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De Gev lekte Salamander, Ambystoma maculatton 

Familie Ambystomatidae: Molsalamanders. 
Noord-Amerika. van Nova Scotia (Canada). via het gebied van de grate meren tot 
in Texas. 
Meestal rond de 20 em, bij uitzondering 25 em. De kleur van de vlekken varieert. 
Een enkele keer worden ongevlekte exemplaren gevonden. 
Allerlei landschappen met redelijke tot dichte begraeiing, ook cultuurland. 
In het vroege voorjaar, meestal na 'warme' regens gaan deze salamanders trek
ken; dan verzamelen ze zich in grate aantallen in bospoelen. Eieren worden in 
kleine klompjes aan vegetatie e.d. geplakt. Larven zijn betrekkelijk gemakkelijk 
op te kweken. Ze eten allerlei levend voedsel. 
Een grotendeels onder de grand levend dier. Ook in terraria Ieven deze dieren vrij
wel steeds verscholen. 
Wormen. slakken en allerlei ander klein gedierte dat niet te snel is. 

CONANT. R .. 1975. A field guide to the reptiles and amphibians of eastern and central United 
States. Houghton Mifflin Co., Boston. 

Tekening: DKate Spencer Tekst: Peter Mudde 
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HILEMAN, B., 1996. Frog deformities pose a mystery. Chern. Eng. News 74(47): 24. 

Beelden van vissen met gruwelijke afwijkingen verschijnen met een zekere regel
maat in het nieuws. Steeds wordt er verband gelegd met de lazing van schadelijke 
stoffen. Vooral kwikverbindingen hebben in dit opzicht een slechte naam. Delaat
ste tijd komen uit een aantal Amerikaanse en Canadese staten en uit Japan veront
rustende berichten over kikkers met afwijkingen die mogelijk door andere factoren 
veroorzaakt worden. 
De verschijnselen treden zeer lokaal open zijn tot nu waargenomen bij zes soorten. 
Soorten die sterk aan water gebonden zijn, lijken het meest aangetast te worden. De 
misvormingen treden vooral op in het achterlijf en bestaan uit extra of juist ontbre
kende poten, mismaakte poten of poten op vreemde plaatsen. Soms ook ontbreekt 
er een oog of zit er een op een ongebruikelijke plaats zoals het achterhoofd. Het 
aantal misvormde dieren loopt in poelen in Minnesota uiteen van ca. 10% tot wei 
95%. De poelen zijn gesitueerd zowel in landbouwgebieden als in tamelijk schone 
vakantieoorden. 
Hoewel het incidenteel voorkomen van misvormde kikkers al in 1750 waargeno
men is, valt er vanaf 1994 een duidelijke stijging van het aantal te bespeuren. In 
september j.l. is een onderzoekprogramma van start gegaan om achter de oorzaken 
van het verschijnsel te komen. Dit zowel uit bezorgdheid voor de volksgezondheid, 
als om de gevolgen voor het ecosysteem. 
Inmiddels sluit men genetische oorzaken min of meer uit. Er zijn geen veranderin
gen gevonden in de chromosomen. Dat zou betekenen dat de afwijkende ontwikke
ling wordt uitgelokt tijdens het ei- of larvestadium. 
Parasieten zijn een mogelijkheid. Een onderzoek wijst in de richting van cysten, die 
rond de bij larven binnengedrongen parasieten gevormd worden, als mogelijke oor
zaak van afwijkingen. Een toename van de verschijnselen kan dan verklaard wor
den door een recente toename van slakken, de gastheren van deze parasieten. Zoals 
gebruikelijk is er ook nu weer een geleerde die deze stelling ontkent en beweert dat 
vooral de variatie aan pootafwijkingen in Minnesota niet overeenkomt met de mel
dingen van door parasieten veroorzaakte misvormingen. 
Natuurlijk komen ook chemicalien in beeld als mogelijke veroorzakers van de 
ellende. In een poel met flink wat pesticiden bleek 12% van de kikkers misvormd, 
tegen I tot 2% in betrekkelijk schone gebieden. Een andere kandidaat is metho
preen, een synthetische verwant van een hormoon dat vanaf het midden van de 
jaren tachtig in zwang raakte om te voorkomen dat muskieten volwassen zouden 
worden en om vlooien bij katten en honden te bestrijden. De bewijsvoering is ech
ter nogal twijfelachtig: als je methopreen injecteert in de paten van zich ontwikke
lende kikkers gebeurt er niets. Aileen als je de verwante verbinding retinezuur 
injecteert, ontstaan de afwijkingen. Verder zijn er geen aanwijzingen dat metho
preen gebruikt wordt in de gebieden waar veel afwijkingen voorkomen. Een grate 
producent van de stof roept dan natuurlijk onmiddellijk dat methopreen in het labo
ratorium geen effect heeft op kikkers, maar vergeet daar dan weer bij te zeggen dat 
de proeven zijn uitgevoerd op Klauwkikkers (Xenopus) waarvan het DNA voor 
30% verschilt van dat van de Amerikaanse soorten waar het hier om gaat. 
Inmiddels wordt het effect van methopreen op verschillende soorten kikkers onder
zocht. Daamaast blijft er nog een aanzienlijke hoeveelheid werk liggen: het para
sietenonderzoek is zeker nog niet afgerond en natuurlijk blijft een grondige chemi
sche analyse van het water nog steeds nodig. 

Samenvatting: John Boonman 
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De Zwarte Leguaan Ctenosaura palearis 
in zijn natuurlijke omgeving 
en de voortplanting in het terrarium 

IN LEIDI NG 
In september 199 1 maakte ik voor het 
eerst kennis met een Zwarte Leguaan 
als terrariumbewoner. Het ging hier om 
een man van de soort Ctenosaura pale
oris. Het dier had toen een totale lengte 
van 590 mm en woog 750 gram. Omdat 
er maar weinig over dit dier bekend was 
en mijn interesse in dit mooie dier bleef 
stijgen, heb ik jaren later contact 
gezocht met Gunther Kohler 
(Duitsland). Dankzij Kohler kon ik 
mijn collectie uitbreiden met een kop
pel C. palearis. Hieronder volgt een 
beschrijving van waarnemingen in het 
wild en kweek in het terrarium. 

VERSPREIDINGSGEBIED 
Zoals weal eerder hebben kunnen lezen 
in Lacerta (KOHLER, 1995a) komt C. 
palearis, voor zover tot nu toe bekend. 
in drie ge"t"soleerde gebieden voor: in het 
stroomgebied van Rfo Motagua in 
Zuidoost-Guatemala tot op een hoogte 

van 250 meter en in het bekken van de 
Rfo Aguan in het noorden van Centraai
Honduras (BUCKLEY & AXTELL, 1990, 
MEYER & WI LSON, 1973). Daarnaast is 
deze soon ook nog te vinden op de 
eilanden Cayos Cochinos voor de kust 
van Honduras (BuCKLEY & AXTELL, 
1990). 

BESCHRIJVING 
C. palearis is een middelgrote 
Ctenosaurasoort die een totale lengte 
van 760 mm kan bereiken, bij een kop
romplengte van 3 10 mm en een gewicht 
van 1500 gram. De kop-romp:staartver
houdi ng bedraagt I: I ,45 (SCHARDT, 
1995). 
In tegenstell i ng tot de meeste andere 
Cteno.murasoorten, die uitslui tend een 
dwarse keelplooi hebben, bezit C. pale
oris een grote keelwam. Bij grote man
netjcs kan die wei 80 mm lang worden. 
De rug vertoont een aantal brede grijze 
tot zwarte dwarsbanden. die door rijen 
kleine. heldere vlekken van elkaar 
gescheiden zijn. De eerste dwarsbancl 
loop! door tot op de buik (KoHLER, 
1995b). De buik is oranje gek lcurd, op 
de staart bevinden zich rondom vergro
tc doornachtige schubben die soms 
blauw van kleur kun nen zijn. wat ook 
vooral in paringstijd is waar te ncmen 
(cigen waarneming). 

BIOTOOP 
In apri I 1995 heb i k meegewerkt aan hct 
beschcnn ingsproject ten behoevc van 
Ctenosaura hakeri op het e iland Utila 
dat tot de Islas de Ia Bahfa (Honduras) 

Volwasscn man van ongeveer acht jaar oud in hct terrarium. behoort. Yandaar ben ik in gezelschap 
Foto: W. van den Heuvc l van Tobias Eisenberg en Carol in 
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Bender gedurende een dag naar de 
Cayos Cochinos geweest, waar we 
zowel jonge dieren als volwassen exem
plaren waargenomen hebben. De bio
toop van deze dieren is een subtropisch 
regenwoud met veel schuilmogelijkhe
den in en onder omgevallen bomen en 
rotsen. 
De volwassen dieren, die een iets geler 
gekleurde kop hebben dan ik gewend 
ben in mijn terrarium, zijn zeer schuw 
en vluchten bij gevaar in de ruw 
gestructureerde bomen tot zo' n 15 
meter hoogte. In de boomkruinen, die 
rijk gevuld zijn met Tillandsia's, verto
nen mannelijke dieren dan het typische 
kopschudden, wat ook regelmatig waar
neembaar is in het terrarium. Yanuit hun 
veilige schuilplaatsen zie je dan ook de 
strijdlustige blikken als reactie op een 
werkende camera. 
Aile volwassen vrouwtjes die we aan
tro ffen (drie) waren zwanger en het leek 
erop alsof de wijfjes aan het wachten 
waren op een geschikt moment voor de 
e iafzet, iets wat we ook zagen op Utila 
bij C. bakeri. De temperatuur bedroeg 
in die periode zo' n 34°C rand de mid
dag, bij een luchtvochtigheid van 65-
70%. 
Jonge dieren vonden we meer landin
waarts, vooral rand woningen waar ze 
lagen te zonnen op tuinmuurtjes. Zodra 
j e te dicht bij de dieren kwam vluchtten 
ze weg en vonden dan schuilgelegen
heid in een holle stam of rotspartij. 
Andere reptie len hebben we vreemd 
genoeg niet gevonden die dag, het bleef 
wat betrefl overige dieren bij pelikanen 
en honden. 

HET TERRARIUM 
C. pa/earis is naar mijn ervaring een 
goed te houden terrariumdier. Het ten·a
rium moet voorzien zijn van goed 
gestructureerde stammen en liefst met 
een rotspartij die uitmondt in een lig
plaats voor de zonaanbiddende dieren. 

Biotoop van Crenosa11ra palearis op de Cayos 
Cochinos (Honduras). 

