlatie tussen de 
vroegere koloniale cultures en het voor
komen van leguanen tot op de huidige 
dag. Zo worden nog leguanen gevonden 
op St. Eustatius, Saba (maar hier betreft 
het een sterk roodgekleurde, duidelijk 
melanistische vorm van Iguana igu
ana), Nevis en Les Saintes, eilanden die 
niet of nauwelijks bruikbaar waren voor 
de aanplant van indigo, katoen, suiker
riet, sisal, of wat dan ook. Dit kwam 
meestal door gebrek aan water en vol
doende bewerkbare grond en, zoals ooit 
over St. Barthelemy werd geklaagd, 
door een gebrek aan slaven(!). 
Het is niet de aanleg van plantages en 
de verandering van het landschap daar
door, die nadelig zijn geweest voor de 
leguanen. Het voorkomen van deze die
ren in afgeschermde gebieden zoals tui
nen, en zelfs op bovengrondse elektri
sche leidingen tot in de stad Gustavia 
op St. Barth, bewijzen dat ook de 
Antillenleguaan een vergaande cultuur
volger is met een opmerkelijk aanpas
singsvermogen. 
Het is klaarblijkelijk de noodzaak tot 
overleven van de slecht verzorgde en 

hongerlijdende negerbevolking ge
weest, die tot het structureel vangen en 
eten van leguanen leidde. Op vroegere 
slaveneilanden is de 'leguaan in de pot' 
een creoolse traditie geworden. Ze zijn 
er vrijwel uitgeroeid. Zodanig zelfs, dat 
ooit op het Carmabi op Cura~ao een 
fokprogramma is opgezet om te voor
zien in leguanen voor de pot, teneinde 
de weinige nog in het wild levende die
ren tegen uitroeiing te beschermen. In 
1978 nog verscheen een op dat eiland 
uitgegeven kookboek 'Asina nos ta cu
shina' van Jewel Fenze, met een recept 
voor leguanensoep, 'Sopi di Yuwana'. 
Er moest wei wat uitgelegd worden: 
'Jongetjes in de kunuku vangen yuwa
na, of leguaan, en je kunt ze kopen 
tangs de weg. Kies een dikke uit, want 
ze smaken beter of minstens zo goed als 
konijn of kip. 
Bon Probecho (smakelijk eten)!'. 

RECENT OBSERVATIONS ON IGUANA 
DELICATISSIMA ON THE LESSER 
ANTILLES 
The limited literature on Iguana delicatissima 
is reviewed. Five morphological differences 
between this species and Iguana iguana are 
described. The most prominent of these is the 
absence of the enlarged sub-tympanic plate. 
Recent observations of the species on St. 
Barthelemy and St. Eustatius are discussed. I. 
delicatissima appears to be able to coexist 
quite well with man. However, feral animals 
are considered a great threat to the iguanas. A 
cultural and historical perspective of the man
iguana relation is presented. 
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Slangen van Portugal (5): 
de Trapslang (Elaphe scalaris) 

BESCHRIJVING 
De Trapslang is een forse slang die 
soms wei, bij wijze van uitzondering, 
twee meter lang wordt (BARBADILLO, 
1987). Meestal worden ze niet Ianger 
dan 1,30 m. 
De kop, die driehoekig aandoet, is dui
delijk afgescheiden van het Iichaam. De 
pupillen zijn rond. De staart (minder 
dan 20% van de kop-romplengte) is 
relatief kort. De schubben van de 
Trapslang zijn niet gekield. 
Het grote rostrate schild op de snuitpunt 
loopt ver door tussen de internasale 
schubben. Het aantal buikschubben 
(ventralia) ligt tussen de 201 en 228, de 
(gepaarde) onderstaartschilden (sub
caudalia) tussen de 48 en 68. 
Hal verwege het Iichaam tell en we 25 
tot 31 (meestal 27) rugschilden (dorsa
lia). Van de 7-8 supralabialia (bovenlip
schilden) liggen de 4e en 5e (of de 5e en 
6e) tegen de onderkant van het oog. Het 
grote vooroogschild (preoculair) is 
vaak in meerdere delen gesplitst. Er zijn 
2 of 3 postoculairen. 
De basiskleur van Trapslangen is zand
kleurig tot kastanjebruin, vaak 
gemengd met een rode of vaal geelbrui
ne nuance. Op de zijkant van de rug 
lopen twee opvallende donkere lengte
strepen die een overblijfsel zijn van het 
touwladderpatroon van de jongen. De 
dwarsbanden in dit contrastrijke 
patroon verdwijnen met het ouder wor
den. In uitzonderingsgevallen zijn ze 
nog vaag zichtbaar bij volwassen die
ren. Ook het onregelmatige vlekkenpa
troon op de flanken van jonge dieren 
verdwijnt. Aan weerszijden van de kop 
lopen onduidelijke lengtestrepen. De 
buik van Trapslangen is glanzend zil
vergrijs tot wit en onregelmatig gevlekt. 

Kop van de Trapslang, Elaphe scalaris. 
(Naar CRESPO & SAM PAlO, 1994) 

Tussen de geslachten is weinig verschil 
te zien. De staart van mannetjes is iets 
Ianger (19,2% tegen 17,5% van de kop
romplengte ), ze hebben wat meer sub
caudalia en gemiddeld minder ventrale 
schilden (CHEYLAN & GUILLAUME, 
I 993). Door de geringe verschillen bin
nen de soort zijn er geen ondersoorten 
van Elaphe scalaris beschreven. 

VOORKOMEN 
De Trapslang komt voor in het zuiden 
en midden van het Iberische 
Schiereiland, in Zuid-Frankrijk en op 
de lies d'Hyeres en Menorca. In 
Portugal Ieven ze overal tussen zeeni
veau en 900 m (Serra de Montezinho) 
met uitzondering van de gebieden met 
vee) neerslag in het noordwesten en het 
kustgebied tussen Minho en Peniche 
(MALKMUS, I 982, 1995; CRESPO & 
OLIVEIRA, 1989; SCHULZ, 1996) waar de 
Eurosiberische klimaatselementen de 
mediterrane verdringen. In Spanje vin
den we Trapslangen ook op grotere 
hoogtes: in de Sierra Nevada op 2080 m 
(PLEGUEZUELOS, 1986 ). 

HABITAT 
De keuze van E. scalaris voor zijn leef
omgeving wordt vooral bepaald door 
vochtigheid en zon. Als het maar droog 
is, is het al snel goed. Zo vond ik ze op 
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Een halfwas Trapslang (Eiaphe sca/aris) in de Serra de Monchique (Provinc ie Algarve) . Foto: P. Niebergall 
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droge, stenige hellingen, in bosschages 
tangs verkeerswegen, bij ru'lnes, maar 
ook in open bossen en vlak bij dorpen 
en steden. Regelmatig kwam ik de felle 
muizen- en rattenjager ook midden in 
dorpen tegen (helaas altijd doodgesla
gen). Opvallend is dat de soort ook 
voorkomt in het monotone steppenge
bied van Alentejo. Ze bewonen daar 
verlaten knaagdierholen, zelf gegraven 
holen en holten in ge'lsoleerd liggende 
steenhopen. 

GEDRAG 
Tussen oktober/november en 
maart/april houden Trapslangen een 
winterslaap. Aileen ten zuiden van het 
A lgarvische gebergte en op het zuide
lij k deel van het schiereiland van 
Lissabon zijn ze soms ook op warme 
zonnige dagen in de winter te zien. 

Zoals bij de meeste mediterrane slan
gen ligt de activiteitspiek in het late 
voorjaar en de vroege zome r. Voordat ze 
in winterslaap gaan, is er nog een perio
de met verhoogde activiteit. Verschillen 
tussen laagland- en bergpopulaties zijn 
niet onderzocht. 
E. scalaris is vooral overdag actie f bij 
temperaturen van 2 1 tot 36°C. 
Gedurende de hete zomer verlegt ze 
haar activiteiten naar de schemering en 
het begin van de nacht. Opmerkelijk is 
dat tussen september en november bij 
regenachtig weer (en temperaruren 
onder de I5°C) ook 's nachts actieve 
dieren werden gevonden (MALKM US, 
1982, 1995 ; CHEYLAN & GU ILLAUME, 
1993). 
De paartijd loopt van april tot begin 
juni . Een paring duurt max imaal 40 mi
nuten (Bu\ZQUEZ, 1994). Na 20 tot 46 
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dagen worden 6 tot 24 (gemiddeld I 0) 
eieren gelegd. De dieren begraven de 
e ieren ( 46/60 x 27/33 mm) op zonnige, 
niet te droge plaatsen onder steenho
pen, in zelfgegraven holletjes of in ver
laten knaagdierholletjes. Afhankelijk 
van de omgevingstemperatuur komen 
de 25-35 em lange jongen na zes tot 
twaalf weken uit het ei (BARBADILLO, 
1987; CHEYLAN & GUILLAUME, 1993; 
BLAZQUEZ, 1994; SCHULZ, 1996). 

YO EDSEL 
Maagonderzoek van volwassen 
Trapslangen wijst uit dat hun voedsel 
vooral bestaat uit k:le ine zoogdieren 
(muizen, spitsmuizen, mollen en konij
nen) en vogels (vooral zwaluwen, rots
lijsters, bijeneters en scharrelaars). In 
beperkte mate worden ook reptielen 
gegeten (VERICAD & ESCARRE, 1976; 
SALVADOR, 1985) . De prooi kan tot 40% 
van het gewicht van de s lang zijn. Zo 

werd in de maag van een 
Trapslang een zestal kleine ko
nijntjes gevonden (BARBADILLO, 
1987). Jonge slangen Ieven voor
al van kleine hagedissen, sprink
hanen en krekels. Grotere buit 
wordt door verwurging gedood. 
Vijanden van Trapslangen zijn 
vooral roofvogels (buizerds e.d.). 
Daarnaast zijn Mangoesten en 
voor jonge Trapslangen de 
Hagedisslang gevaarlijk. 

TERRARIUM 

Puinhellingen met een Iichte begroeiing van macchia in het dal van de Rio 
Coa (zijrivier van de Rio Douro) vormen een typisch biotoop van Coluber 
hippocrepis, Coronel/a girondica, £/aphe scalari.s en Malpolon monspes
sulamts. Foto: R. Malkmus 

Elaphe scalaris is in een ruim, 
droog, van schuilplaatsen voor
zien terrarium (als er een water
bak aanwezig is) goed te houden. 
De luchtte mperatuur moet liggen 
tussen de 26 en 30°C. Ook 's 
nachts mag die niet onder de 
20°C zakken. Muizen, jonge rat
ten en kuikens kunnen als voedsel 
worden gebruikt. Helaas verlie
zen ze nooit hun schuwe, agres
sieve gedrag. 
Terrariumervaringen over voort
planting vinden we bij PRO
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De Trapslang is een slang die op de 
grond leeft maar die, zo nodig, ook 
goed kan zwemmen en klimmen (als de 
klimondergrond maar ruw genoeg is). 
Al s ze in het nauw wordt gedreven, bijt 
een Trapslang van zich af. Hierbij sist 
ze luid. Wordt ze toch vastgepakt dan 
omstrengelt het dier de arm en spuit 
vies stinkende stof uit de anaalklieren. 

SCHOWSKY ( 1930), NIEDERHAUSER 
(198 1 ), VAN DER RIJST ( 1988), BUTLER 
( 1991 ), LANGEVELD ( 1991 ) en BLAZ
QUEZ ( 1994 ). 