Foto: W. van den Heuvel 

Volwassen dieren moeten de beschik
king hebben over een groat terrarium. 
Het koppel C. palearis leeft bij mij in 
een ruimte met een vloeroppervlak van 
140x 130 em en een hoogte van 250 e m. 
In dit terrarium is de bodem van beton 
met ingebouwde vloerverwarming, wat 
de totale ruimte op ongeveer 29°C over
dag en 20°C 's nachts verwarmt. De 
bodem is bedekt met boomschors en 
grauwak. De dieren kunnen de hele dag 
I 0 a 12 uur een Ultra-Vita lux lamp 
(Osram, 300 W) benutten. Die lamp 
hangt ongeveer een meter boven de 
rotspartij. Daarnaast is er nog een halo
geenstraler van 200 W die boven in het 
terrarium hangt. De wanden zijn 
gemaakt van gipsblokken die zijn 
bedekt met steengaas en afgewerkt met 
tegellijm en cement, hierdoor is alles 
ruw van structuur en is er oak glooiing 
in de wanden gemaakt zoals bij een 
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rotswand in de natuur. Verder is het ter
rarium voorzie n van een ontluchting 
tegen extre me hille e n een raam met 
dubbe lwandig, ondoorzichtig g las, dat 
Loch wat ex tra Iicht en wannte toe laat. 
M ijn laatste aanwinst is een sproeiin
stallatie. waardoor het invoeren van een 
regentijd veel eenvoudiger wordt. 
Omdat C. palearis zeer territo riaal 
gericht is leeft de grote man (KRL: 3 10 
mm; TL: 680 mm) aileen, in een terrari
um van 182x I OOx I 00 em (lxbxh) dat 

Volwassen mannetje van Cwno.wwm palearis in zijn natuurl ijke 
omgeving op de Cayos Cochinos (Honduras). 

Foto: W. van den Heuve l 

Portret van een nakweekclicr Crenosaum pa/eari.~ van een maand 
oucl. Foto: T. Leenders 
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wordt verwarmd door een halogeenstra
ler van 150 W en een plaatselijke spot 
van 40 W. Tevens heeft h ij de beschik
king over een grate holle stam als 
schuilplaats, waarvan hij veel gebruik 
maakt. 

GEDRAG EN VERZORG ING 
Zwarte Leguanen in een goede gezond
heid nemen re latief makke lij k e ten tot 
zich. In hoof'd zaak eten de d ieren vege
ta rische kos t (andijvie, tomaat, banaan, 
wortel, appel, tauge, meloen, paprika en 
di verse bloeme n), bepoederd met 
Sporavit (fa. Trouw, Woerden) en 
G istocal (Beaphar b. v., Raalte). Maar 
krekels, sprinkhanen- voorzie n van een 
druppe l Multi -Muls in (Mucos. Pharma 
GmbH & Co., Geretsried, Du itsland) en 
Gistocal - e n gewervelde dieren ontbre
ken ni e t in het d ieet. De laatste catego
ric voedseld ieren wordt in minde re 
mate gcgeven, omdat de gulzige dieren 
snel vervetten. Wate r kan in schaaltjes 
aangeboden worden en tevens door 
sproeie n tijdens de regentijd . De regen
tijd duurt in Honduras zo' n zes maan
den, vana r mei tot oktober. In d ie tijd 
besproei i k be ide terraria zo' n I ft 2 keer 
per dag. In de droge tijd moeten de die
ren hun dorsi uits luitend lessen met 
vocht uit de e lke dag ververste water
bak. 
De dagle ngte blijft het hele jaar rond de 
12 uur per ctmaal, hoewel ik nu toch 
overweeg om de daglengte in de win ter
tijd ie ts aan te passen. 

KWEEK 
Het koppel, nakweek van Dirk Braun, 
Duitsland, is afkomstig ui t een legsel 
van 2 maart 1992 dat bij een incubatie
temperatuur van 28.5°C na 83 dagen 
uitkwam (BRAUN, 1993). Op 19 septem
ber 1995 verbaasde ik me over het 
vreemde gedrag van het vrouwtje, ze a t 
minder, was zeer actief, maar van een 
paring of beschadiging door een paring 
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Eilcg van Ctenosaura pa/earis in aangeboden 
legbak. Foto: W. van den Heuvel 

was me to t die tijd niets opgevallen. 
Vanwege het vreemde gedrag heb ik 
besloten haar een leghol aan te bieden 
met een verwarmingskabel eronder, 
waardoor het geheel werd verwarmd tot 
zo' n 30°C. Het leghol was geheel 
gevuld met metselzand, waarna dit leg
hoi zowel door de man als vrouw dage
lij ks werd benut. Door de nieuwsgie
rige aard van de dieren is e lk nieuw hoi 
een ontdekkingsreis. Negen dagen later 
wekte ze de indruk dat ze op het punt 
stond haar eieren af te gaan zetten; toch 
had ik nog steeds geen eieren bij haar 
waargenomen. De daarop volgende 
dagen bleef het vrouwtje aileen overdag 
in de buurt van her leghol. Vanaf2 okto
ber bleef ze ook 's nachts in het leghol. 
Op 6 oktober 1995 was her zover: er 
lagen 23 eieren in het leghol, en een dag 
later volgden er nog twee. Bevruchte 
e ieren hadden een gemiddelde diameter 
van 16x25 mm (n= 15). 
De eieren zijn uit het leghol verwijderd 
e n vervolgens in half vochtige vermicu
liet in een broedstoof gelegd, bij een 
te mperatuur van 29°C. Na de eiafzet 
bleef' het vrouwtje nog tot 9 oktober het 
leghol verdedigen tegen her mannetje. 
Ze accepteerde daags na de eerste eiaf
zet a I weer een sprinkhaan en in de daar-

op volgende dagen at ze weer gewoon. 
Op 30 oktober 1995 waren er nog zeven 
'goede' eieren over. de rest was of 
onbevrucht of stopte met groeien. In de 
peri ode van 6 tot 16 januari 1996 ( dus 
na een incubatie van drie maanden) zijn 
er drie gezonde jongen uitgekomen en 
bleken er vier volledig ontwikkelde jon
gen dood in het ei te zitten. De levende 
jongen hadden bij geboorte een gemid
delde kop-romplengte van 42 mm en 
een staartlengte van 77 mm. 
In begin maart 1996 werd het vrouwtje 
al weer behoorlijk dik en veranderde 
haar eetgewoonte. Tijdens mijn vakan
tie werd op II maart een leghol aange
boden. Na mijn terugkeer bleek het sub
straat te warm te zijn (37°C). Na het 
substraat vochtiger en koe ler (ca. 30°C) 
gemaakt te hebben begon het vrouwtje 
na drie dagen met de tweede e iafzet 
binnen een j aar. Op 8 april 1996 legde 
ze 19 e ieren en een dag later nog vier. 
De eieren ware n een fractie kleiner dan 
die van een hal f jaar daarvoor ( 15x24 
mm). De incubatie geschiedde weer in 
vermiculiet, dit keer aileen iets warmer 
(29,SOC) zodat de jongen e ind 
juni/begin juli 1996 verwacht konden 
worden. Van de 23 eieren bleken er 14 
onbevrucht. Uiteindelijk werden er 3 
jongen geboren na 89 tot 90 dagen 
incubatie. Twee jongen waren goed 
gezond, een had misvormde voorpoot
jes. 
Voor zover mij bekend is C. pa/earis de 
enige Zwarte Leguaan waarvan een 
halfjaarlijkse voortplantingscyclus in 
gevangenschap beschreven is (BRAUN, 
1993, KoHLER, 1995). Uit de natuur is 
een dergelij k verschijnsel nog niet 
gemeld. 

OPKWEEK VAN DE JONGEN 
Direct na het uitkomen van het eerste ei 
is het j ong overgezet in een simpel inge
richt terrarium van 45x45x60 em 
(lxbxh), met een bodembedekking van 
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krantenpapier. Een warmtespot van 40 
W zorgde voor de verwarrning. De 
ademhaling kwam moeilijk op gang 
maar na het openen van het eerste oogje 
zag je het slechts drie gram wegende 
diertje snel opknappen~ Vast voedsel 
zoals krekels, meelworrnen of krul
vliegjes werden de eerste dagen niet 
gegeten. Naar mijn mening Ieven deze 
diertjes ook in de natuur de eerste 
levensdagen van hun dooierrest. Deze 
wordt onder andere gebruikt om zich 
uit het nest te graven en naar boven te 
kruipen. Wei werd er gedronken van 
water waaraan ik wat calciumlactaat 
had toegevoegd. Het tweede jong woog 
ook drie gram. Het derde jong dat uit 
het ei kroop (4,5 gram) was in veel 
betere conditie dan de eerste twee. 
Verder heb ik met voeren geen proble
men meer: krekels bepoederd met 
Gistocal en vegetarische kost worden 
gretig aangenomen. Aileen een sterke 
drang naar territoriaal gedrag is nu al 
aanwezig. 

SLOTWOORD 
Zoals al eerder vermeld heb ik deel 
genomen aan een beschermingsproject 
voor Ctenosaura bakeri. Om te voorko
men dater nog meer van dergelijke pro
jecten ter bescherming van Zwarte 
Leguanen in het algemeen nodig wor
den, zou ik iedereen met hart voor deze 
dieren op de noodzaak willen attende
ren met Zwarte Leguanen te kweken. 
Helaas is dit de eerste (geregistreerde) 
kweek van een Ctenosaurasoort in 
Nederland. Laten we hopen en er voor 
zorgen dat het niet de laatste is. Om zo 
ook de handel overbodig te maken. 

DANKWOORD 
Hierbij wil ik Twan Leenders en Tonnie 
Woeltjcs bcdankcn voor hun hulp bij deze 
tekst. Sylvia en mijn vrouw Nancy worden 
bedankt voor het verzorgen van de dieren tij
dcns mijn vakantie in 1996. 

CTENOSAURA PALEARIS IN ITS NATU
RAL HABITAT AND BREEDING IN CAP
TIVITY 
Ctenosaurus palearis appears to be relatively 
easy to keep in captivity. provided it gets a suf
ticiently large terrarium ( 140x 130x250 em for 
a pair, in this case) and receives a balanced and 
varied diet. A clutch of 25 eggs was laid. of 
which seven were viable. After an incubation 
of 3-3.5 months at 29°C three young hatched. 
The four eggs contained full-grown. but dead 
young. This is the first record of captive bree
ding for this species in the Netherlands. Half a 
year later a second clutch comprising 23 eggs 
was produced. 
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Over de pas ontdekte daggekkosoort 
Phelsuma klemmeri 

INLEIDING 
Phelsw11a k/emmeri is pas in 1990 door 
Robert Seipp beschreven aan de hand 
van 14 exemplaren die hij meebracht uit 
M adagascar voor onderzoek in het 
Senckenberg lnstituut. De soort is 
genoemd naar de vorige directeur van 
dat insti tuut: Konrad Klemmer (SEIPP, 
1990). In de Nederlandstalige ten·ari
umliteratuur zijn sindsdien enkele korte 
artikelen over deze soort verschenen 
(VAN HEYGEN, 1992, 1993 en 
VERMEUL, 1994). 
P klemmeri lij kt qua bouw en kleuren
patroon aileen te staan in het genus 
Phe/sw11a. De meest verwant l ijkende 
Phelsw11a's zijn Phelsuma barbouri en 
Phe/su11ta pro11ki. Door de vele ver
schi llen met deze soorten - het zeer 
afgeplaue l ichaam, de hoog geplaatste 
ogen en het gedrag- kunnen we stellen 
dat we t.e maken hebben met een com
pleet ge't'soleerde soort. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
Phei.H1111a klemmeri leeft in de bamboe
bossen van het Sambirano-gebied in 
Noordwest-Madagascar. Het is daar het 
hele j aar door warm en vochtig (GLAW 
& VENCES, 1992). Daar leeft de soon 
samen met o.a. Phelsu111a seippi. De 
exacte vindplaats is niet vrijgegeven. 
Dit om de soort te beschennen tegen 
onverantwoord verzamelen. 

BESCHRIJV ING 
Phe/suma klemmeri behoort met zijn 
lengte van 85-90 mm tot de kleinere 
soorten. Een groot verschil met de 
andere Phei.HIIIIa· s is zijn zeer platte 
li chaamsbouw. Verder steken de ooen ;:> 

hoog boven de spits toelopende kop uit. 
De kop- en nekstreek zijn groenig geel 

Pliei.Hulla klemmeri. Foto: P. Yermeul 

en vonnen een groot contrast met het 
voornamelijk turquoise gekleurde ach
terl ij'l'. Het m idclen van de ru o is ooud-

"" b 
bruin gesti ppeld. Van de nek tot op de 
staartwortel lopen twee evenwijdige, fel 
turquoise-blauwe strepen. Daaronder 
ligt, van de ogen tot aan de achterpoten 
een zwarte streep. Die is ter hoogte van 
het oor onderbroken door het geel van 
de kop. Voor en achter het oor bevinden 
zich een of meer turquoise schubjes. De 
staart is volledig turquoise. de voor- en 
achterpoten zij n turquoise en bruin 
gemarmerd. De onderzijde is wit en 
spiegelend glad. De keel is geel en 
wordt omrand door een donkerblauwe 
V-vorm ige lijn . De mannetjes zijn rond 
de femoraalporien op de dijen geelach
tig tot oranje gekleurd. Bij de wat oude
re mannetj es kunnen de femoraalporien 
uitgroeien tot 1-1 ,5 mm. De staartbasis 
van de mannetjes is niet dikker dan die 
van de vrouwtjes. 

TERR A RIUM EN VERZORGING 
Het terrarium voor deze daggekko hoeft 
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niet groot te zijn. Met afmetingen van 
50x30x30 em (hxbxd) voor een koppel
tje is er voldoende ruimte. Ikzelf heb ze 
per koppel ondergebracht in bakken van 
60x20x30 em (hxbxd). De bakken wor
den verlicht door TL-buizen (Philips, 
kleur 83) aangevuld met halogeenspot
jes van 20 watt. Ik ontvang geen Iicht 
van buiten in mijn terrariumruimte. 
Vandaar dat ik ervoor heb gekozen de 
verlichting van 13.00 uur tot 03.30 uur 
te Iaten branden. Het voordeel daarvan 
is dat het een besparing geeft op de 
energierekening (nachttarief) en dat ik 
tot in de late avond mijn dieren kan ver
zorgen. 
De terraria zijn beplant met Sanse
veria's en verder aangekleed met stuk
ken bamboe. De bodembedekking 
bestaat uit een dikke laag schelpen
gruis. De voordelen daarvan zijn: het 
reflecteert het Iicht, het houdt goed 
vocht vast maar geeft dit ook weer 
af, het is goedkoop en het bevat kalk. 
Er wordt elke dag gesproeid, de relatie
ve luchtvochtigheid blijft daardoor tus
sen de 70 en 95%. Het is daarbij belang
rijk dat de terraria toch goed geventi
leerd zijn. 
De temperatuur schommelt tussen de 
22 en 37°C. 

YO EDSEL 
lnsecten groter dan een centimeter wor
den geweigerd. Kleine krekels, fruit
vliegen. wasmotjes en weideplankton 
worden gretig vcrslonden. Ik bestuif de 
insecten voor het voeren met Gistocal 
of Osspulvit. Naast insecten krijgen ze 
eenmaal per week een papje van 
Roosvicec. fruit, kalk en vitaminen. Ik 
geef geen vitaminen in sproeiwater, 
daar dat een vettige laag achterlaat op 
het terrariuminterieur. Daardoor wor
den de hechtlamellen onbruikbaar met 
als gevolg dat de dieren niet voldoende 
grip hebben en daardoor naar beneden 
glijden. 

GEDRAG 
Phelsuma klemmeri is een zeer actief 
diertje. Hij is in het geheel niet schuw 
en zeer tolerant tegenover soortgenoten 
en andere Phef:.mma's. Bij ruimtege
brek laat ik de jongen van P. klemmeri, 
maar ook die van andere Phelsuma's, 
bij de volwassen P. klemmeri's opgroei
en. Het is een van de weinige soorten 
die ook in groepen kan worden gehou
den. 
Wanneer twee dieren van verschillende 
sekse elkaar benaderen beginnen beide 
te kopschudden. Vervolgens lopen ze 
over elkaar heen, zodanig dat hun bui
ken langs elkaar heen schuren. Dit bui
ken schuren is opmerkelijk. Dit gedrag 
is bij mijn weten van geen andere 
Phe/suma-soort bekend. 

VOORTPLANTING 
Het is aan een vrouwtje makkelijk te 
zien dat ze drachtig is. Vooral aan het 
einde van de dracht is ze zeer dik. Zo 
dik zelfs, dat men bang begint te wor
den voor complicaties als legnood. De 
eieren zijn wat groter dan eieren van 
Phe/suma's van gelijke grootte (b.v. 
Phelsuma quadriocellata parva). Door 
het sterk afgeplatte lichaam van P. 
klemmeri ogen deze vrouwtjes aan het 
eind van de dracht zeer dik. 
Om de drie weken worden cr. in de 
regel twee. eieren gelegd. Phelsuma 
klemmeri is een "legger" en zeker geen 
"plakker" zoals in sommige eerderc 
publicaties vermeld wordt (HENKEL & 
ScHMIDT, 1991 ). Tijdens het gchele leg
proces hangt het vrouwtje aan haar 
voorpoten. Een opvallcnd detail is dat 
ze gedurende het uitharden haar staart 
ter bescherming om de eieren heen 
hecft gckruld. Ze bewerkt de twee 
eicren tcgclijkertijd. De uiteindelijke 
vorm van de eicren wordt mede bepaald 
door de mate van aandrukken geduren
de het uitharden. Tijdens dat proces 
worden de eieren onbeweeglijk tussen 
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de achterpoten en de staart vast gehou
den. Ook wanneer het ei nog week is 
wordt het nauwelijks verplaatst. Er is 
zeker geen sprake van opkloppen of 
herhaalde voet- en teenbewegingen 
zoals wei eens wordt beschreven. Dit 
zou er op kunnen duiden dat het ei wei
nig plakkracht heeft. Het uitharden van 
de eieren kan ruim een uur in beslag 
nemen, waarna ze de eieren poot voor 
poot los laat en laat vallen. Dat kan zijn 
op de bodem, maar meestal in de oksel 
van een Sanseveria of in een bamboe
ptJp. 
De eitjes zijn ovaal-rond met een dia
meter van ongeveer 6 mm. Ze komen na 
circa 45 dagen uit. De duur is afhanke
lijk van de incubatietemperatuur. Die 
schomme lt tussen de 22 en 32°C, de 
temperatuur van mijn reptielenkamer. 
ARAI ( 1994) noemt 40-41 dagen bij 28-
29,50C. De jongen zijn ongeveer II 
mm groot e n qua kleur identiek aan de 
volwassen exemplare n. Nakweek van P. 
klemmeri is nauwelijks te onderschei
den van wildvangdieren. 

JONG EN 
Het uit het e i komen van een jonge P. 
k/emmeri heb ik kunnen filmen, zodat 
ik wat meer inzicht heb verkregen in 
hoe dat verloopt. Wanneer ik de beelden 
vertraagd weergeef is het duidelijk te 
zien dat het nog ongeboren j ong vlak 
voor dat hij het ei verlaat, begint te 
draaien in het ei. Hij manoeuvreert zich 
zodanig, dat hij zijn lichaam kan strek
ken en daarmee de eischaal breken. Ze 
hebben, naar ik heb waargenomen, 
geen eitand. Het openbreken en het ver
laten van het e i gebeurt in een fractie 
van een seconde. Nadat het jong het ei 
heeft verlaten begint hij direct met zijn 
eerste vervelling. Wanneer deze niet 
goed verloopt is het jong meestal ten 
dode opgeschreven. De jongen worden 
gevoerd met springstaarten, de kle inste 
maat krekels en kleine fruitvliegen. De 

jongen groeie n zeer sne l op, mel onge
veer 5 maanden zijn ze geslachtsrijp. 
ARAI (1994) geeft hiervoor 12- 13 
maande n op. De groeisne lhe id wordt 
mede bepaald door temperatuur en 
voedselaanbod. Het verschil moet vol
gens mij daarin gezocht worden. 
Ik concludeer uit die sne lle groei dat de 
levensverwachting van de dieren niet 
hoog lig t. Ik vermoed dat P. klemmeri 
een gemidde lde leeftijd behaalt van 
ongeveer vijf j aar. Yoor kleine soorten 
Phelsuma is zeven jaar de gemiddelde 
levensverwachting in terraria, voor de 
grote soorten lig t dat bij twintig jaar. 