BEDREIGINGEN 
De Trapslang is de e nige Portugese 
s lang die ook in structuurarme, agrari
sche gebieden vee] voorkomt. Sinds het 
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toetreden van Portugal tot de EU ( 1986) 
wordt er steeds meer gebruik gemaakt 
van chemische middelen (kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen) die de voedsel
bronnen van deze slangensoort aantas
ten. Daamaast is het ook, naast de 
Hagedisslang (Malpolon monspessula
nus) en de Parelhagedis (Lacerta lepi
da ), het reptiel dat het meest te lijden 
heeft van de toenemende verkeersdruk
te. 

SNAKES OF PORTUGAL (5): ELAPHE 
SCALARIS 
The monotypic Elaphe scalaris originating 
from the western Mediterranean region is a 
thermophilic snake. It is widely distributed 
throughout Portugal but is restricted to areas 
below 900 m. It is very rare in the rainy north 
of the country. It is active in both daylight and 
twilight and even at night during the warmer 
part of the year. It hibernates in the winter in 
the colder part of its range. E. scalaris can be 
found in any habitat as long at it is not too wet. 
It can be found on dry, rocky slopes covered 
with macchia and in stony ruins as well as in 
cultivated areas and even in villages. 
Copulation takes place between April and 
June. The eggs, 6 to 24 in number, hatch in 
September/October. The diet of this snake 
mainly consists of small mammals and birds. 
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Een herpetologisch weekje 
in Noordoost-Polen 

INLEIDING 
In het Lacerta Mededelingenblad van 
januari 1996 werden deelnemers 
gevraagd voor een herpetologisch 
inventarisatie-onderzoek in Noordoost
Polen. Na wat wikken en wegen heb ik 
besloten mee te gaan. De herpetofauna 
van Polen komt in grote lijnen overeen 
met die van Nederland. Wei gaat het 

soms om andere ondersoorten dan in 
Nederland. Het leek me de moeite 
waard de mij bekende soorten in een 
ander deel van hun verspreidingsgebied 
te zien. Naast 'vrijblijvend beestjes kij
ken', zijn gegevens verzameld voor een 
Pools atlasproject. Doel van dit artikel 
is een globale indruk te geven van het
geen is waargenomen. 
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De Groene Pad, Bufo viridis. uit hel Biebrza!Narew gebied. 
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Tekening: P. Yeenvliet 

HETGEBIED 
De reisbestemming was het noordoos
telijk deel van Polen, meer bepaald de 
regio onder het Mazurisch merenge
bied. Het is een dunbevolkt gebied (54 
in woners per vierkante kilometer) met 
een kleinschalig agrarisch landschap. 
De landbouw wordt voor een groot deel 
met pam·den bedreven. Er is nauwelijks 
geld voor kunstmest en bestrijdings
midde len. De ri vieren meanderen op 
vrijwel oorspronkel ijke wijze. Door de 
combinatie van deze factoren is veel 
van de natuur behouden gebleven. Tot 
voor enkele jaren was de herpetofauna 
van dit gebied zo goed als onbekend. 
Momenteel wordt gewerkt aan een 
inventarisatieproject waardoor er een 
indruk ontstaat welke soorten algemeen 
ZlJn. 
Jammer genoeg gaat de moderne tijd 
niet voorbij aan Polen. Steeds meer 
boeren zijn in staat een tractor aan te 
schaffen en er worden veel nieuwe hui
zen gebouwd. Om een deel van de 
natuurlijke rijkdom te behouden zijn 
een aantal nationale parken ingesteld. 
Aan enkele van deze, de Biebrza en 
Narew Nationale Parken, is tijdens deze 
reis speciaal aandacht besteed. 

Het verblijf in Polen duurde van 20 tot 
en met 25 april. We logeerden in het 
' House upon the meadows' in het 
gehucht Kiennusy. Kiermusy ligt direct 
aan de rivier de Narew, op enke le kilo
meters van het dorp Tycochin. Een 
week voor onze aankomst lag er nog 
een halve meter sneeuw in het gebied. 
Bij onze aankomst was dit zo goed als 
weggedooid. Hierdoor was de stand 
van de rivieren zeer hoog. Van de 
meanderende loop van de Narew was 
vrijwe l niets te herkennen. De amfi
bieensoorten die vroeg in het jaar ver
schijnen waren volop actief. De ' late' 
soorten kwamen net uit de overwinte
ring. Van deze late soorten zijn dan ook 
steeds kle ine aantallen waargenomen. 
De waargenomen soorten komen alge
meen voor in het gebied (pers. med. T. 
Lippoman & M. Buszko). 

AMFIBIEEN 
De 'vroege soorten', Bruine Kikker 
(Rana temporaria) , Heikikker (Rana 
arva/is) en Gewone Pad (Bufo bufo) 
waren hooguit enkele dagen uit winter
s laap. Deze soorten bleken bijzonder 
algemeen. In de loop van de week wer
den deze soorten in vrij wel aile water
typen aangetroffen. Er tract een opval
lend massale trek op van Gewone 
Padden. Deze soort was regelmatig 
overdag trekkend te zien. 
Van het Groene Kikker-complex 
komen vermoedelijk slechts twee ' vor
men' in het gebied voor: de Middelste 
en de Kleine Groene Kikker (Rana 
escu/enta en Rana /essonae). Van beide 
vonnen werden enkele exemplaren 
gevangen. Tevens werden enkele 
Groene Kikkers gehoord. De dieren 
waren zeer donker gekleurd, wat ken
merkend is voor Groene Kikkers kort 
na de winterrust. 
Van de Groene Pad (Bufo viridis) waren 
ongeveer 15 waarnemingen uit het ge
bied bekend. Hieraan hebben wij enke-
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le geluidswaarnemingen en een vangst
waarneming toegevoegd. 
Een derde 'echte' paddensoort, de 
Rugstreeppad (Bufo calamita), werd 
een aantal keer gehoord. Vanwege het 
open biotoop (kort gegraasde, deels 
ondergelopen weilanden), konden 
enkele exemplaren gemakkelijk gevon
den worden. 
Boomkikkers (Hyla arborea) riepen 
vanuit begroeiing aan de rand van stil
staand water. 
Roodbuikvuurpadden (Bombina bom
bina) werden in het midden van stil
staand water tussen begroeiing aange
troffen. De waterdiepte bedroeg ter 
plaatse minstens 80 em. Diverse man
netjes zaten op enkele meters afstand 
van elkaar te roepen. 
Zowel langs de Narew als in een grote 
poel werden Knoflookpadden (Peloba
tesfuscus) gezien. We namen een legsel 
waar in stilstaand water. 
Van de twee in het gebied voorkomende 
soorten watersalamanders (de Kleine 
Watersalamander, Triturus vulgaris, en 
de Kamsalamander Triturus cristatus) 
werden alleen enkele mannetjes van de 
Kleine Watersalamander aangetroffen. 
Deze hadden nog geen volledig ontwik
kelde kam. 

REPTIELEN 
Aan de rand van overstromingsgebie
den langs de Biebrza en de Narew heb
ben we Levendbarende Hagedissen 
(Lacerta vivipara) waargenomen. 
Zandhagedissen (Lacerta agilis) zijn 
aangetroffen in droog grasland in een 
aangeplant dennenbos. Deze 
Zandhagedissen (ondersoort Lacerta 
agilis argus) waren duidelijk anders 
getekend dan hun Nederlandse soortge
noten. Vermoedelijk komen beide 

soorten hagedissen vrij algemeen voor. 
Ringslangen (Natrix natrix) werden 
slechts op een plaats gezien. Ze bevon
den zich in een open bosgebied met 
kleine bosweiden op korte afstand van 
de Biebrza. Tientallen exemplaren wer
den aangetroffen rond een houten 
woonhuis en enkele schuren. Onder 
deze gebouwen bevonden zich over
winteringsplaatsen voor deze soort. 
Diverse dieren zijn parend waargeno
men. Dit alles duidt erop dat ook deze 
Ringslangen pas kort uit de winterrust 
ontwaakt waren. 

DANKWOORD 
De reis is, vanaf enige afstand, op een voor
treffelijke manier georganiseerd door Edo van 
Uchelen. Een dergelijke reis kan niet slagen 
zonder het enthousiasme van aile deelnemers. 
Hiervoor dank ik dan ook Amo van Doom, 
Emile van Gennip, Piet Jeurissen, Harry 
Koenhorst, Willie Maas, Nico Steynen en 
Lydie Witberg. Voor de opvang ter plaatse 
werd gezorgd door Tomasz Lippoman (eige
naar van het 'House upon the meadows'). De 
dagelijkse begeleiding was grotendeels in 
handen van Malgosia Buszko. Zonder de grote 
veldkennis van deze beide Poolse biologen 
was het niet mogelijk geweest om, in minder 
dan een week tijd, het grootste deel van de in 
Polen voorkomende reptielen- en amfibieen
soorten te zien. 

A HERPETOLOGICAL WEEK IN NORTH
EASTERN POLAND 
Some notes are given on a journey to inventa
ry the Biebrza and Narew National Parks of 
north-eastern Poland. This trip took place in 
April and despite the early season (the snow 
having thawed less than one week prior to our 
arrival), the following species were seen: 
Rana temporaria, Rana arva/is, Rana escu
lenta, Rana lessonae, Brifo brifo, Brifo calami
ta, Brifo viridis, Bombina bombina, Pelobates 
fuscus, Hyla arborea, Triturus vulgaris, 
Lacerta vivipara, Lacerta agilis argus and 
Natrix natrix. 
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Gedrag van de pijlgifkikker Dendrobates 
granuliferus in zijn natuurlijke biotoop 

INLEIDING 
Kennis vergaren over het gedrag van 
pijlgifkikkers en over de omstandighe
den waarin deze dieren in hun natuur1ij
ke omgeving Ieven, is be1angrijk om 
hun we1zijn in gevangenschap te kun
nen bevorderen. Door de gevonden 
gegevens zo goed moge1ijk toe te pas
sen bij de inrichting van terraria hoopt 
men op zijn minst aan de randvoor
waarden voor het goed houden van de 
kikkers te voldoen. Nog beter is het a1s 
de omstandigheden zo zijn dat er suc
cesvol wordt gekweekt. 
Gedetailleerde informatie over natuur-
1ijk gedrag en natuurlijke biotopen is 
voor de meeste pijlgifkikkers maar zeer 
beperkt voorhanden. Om die reden ga 
ik in dit artikel in op observaties die ik 
in het veld heb gedaan aan Dendrobates 
granuliferus. Verschillende aspecten 
van het gedrag van deze kikker zijn 
recent beschreven (VAN WIJNGAARDEN 
& BOLANOS, 1992; VAN WIJNGAARDEN 
& VAN GOOL, 1994). In dit artikel voeg 
ik de be1angrijkste gegevens uit deze 
pub1icaties samen en presenteer ik 
enkele aanvullende waarnemingen. 
D. granuliferus is een vertegenwoordi
ger van de Dendrobates histrionicus
groep. Andere soorten die tot deze 
groep behoren zijn D. arboreus, D. 
pumilio, D. speciosus, D. histrionicus 
en D. lehmanni (ZIMMERMANN & 
ZIMMERMANN, 1988; MYERS et al., 
1984 ). Mannetjes van de soorten uit de 
D. histrionicus-groep verdedigen terri
toria tegen binnendringende, assertieve 
seksegenoten (DUELLMAN, 1966; 
CRUMP, 1973; SUMMERS, 1992). Het 
geroep van de mannetjes heeft waar
schijn1ijk tot doel om andere mannetjes 
uit de buurt van het territorium te hou-

den en om vrouwtjes te Iokken 
(GOODMAN, 1971; CRUMP, 1972; 
BUNNELL, 1973, ROITHMAIR, 1992). 
Ontvankelijke vrouwtjes benaderen 
mannetjes. Vervolgens leiden manne
tjes deze vrouwtjes naar ei-afzetplaat
sen (CRUMP, 1972; eigen waarnemin
gen). De legsels bestaan meestal uit drie 
tot vier eieren (CRUMP, 1972; LIMERICK, 
1980; eigen waarnemingen). Nadat de 
larven uitgekomen zijn, transporteert 
het vrouwtje ze naar miniatuurpoeltjes 
zoa1s die bijvoorbeeld gevormd worden 
in de bladokse1s van bromelia's. Hierna 
keert het vrouwtje rege1matig terug 
naar de larven om ze met eitjes te voe
den (VAN WIJNGAARDEN & BOLANOS, 
1992; BRUST, 1993). 
Het gedrag dat ik hier schets is dus niet 
alleen typisch voor D. granuliferus, 
maar gaat in min of meerdere mate ook 
op voor de andere leden van de D. his
trionicus-groep. 