RESULTATEN EN PROBLEMEN 
Ik kweek nu ruim vier jaar met deze 
soort en krijg behoorlijke aantallen jon
gen. Ditjaar ( 1996) had ik tot beginjuli 
al 68 jongen uit het ei. Op dit moment 
heb ik een kweekgroep van 40 dieren 
waarvan sommige exemplaren in de 
vijfde generatie in gevangenschap zijn 
gekweekt. Bij de verschillende 
Phe/suma-vere nigingen zijn er tussen 
1990 en nu 252 jongen van P. klemmeri 
aangemeld. Dat betre ft meldingen uit 
Nederland, Duitsland, Oostenrijk en 
Be lgie. 
Bij het kweken met deze soort liggen 
twee problemen op de loer. Het belang
rijkste is het vormen van goede kweek
koppels . Daar de prij s van de dieren 
nogal hoog is, wordt er vaak maar een 
enke l koppe ltje aangeschaft, dat het 
lang niet altijd met e lkaar zal kunnen 
vinden. Wil men serieus met deze soort 
kweken, dan moet men minimaal drie 
koppels aanschaffen, zodat e r gelegen
heid is verschillende mannetjes en 
vrouwtjes met elkaar te combineren. 
Een tweede probleem is dat aan de leg 
zijnde vrouwtjes gevoelig zijn voor 
botontkalking. Dal is te voorkomen 
door voldoende vitamine D3 en kalk te 
geven en de vrouwtjes af en toe een 
kweekpauze te geven. 
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WETGEVING 
Binnen de EU worden momenteel 
aileen nog voor Phelsuma lineata, P. 
madagascariensis, P. quadriocellata en 
P. laticauda importvergunningen afge
geven. Voorheen was het voor de 
Algemene Inspectiedienst (A.I.D.) een 
bijna onmogelijke opgave om aan de 
hand van de wet BUD te controleren op 
illegale importen. Per augustus 1995 is 
daar verandering in gekomen. De wet 
BUD is vervangen door de wet BUDEP 
(Bedreigde Uitheemse Dier- En Plan
tensoorten). Een essentieel verschil met 
de oude wet BUD is dat de bewijsvoe
ring is omgekeerd. Men moet nu tegen
over de inspecteur aan kunnen tonen dat 
men de dieren legaal heeft verkregen. 
Als men dat niet kan, kunnen de dieren 
in beslag genomen worden. 
In de praktijk zal de gemiddelde terrari
aan hier niets van merken. Handelaren 
daarentegen zullen zich nu wei twee 
keer bedenken om illegale dieren aan te 
bieden. Dit zal zeker tot gevolg hebben 
dat het aanbod in dieren sterk zal afne
men. 
Door deze ontwikkeling is het van groot 
belang dater met de dieren die we reeds 
in ons bezit hebben goede kweekresul
taten behaald worden. Een goede 
onderlinge band tussen Phelsuma-kwe
kers is in deze van essentieel belang, 
willen we deze edelstenen uit de 
lndische Oceaan voor de terrarianen 
behouden. 
Binnen Europa zijn er momenteel twee 
onafhankelijke op Phelsuma-soorten 
gerichte verenigingen actief nl. de 
Interessengruppe Phelsuma en de 
International Phelsuma Association 
(I.P.A.). Beide vcrenigingen werken 
nauw samcn, wat voor de lietbebberij, 
zeker voor de toekomst. van het aller
grootste belang is. De laatste is overi
gens begin 1996 gefuseerd met de 

werkgroep Xenopas (Midden- en West
Brabant). Informatie over deze vereni
gingen kan men bij mij verkrijgen. 

PHELSUMA KLEMMER/, A RECENTLY 
DISCOVERED SPECIES OF GECKO 
Phelsuma klemmeri lends itself well to captive 
management. Captive breeding can cause pro
blems but should be possible for the experien
ced Phel.mma-holder. Two eggs were produ
ced once every three weeks, it must be noted 
that Phel.mma k/emmeri indeed lays its eggs 
rather than sticking them to objects. 
The female hangs by her front legs during the 
whole laying process. It is apparent that she 
curls her tail and back legs around the eggs to 
protect them during the hardening process. 
She works on the two eggs at the same time. 
Hardening can take a good hour after which 
she looses her grip on the egg leg by leg and 
lets it fall. It can fall onto the ground but most
ly it comes to rest in the fork of a Sansevieria 
or in a bamboo pipe. The eggs are round-oval 
with a 6 mm diameter. They hatch after about 
45 days. The exact duration depends on the 
incubation temperature which by the author 
varies between 22-32°C. Film shows that the 
young leave the egg through stretching move
ments. They do not have an egg-tooth. The 
young are II mm in size and identical in 
colour to the adults. They are mature in tive 
months. 
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Bestrijding van platwormen en zoetwaterpoliepen 

De platworm en zoetwaterpoliep zijn twee vervelende 'gasten' waarmee salaman
ders in aquaria soms te maken kunnen krijgen. 
Zoetwaterpoliepen (Hydra spec.) zijn kleine holtediertjes die met de onderkant 
vastzitten op planten en op ruiten. Aan de bovenkant hebben ze vangarmpjes met 
netelcellen waarmee ze allerlei klein voedsel vangen. Als er veel zoetwaterpoliepen 
in het water zijn kan dit vervelende gevolgen hebben. Ze eten niet aileen de water
vlooien op die eigenlijk voor de salamanderlarven bedoeld zijn, maar ze kunnen 
ook langszwemmende salamanderlarven fors beschadigen. Deze beschadigingen 
kunnen tot de dood leiden. 
Platwormen (Planaria spec.) zijn platte, kleine, meestal zwartbruine wormachtige 
diertjes die ongeveer twee centimeter groat worden. Via water of plan ten die uit een 
vijver of sloot naar het aquarium worden overgebracht komen deze ongenode gas
ten in huis. Het zijn vlees- en aaseters die zich graag te goed doen aan eitjes van 
salamanders. 
Een salamanderkweker is dus beide diertjes liever kwijt dan rijk. In de Doelgroep 
Salamanders worden verschillende methoden gebruikt om ze te bestrijden. De 
meest rigoureuze manier is de hele bak verschonen. Dat wil zeggen planten en 
bodembedekking wegdoen en met kokend water de achterblijvende organismen in 
het aquarium doden. Daama wordt de bak schoongemaakt en opnieuw ingericht. 
Maar Iiever zou je het evenwicht in een aquarium will en behouden met een minder 
verstorende wijze van bestrijden. Met succes worden de volgende methoden toege
past. 
Voor de bestrijding van de platworm kunnen vissen worden ingezet. Uit ervaringen 
met ook in koud water goed te houden tropische vissen als Blauwe Spat en Zebra
dania, maar ook met Goudvissen en Stekelbaarsjes, lijkt het Stekelbaarsje het 
meest effectief. De visjes moeten in de bak worden geplaatst v66r dater salaman
dereieren gelegd worden. Bovendien moeten de visjes niet worden bijgevoerd om 
ze te 'dwingen' de platwormen op het menu te zetten. Om die reden is het ook het 
beste om de salamanders tijdelijk uit het aquarium te halen zodat de visjes het voer 
van de salamanders niet als alternatief hebben. 
Een klein beetje spanning op het water is erg effectief gebleken tegen zoetwaterpo
liepen. Dit gebeurt door enkele dagen een platte batterij (4,5 volt) met de koperen 
pootjes in het water te hangen. Ook salamanders ervaren dit als onprettig. Die moe
ten natuurlijk ook tijdelijk in een ander bakje worden ondergebracht. 
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Albino kikkers in Nederland 

INLEIDING 
Tot voor kort werden albino exempla
ren van amfibieen zelden gezien in ons 
land. In de literatuur zijn nog het vaakst 
waarnemingen van albino padden 
beschreven, van vijf verschillende loca
ties in Nederland (IN DEN BoscH, I 990; 
STARMANS, 1992; VAN LAAR, I 992; 
TOPPER & VAN LAAR, 1994; JANSEN, 
1994 ). Een albino salamander 
(Kamsalamander) is een keer gemeld 
(LENDERS, 1989). Twee keer werd de 
vondst van een albino kikker beschre
ven. (VAN DE 8UND, 1947; ZUIDERWIJK, 
1994 ). In be ide gevallen betrof het een 
mannetje van de Bruine Kikker: in I 947 
in Koedijk (N.-H.); in 1990 in een 
plantsoen in Den Helder. 
Het wekt daarom verbazing om binnen 
een seizoen geconfronteerd te worden 
met albino en albino-achtige kikkers 
van vijf ver van elkaar gelegen plaatsen 
in Nederland: drie plaatsen in Fries
land, een in Noord-Holland, een in 
Zuid-Holland. 
In het volgende doen we verslag van de 
waarnemingen en het uiterlijk van de 
dieren. 

WAARNEMINGEN IN I 995 
Akkrum, Friesland 
Op 4 mei 1995 vingen Niels, Lotte en 
Mere) Postma een 'albino' kikker in een 
kleine sloot in Akkrum, een dorp tussen 
Heerenveen en Leeuwarden. De kinde
ren hadden het dier met een schepnetje 
gevangen en omdat hij er zo merkwaar
dig uitzag, ondergebracht in een 
wastobbe. De albino-achtige kikker is 
fraai oranjegeel van kleur en deed heel 
even denken aan de kleur van de gou
den kikker (Mantel/a aurantiaca) uit 
Madagascar. De dorso-laterale lijsten 
zijn iets Iichter, bijna wit. evenals de 
plekken waar de huid direct over het bot 

spant. Aileen op de flanken zijn enkele 
donkere vlekjes te zien. Het dier heeft 
rode pupillen en een goudkleurige iris, 
zonder een zweem van donkere vlek
ken. De buikzijde is roomwit en onge
vlekt. Het betrof een jong dier; de kop
romplengte bedroeg ruim 3 em, waar
schijnlijk geboren in 1994. Gezien de 
relatief lange achterpoten, de zeer klei
ne en platte middenvoetsknobbel en de 
Iicht wrattige huid, werd het dier door 
Hofstra gedetermineerd als Rana ridi
bwu/a. Deze determinatie werd later 
door Blommers-SchlOsser bevestigd. 

Drachten, Friesland 
Op 8 mei werd, via het Fries Na
tuur-museum, opnieuw een albino
achtige kikker gemeld uit Drachten 
waar in de tuinvijver van de familie 
Kromhout het dier al een maand lang af 
en toe gezien werd. Het betrof hier een 
zeer schitterend oranje gekleurd dier. 
Aileen daar waar de huid over het bot 
spant, is de huidskleur geel. De dorso
laterale lijst is iets donkerder van kleur, 
evenals de wratten die hier en daar op 
het lichaam te zien zijn. De pupillen 
zijn rood, terwijl de iris gedeeltelijk 
danker gekleurd is. Het is een volwas
sen mannelijk dier van de Bruine 
Kikker (Rana temporaria), te zien aan 
de verdikte voorpoten en de copulatie
borstels aan de binnenkant van de dui
men. Toen het dier werd opgepakt, 
kwaakte het zachtjes. De donkere 
temporaalvlekken, die kenmerkend 
zijn voor R. temporaria, ontbreken. 
Blommers-SchlOsser bevestigde de 
determinatie en vertelde dat ze deze 
oranje kleurafwijking bij R. temporaria 
wei eens eerder heeft gezien. 
De goudkleur van de kikker deed niet 
onder voor de kleur van de vier 
Goudwindes, die sam en met 'gewoon 
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De Grote Groene Kik ker. l?ww ridibunda. uit een slootje te Akkrum. 
Foto: J. Hofstra 

De fraaie oranje-kle urigc Bruinc Kikker. Rana 1emporaria. uit de 
vij ver in Draehten. Foto: J. Hofstra 
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gekleurde' Bruine Kikkers. de vijver 
met hem deelden. Op de linker achter
poot is een wond te zien, die mogelijk is 
veroorzaakt door een lar f van de 
Geclgerande Watertor. 