VERSPREIDING 
D. granuliferus heeft een verspreidings
gebied dat zich beperkt tot Costa Rica 
(SAVAGE, 1968). Tot voor kort was de 
soort aileen bekend uit het zuidwesten 
van dat land, een gebied dat ook bekend 
staat als het Golfo Dulce-gebied 
(MUDDE & VAN DIJK, 1983a) en het 
schiereiland van Osa omvat. Zeer 
recentelijk zijn ook populaties van de 
soort gevonden aan de Atlantische kant 
van Costa Rica, in de buurt van de grens 
met Panama (MYERS et al., 1995). Het 
schiereiland en de omgeving rond de 
Golfo Dulce vormen min of meer de 
kern van het verspreidingsgebied van 
D. granuliferus. Het voorkomen van de 
soort is beperkt tot eco1ogische zones 
waar van nature tropisch laagland-
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regenwoud voorkomt. Deze gebieden 
worden gekarakteriseerd door een 
gemiddelde jaartemperatuur van onge
veer 24°C en boger. Er valt per jaar 
meer dan 2000 mm regen en de lucbt
vocbtigbeid is zeer boog (Tosi, 1969). 
Klimatolo-giscb wordt het Golfo 
Dulce-gebied gekenmerkt door een dui
delijke droge tijd. In de maanden 
november tot en met maart valt gemid
deld de minste regen. Oktober is 
gemiddeld bet natst (BOLANOS, 1990). 
In zijn verspreidingsgebied heb ik D. 
granuliferus alleen gevonden in bebos
te gebieden. Dat waren zowel de oor
spronkelijke regenwouden als bosres
tanten langs rivieren en beken. In deze 
bossen kom jeD. granuliferus ook wei 
in kleinscbalige cacao- en bananenplan
tages tegen. Opvallend is dat de soort 
vaak geclusterd voorkomt. Hele gebie
den die ogenscbijnlijk gescbikt zijn 
worden niet bevolkt, terwijl op andere 
plekken de soort algemeen is. 
Daamaast zijn er ook plekken waar je 
min of meer per toeval een enkel indivi
du tegenkomt. Het voorkomen van de 
soort is niet direct gekoppeld aan de 
aanwezigbeid van stromend water. In 
niet-verstoord biotoop (Nationaal Park 
Corcovado) beb ik populaties gevonden 
op bonderden meters afstand van 
stroompjes. Ook op andere plekken 
vind je de soort soms op grote afstand 
van stromend water. 
Een opvallend verschil van D. granuli
ferus met zijn Atlantiscbe tegenhanger 
D. pumilio is dat de laatste ook buiten 
beboste gebieden te vinden is. In weide
gebieden zijn geregeld pumilia-popula
ties aan te treffen rond solitaire scba
duwgevende bomen. Mogelijk beeft dit 
te maken met bet klimaat dat aan de 
andere kant van Costa Rica heerst. De 
Atlantiscbe zijde kent een veel minder 
extreme droge tijd. Dit uit zicb onder 
andere door een veel rijkere epifytenve
getatie. Ook solitaire bomen zijn bela-

den met bromelia's en dergelijke. Ik 
denk dat pumilio-populaties zicb ook 
buiten bet bos kunnen bandbaven door 
van deze larve-afzetmogelijkheden 
gebruik te maken. Bovendien is het risi
co van uitsterven van een ge'isoleerde 
pumilio-populatie veel kleiner dan bij 
D. granuliferus, omdat de waterpoeltjes 
in de bromelia's veel kortstondiger 
droog staan. Het mes snijdt daarmee 
aan twee kanten. Ten eerste lopen de 
larven minder risico om in een periode 
van droogte te sterven. Ten tweede 
beeft pumilio een langere peri ode waar
in condities voor voortplanting gunstig 
zijn. Eventueel verlies van nakomelin
gen kan makkelijker worden bersteld. 
Dat de voortplanting van D. pumilio 
veel minder gebonden is aan een 
bepaald seizoen wordt onderbouwd 
door mijn waamemingen in een 
Panamese populatie waarin ik in januari 
(midden in de droge tijd) naast larven in 
verscbillende ontwikkelingsstadia ook 
juvenielen van verscbillende grootte 
vond. Bij D. granuliferus is wei een 
bele duidelijke voortplantingsperiode te 
vinden. De grootste activiteit valt 
samen met bet begin van de regenperio
de in mei (BOLANOS, 1990). 

HET ONDERZOEKSGEBIED 
Mijn waarnemingen heb ik gedaan in 
enkele bergvalleien juist ten noorden 
van Palmar. Het studiegebied bevond 
zicb in restanten primair en secundair 
regenwoud dat langs de snelstromende 
beken groeide. Bromelia's en andere 
epifyten waren schaars. Andere planten 
die in principe water kunnen bevatten 
zoals palmen, Heliconia-soorten en 
Diejfenbachia longispatha waren ecb
ter algemeen. 
Klimatologiscbe gegevens (fig. I en 2) 
voor dit gebied zijn afkomstig van het 
meteostation op bet vliegveld van 
Palmar. Om een indruk te krijgen van 
bet microklimaat heb ik op een repre-
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Figuur l. 
Gemiddelde maandelijkse regenval (1941-1988), gemeten op het 
vliegveld van Palmar Sur, Puntarenas, Costa Rica. 

(Opmaak: Ab de Graaff, naar BOLANOS, 1990) 
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Figuur 2. 
Gemiddelde maandelijkse temperaturen ( 1961-1987), gemeten op 
het vliegveld van Palmar Sur, Puntarenas, Costa Rica. 

(Opmaak: Ab de Graaff. naar BOLANOS, 1990) 
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Figuur 3. 
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid op de bosbodem in de 
biotoop van Dendrobates granuliferus. Opmaak: Ab de Graaff 
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sentatieve plek in het bos drie weken 
lang dagelijks op de bosbodem mini
mum- en maximumtemperaturen geme
ten (fig. 3). Daarnaast registreerde ik de 
relatieve luchtvochtigheid met een 
hygrometer (fig. 3). Op een dag heb ik 
met intervallen van een half uur tempe
ratuur- en luchtvochtigheidsmetingen 
gedaan, ook op de bosbodem, om wat 
meer zicht te krijgen op hoe deze twee 
klimaatsfactoren zich gedurende de dag 
gedroegen (fig. 4 en 5). Deze klimaats
waarnemingen en andere waarnemin
gen in dit artikel zijn gedaan in de 
regentijd, onder min of meer gelijke 
omstandigheden. 

PLAATSGEBONDENHEID 
VAN MANNETJES 
Op de eerste dag van een drie weken 
durende observatieperiode ( 18 mei - 4 
juni 1988) merkte ik acht mannetjes en 
noteerde ik hun roepplaatsen. Het mer
ken werd gedaan door van elk dier een 
vingerkootje te amputeren. De dieren 
waren hier niet echt van onder de 
indruk; al na ongeveer 5 minuten riepen 
verschillende diertjes weer volop. Om 
te zien of de mannetjes vaste roepplaat
sen gebruikten noteerde ik op mijn 
inspectierondes de vindplaats en 
afstand ten opzichte van de originele 
vindplaats van de gemerkte dieren. De 
inspectie-rondes hield ik om de een tot 
drie dagen. Eveneens noteerde ik het 
tijdstip waarop ik de mannetjes zocht 
en of ik de dieren al dan niet in de buurt 
van hun roepplaatsen vond (fig. 6). Op 
deze manier kon ik nagaan of er een 
relatie was tussen het tijdstip van de dag 
en de activiteiten van de mannetjes. De 
waarnemingen werden tussen 05.00 en 
15.00 uur gedaan. 
Het bleek dat de mannetjes een tot drie 
vaste roepplaatsen gebruikten. Bij de 
dieren met meerdere roepplaatsen was 
de onderlinge afstand tussen de roep
plaatsen gemiddeld 2,1 m. Deze roep-
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Temperatuurverloop over een dag. Metingen op de bosbodem in de 
biotoop van Dendrobates granuliferus. De waarden zijn de gemid
delden van perioden van I uur. Opmaak: Ab de Graaff 
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Figuur 5. 
Het verloop van de relatieve luchtvochtigheid over een dag. 
Metingen op de bosbodem in de biotoop van Dendrobates granuli
ferus. De waarden zijn gebaseerd op een waarneming per tijdstip. 

Opmaak: Ab de Graaff 

Figuur 6. 2m 

Schets van de vindplaatsen (*) van een Dendrobates granuliferus
mannetje. Waamemingsperiode: drie weken. De nummers bij de 
vindplaatsen geven het aantal keren aan dat het dier op die plek is 
aangetroffen. Opmaak: Ab de Graaff 
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plaatsen werden een aantal achtereen
volgende dagen gebruikt of in een onre
gelmatig patroon afgewisseld. In 70% 
van de gevallen trof ik de mannetjes op 
hun roepplaatsen aan. lndien de manne
tjes niet op hun roepplaatsen zaten wer
den ze gemiddeld I ,4 m van hun oor
spronkelijke vindplaats gevonden. 
Eenmaal werd een mannetje op 5,5 m 
van z' n eerste vindplaats aangetroffen. 
Als roepplaatsen werden meestal slam
men van levende borneo of grate rolkei
en gebruikt, maar ook andere hoge 
plekken waren als roepplaats in zwang. 
Gemiddeld lagen de roepplaatsen zo' n 
0, 7 m hoven de grand. 
Uit de waarnemingen bleek verder dat 
de kans om een mannetje op een roep
plaats te vinden van zonsopgang tot een 
uur of 1 0 in de ochtend vee I grater was 
dan daarna. Na twaalven zijn de dieren 
meestal niet meer op hun vaste roep
plaatsen te vinden. Dit komt goed over
een met het patroon van roepactiviteiten 
zoals BoLANOS ( 1990) dat gevonden 
heeft. Hij vond de grootste roepactivi
teit tussen zonsopgang en I 0.00 uur. 
Een tweede kleinere roepperiode began 
ongeveer twee uur voordat het danker 
werd (fig. 7). 

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN 
EEN DENDROBATES GRANULI
FERUS-MANNETJE 
Om te kijken waar de dagelijkse 
beslommeringen van een D. granulif
erus zoal uit bestaan heb ik eenmaal een 
mannetje van 's ochtends vroeg tot aan 
het vallen van de avond geobserveerd. 
Daarbij registreerde ik minimaal elk 
half uur wat de activiteiten waren. 
Het geobserveerde mannetje zat toen ik 
mijn waarnemingen om 06.30 uur 
began op een dunne verticale stam te 
roepen. Deze roepplaats was ongeveer 
2 m verwijderd van een roepplaats waar 
ik het dier meestal aantrof. Na een half 
uur verliet het dier de roepplaats. 
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Mannetje in een territorium op z' n vaste roepplaats: heel geexpo
neerd op een stam van een boom. Fo to: R. van Wijngaarden 

Onclertussen had het een aantal keren 
geroepen. Het dier liep naar zijn oor
spronke lijke roeppl aats. Die bestond uit 
een vrijstaande rolkei van ca. 20 em 
hoog. Tijdens het verplaatsen stopte hij 
verschillende keren om naar voedsel te 
happen. Nadat het dier op de roepplaats 
was aangekomen vol gde een kortston
dig roepen van minder dan een minuut. 

Na een kleine wandeling keerde het 
mannetje weer terug en riep zo nu en 
dan. Het was inmiddels bijna half acht 
geworden. Tot 8 uur riep het zo nu en 
dan vanaf de roepplaats. Meestal was 
dit een reactie op het roepen van buren. 
Op het roepen van de dichtstbijzijnde 
buurman reageerde hij door op de roep
plaats te gaan verzitten in de richting 
waar het geluid van de buurman van
daan kwam. Na positie ingenomen te 
hebben began het mannetje dan terug te 
roepen. 
Om 9. 15 uu r zat het mannetje ongeveer 
0,3 m van zijn oorspronkel ijke roep
plaats. Tot 9.40 uur was er geen activi
teit. Op dat tijdstip liep er een D. aura
tus over de roepplaats. Buiten een paar 
keer roepen naar de auratus gebeurde er 
niets. Om 9.55 uur zat het mannetje 
weer op de roepplaats. Het began zich 
te verplaatsen naar een bladhoop die op 
ongeveer een meter van de roepplaats 
lag. E>aar zocht het voedsel. Oat leidde 
ik tenminste af uit het gedrag. Oat 
bestond uit het rondscharrelen in en op 
de bladhoop en geregeld tixeren en hap
pen. Tot 13.30 uur bevond het dier zich 
in de bladhoop. Yanuit de bladhoop sig
naleerde het mannetje om 13.45 uur een 
ander mannetje bij een plant d ie onge
veer I ,5 m verderop sta nd . Er werd bin
nen een periode van 5 minuten een aan
tal keer geroepen. Het mannetje zat een 
tijdje met de kop richting buUJ·man. Om 
14. J 5 uur was de aandacht voor de 
buurman weg. De rust was te rugge
keerd. Het mannetje bleef in de blad
hoop. Het g ing zo nu e n dan verzitten 
en hapte een enkele keer naar wat voed
sel. Om 16. I 5 uur reageerde het marme
tje op het roepen van de buunnan die 
nog steeds bij de plant zat. Hij deed dat 
door een hager gelegen en meer open 
posi tie op de bladhoop te kiezen en in 
de richting van de roeper te gaan zitten. 
Yanaf 17.00 uur nam de scharre lactivi

Roepend man netje. Foto: R. van Wij ngaarden teit toe. Om 17 . I 0 uur was het mannetje 
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weer teruggekeerd naar zijn roepplaats. 
Hij zocht ook daar naar voedsel. Om 
17.15 uur riepen verschillende dieren in 
de buurt. Het mannetje begon voor een 
periode van minder dan een halve 
minuut ook te roepen. Het bevond zich 
nu op ca. 0,7 m van z' n vaste roepplaats 
op een rolkei , 25 em hoog. Om 17.30 
uur had het dier zich weer iets in de rich
ling van zijn roepplaats begeven en liet 
kortstondig nog een aantal roepen horen. 

0 ~~~7-L7-L~~~~~1~1~~~~~~~~~~~ 

PLAATSGEBONDENHEID 
RENDE HET JAAR 

GEDU-
Figuur 7. 

Uur van de dag 

Aantal roepende Dendrobates granu/ifems-mannetjes gedurende de 
dag (25 juni 1988). Waarnemingen kwamen tot stand door elk half 
uur steeds het zelfde stuk pad van 300 m af te !open, en het aantal 
roepende dieren te registreren (BOLANOS, 1990). 

De periode waarin ik mijn waarnemin
gen deed beperkt zich tot een gedeelte 
van een regenseizoen. In ditzelfde 
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Yerplaatsingen van Dendrobates grmwliferus-individuen in een studie-plot. Aileen dieren die 
meer dan I 5 maal in het plot gevonden zijn, staan weergegeven (waarnemingen mei 1987 - juni 
1988). Zwarte stippen geven de plaatsen aan waar een individu een of meerdere keren is aange
troffen. De verst verwijderde punten zijn met een stippellijn met elkaar verbonden om een indi
catie van het leefgebied van de indiv iduen te geven. (Opmaak: A. de Graaff, naar B ALANOS, 1990) 
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gebied deed Bolanos onderzoek van 
mei 1987 tot en met juni 1988 
(BOLANOS, 1990). Bij de start van zijn 
onderzoek merkte hij aile D. granuli
fents in een afgebakend terrein. 
Vervolgens kwam hij regelmatig terug 
om te registreren waar hij teruggevon
den kikkers aantrof (fig. 8). Uit zijn 
waarnemingen bleek dat de dieren niet 
aile maanden in het studiegebied te vin
den waren. In de droge tijd werden 
soms geen of relatief geringe aantallen 
kikkers gevonden. In de regentijd wer
den de grootste aantallen gevonden. Dit 
geeft aan dat de dieren in de droge tijd 
wegtrekken. Belangrijke verblijfplaat
sen in de droge periode lijken vochtig 
blijvende beekbeddingen te zijn. Aileen 
daar vond Bolanos D. granu/iferus in 
de droge tijd. Ook MUDDE & VAN DIJK 
( 1983b) troffen deze kikkertjes tijdens 
de droge tijd aileen daar aan. Na de 
droge tijd keerden vee) van de gemerk
te individuen terug naar het oorspronke
lijke gebied. Het bleek dat de plaats
trouw bij de mannetjes groter was dan 
bij de vrouwtjes. Van de 14 gemerkte 
mannetjes keerden er I 0 terug. Bij de 
vrouwtjes werden II van de 20 dieren 
weer in het oorspronkelijke gebied aan
getroffen. Het verschil in plaatsgebon
denheid uitte zich ook in het aantal 
terugvangsten. Mannetjes werden 
meestal meer dan 15 keer teruggevon
den. Voor vrouwtjes was dat meestal 
minder dan 5 keer. Mannetjes werden 
ook dichter bij hun oorspronkelijke 
vindplaats gevonden (gemiddeld I, 7 
m). Voor vrouwtjes was dat gemiddeld 
6 m. In de meest actieve periode van de 
voortplantingstijd (begin regentijd) 
waren de mannetjes het minst mobiel. 

TERRITORIUMGEDRAG 
Plaatstrouw van de mannetjes heeft te 
maken met hun territoriumgedrag. De 
vaste roepplaatsen vormen waarschijn
lijk de kernen van de territoria waar 

de mannetjes bij in de buurt blijven. 
Om een beeld van het territoriumgedrag 
te krijgen voerde ik een experiment uit 
naar het idee van BUNNELL (1973). Het 
kwam er op neer dat een cassettebandje 
met de roep van een D. granuliferus
mannetje tien minuten lang werd afge
draaid op verschillende afstanden ten 
opzichte van een vaste roepplaats. 
Daaraan voorafgaand werd het 
betreffende mannetje eerst tien 
minuten geobserveerd zonder het cas
settebandje af te spelen. Zo kon het nor
male gedrag van dat moment gekarak
teriseerd worden. De afstanden waarop 
de experimenten gedaan werden waren 
6, 3, 2, I en 0 m. Daarbij was de 0 m de 
roepplaats zelf. Het bandje werd bij een 
geluidsvolume afgespeeld welke op 
m'n gehoor afgaande het natuurlijke 
roepvolume benaderde. Per afstand 
gebruikte ik vijf verschillende individu
en. 
Uit de experimenten kwam duidelijk 
naar voren dat het territoriumgedrag 
sterker tot uiting kwam naarmate het 
cassettebandje dichter in de buurt van 
de roepplaats werd afgespeeld. Op 6 en 
3 m werd niet gereageerd met gedrags
verandering. Op 2 m reageerden vier 
van de vijf mannetjes op het geluid door 
in de richting van de cassetterecorder te 
gaan zitten. Van de vier die zo reageer
den verlieten er daarna drie hun roep
plaats. Eentje ging in cirkels rond z'n 
roepplaats hippen om de indringer als 
het ware te zoeken. Een andere veran
derde van de gebruikelijke kikkerzit
houding naar een soort 'blaffende
hond' -houding. De dieren gaan dan met 
gestrekte voor- en achterpoten iets 
voorovergebogen staan. In deze hou
ding ging het dier daarna in de richting 
van de cassetterecorder roepen. Dit roe
pen had een ander karakter dan de 
gebruikelijke roep die te horen is als de 
dieren op hun roepplaatsen zitten. Het 
was nu, hoewel fel, zachter en lager van 
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Mannctje dat als reactie op het geluid om het speakertje cirkelt. 
Foto: R. van Wijngaarden 

toon (agressieroep). Op I m reageerden 
vie r van de vijf dieren door hun roep
plaatsen te verlaten. Yoor- of nadat ze 
deze plaatsen verlieten hipten ze er in 
cirkels omheen. Soms werd dit gecom
bineerd met de ' blaffende-hond' -hou-

ding. Het vij fde dier reageerde met de 
agressieroep. Nadat het cassettebandje 
op de roepplaats werd afgespeeld 
reageerden alle vijf mannetjes zeer hef
tig. Geagiteerd omcirkelden ze in de 
'blaffende-hond' -houding de cassette
recorder of ze sprongen er op ron d. Ook 
lieten ze zo nu en dan de agressieroep 
horen. Ze waren duidelijk op zoek naar 
de indringer die kennelijk in hun ver
wachtingspatroon bij het geluid hoort. 
Uit het gegeven dat agressief territori 
umgedrag toenam naarmate het geluid 
dichterbij de roepplaats werd afge
speeld, leidde ik af dat de roepplaats 
een centrum in het territorium van D. 
granuliferus moet zijn. 

TERRlTORIUMGROOTIE 
Het volgende dat ik wilde weten was 
hoe groot de territoria waren. Yerder 
onderzocht ik of territoriumgedrag 
alleen opgeroepen werd door geluid of 
dat ook het zien van een mannetje een 
rol speelde, dan wei een combinatie van 
zien en h01·en. 