Opeinde, Friesland 
Op 26 mei kwam de derde melding bin
nen van een albino-achti ge kikker uit 
het dorp Opeinde in Friesland. Net als 
het dier uit Akkrum was deze gevangen 
in een kleine sloot door Gert-Jan 
Schurer. Het was een j ong dier nog. met 
een kop-romplengte van 3 em, dus 
waarschijnlijk geboren in 1994. De kik
ker lijkt veel op de Grote Groene 
Kikker uit Akkrum. Ook bier zijn de 
dorso-laterale lijsten extra Iicht van 
kleur. De pupillen rood, de iris goud
kleuri g, en de buik room wit. Er zij n ook 
een paar verschillen: de kikkcr van 
Opeinde is iets spitser van bouw. en 
achter het oog is vaag een temporaal
vlek zichtbaar. Die verschil len misleid
den ons, we dachten aanvankelijk dat 
deze albino een j onge Bruine Kikkcr 
was. Desalnieuemin oordeclde Blom
mers-Schlosser, aan de hand van zowel 
foto 's als het dier zelf, dat het hier een 
Grote Groene Kikker zou bctre!"fen dus 
R. ridibunda. 

Noord-Holland 
Ergens in Noord-Holland, op een loca
tie die op verzoek van de eigenaars ver
der stil wordt gehouden, in twee tuinvij
vers dicht bij elkaar, floreert een popu
latie Bruine Kikkers van honderden 
exemplaren. Sinds lien jaar wordt Ills
sen de normaal gekleurde kikkers af en 
toe een albino gezien. Dit jaar. 1995. 
waren er meer: drie dieren waren hele
maal wit en twee dieren waren bijna 
helemaal wit. Er was een albino kikker 
met een donkerbruine kop, zodat het 
leek alsof hij een petje ophad. We heb
ben de vijf albino's in handen gehad. 
allemaal mannetjes. Het was paanijd. 
begin april , en de albino mannen 
gedroegen zich niet anders dan de 
gekleurde mannen. Zo zagen we een 
albino in paring met een normaal 
gekleurd vrouwtje dat we voorzichtig 
op de kant gezet hebben. Aan het 
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gedrag van de gewoon gek leurde dieren 
ten opzichte van de albino ·s was ook 
niets bijzonders op te merken. De vij ver 
lag vol kikkerdril. A ile dril was normaal 
van kleur. dat w il zeggen de eikernen, 
elk voor zich. waren voor het grootste 
deel zwarl. We hebben van diverse leg
sels wat eitjes afgenomen om uit te 
broeden. Die ontwikkelden zich nor
maal. De w itte kikkers in deze v ij ver 
zijn echte albino's. Oat w il zeggen: ze 
zijn wi troze van kleur, de pupil is rood 
met zwartgouden iri s. In fei te is de huid 
kleurloos w it maar door het spierweef
sel en bloed eronder ontstaat de roze 
kleur. Daar waar de huid direct om bot 
span! is de kleur wit. 
De vijvers zijn aangelegd. 15 en I 0 m 
groat. maximaal 60 em diep en weelde
rig begroeid met planten. De tuinen 
waarin de vij vers liggen zijn zeer ruig. 

Een ideale habi tat voor Bruine Kikkers 
en ge'lsoleerd gelegen van andere 
Bruinc Kikker-habitats. Di t is een situ
atie waar, als de albinofactor in de 
genen van de populati e voorkomt, als 
gevolg van inteelt de kans op het ver
schijnen van albino's steeds grater 
word!. 

Den Haag 
A lbino-achtige exemplaren werden 
aangetrollen tussen cle nieuwe genera
tie Bruine Kikkers in juli 1995, in een 
hoogommuurdc, oude. inmiddels sterk 
verruigde tuin van 15 bij 25 m. De vij 
ver. met komvormig cementen bodem, 
bestaat net als de lllin al sinds het begin 
van de eeuw. De !Uin en vij ver r.10esten 
w ijken voor de vooruitgang. Op in itia
tief van Henk Yeldhuis zijn ai le amfi
bi een (ongeveer 320 ki kkers en een 

ti ental padclen) weggevangen 
en overgebracht naar een 
geschikte locatie. Qua grootte 
waren de kikkers in clrie groe
pen in tc delen: een groep van 
ongeveer 30 vrij grote kikkers: 
ecn omvangrijke groep middel
grote kikkers, 4 ~~ 5 em van 
snuit tot stui t. en een groep van 
ongeveer 50 kleine kikkers. 2 a 
3 em groot. Bij cle laatste groep 
zaten vter albino-achti gen: 
gouclgeel van kleur, rode pupil 
en goudachtig gekleurde iris. 

DISCUSS IE 

Een paanjc Bruine Kikkers. Rmw temporaria. uil de vijvcr gelichl: een albino 
mannetjc met cen normaal gcklcurd vrouwtje . Fo1o: A. Zuidcrwijk 

Er komcn versch il lende vor
men van albinisme voor. De 
hier getooncle voorbeelden 
Iaten een locatie met 'echte' 
albino's zien en vier locaties 
met albino-acht igen waarvoor 
ook we i de term flavisme gebe
zigd word!. Aile beschreven 
dieren zijn qua huiclskleur 
afwijkcnd en hebben rode 
pupillcn. De ·echte' albino 
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heeft helemaal niets aan kleur (pig
ment) in de huid zitten. Deze vorm van 
albinisme wordt toegeschreven aan de 
afwezigheid van slechts een gen 
(BROWDER, 1972, zie ook ZUIDERWIJK, 
1994). De andere albino's hebben wei 
rode ogen, terwijl de huidskleur niet 
doorschijnend is als bij de echte albino, 
maar Iicht gekleurd: wit, geel en oranje. 
Daarbij kan er plaatselijk iets van de 
gewone kleur te zien zijn. Zo heeft de 
kikker uit Akkrum wat kleur boven de 
voorpoot zitten waaraan te zien is dat 
het om een Groene Kikker gaat. De kik
kers uit Den Haag en Drachten zijn 
tamelijk goed als Bruine Kikkers te her
kennen, hun huid is niet ongekleurd, 
maar de kleur is wei zeer afwijkend. 
In een Engelse krant, The Independent 
van 21 februari 1995, werd een foto 
afgedrukt van twee witgele volwassen 
kikkers, twee mannetjes die qua kleur 
precies lijken op de Groene Kikkers uit 
Akkrum en Opeinde. De begeleidende 
krantentekst spreekt over 'een hausse' 
van meldingen van kikkers in de kleu
ren oranje, geel, wit en roze. Allemaal 
hebben ze rode pupillen, en allemaal 
zijn ze gezien in het voorjaar van 1995 
in diverse delen van Engeland. 
Hiermee komen de waarnemingen 
betreffende albino's in Nederland in 
een ander daglicht te staan. Er is kenne
lijk iets grensoverschrijdends aan de 
gang waardoor dit soort kleurafwijking 
opeens vaker voorkomt. In het kranten
bericht wordt geopperd dat de toename 
van albino's een gevolg zou zijn van de 
klimaatsverandering van de afgelopen 
jaren, een broeikaseffect dus. Want 
onder de warmere omstandigheden van 
tegenwoordig zouden de levenskansen 
voor albino's toegenomen zijn: albino 
larven, die met hun witte huid moeite 
hebben om warmte uit de omgeving op 
te nemen, zouden profiteren van de 
hogere temperatuur van het water, aldus 
de berichtgeving. Het is wetenschappe-

lijk gezien niet mogelijk om op basis 
van een vijftal warme zomers dit als een 
broeikaseffect aan te wijzen. 
Desalniettemin, amfibieen worden hoe 
Ianger hoe meer beschouwd als indica
loren voor veranderingen in het milieu, 
als dieren met een signaalfunctie, die 
ons waarschuwen. Zo werd vroeger een 
kooitje met een kanarie meegenomen in 
de kolenmijn, als controle op voldoende 
zuurstof. Als de kanarie, die erg gevoe
lig is, het niet hield was het voor mijn
werkers oppassen geblazen. Analoog 
hieraan denkt men dat zodra amfibieen 
in groten getale achteruit gaan, er iets 
grondig mis is met het milieu, en dat dit 
een signaal voor mensen is. Een feit is 
dat kikkers een extreem dunne huid 
hebben, waardoor ze naar verwachting 
razendsnel reageren op omgevingsin
vloeden, vee) sneller dan wij en sneller 
dan de meeste andere gewervelde die
ren. Het fenomeen van de ongekleurde 
kikkers zou kunnen wijzen op een ern- _ 
stige verstoring en krijgt hiermee een 
alarmerend karakter. Vooralsnog leidt 
het tot schilderachtige stukken in dag
en opiniebladen. Frans van der Helm 
schreef: "Kikkers bewijzen zich als 
barometers van het milieu op allerlei 
fronten. Alleen het aflezen blijft moei
lijk." (NRC-Handelsblad, 10 augustus 
1995). Thera Coppens: "De kikker sluit 
zijn uitpuilende ogen en sterft in veel 
gebieden massaal uit. Onder de overle
venden zijn verrassend veel spookach
tig bleke albino's." (NRC-Handelsblad, 
28 september 1995). 

DANKWOORD 
Waarnemingen van de afwijkend gekleurde 
kikkers kwamen bij ons via het Fries 
Natuurmuseum in Leeuwarden en via Harrie 
van der Hagen. Frans Hagedoorn volgde de 
eimonsters tot en met het larvestadium. 
Mevrouw Rose Blommers-Schlosser bevestig
de de determinaties van zowel de twee R. ridi
bwu/a exemplaren als de R. temporaria uit 
Drachten. 
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ALBINO FROGS IN THE NETHERLANDS 
IN 1995 
Cases of albinism or tlavism are reported on 
frogs from five locations in The Netherlands 
in 1995. Animals and locations are described, 
and photographs of the frogs are published. 
Similarly, in Great Britain the occurrence of 
orange, yellow, cream, and pink frogs was 
recorded during the spring of the same year. In 
the media, global warming has been indicated 
as the possible reason for the survival of these 
albino frogs during their early life. The poten
tial warning provided by albino frogs is dis
cussed. 
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Goedkope aquaria en terraria 

JANSEN, S .. 1994. Een vondst van een albino 
exemplaar van de Gewone pad (Br~fo br~fo) in 
een muskusrattenfuik in Limburg. Muskusrat 
& Beheer 14 (3): 13. 
LAAR, V. VAN, 1992. Een geval van albinisme 
bij de Gewone pad. Bufo btifo te Amersfoort. 
In: BUCHTER, R., P. FRIGGE, R. KREKELS & H. 
TEUNIS (red.). Waamemingen van amfibieen 
en reptielen in Nederland in 1991: 53-54. 
Stichting RAYON. Nijmegen. 
LENDERS, A.J.W., 1989. Een geval van albinis
mc bij de Kamsalamander. Natuurhist. 
Maandbl. 78: 63-64. 
STARMANS. P.W., 1992. Gewone pad. In: 
CoELEN, J.E.M. VANDER (red). Versprciding en 
ecologic van amfibieen en reptielen in 
Limburg: 127-137. Stichting Natuurpublica
ties Limburg, Maastricht. 
TOPPER, S. & V. VAN LAAR. 1994. Albinisme 
bij larven van de Gewone pad (Bufo lmfo). 
Lacerta 52: 67. 
ZUIDERWIJK, A., 1994. Albinisme bij Rana 
temporaria: een witte Bruine kikker. Lacerta 
52: 68-69. 