Hct onderzoekgebied in het midden van Costa Rica. Foto: R. van Wijngaardcn 
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Ik gebruikte daarvoor weer de stan
daardroep op het eassettebandje en een 
kleimodel dat een D. granuliferus 
nabootste. Er werden aeht mannetjes 
gebruikt. Elk dier werd voor een serie 
van drie experimenten gebruikt. In het 
eerste experiment (exp. G, aileen 
geluid) werd een luidsprekerboxje dat 
verbonden was met een walkman op 3, 
2, I en 0,5 m van een roepend mannetje 
gezet. Na het plaatsen van het boxje trok 
ik me rustig terug naar een plek waar ik 
niet te veel opviel en registreerde aeht 
minuten lang een aantal gedragsaspee
ten. Ik noteerde het verlaten van de 
roepplaats, het aantal roepseries en het 
aantal roepen per serie. Na die aeht 
minuten werd het bandje afgespeeld en 
werden de gedragsaspeeten nogmaals 
aeht minuten lang geregistreerd. 
Bij het tweede experiment (exp. M, 
aileen model) werd het model op 0-I 0 
em afstand van het luidsprekertje gezet. 
De rug van het model was donkerrood 
gesehilderd. De flanken en paten waren 
ook donkerrood gemaakt. Buikzijde en 
keel waren wit. Bij dit experiment wer
den ook weer de genoemde gedragsas
peeten geregistreerd. Na aeht minuten 
werd het model naast het luidsprekertje 
gezet. Het bandje werd nu niet afge
speeld. Het derde experiment ( exp. 
G+M, geluid en model) was een eombi
natie van de eerste twee. Het bandje 
werd nu wei na de eerste aeht minuten 
afgespeeld. 
Ik besehouwde de territoriumgrens 
bereikt als een mannetje reageerde op de 
experimentele prikkels (geluid en/of 
model) door zich meer dan 0, I m van 
zijn roepplaats in de riehting van die 
prikkels te verplaatsen. Bij de experi
menten werd de grootste afstand (3 m) 
het eerst uitgevoerd. Vervolgens werden 
de experimenten riehting roepplaats 
afgewerkt totdat de territoriumgrens 
was bereikt. De experimenten werden 
tussen 7 en 12 uur in de oehtend uitge-

voerd. In tabel I staan de resultaten 
opgetekend. 
Uit de drie experimenten bleek dat in 
iets meer dan de helft van de gevallen 
de territoriumgrens was bereikt op 3 m 
( 12 keer). Vier keer reageerden dieren 
op 2 m en vijf keer op I m. Op het expe
riment met het model (exp. M) werd 
helemaal niet gereageerd. Ook niet toen 
ik het model in drie gevallen verving 
door een levend vrouwtje. Tijdens de 
experimenten bewoog dit vrouwtje niet 
of nauwelijks. Het werd net zoals het 
kleimodel op 0-10 em van het luidspre
kertje gehouden. Daarvoor werd 
gezorgd door het met een dun draadje 
'aan de ketting te leggen' bij het luid
sprekertje. 
Om te kijken of het model in eombina
tie met geluid invioed had op de territo
riumgrens, onderzoeht ik met een sta
tistisehe toets of de territoriumgrenzen 
die bereikt werden bij exp. G anders 
waren dan bij exp. G+M. Je zou bij
voorbeeld kunnen verwaehten dat als 
een mannetje een indringer ziet en 
hoort, hij eerder en/of feller reageert 
dan wanneer hij aileen het geluid hoort. 
Ik kon eehter geen statistiseh versehil 
aantonen. De invloed van een niet 
bewegend model op de territoriumgrens 
is op basis van deze uitgevoerde experi
menteD niet aantoonbaar. 

ANALYSE VAN HET ROEPEN 
Omdat ik gegevens had over het aantal 
roepseries en het aantal roepen daarin 
kon ik onderzoeken of territoriumhou
ders een ander roepgedrag vertoonden 
zodra indringers de territoriumgrens 
oversehrijden. Het is voor te stellen dat 
territoriumbezitters indringers eerst met 
geluid proberen te waarsehuwen voor
dat ze een indringer fysiek aanpakken. 
Voor de afstanden waarop de territori
umgrenzen waren vastgesteld onder
zoeht ik statistiseh of de aantallen roep
series en het aantal roepen daarin v66r 
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Tabel l. Afstand (in meters) t.o.v. roepplaats waarop eerste tekenen 
van territoriaal gedrag waarneembaar werden en tijdstip waarop 
gereageerd werd. Waarnemingen betreffen acht Dendrobates granu
li-ferus-mannetjes, tijdens drie experimenten. Aile waarnemingen 
werden v66r 12.00 uur gedaan. 

Individu Afstand I (Tijdstip) 

Exp.G Exp. G+Ma Exp. G+Mb 

I I (08.00) 2 (08.00) 3 (11.00) 
2 I (10.00) 2 (08.55) 3 (11.45) 
3 3(11.15) I (08.55) 3 (09.55) 
4 - 3 (10.00) I (07.25) 
5 2 (07.20) <0,5 (08.45) 3 (07.50) 
6 3 (07.20) 2 (09.25) 3 (08.40) 
7 I (09.30) 3(11.00) -
8 3 ( 10.50) 3 (10.10) 3 (10.40) 

G = geluidexperiment, G+Ma,b = geluid en model experimenten, 
- = geen waarnemingen. 
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het afspelen van het bandje in exp. G en 
G+M anders waren dan mi het afspelen. 
Ik kon geen verschil in het roepgedrag 
tussen voor en na aantonen. Anders 
gezegd: ik had geen aanwijzing dat het 
roepen gebruikt werd om territorium
grensoverschrijders te waarschuwen 
voordat ze aangevallen werden. Binnen 
de territoria werd echter wei met een 
verandering van het roepgeluid gere
ageerd. Oat heb ik al eerder de agressie
roep genoemd. 
De mannetjes waren vooral de eerste 
helft van de ochtend op of in de buurt 
van hun vaste roepplaatsen te vinden. 
Om er achter te komen of de territori
umgrootte vast lag of dat een territori
um groter ofkleiner werd in de loop van 
de dag, onderzocht ik of er een relatie 
was tussen het tijdstip waarop een expe
riment gedaan was en de gevonden ter
ri tori umgrens. 
Statistische analyse gaf een zwakke 
aanwijzing dat territoria groter werden 
naarmate het later werd. Maar omdat de 
3 m-waamemingen vaker wat later op 
de dag waren uitgevoerd en de 2 m- en 
I m-waamemingen juist vroeger op de 
dag (tabel 1 ), is een verstrengeling tus
sen een mogelijke invloed van de dag 

op de territoriumgrootte en een syste
matische waarnemingsfout niet uitge
sloten. 
Tijdens het uitvoeren van een aantal 
experimenten gebeurde het wei eens dat 
vrouwtjes in het experimentele gebied 
terecht kwamen. In een geval werd een 
vrouwtje dat op het geluid van het cas
settebandje afkwam door de territori
umbezitter aangevallen. Dit mannetje 
beschouwde de combinatie van het 
vrouwtje en het geluid kennelijk als een 
binnengedrongen mannetje. Ook werd 
een keer een Eleutherodactylus spec. 
ter grootte van een D. granuliferus door 
de territoriumhouder aangevallen toen 
de Eleutherodactylus vlak langs het 
luidsprekertje hipte. Uit het feit dat de 
Eleutherodactylus bruingekleurd was 
en toch aangevallen werd toen het met 
het geluid van het cassettebandje in ver
band werd gebracht, leidde ik af dat het 
roepen van mannetjes waarschijnlijk de 
hoofdfactor is voor de herkenning van 
mannelijke D. granu/iferus. 

CONFRONTATIES TUSSEN MAN
NETJES 
Als ik op mijn waarnemingen af mag 
gaan komen onder natuurlijke omstan
digheden maar weinig gevechten tussen 
mannetjes voor. Een keer probeerde ik 
zelf een gevecht te ensceneren. Oat 
deed ik door twee mannetjes die al een 
tijdje tegen elkaar aan het roepen waren 
dichter bij elkaar te zetten. Het kwam 
niet tot een fysieke confrontatie doordat 
het dier dat ik dichter bij de ander zette 
onmiddellijk wegvluchtte. 
Slechts een keer heb ik daadwerkelijk 
zo'n confrontatie gezien. Het was 9.15 
uur toen ik twee mannetjes in de buurt 
van een vrouwtje aantrof. Mannetje A 
hoorde op 20 em afstand mannetje B 
roepen. A zat toen nog op een stamme
tje wat mij deed vermoeden dat hij de 
territoriumhouder was. Dit mannetje 
keerde zich naar de ander toe en viel 
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vervolgens aan. Mannetje B nam de 
benen zodat de afstand tussen beide tot 
50 em vergroot werd. Het weggevluchte 
diertje bleef daar verder roepen. 
Mannetje A ging weer over tot de aan
val. Het andere mannetje vluchtte weer, 
maar keerde daama terug. Vervolgens 
gingen ze elkaar achterna zitten en raak
ten ze uiteindelijk in gevecht. Daarbij 
omklemden ze elkaar en stootten kort 
en fel de agressieroep uit. De omklem
mingen konden zowel bij de achterpo
ten als bij de voorpoten zijn. Een 
omklemd diertje probeerde door trap
pen de belager van zich af te schudden. 
Vervolgens vielen de dieren elkaar weer 
aan. Soms stonden ze ook in een soort 
boksershouding tegenover elkaar met 
aileen de achterpoten op de grond en de 
voorpoten steunend tegen het lichaam 
van de ander. Tijdens de achtervolgin
gen kwam hun opgewonden toestand 
regelmatig tot uiting doordat ze hoog op 
de poten op hun tegenstander afhipten. 
Tijdens roepsessies was vaak de 
'blaffende-hond' -houding te zien. Er 
waren inmiddels tien minuten verstre
ken en het vrouwtje was van het toneel 
verdwenen. De mannetjes bleven elkaar 
achtervolgen en aanvallen. De strijd 
beperkte zich niet aileen tot de bosbo
dem. Ze achtervolgden elkaar ook over 
stammen en takken waar ze dan weer 
vechtend vanaf tuimelden. Ze zochten 
elkaar daarna direct weer op om de wor
steling op de grond voort te zetten. Om 
9.36 uur staakten ze voor even de strijd 
en zaten ze op een onderlinge afstand 
van ca. 50 em naar elkaar te roepen. 
Kort daarop ging mannetje B weer over 
tot de aanval. De ander kwam hem tege
moet, waarop mannetje B op de vlucht 
sloeg. Na nog een aanval trok mannetje 
B zich iets verder terug. Om 9.40 uur 
leek het worstelen afgelopen. De strijd 
beperkte zich tot het naar elkaar roepen. 
Maar mannetje A ging weer achter de 
ander aan. De achtervolgingen werden 

nu afgewisseld met roepsessies. Na een 
relatief lange achtervolging van manne
tje B door A keerde laatstgenoemde 
terug naar z'n oorspronkelijke zitplaats 
op het stammetje. Het andere mannetje 
benaderde hem echter weer. Mannetje 
A ging opnieuw over tot de aanval. Er 
volgden een aantal achtervolgingen en 
omklemmingen waarbij de kikkers om 
beurt het initiatief namen. Om 10.03 
uur lieten de dieren elkaar los. Manne
tje B liep weg maar bleef roepen. Het 
andere diertje ging ook door met roe
pen. Ze zaten nu een meter van elkaar 
vandaan en riepen afwisselend en fel. 
Om 10.06 uur blijkt de strijd gestreden. 