Goedkope aquaria en terraria zijn te vinden bij plastic voorraad-, koelkast- en 
opbergdozen. Ze zijn er in allerlei soorten, kleuren, vormen en maten. 
Slangenkwekers hebben de stapelbare transparante koelkastdoosjes al lang ontdekt 
om jonge slangen individueel op te kweken. 
Voor het opkweken van grate aantallen larven van amfibieen gebruik ik een soort 
halfdoorzichtige plastic stapelbare dozen afkomstig van een doe-het-zelfzaak. Het 
voordeel van deze plastic bakken is dat je opkweekaquaria hebt die je gemakkelijk 
en zonder vee) ruimtebeslag kunt opbergen als je ze niet gebruikt. De halfdoor
zichtige mode lien Iaten ook nog voldoende Iicht door om er waterplanten in te Iaten 
groeien. Ze zijn gemakkelijk schoon te maken en relatief goedkoop in aanschaf 
(vijf tot tien gulden per stuk). Zelf heb ik deze bakken in gebruik voor het opkwe
ken van salamanderlarven, maar ik denk dat ze ook voor kikker- en paddenlarven 
erg handig zijn. 
Ze zijn daarnaast ook als terrarium te gebruiken door boven langs de rand een brede 
strook plakband aan te brengen zodat de dieren er niet via de wanden uit kunnen 
klimmen. A Is minpuntje kan worden genoemd dat je de dieren aileen van bovenaf 
kunt bekijken omdat de plastic bakken niet of slechts halfdoorzichtig zijn. 
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Slangen van Portugal ( 6): de Mutsslang 
(Macroprotodon cucullatus ibericus) 

BESCHRIJVING 
Van het geslacht Macroprorodon is 
maar een soort met drie ondersoorten 
beschreven (WADE, 1988). Naast de 
nominaatvorm zijn dat M. c. mauritani
cus en M. c. brevis. Deze laatste onder
soon leeft in het noordwesten van 
Afrika en op het Iberisch schierei land. 
BusACK & McCoY ( 1990) menen dat de 
dieren van het lberisch schiereiland een 
aparte ondersoort (M. c. ibericus) vor
men. Ze baseren dit op diverse morfolo
gische kenmerken zoals een kleiner 
aantal rugschubben en onderlipschil
den, en op een minder variabele kopte
kening. 
De Mutsslang wordt meestal niet Ianger 
dan 50 em. SALVADOR ( 1985) geeft een 
maximale Iengle van 65 em. De vooral 
bij de neus wat afgeplatte kop gaat gelei
del ijk over in het lichaam. De kleine 
ogcn mel een horizontale, ovale pupil 
zillcn verhouclingsgewijs ver naar voren. 
De schubben zijn niel gekielcl. Het aan
tal buikschilclen varieerl van 150 tot 
196. Er zijn 32 tot 60 gepaarde schilden 
onder de staart. Het vierde en vijfde van 
de acht (soms zeven of negen) boven
lipschilden raakt het oog. Vlak achter 
de kop is het aantal rugschilden 19-21 ; 
hal verwege het lichaam is dit 19-23; bij 
de cloaca 17-1 9. Zie verder FERRAND DE 
ALMEIDA & FERRAND DE ALMEIDA 
( 1986) en M ALKMUS ( 199 1 b, 1992, 
1993a). 
De basiskleur van de Mutsslang is licht
grij s/grijsbruin tot roodbruin. De rug en 
flanken zijn gevlekt. Soms verdichten 
de vlekken zich tot een doorgetrokken 
lijn . In de nek zit de, per individu sterk 
variabele, vlek waar de slang zijn naam 
aan dankt. Voor de ' mutstekening' zit, 
normaal gesproken. een lichtgekleurde 

Ycrvclling van de kop van een Macmprotodon 
cucullatrt.\' iberictts uit de Serra do Reboredo 
(Noordoost-Portugal). Teken ing: R. Malkmus 

V-vorm die naar achteren toe open is. 
Dicren die deze tekening missen omdat 
de bovenkanl van de kop helemaal 
zwart is, komen volgens WADE ( 1988) 
en BUSACK & McCOY ( 1990) aileen 
voor in Afrika. Recentelijk vond ik in 
Portugal in de provincie Baixo A lentejo 
een zwartkoppig dier (M ALKMUS, 
1997). De zwarte kop is dus geen goede 
indicatie voor de verdeling in onder
soorl en. De buikkleur van de Mutsslang 
is creme/gee] tot roze. In het midden 
ligt een rij verspringende, zwarte vlek
ken. 

VOORKOMEN 
De ondersoorten van de Mutsslang 
bewonen het gehele zuidelijke en wes
telijke Middellandse-Zeegebied. M. c. 
ibericus leefl in het zuiden van Spanje 
en Portugal waar weinig regen (minder 
dan 75 mm/jaar) valt. In Portugal komt 
zij ten zuiden van de Rio Tejo vee] voor. 
Ook tussen de Rio Tejo en de Rio 
Douro en in het oostelijke dee] van de 
provincie Castelo Branco komt cleze 
slang voor. Noordelijker is zij aileen 
aangctroiTen bij de mending van de Rio 
Tua en bij Torre de Moncorvo (FER
RAND DE ALMEIDA & FERRAND DE AL
MEIDA, 1986; M ALKMUS. 1992, 1995, 
1995a). 
Ten zuiden van de Rio Tejo lijkt de 
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Mutsslang (Macroprowdmt cucullatus i!Jericu.1·) uit de omgeving van 
Santana de Cambas (Baixo Alentej o). Foto: R. Mal kmus 

slang slechts verspreid voor te komen. 
maar dat ligt waarschijnlij k eerder aan 
haar verborgen levenswij ze. Yooral in 
de dalen van de Rio Guadiana en haar 
zijrivieren en in de bergen van de 
A lgarve komen de dieren waarschij nlij k 
bijna overal voor. 
In Portugal Ieven ze aan de kust maar 
ook in de bergen (tot 550 m hoog: Serra 
de Selada). In Spanje kornen ze tot 1200 
m hoog voor in de Sierra de Cazorla 
(GISBERT & GARCIA-PEREA. 1986). 

Portrct van ccn Mutsslang (Macmproiodon cucul/aius ibericus) 
(ltlanha-a-Vc lha: oostc l ijk van Castelo Branco). Foto: B. Zolclahn 
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Verspreicling van de Mutss lang (Macmpm
todon cucul/al/(.1' i!Jericus) in Portugal (stand: 
j uni 1996). 

De ondersoort M. c. brevis leeft in de 
Hoge A tlas tot op 2500 m (SCHLEICH et 
al., 1996). 

HA BITAT 
De leefgebieden van de M utsslang zijn 
zeer var iabel. Stenige hellingen met 
verspreid staande struiken en bomen. 
leisteengroeven. ru'fnes e.d. zijn 
geschikte habitats. Ook in gebicden die 
door mensen bewoond worden, komen 
ze regelmatig voor (zie M ALKMUS. 
199 1a, 1995). In het berggebicd van de 
Serra de Sao M amedc is de Mutsslang 
een onderdeel van het A tlantisch-medi-
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In e lkaar vastgebete n Mutsslang (Macroprotodon cucullatus iberi
cus) e n Moorse Wonnhagedis (8/anus cine reus). Foto: H. Sauer 
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terrane ecosysteem met o.a. de Spaanse 
Kikker (Rana iberica), de Yroedmees
terpad (Aiytes obstetricans) en de 
Spaanse Smaragdhagedis (Lacerta 
schreiberi). Jn het mediterrane deel vin
den we de slang samen met A lyres cis
ternasii (Spaanse Yroedmeesterpad), 
Tarentola mauritanica (Muurgekko) en 
Coluber hippocrepis (Hoefijzerslang). 

GEDRAG 
In het zuiden van Portugal is de 
Mutsslang het hele jaar door actief. 
Meer naar het no01·den houden ze een 
winterrust van oktober tot maartlapril. 
Met uitzondering van een enkele waar
neming uit Zuid-Spanje (BUSACK & 
McCoY, 1990) komen Mutsslangen pas 
in de schemering (of bij Iichte regenbui
en) hun schuilplaats uit. Yrijwel aile 
overdag gevonden dieren lagen onder 
plat liggende stcncn. PLEGUEZUELOS ct 
al. ( 1994) concluderen uit veldwaarne
mingen en onderzoek van maaginhou
den dat Mutsslangen onder allerlei 
beschutting biedende structuren vooral 
overdag actief zijn. Uit vele eigen waar
nemingen concludeer ik dat ze zowel 
overdag als 's nachts actief zijn en dat 

het gedrag aangepast wordt aan de 
heersende weersomstandigheden. 
Van de voortplanting is weinig bekend. 
Paringen vinden plaats in apri l en mei. 
Een vrouwtje legt 3-7 eieren die in sep
tember uitkomen . 
Bij bedreiging, bijvoorbeeld als de 
steen waaronder een Mutsslang ligt 
wordt opgetild, slaan ze zelden op de 
vlucht. Meestal verstopt het dier zijn 
kop onder het lichaam en blijft bewe
gingloos liggen. Soms worden schijn
uitvallen gedaan waarbij slechts zelden 
echt gebeten wordt. Yoor zover bekend 
zijn nog nooit mensen vergiftigd door 
de achter in de bek staande giftanden. 
Een gevangen Mutsslang scheidt ui t de 
anaalklieren een stinkende stof af, ver
mengd met poep (MALKM US, 1983; 
1996a). 
De werking van het gif op prooidieren 
lijkt zeer effectief te zijn (ENGELMANN 
et al. , 1985; GRUBER, 1989). Geheel in 
tegenspraak daannee is een waarne
ming waarbij ik zag clat een Mutsslang 
een Wonnhageclis (Bianus cinereus) 90 
minuten lang vasthield. De hagedis pro
beerde door bijten en andere bewegin
gen gedurende ruim 70 minuten los te 
komen. Tevergeefs (MALKMUS, 1996b). 

YO EDSEL 
PLEGUEZUELOS et al. ( 1994) onderzoch
ten de magen van 11 6 dieren . Slechts in 
25% van de gevallen was de maag 
gevuld, water op wijst dat Mutsslangen 
matige eters zijn. Yoedseldieren zijn 
vooral onder stenen levende of graven
de reptielen (vooral Blanus cinereus, 
maar ook Chalcides bedriagai (Spaanse 
Skink) en in noordel ij ke populaties 
Anguis frag ilis (Hazelworm)); daar
naast hagedissen van de geslachten 
Podarcis (Muurhagedissen) en 
Psammodromus (Zandlopers). Kleine 
zoogdieren worden nauwelijks gegeten 
(FERRAND DE ALMEIDA & FERRAND DE 
ALMEIDA, 1986: WADE. 1988). 
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TERRARIUM 
In gevangenschap is met Mutsslangen, 
voor zover bekend, nog nooit gekweekt. 
Dieren die ik meer dan zes maanden in 
een terrarium verzorgde, kwamen 
steeds bij het begin van de schemering 
uit hun schuilplaats. Voedsel (Blanus 
cinereus en Lacerta agilis) werd zonder 
probleem gegeten. WADE (1988) 
beschrijft kannibalistisch gedrag van 
Mutsslangen in gevangenschap. Een 
van mijn slangen werd geplaagd door 
bloedmijt, waardoor ze na twee weken 
overleed. 

BEDREIGINGEN 
Door de beperkte gegevens over ver
spreiding en populatiedichtheid is het 
niet goed mogelijk om te bepalen of de 
soort bedreigd wordt. Wei is het zo dat 
ze door de verborgen levenswijze en de 
geringe neiging om rond te trekken, zel
den slachtoffer van het verkeer zijn. 

SNAKES OF PORTUGAL (6): 
Macroprotodon cucul/atus ibericus 
This small (max. 65 em long) opistoglyph 
snake is restricted to the southern half of the 
Iberian peninsula. In Portugal it is widely dis
tributed south of the river Tejo. North of this 
area the species is only known from the 
Lisbon region, the eastern part of Concelho 
Castelo Branco and north of the river Douro 
between Rio Tua and Torre de Moncorvo. The 
snake prefers warm, stony scrub covered 
slopes (stonewalls. ruins, slopes of roads and 
railways). It is active around the clock. In the 
south of its range it does not hibernate, where
as the northern population hibernates from 
October until April. Copulation occurs in 
April/May after which 3-7 eggs are laid. These 
hatch in September. The snake's diet consists 
of small reptiles such as 8/anus cinereus, 
Clwlcides bedriagai, Anguis fragilis, all of 
which live under stones, as well as lizards such 
as Podarcis, Psammodromus which live above 
ground. 
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Dwergkameleons, geslacht Brookesia, 
in het wild en in het terrarium 

INLEIDI NG 
De familie van de Chamaeleonidae tell 
drie subfam ilies, namelijk: Chamae/eo, 
de echte kameleons, waarvan we verte
genwoordigers vinden in Zuid-Europa, 
Afrika, India, Sri Lanka en vooral op 
Madagascar. Op Madagascar komen 
ongeveer honderd soorten voor. 
Brookesia, de dwergkame leons van 
Madagascar. Tot nu toe zijn er ongeveer 
20 soorten beschreven, sommige daar
van behoren to t de kleinste gewervelde 
dieren. Dwergkameleons Ieven hoofd
zake lijk op de bodem. 
Rlwmpholeon, de dwergkameleons van 
het Afrikaanse vaste land. Deze kamele
ons zijn iets g rater dan de kameleons 
van het geslacht Brookesia en Ieven wat 
meer in bomen. 
De laatste jaren komen er met de zen
dingen van 'echte' kameleons steeds 
vaker dwergkameleons naar Europa. 
Op het eerste gezicht vertonen dwerg-

kameleons weinig overeenkomsten met 
de grotere kameleonsoorten. Toch zijn 
er wei e nkele overeenkomsten zoals de 
tot klauw vergroeide poot en de tong 
waarmee insecten geschoten kunnen 
worden. 
Brookesia-soorten Ieven, in tegenste l
ling tot Chamaeleo-soorten, vooral op 
de gra nd en kunnen zich nag bete r 
camoutleren dan de andere !eden van de 
familie van de Chamaeleon idae. De 
kleur van de diverse Brookesia-soorten 
varieert van mosgroen tot donkerbruin 
tot d iep zwart. Dwergkameleons zijn 
veel minder kleurrijk dan Chamaeleo
soorten (GLAW & YENCES, I 992). 
Tach zijn dwergkameleons wei degelijk 
interessant a ls terrariumdier. Yanwege 
hun geringere afmetingen, mindere 
stressgevoeligheid en snellere voort
plantingsritme zijn zij vee! geschiktere 
d ieren voor in het terrarium dan de 
echte kameleons. 

lk heb zelf een jaar op de rep
tielenfarm van Andre Peyrieras 
op Madagascar gewerkt en 
daar de nodige ervaring met 
het houden en kweken van 
Brookesia-soorten opgedaan. 

VERSPREIDING EN 810-
TOOP 
Brookesia-soorten komen uit
s luitend voor op Madagascar, 
waar ze Ieven in de laatstc 
ovcrgebleven stukken tropisch 
rcgenwoud. 

Biotoop van Brookesia l'(lc/oni. Bmokesia thieli en Brookesia superci/iaris. 

De meeste soorten komen in 
het noorden en oosten van 
Madagascar voor maar ook in 
het zuiden en westen van 
Madagascar Ieven e nke le 
Bmokesia-soorten. Foto: M. Kuijpcrs 
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Dwergkameleons kunnen aileen overle
ven in een vochtige omgeving. Ze 
komen in het regenwoud voor vanaf 
zeeniveau tot op hoogtes van wei 1650 
m, waar ze geen problemen hebben met 
de soms lage temperaturen. De dieren 
Ieven meestal op de grand tussen dode 
bladeren en klimmen af en toe op een 
tak of in een boom. 

VOORTPLANTING 
Het is bekend dat Brookesia-vrouwtjes 
sperma in hun lichaam kunnen opslaan 
en op deze manier zelfs een jaar na de 
paring nog bevruchte eieren kunnen 
leggen. De eieren komen na twee tot 
vier maanden uit bij een gemiddelde 
temperatuur van 25°C. De jongen zijn 
niet eenvoudig in Ieven te houden 
omdat ze zo klein zijn dat het moeilijk 
is om geschikt voedsel te geven. Op 
Madagascar voerde ik de jongen met 
termieten, die daar volop aanwezig zijn. 

VOEDSEL 
Het is logisch dat voor dieren van deze 
geringe afmetingen (3 tot 12 em) ook de 
afmetingen van het voedsel daarop aan
gepast moeten zijn. In de natuur eten 
Brookesia-soorten voornamelijk ter
mieten (ze zijn dan ook vaak in de buurt 
van termietennesten te vinden), kleine 
insecten en spinnen. De laatste twee 
soorten voedseldieren vinden ze tussen 
bladeren op de bodem. 
In gevangenschap kan men ze gewone 
vliegen, fruitvliegjes, kleine krekels en 
weideplankton voeren. De ervaring 
leert dat wormen, vliegenmaden en 
meelwormen vaak niet geaccepteerd 
worden. Het voedsel dient wei regelma
tig verrijkt te worden met een kalk- en 
vitaminepreparaat zoals bijvoorbeeld 
Gistocal. 

TERRARIUM 
Vanzelfsprekend dient in het terrarium 
het natuurlijke klimaat en de biotoop zo 

goed mogelijk te worden nagebootst. 
Een terrarium met de afmetingen 
60x40x40 em (lxbxh) is groat genoeg 
voor vier exemplaren van bijvoorbeeld 
Brookesia superci/iaris. Als grondbe
dekking kan men potgrond of humus 
gebruiken met daaroverheen een laagje 
dode bladeren. Enkele takken en even
tueel een kamerplant kunnen het geheel 
completeren. Het terrarium dient regel
matig besproeid te worden, zodat er een 
relatieve luchtvochtigheid blijft bestaan 
tussen 70% en I 00%. Dit al naar gelang 
de soort. 

GEDRAG 
Dwergkameleons zijn trage dieren, ze 
lopen zeer langzaam (hun gang doet 
wat aan de manier van lopen van land
schildpadden denken) terwijl hun ogen 
aile kanten op draaien om een prooi te 
zoeken of om gevaar waar te nemen. 
Wanneer ze gevaar ontdekken, zoals 
mensen die ze willen bekijken, verstart 
het hele lichaam. In gevangenschap 
wennen ze na enige tijd aan mensen en 
eten zelfs vliegen uit de hand. 
Door hun goede schutkleur is het niet 
altijd eenvoudig om ze tussen de dode 
bladeren te ontdekken. 

BESCHRIJVING VAN DE DIVERSE 
SOORTEN 

BROOKES/A ANTOETRAE 
Het lichaam is grijs tot bruin. De kop is 
groenachtig met tussen de hooms een 
bruine zone. De rug . heeft een bruine 
band over de wervelkolom tot aan de 
basis van de staart. Deze soort lijkt veel 
op Brookesia ebenaui. B. antoetrae 
komt voor in het oosten van Mada
gascar op hoogtes vanaf 350 m. De tem
peratuur in het terrarium moet tussen 20 
en 27°C liggen en de relatieve lucht
vochtigheid moet tot 80% bedragen. In 
de zomer is een rustperiode van twee tot 
drie maanden belangrijk. 
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BROOKES/A LAMBERTON! 
Het lichaam is grijs met enige Iichte en 
donkere banden. Op de kop zitten twee 
grote bruine vlekken. Op de rug en 
staart zitten 13 paar stekels. De lengte 
bedraagt 68 mm waarvan 24 mm voor 
de staart. Deze soort komt voor in de 
omgeving van Fito in het centraal oos
telijk deel van Madagascar. 
Het terrarium kan ingericht worden 
zoals voor B. antoetrae. 

BROOKES/A THIEL/ 
Het lichaa111 is donker tot lichtbruin. Er 
zitten twee grote boorns op de kop en 
I I paar stekels op de rug. De lengte 
bedraagt 73 111111, waarvan 28 111111 voor 
de staarl. Deze soort is na Brookesia 
superciliaris de meest voorkomende 
soort. B. thieli ko111t voor Jangs de bele 
oostkust van Madagascar. Ik heb deze 
dieren o.a. in Marozevo en Hiaraka 
gevonden. 
De temperatuur in het terrarium 111oet 
tussen 18 en 27°C zijn en er moet een 
relatieve luchtvochtigheid tussen 70% 
en 80% heersen. Aangezien B. thieli 
ook wei eens klimt moeten er eni ge tak
ken of plan ten in het terrarium staan. 
Deze soort is eenvoudig in bet terrarium 
te verzorgen, ik heb er zelfs meerdere 
111alen mee gekweekt. Het vrouwtje legt 
tussen de twee en vij f eieren die bij een 
te111peratuur van 27°C en een relatieve 
luchtvochtigheid tussen 80% en 90% na 
65 dagen uitko111en. 

BROOKES/A BETSCH/ 
Het lichaa111 is beige met een grijsacbti
ge staarl. Op de kop zitten twee gele 
vlekken die naar achter in groen 
overlopen. Onder de ogen zitten 
enkele witte schubben. Op de kop heeft 
deze soort twee grote hoorns. Deze 
hoorns zijn botachtig hard en niet een 
soort zachte huidlob zoals dar soms bij 
Chamaeleo-soorten het geval is. De 
hoorns kunnen tot 4,5 111111 lang wor
den. Op de rug zitten bij deze soort tien 
paar stekels. De 111axi111ale lengte 
bedraagt 56 111m, waarvan 22 m111 voor 
de staart. 
B. betschi leeft in het oostelijke primai
re regenwoud van Madagascar (of war 
daar nog van over is) op een gemiddel
de hoogte van 1200 m. Het teJTarium 
dient zeer vochtig te zijn met een rela
tieve luchtvochtigbeid tot 95% en 
bekleed te zijn met vee! mos en enkele 
takken. De temperatuur 111oet tussen 
I8°C en 24 oc schommelen. Het is ver
standig om het terrarium om de andere 
dag te sproeien. 