ONTMOETINGEN TUSSEN MAN
NETJES EN VROUWTJES 
Vrouwtjes scharrelen vrijelijk rond in 
de territoria van de mannetjes. Daarbij 
worden ze vaak door de mannetjes in de 
gaten gehouden. Oat was te zien door
dat .deze vanaf hun roepplaats mee
draaiden met de verplaatsing van het 
vrouwtje. Meestal riep het mannetje in 
de richting van het rondscharrelende 
vrouwtje. Het gebeurde ook regelmatig 
dat de mannetjes van hun roepplaats 
afkwamen en de vrouwtjes benaderden. 
Agressiviteit tussen mannetjes en 
vrouwtjes komt niet voor omdat vrouw
tjes niet roepen en zodoende niet als 
mannetjes herkend worden. Vrouwtjes 
die niet bereid zijn om eieren af te zet
ten blijven volledig onverschillig onder 
aile hofmakerij van de mannetjes. Als 
een vrouwtje echter wei ontvankelijk is 
loopt ze direct in de richting van een 
roepend mannetje. Die reageert daar 
onmiddellijk op door het voortouw te 
nemen in de keuze van een eiafzet
plaats. Van een van de waarnemingen 
met betrekking tot dit voortplantings
gedrag maakte ik de volgende noli
ties. 
Een mannetje zat hoven op een plank
wortel van een grote boom te roepen. 
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Een vrouwtje ging in op bet roepen 
door naar hem toe te klimmen. Hij ver
liet zijn roepplaats. Het vrouwtje volg
de op korte afstand. Het mannetje riep 
regelmatig. Als zij hem niet meteen 
volgde liep hij iets terug en ging roepen. 
Met korte zachte roepjes werd bet 
vrouwtje weer gelokt. Na ongeveer 5 
minuten stopte bet vrouwtje met bet 
volgen. Het mannetje startte een felle 
roepserie waarop bet vrouwtje hem 
weer volgde. Hij leidde haar naar een 
dood blad dat door een ander blad als 
afdakje afgeschermd. was. De .eiafzet
plaats bevond zich op ca. 20 em hoven 
de grand, geklemd tussen twijgjes van 
een struik. De hele procedure nam 
ongeveer tien minuten in beslag. 
Opvallend was dat bet mannetje bet 
vrouwtje zonder omwegen en zoekge
drag direct naar de eiafzetplaats leidde. 
Die lag op ongeveer 2,5 m van zijn 
roepplaats verwijderd. De twee plank
wortels die daarbij gepasseerd moesten 
worden vormden daarbij geen enkele 
hindemis. Het afzetten van de eieren 
duurde ongeveer 45 minuten. Tijdens 
de eerste 20 minuten van bet afzetten 
riep bet mannetje zo nu en dan zachtjes. 
Hij verliet na 30 minuten als eerste de 
eiafzetplaats. Er waren drie eieren afge
zet. 
Naast deze eiafzetplaats vond ik er nog 
vier. Een daarvan lag op ongeveer 4 m 
van de roepplaats van een mannetje. 
Ook bier leidde bet mannetje bet 
vrouwtje weer via de kortst mogelijke 
weg naar de eiafzetplaats. Deze bestond 
uit een dood omgekruld blad boven op 
een grate rolkei van ongeveer 50 em 
hoog. De andere twee afzetplaatsen 
vond ik op respectievelijk 30 en 60 em 
van roepplaatsen. Ook bier werden 
weer dade bladeren gebruikt die 
afdaksgewijs afgeschermd werden door 
ander blad. In een geval bevond de eiaf
zetplaats zich op 15 em hoven de bas
grand en zat weer geklemd tussen tak-

jes. In bet andere geval lag de eiafzet
plaats geklemd tussen wat stenen die op 
een rolkei lagen. Een eiafzetplaats vond 
ik in een solitaire bromelia op ca. 2,5 m 
hoogte boven een roepplaats. 

LARVENTRANSPORT 
Nadat de uit de eieren ontwikkelde lar
ven uit de gelei gekronkeld zijn, worden 
ze door bet vrouwtje getransporteerd 
naar plaatsen waar een kleine hoeveel
heid water blijft staan. Larventransport 
heb ik tweemaal gezien. Eenmaal werd 
een larve op de rug meegedragen en de 
andere keer waren bet er twee. 
Van met name D. pumilio is bekend dat 
ze veelvuldig met water gevulde blad
oksels van bromelia's gebruiken als lar
venafzetplaatsen. In bet gebied waar ik 
mijn waamemingen deed waren brome
lia's en andere waterverzamelende epi
fyten echter zeer schaars. Federico 
Bolanos heeft een keer een larventrans
porterend vrouwtje gevolgd. Hij zag dat 
bet vrouwtje de larve uiteindelijk afzet
te in de bladoksel van een Heliconia. 
Ook zag hij eens een vrouwtje met een 
larve op haar rug een Dieffenbachia 
inklimmen. Dit bracht mij op bet idee 
om eens wat van deze plan ten te inspec
teren. Ze zijn in het waamemingsgebied 
vrij algemeen en komen hier en daar 
langs de beek in groepen voor. De eer
ste zoekpoging werd al snel beloond. Ik 
verstoorde een larvendragend vrouwtje 
in een bladoksel. Daaropvolgende 
zoekpogingen leverden m>g m.eer waar
nemingen op. Ik zag meerdere vrouw
tjes met larven op hun rug die bladok
sels aan het inspecteren waren. In drie 
planten vond ik solitaire larven. Een 
keer vond ik twee larven bij elkaar in 
een bladoksel. In een geval vond ik 
twee larven in dezelfde plant in ver
schillende bladoksels. In drie gevallen 
trof ik twee tot vier voedseleitjes aan. 
Eenmaal vond ik aileen gelei bij een 
larve. De afzetplaatsen bevonden zich 
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60 tot 95 em hoven de grond. Het 
watervolume in de bladoksels was 
gemiddeld 2,4 ml. De zuurgraad van dit 
water had een gemiddelde pH-waarde 
van 4,3. Nitraatgehaltes konden nogal 
verschillen. Meestal werden waarden 
kleiner dan 25 mg/1 gemeten, maar 
waarden van I 00 mg/1 kwamen ook 
voor. 
Naast Dieffenbachia zocht ik ook ande
re waterhoudende planten af. In een 
gebiedje waar zowel D. granuliferus als 
Heliconia voorkwamen, inspecteerde ik 
de bladoksels van die planten. Oat bieef 
zonder succes. De spaarzame brome
Iia's die er in het observatiegebied te 
vinden waren dienden wei als larvenaf
zetplaatsen. Bij een van de vier gevon
den bromelia's zag ik eens een vrouwtje 
met een larve naar binnen kruipen. In 
een andere bromelia, die ook als eiaf
zetplaats diende, vond ik twee solitaire 
larven. De derde bromelia lag op de 
grond en bevatte geen larven. De laatste 
bromelia zat te hoog om te inspecteren. 
In een ander gebied met weinig brome
lia's (Nationaal Park Corcovado) vond 
ik ook geregeld Dieffenbachia's die lar
ven bevatten. Kennelijk vervullen deze 
planten de functie die bromelia's voor 
D. pumilio hebben. 

DICHTHEID IN RELATIE TOT 
AFZETPLAATSEN 
Om een indruk te krijgen of de aantal
len D. granuliferus hoger waren op 
plekken met veel Dieffenbachia ten 
opzichte van plekken waar deze plant 
niet stond, telde ik het aantal dieren in 
kwadranten van I Ox I 0 m. Daartoe werd 
de bosbodem en de vegetatie in het 
kwa-drant systematisch afgezocht. 
Eveneens werd een schatting gemaakt 
van potentiele larvenafzetplaatsen zoals 
die te vinden zijn in bromelia's, 
Heliconia en Dieffenbaclzia. Resultaten 
staan in tabel 2 weergegeven. 
De waarnemingen steunen mijn idee 

dat er een hogere dichtheid van D. gra
nuliferus is in de buurt van 
Dieffenbachia. Hoewel het beperkte 
aantal kwadranten geen harde uitspra
ken toelaat suggereren de waamemin
gen dat de dichtheid van D. granuli
ferus samenhangt met het aantal poten
tiele larvenafzetplaatsen. 
Gegevens over de aantallen mannetjes 
en vrouwtjes in het Dieffenbachia-veld
je zijn helaas verloren gegaan. Wat ik 
nog wei weet is dater een aantal vrouw
tjes bij zaten. Bij een solitaire boom 
betrof het een mannetje en vrouwtje. In 
de andere gevallen waren het aileen 
mannetjes. De dichtheidstoename in het 
Dieffenbachia-veldje werd dus hoogst
waarschijnlijk veroorzaakt door vrouw
tjes. De dichtheid van mannetjes lijkt in 
geschikt biotoop vrij constant te zijn. 

INTERACTIES TUSSEN VROUW
TJES; BROEDZORG 
Vrouwtjes zijn onderling niet agressief. 
Zo trof ik eens drie vrouwtjes in de 
directe omgeving van een roepend man
netje aan. De vrouwtjes deden daarbij 
geen enkele poging elkaar van het roe
pende dier af te houden. Ook in 
Dieffenbachia-veldjes waren vrouwtjes 
bij elkaar in de buurt te vinden. In een 
enkel geval gebruikten twee vrouwtjes 
gezamenlijk een plant als larvenafzet-

Tabel 2. Aantal Dendrobates granuliferus 
gevonden in kwadranten van I Ox l 0 m in rela
tie tot het aantal potentiele larvenafzetplaatsen 
(fytotelmata) en biotooptype. 

Biotooptype 

Solitaire boom in weide 
langs beek 
Bos. jonge boompjes 
Bos. l grote boom 
Bos, enkele bomen 

Fyto- Aantal 
telmata 

* 

Bos. Dieffenbachia-veldje ** 

2 
I 
l 
l 
5 

** = veel fytotelmata; * = weinig fytotelmata; 
- = geen fytotelmata. 
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plaats. Een vraag die me daarbij nog 
steeds boeit is hoe de vrouwtjes weten 
wat hun eigen nakomeling is in situaties 
waar meerdere larven in een zelfde 
plant zijn afgezet. 
Deze vraag is interessant omdat een 
gangbare theorie in de biologie ervan 
uitgaat dat elk individu er naar streeft 
zoveel mogelijk eigen genetisch materi
aal door te geven door middel van nako
melingen. Een van de succesvolle stra
tegieen is om veel tijd en energie te ste
ken in de verzorging van de nakomelin
gen. De kans dat de nakomelingen over
leven en zich zelf ook weer voortplan
ten is daarbij groot. Over bet algemeen 
hebben dieren die deze strategie volgen 
een beperkt aantal worpen en hebben ze 
per worp maar een klein aantal nakome
lingen. Er wordt met andere woorden 
veel tijd en energie per nakomeling 
besteed. De broedzorg van D. granulif
erus is een voorbeeld bij uitstek van 
deze strategie. Een vrouwtje verzorgt 
namelijk per legsel hooguit drie tot vier, 
maar waarschijnlijk slechts een larve. 
Afgaande op veldwaarnemingen bij D. 
pumilio (BRUST, 1993) wordt elke larve 
vermoedelijk over een periode van 
ongeveer 47 dagen met eitjes gevoed. 
De productie van eieren is een grote 
investering van energie, die nu als voed
sel ten goede komt aan de opgroeiende 
larve. De tijdsinvestering zit hem in het 
feit dat de eieren in principe ook 
gebruikt kunnen worden voor het pro
duceren van nieuwe nakomelingen. 
Deze worden nu opgeofferd voor de 
opgroeiende larven. Er worden dus een 
tijd lang geen nieuwe nakomelingen 
geproduceerd. Gezien deze hoge inves
teringen in tijd en energie per larve zou 
ik verwachten dat het voor een vrouwtje 
van belang is dat haar broedzorg 
besteed wordt aan haar eigen nakome
ling en niet aan die van een ander 
vrouwtje in een bladoksel ernaast. In 
een extreem geval zou bet kunnen 

gebeuren dat de nakomeling van de 
buurvrouw voedsel krijgt van twee ver
zorgsters, terwijl bet eigen kroost ver
hongert. Nakomeling-specifieke broed
zorg zou niet van belang zijn als beide 
vrouwtjes, onafhankelijk van de afstam
ming, hun broedzorg gelijkelijk over de 
larven zouden verdelen. Maar als je uit
gaat van het idee dat elk individu 
opkomt voor het doorgeven van het 
eigen erfelijk materiaal, is deze moge
lijkheid niet erg waarschijnlijk. De 
vraag of een moeder haar nakomeling 
inderdaad herkent en hoe dat dan in zijn 
werk gaat kan ik niet beantwoorden. Op 
dit vlak is nog helemaal geen onderzoek 
verricht. Waarnemingen van BRUST 

(1993) geven echter aan dat bij D. 
pumilio de vrouwtjes geen nakomelin
gen van andere vrouwtjes voeden. 
De pijlgifkikkers en zeker de groep 
waartoe D. granuliferus behoort, is een 
bijzondere en fascinerende diergroep, 
waarvan bet de moeite waard blijft om 
zoveel mogelijk informatie op te teke
nen over hun levenswijze. 
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BEHAVIOUR OF DENDROBATES 
GRANULIFERUS UNDER NATURAL 
CONDITIONS 
Dendrobates granuliferus is only found in 
forests and forest fragments. The related 
Atlantic species, Dendrobates pumilio, is 
found in similar habitats as well as in cultiva
ted areas. It has been suggested that D. pumi
lio populations can survive outside its natural 
habitat because of the greater abundance of 
epiphytic vegetation on the Atlantic side of 
Costa Rica. These flourish in this area because 
of the less acute dry season. Furthermore the 
breeding conditions for D. pumilio are proba
bly better as the phytotelmata contain accumu-
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lated water for a longer period and/or shorter 
intervals. 
Eight D. granuliferus males were observed for 
three weeks. during the rainy season. They had 
one to three fixed calling sites at a mean height 
of 0. 7 m above the forest floor. Males were 
mostly found at their calling sites between sun
rise and 10 a.m. On one occasion a 
residential male was observed from the early 
morning to the late afternoon. Its activities 
began with some vocalizing from its calling 
site. Then it moved to the leaf litter. It foraged 
most of the day in a pile of leaves about 0.3 m 
from one of his two calling sites.ln the late after
noon it retreated to the nearest calling site and 
produced a few calls. The male was presented 
with both acoustic and visual stimuli at various 
distances. Visual stimuli evoked by a clay 
model did not provoke reactions. Acoustic sti
muli produced reactions at distances ranging 
from 1 to 3 m. Reactions at 3 m occurred in half 
of the trials. Aggressive, territorial behaviour 
increased towards their calling sites. A natural 
male-male confrontation was seen on one occa
sion. It consisted of calling, mutual pursuits and 
wrestling behaviour as well as inguinal and 
axillary amplexus. The fight lasted for about 
one hour. Receptive females were seen to 
approach calling males. Males lead the females 
directly to the oviposition sites which might be 
up to 4 m from the calling site. Oviposition sites 
mostly consisted of sheltered, dead leaves just 
above the leaf litter. Clutches contained 3 to 4 
eggs. Tadpoles were deposited in the puddles of 
water which collect in the axils of 
Die.ffenbachia. Population density is probably 
higher in areas with many Die.ffenbachialphyto
telmata. 

LITERATUUR 
BoLANOS, F., 1990. Actividad de canto y territo
rialidad en Dendrobates granuliferus Taylor, 
1958. Universidad de Costa Rica, San Jose. 
BRUST, D.G., 1993. Maternal brood care by 
Dendrobates pumilio: a frog that feeds its 
young. J. Herpetol. 27: 96-98. 
BUNNELL, P., 1973. Vocalizations in the territo
rial behavior of the frog Dendrobates pumilio. 
Copeia 1973: 277-284. 
CRUMP, M.L., 1972. Territoriality and mating 
behavior in Dendrobates granuliferus (Anura: 
Dendrobatidae ). Herpetologica 1972: 195-198. 

Lacerta 55(3) • 1997 

DuELLMAN, W.E., 1966. Aggressive behavior 
in dendrobatid frogs. Herpetologica 22: 217-
221. 
GOODMAN, D.E., 1971. Territorial behavior in 
a neotropical frog, Dendrobates granuliferus. 
Copeia 1971: 365-370. 
LIMERICK, S., 1980. Courtship behavior and 
oviposition of the poison-arrow frog Dendra
bates pumilio. Herpetologica 36: 69-71. 
MuooE, P. & M. VAN DuK, 1983a. Herpetolo
gische waarnemingen in Costa Rica (1). 
Inleiding, klimaat en landschap. Lacerta 42: 
15-19. 
MUDDE, P. & M. VAN DuK, 1983b. Herpetolo
gische waarnemingen in Costa Rica (Ill). 
Pijlgifkikkers (Dendrobatidae) en klompvoet
kikkers (Atelopidae). Lacerta 42: 42-46. 
MYERS, C.W., J.W. DALY & V. MARTINEZ, 
1984. An arboreal poison frog (Dendrobates) 
from western Panama. Amer. Mus. Novit. 
2783: 1-20. 
MYERS, C.W., J.W. DALY, H.M. GARRAFFO, A. 
WISNIESKI & J.F. COVER, 1995. Discovery of 
the Costa Rican poison frog Dendrobates gra
nuliferus in sympatry with Dendrobates pumi
lio, and comments on taxonomic use of 
skin alkaloids. Amer. Mus. Novit. 3144: 1-
21. 
ROITHMAIR, M.E., 1992. Territoriality and 
male mating success in the dart-poison frog 
Epipedobates femora/is (Dendrobatidae, 
Anura). Ethology 92: 331-343. 
SAVAGE, J.M., 1968. The dendrobatid frogs of 
Central America. Copeia 1968: 745-775. 
SUMMERS, K., 1992. Mating strategies in two 
species of dart-poison frogs: a comparative 
study. Anim. Behav. 43: 907-919. 
Tosi, J.A., 1969. Mapa ecol6gico. Republica 
de Costa Rica: Segun Ia classificaci6n de 
zonas de vida del mundo de L.R. Holdridge. 
Centro Cientffico Tropical, San Jose. 
WIJNGAARDEN, R. VAN & F. BOLANOS, 1992. 
Parental care in Dendrobates granuliferus 
(Anura: Dendrobatidae), with a description of 
the tadpole. J. Herpetol. 26: 102-105. 
WIJNGAARDEN, R. VAN & S. VAN GOOL, 1994. 
Site fidelity and territoriality in the dendroba
tid frog Dendrobates grcmuliferus. Amphibia
Reptilia 15: 171-181. 
ZIMMERMANN, H. & E. ZIMMERMANN, 1988. 
Etho-Taxonomie und zoogeografische Arten
gruppenbildung bei Pfeilgiftfroschen (Anura: 
Dendrobatidae). Salamandra 24: 125-160. 

149 



TIP: 

Ad Bouwman 
(Doelgroep 
Salamanders) 
Luitgardeweg 10 
1231 TA 
Loosdrecht 

HERRMANN, H.-J., 

1994. 
Das Terrarium 
fUr den Anfanger 
Tetra-Verlag, 
Melle 
ISBN 3-89356-
197-8 
184 p., ca. 500 
kleurenfoto 's, 
gehonden 
Prijs: DM 34,80 

150 

Fruitvliegenmaden verzamelen 

Geschikt voer voor jonge salamanders zijn de maden van fruitvliegen. Het pro
bleem is echter hoe je deze maden uit de voedselbrei moet halen. Fruitvliegen kun
nen worden gekweekt in groentepotten, die afgedekt worden met een stukje keu
kenrolpapier dat met een elastiekje over de pot gespannen wordt. Om de maden te 
verzamelen die in de voedingsbodem zitten, schroeven we de deksel op de pot en 
zetten we deze op een warme plaats, bijvoorbeeld hoven de radiator van de CV, of 
in de zon. Na een poosje (dit is atbankelijk van de temperatuur) proberen de maden 
de pot te verlaten door langs de wand omhoog te klimmen; dan zijn ze makkelijk 
van de wand te verwijderen. 

BOEKBESPREKING 

De eerste indruk van dit hoek is uitnodigend: 
een fraai hoekwerk, goed uitgevoerd en rijk 
gelllustreerd. De inhoud stelt vervolgens niet 
teleur. De tekst is hestemd voor beginners, 
maar ook de gevorderde liefhebber kan er z'n 
voordeel mee doen, al was het maar om weer 
eens nate denken over waar hij/zij mee bezig 
is. 
De indeling van het boek is overzichtelijk. 
Elke bladzijde behandelt een vraag, die in de 
hovenste regel gesteld wordt. In de tekst wordt 
op de vraag ingegaan en in een kader onderaan 
wordt het antwoord kort samengevat. De vra
gen zijn onder te verdelen in acht categorieen: 
terraria kopen en bouwen, terrariumtechniek, 
inrichting, beplanting en verzorging, dieren 
uitkiezen en aanschaffen, voederen, observe
reo en kweken. 
De vragen zijn inderdaad van het type dat door 
beginners vaak gesteld wordt of zou moeten 
worden. 'Hoe bouw ik een beregeningsinstal
latie', 'Moeten terrariumplanten in potten blij
ven staan of groeien ze vrij in de bodem?', 
'Hoe behandel ik mijn voedseldieren v66r ze 
als voedsel worden aangeboden?' en 'Hoe ver
zorg ik de aankleding van het terrarium?', om 
er eens wat te noemen. De antwoorden die 
Herrmann geeft bevredigen meestal wei. 
Hoewel de uitgeverij behoort tot een bedrijf 
dat ook andere producten verkoopt, probeert 
de auteur niet per se die producten aan te beve-

len en in een enkel geval (kiezelzand als 
hodembedekking) raadt hij ze zelfs af. 
Er is op elk hoek wei het een en ander aan te 
merken: de foto's zijn nogal klein en soms 
onduidelijk, vaak ontbreken onderschriften en 
blijkt de betekenis van de foto niet uit de tekst, 
onderschriften kloppen niet altijd (de gekko 
die op p. 108 staat afgeheeld is geen Ailuronyx 
sechellensis maar Phelsuma standingi), 
natuurlijk zou ik zelf sommige vragen anders 
beantwoorden en zo is er wei meer te zeuren. 
De serieuze kritiek die ik heb is, dat er in het 
boek, zonder verder commentaar, nogal wat 
soorten zijn afgebeeld waar de beginner en 
ook het grootste deel van de gevorderden maar 
beter niet aan kan beginnen. Er wordt iiber
haupt heel weinig informatie over de afgeheel
de diersoorten gegeven. Wat vervolgens ont
hreekt is het antwoord op misschien wei de 
meest gestelde vraag van alle: hoe kom ik 
meer over mijn dieren te weten? Het zal wei 
de hedoeling zijn dat daarvoor andere werken 
in deze serie worden geraadpleegd. 
Ik kan dit boek zonder meer aan iedere begin
nende en gevorderde lietbebber aanbevelen. 
Het is natuurlijk in het Duits geschreven. Het 
taalgebruik is vrij eenvoudig, maar vee) van de 
gehruikte woorden zijn specifiek voor de ter
rariumlietbebberij en niet in een pocket-woor
denboek terug te vinden. 

PeterMudde 
Kemphaan 2 

1452 XV Ilpendam 
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BOEKBESPREKING 

Een monografie, een werk dus dat aan een 
nauw begrensd onderwerp gewijd is, is per 
definitie bedoeld voor de specialist. Oat geldt 
zeker ook voor dat deel van het boek van 
Thomas Wilms dat een uiterst systematische 
en grondige beschrijving geeft van aile soor
ten doornstaartagamen. De meesten van ons, 
geen specialisten, hadden waarschijnlijk 
gedacht dat je het met Uromastyx acamhinura 
en Ummastyx aegyptia wel zo ongeveer gehad 
zou hebben met heel ver weg in het geheugen 
wellicht nog Uromastyx hardu-ickii. 
Verrassenderwijs duiken er echter nog maar 
liefst zes soorten op met welluidende namen 
als Uromastyx asmussi en Uromastyx prin
ceps. Toch interessant dus. ook voor de niet
specialisten. 
Het eerste deel van het boek is echter zonder 
twijfel het meest van belang voor de doorsnee 
terrariaan. Daarin wordt na een overzicht van 
de systematiek ingegaan op de verspreiding en 
leefgebieden van doornstaartagamen en de 
gevolgen daarvan voor het houden van derge
lijke dieren in het terrarium. Aile aspecten 
komen uitvoerig aan de orde. varierend van 
voedsel, afmetingen en inrichting van het ver
blijf tot Iicht, daglengte en winterrust. Steeds 
dienen de omstandigheden in de natuur als 
basis voor het houden in gevangenschap, zoals 
het hoort dus. Als de algemeenheden niet meer 
toereikend zijn wordt er verwezen naar het 
tweede deel van het boek, met de genoemde 
gedetailleerde behandeling van de negen soor
ten. Tegen de verwachting in maakt het inder
daad nogal wat uit of je de levensomstandig
heden van U. acallthinura in Algerije wit 
nabootsen of die van Uromastyx thomasi in 
Oman. 
Na de algemene adviezen volgt een determi
natietabel op soortniveau. Dergelijke tabellen 

zijn ook te vinden in de gedeelten waarin de 
auteur soorten behandelt waarbij ondersoorten 
te onderscheiden zijn. Gelukkig wordt er ook 
gewezen op de bedreigingen waaraan veel 
Uromastyx-soorten blootgesteld zijn en op de 
wettelijke regelgeving die daarvan het gevolg 
is. Helaas is aileen de Duitse situatie aangege
ven. Buitenlandse lezers zullen de voor hen 
relevante aanpassingen van de regelgeving van 
elders moeten betrekken. 
Minpunten zijn er ook. Het boek maakt deel 
uit van een serie monografieen die zijn uitge
geven door het Gunther Kohler Verlag (tegen
woordig Herpeton-Verlag). De huisstijl van 
die boekjes houdt onder andere in dat de pagi
na 's met kleurenfoto 's aan de achterzijde wit 
zijn. terwijl aile andere bladzijden dubbelzij
dig bedrukt zijn, hetgeen weinig fraai oogt. De 
tekst is mede door de grondigheid en uiterst 
systematische benadering nogal dor. Op fou
ten van enige betekenis heb ik de Uromastyx
expert Thomas Wilms echter niet kunnen 
betrappen. Slechts, en dat is detailkritiek, in 
het verspreidingskaartje van de ondersoorten 
van Uromastyx ocel/ata zijn de vindplaatsen 
van U. o. philbyi vergeten. 
Aile foto's, zowel die in kleur als de zwart
witte, zijn van goede kwaliteit, beter nog dan 
die in de leguanenboekjes uit dezelfde serie; 
de tekeningen van de heer Zuydgeest (uit 
B I ijdorp) zij n ill ustrat ief. 
De niet gespecialiseerde liethebber kan zich 
afvragen of een dergelijk boek aan hem of 
haar besteed is. De algemene informatie, hoe 
nuttig ook, is ook elders te halen. Voor de 
Uromastyx-houders is dit boek echter ver
plichte kost. Zij zullen zich niet bekocht voe
len. 

John Boonman 
Tormentil 17 

2631 DO Nootdorp 
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BOEKBESPREKING 

Eenieder die wat aan taxonomische herpetolo
gie doet, komt vroeger of later de Duitse 
auteur W.C.H. Peters tegen. Niet zelden volgt 
dan een lange zoektocht naar de door hem 
geschreven bijdrage: vele zijn notoir lastig te 
vinden. Gedeeltelijk is dit te wijten aan de 
manier van citeren van Peters' ruim tweehon
derd, haast uitsluitend in zijn moedertaal 
geschreven, herpetologische publicaties: niet 
iedereen lukt(e) dit even goed. Zodoende cir
culeren er nogal wat referenties met fantasieti
tels . Meer nog vindt het echter zijn oorzaak in 
de omstandigheid dat veel van de tijdschriften 
waarin hij gedurende 1830-1 883 schreef 
inmiddels ter ziele zijn. Slechts enkele zeer 
oude instituten hebben nog een volledige serie 
ter inzage. Ook in Nederland was bet nergens 
mogelijk aile nu van hem bijeengebrachte 
stukken te vinden. Begrijpelijk, want nog in 
1878 besloeg de bibliotheek van het natuurhis
tori sch museum te Lei den, dat zich er graag op 
laat voorstaan al in 1820 te zijn opgericht, 
slechts twee kasten op de kamer van de direc
teur. Yeel van Peters ' geschri ften dragen 
bovendien niet echt een ti tel, maar zijn veeleer 
verscholen in de notulen van maandelijkse bij
eenkomsten in de trant van ' De beer Dr. Peters 

ssar@sluvca.slu.edu sprak over ... ; toonde enige exemplaren van .. .' 
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Wat bij bet naspeuren ook niet echt helpt, zijn 
de vier naamsveranderingen van bet tijdschri ft 
waarin ruim de helft van Peters' stukken ver
scheen. Bovendien was het tot de uitgifte van 
dit boek bepaald niet altijd duidelijk wanneer 
de afleveringen gedrukt waren: vooral de laat
ste van een j aargang zagen di kwijls pas het 
Iicht in bet daaropvolgende jaar. Andersom, 
antedateren, gebeurde ook regelmatig. Soms 
staat een artikel wei in de inhoudsopgave, 
maar is het toch nooit verschenen, af en toe 
zijn de pagina's ongenummerd, dan weer 

bestaan er verschillende versies van een 
geschrift , en ga zo maar door. Yoor pennenlik
kende systematici vormt het werk van Pete rs 
een waar lustoord, voor normale stervelingen 
en bibliotheekpersoneel was het tot nu toe eer
der een hope loos doolhof. Doorbijten was 
voorheen toch geboden want men kan Peters' 
artike len, ondanks hun ouderdom, niet links 
Iaten liggen: hij heeft 649 nieuwe soorten 
beschreven waarvan het merendeel nog steeds 
geldig is. 
Yoor de taxonomisch ge"interesseerde lie fheb
bers bestaat met deze facsimile uitgave nu de 
mogelijkheid in een keer aile herpetologische 
geschriften van Peters, varierend van puur 
beschrij vend tot ontleedkundig, aan te schaf
fen. Deze komt dan tezamen met de benodig
de bibliografische informatie, een inhoudsop
gave van de beschreven vormen en een 
beknopte biografie. Alles voor een prij s per 
pagina waaraan de goedkoopste kopieershop 
niet kan ti ppen. 
Als enig minpuntje valt te vermelden dat, met 
uitzondering van de ' Re ise nach Mossam
bique', de meeste publicaties 60-70% ver
kleind zijn, zodat vier origine le al kleine pagi
na's nu op een ongeveer A4-grote bladzijde 
passen. Yoor de tekst is dat nauwelijks 
bezwaarlijk, het nuttig gebruik van de platen 
vermindert daannee Iicht, zeker daar waar 
men elk schubje wil zien en men moet weten 
of en hoe deze met de naburigen overlap! (bv. 
bij Wormslangen, Typhlopidae en 
Leptotyphlo-pidae, op welk gebied ik enige 
ervaring met Peters heb). De reproductietech
niek haalt dat maar net. Aile platen zijn bier 
overigens zwartwit. 
Hoewel men weinig zal lezen over de biologic 
van de dieren (hooguit een paar zinnen per 
soort, soms zelfs dat niet), zou ik iedere lezer 
met e nigszins wetenschappelij ke belangste l
ling de ver.mmelde publicaties willen aanra
den. Op de koop toe krijgt deze een historisch 
overzicht van, en hopelijk een inzicht in, een 
klassiek biologisch onderzoeksterrein dat, het 
zij uitdrukke lijk vermeld, tegenwoordig 
slechts een klein gedeelte van herpetologisch 
onderzoek uitmaakt. Het gaat immers niet om 
het eindeloos beschrij ven van onte lbare vor
men, maar om het verwerven van begri p in 
dynamische processen waarin ieder organ is me 
op zij n eigen wijze tracht te overleven. 

H.A.J. in den Bosch 
Zoologisch Laboratorium R.U. Le iden 

Postbus 951 6, 2300 RA Le iden 
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Club JnsektExpresse is een club van en 
voor liefhebbers van vogels, 
reptielen, amfibieen 
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eters. ledereen kan 
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wormen kopen 
en profrteren 
van aile clubvoordelen! 
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van onze club: 
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kantante kartingl 
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en pn]slijsten 
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en'" 88 
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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 doorsparen tot 30.000 
punten voor moximaal 60% koning 
op uw bestelling! 

U bepoalt zelf bij welke bestelling u 
de punten inwisselt voor kontante korting. 
Er gelden aileen maximum kortings
bedragen bij inlevering vanaf 15.000 
punten: 
van 15.000-20.000 pumen: HP 200,
van 20.000-25.000 pumen: Hp 300,
van 25.000-30.000 punten: H{l400.-

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

mt 3 mt 4 mt 5 mt 6 mt 7 mt 8 prijs VELDKREKELS 
oontol per doosje 350 175 125 90 70 60 4,30 per doosje, ml 6,7,8 
per 3 doosjes x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11 ,55 per doosje volwossen 

Dinsdag: verzenddag! 
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I 1.00 uur binnen zijn worden 
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Als Club JnsektExpresse-lid 
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3840 BA Harderwijk 
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per 6 doosjes x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21,45 WASMOmN 
per I 2 doosjes x 12 x 12 x I 2 x 12 x I 2 x I 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 doo.je 1 00 gr 
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per doosje I I 0 stvks I middel lormoot 
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prijs REGENWORMEN' 
7,50 per doos je 15 sf 

30,00 per doosje 45 sf 
10,00 per doosje 90 sf 
37,50 per doosje 450 sf 

•• *gewone of 
pn(S dendrobeono's 
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