BROOKES/A KARCHEJ 
Het licbaam is beige. op de kop zitten 
twee boorns en op de rug zilten negen 
tot elf paar stekels. 
Deze soon lijkt op B. thieli maar de 
stanrt is dikkcr. Het vrouwtje beeft klei
nere boorns dan bet mannetje. Een 
opvallend kenmerk is de vooruitsteken
de bek. De max imale lengte voor de 
mannetjes bedraagt 52 m111, waarvan 22 
m111 voor de staarl. Voor de vrouwtjes 
zijn deze waarden respectievelijk 37 
111111 en 14 mm. 
B. karchej leeft in het primaire regen
woud op een relatief geringe hoogte 
(800 m) in de regio van Marojezy in 
het 110orden van Madagascar. Deze 
soort houdt gecn rustperiode, heeft 
een hoge relatieve luchtvochtigbei0 
nodig (90%) en tempcraturen tussen 

Brookesia thieli op ecn takje. Foro: M. Kuijpers 20°C en 28°C. 
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BROOKES/A NASUS 
Deze B1vokesia-soort verschilt van vee) 
andere soorten door het aan weerszij
den van de ruggengraat afgeplatte 
lichaam (dit is ook het geval met B. 
superciliaris), hetgeen deze soort de 
vorm van een (dood) blad geeft. De 
lichaamskleur is zandbruin tot wat don
kerbruin. Sommige exemplaren hebben 
op de flanken enkele donkere strepen 
en/of vlekken. De mannetjes hebben 
een bredere staartbasis dan de vrouw
tjes. B. nasus heeft vier tot zes onge
paarde stekels op de rug en geen stekels 
op de staart. 
De maximale lengte bedraagt 52 mm, 
waarvan 17 mm voor de staart. Het dier 
wordt gevonden in het zuiden en zuid
oosten van Madagascar. De tempera
tuur mag schommelen tussen l6°C en 
24 °C. Van deze soort is een ondersoort 
bekend: Brookesia nasus paulani, die 
voorkomt op een hoogte van ongeveer 
1600 m in de omgeving van de 
Andri ngi tra. 

BROOKES/A PERARMATA 
Het lichaam is bruin tot donkerbruin. 
Dit dier ziet er uit als een stekelvarken. 
De kop, poten, rug en staart zijn bedekt 
met stekels. B. perarmata is een van de 
grootste Brookesia-soorten. Ze kunnen 
een lengte van l I 0 mm hal en waarvan 
44 mm voor de staart. In de natuur leeft 
dit dier tussen rotsen en dode bladeren 
in de omgeving van Antsalova in het 
centraal westelijk deel van Madagascar. 
Omdat B. perarmata goed in het terrari
um te verzorgen is, is het een van mijn 
favoriete soorten. De relatieve lucht
vochtigheid moet ongeveer 80% zijn. 
De temperatuur moet tussen 18 en 26°C 
liggen en een rustperiode van ongeveer 
twee maanden is wenselijk. B. perar
mata werd tot voor kort zelden gezien 
of gevangen. De oorzaak ligt in het feit 
dat de streek waar zij voorkomen als 
gevaarlijk wordt gezien omdat er vee) 

bendes veedieven zijn. Eind 1995 zijn 
er enkele dieren in de handel terecht 
gekomen (le Berre, pers. med.). Omdat 
deze soort vrij groot kan worden denk 
ik dat voortplanting in het terrarium 
geen groat probleem hoeft te zijn. 

BROOKES/A VADON/ 
Het lichaam is lichtbruin tot mosgroen. 
Deze soort heeft twee hoorns en 19 paar 
stekels op de rug en stuart. B. vadoni 
komt uitsluitend voor in de omgeving 
van Hiaraka op een hoogte van onge
veer I 000 m. Ik heb in juni 1993 een 
expeditie naar deze streek gemaakt 
maar helaas geen exemplaren van deze 
soort gevonden. De heer le Berre heeft 
in januari 1992 twee exemplaren 
gevonden en Andre Peyrieras heeft in 
de periode 1969-1973 een tiental dieren 
gevonden. In het terrarium moeten de 
dieren niet te warm zitten, tussen 15 en 
25°C. De relatieve luchtvochtigheid 
moet echter zeer hoog zijn, tot 95%. 
Het terrarium moet bekleed worden met 
mos. 

BROOKES/A DECARYI 
Het lichaam is bruinzwart, ook op de 
stuart. Op zijn kop heeft deze soort een 
v-vormig beenachtig uitsteeksel. Op de 
rug zitten tot maximaal tien paar ste
kels. De maximale Iengle van het man
netje bedraagt 63 mm, waarvan 27 voor 
de staart. Voor het vrouwtje zijn deze 
waarden respectievelijk 80 mm en 27 
mm. De mannetjes hebben een bredere 
staartbasis. In gevangenschap hebben 
paringen plaatsgevonden. Het vrouwtje 
legt tot vijf eieren. Er is mij verder niets 
bekend over de andere om:;tandigheden 
van de voortplanting in gevangenschap. 
Deze soort leeft in de omgeving van 
Ankarafantsika, in het noordwesten van 
Madagascar. De bodem in het terrarium 
moet bedekt worden met humus. dode 
bladeren en enige takken of planten. 
Relatieve luchtvochtigheid ongeveer 
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80%. Temperatuur in de winter mini
maal I5°C en 's zomers maximaal 
32°C. 

BROOKES/A EBENAUI 
Lichaam bruin tot bruinzwart. Achter 
op de kop een kam met enige stekels. 
Op de rug negen of tien paar stekels. 
Deze Brookesia-soort is vrij algemeen 
op Madagascar, hij komt voor in de 
regie van Tulear tot op Nosy Be. De 
lengte varieert per streek. In het zuiden 
worden de mannetjes maximaal 68 mm, 
waarvan 26 mm staart. De vrouwtjes 80 
mm met een staart van 28 mm. Voor de 
dieren uit het no01·den bedragen deze 
waarden voor de mannetjes respectieve
lijk 8 1 mm en 33 mm en voor de vrouw
tjes 92 mm en 39 mm. Aangezien deze 
soort op een groot gedeelte van het 
eiland voorkomt dient men een terrari
um in te richten waarbij rekening 
gehouden wordt met de plaats van her
komst. Het zuiden is droger dan het 
noorden en de dieren uit het zuiden heb
ben ook een rustperiode nodig van 
ongeveer twee maanden. Exemplaren 
uit het no01·den hebben geen rustperio
de, dit verklaart 111isschien het verschil 
in lengte. 
lk heb met deze soort in het terrarium 

Brookesia peyrierasi. 

gekweekt. Het vrouwtje legt 111aximaal 
vier eieren die bij een temperatuur tus
sen 24°C en 28°C na twee 111aanden uit
komen. Het grootste jong had bij het 
uitko111en een lengte van 30 mm, waar
van 12 111m voor de staart. 
lk voerde de jongen met termieten, niet 
stekende 111ieren, jonge krekels en kak
kerlakken. 

BROOKES/A DENTATA 
Het lichaam is lichtbruin tot grijs en 
bezaaid met knobbeltjes. Op de kop zi t
ten enige grote knobbels, de kop is zeer 
kort in verhouding met de rest van het 
lichaam. Op de rug heeft deze kleine 
soort zeven tot acht paar stekels. De 
maxi male Iengle bedraagt 43 mm waar
van 20 111111 voor de staart. B. dentata 
lijkt veel op Brookesia tubercula/a. 
Deze Brookesia-soort kom t voor in de 
omgeving van Suberbieville in het 
noordwesten van Madagascar en wordt 
zelden waargenomen. 

BROOKES/A MINIMA 
Dit is de kleinste Bmokesia-soort en 
tevens een van de kleinste gewervelde 
dieren ter wereld. Het lichaam is beige 
tot donkerbruin met vier Iichte strepen 
op de rug en een op de flank. De maxi-

Foto: M. Ku ijpers 
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Brookesia tuherculata, een van de kleinste gewervelde diercn tcr wereld. Foto: M. Kuijpers 

male lengte is 39 mm, waarvan 14 mm 
staan. Het dienje komt vrij algemeen 
voor in het no01·den van Madagascar in 
het primaire regenwoud. B. minima is 
door zijn gcringe afmetingen moeilijk 
te houden in gevangenschap aangezien 
de dieren erg kleine voedseldieren eten. 
lk heb ze in Ieven kunnen houden op 
een dicet van kleine insecten die ik ver
kreeg door dode bladeren boven het ter
rarium uit te schudden. Het terrarium 
moet vrij vochtig zijn. Temperatuur tus
sen I8°C en 27°C. 

BROOKES/A PEYRIERAS/ 
Het lichaam van deze kle ine Brookesia
soorl is be ige tot donkerbruin. De maxi
male Iengle is 41 mm met een staart van 
15 mm. Dit diertje heeft geen steke ls op 
de rug. B. peyrierasi komt uits luitend in 
het noordwesten van Madagascar voor 
e n op het e i land Nosy Mangabe. Ik heb 
zes dieren gevangen op Nosy Mangabe 
waar ze voorkomen op hoogtes vanaf 
350 m. Ook bij deze soort zijn de gerin
ge afmetingen een probleem bij de ver
zorging in het terrarium. Tk voerde de 
dieren op dezelfde manier als B. mini
ma. Van de in april 1993 gevangen die
ren zijn er op dit moment (maart 1994) 
nog drie in Ieven. Het terrarium moet 
zeer vochtig zijn met temperaturen Ius
sen l8°C en 28°C. 

BROOKES/A RAMANANTSOA I 
Deze soort heeft een donkerbruin 
lichaam en heeft kleine hoorntjes op de 
kop. Er zitten vier tot zes paar kle ine 
stekeltjes op de rug. B. ramanantsoai 
komt voor in het centraal oostelijk deel 
van Madagascar in de omgeving van 
Perine!. De Iengle is maximaal 43 mm 
met een staart van 18 mm. 

BROOKES/A TUBERCULATA 
De kleur van het lichaam is lichtbruin. 
Verder is het lichaam bedekt met kleine 
knobbels. Evenals de vorige vier soar
ten is dit een zeer kleine soort met als 
afmetingen 40 mm waarvan 14 mm 
staart. Het diertje heeft twee kleine 
hoorntjes op de kop en vier to t zes paar 
stekeltjes op de rug. Vanwege de gerin
ge afmetingen is deze soort niet 
geschikt voor verzorging in het terrari 
um . B. tubercufata komt voor op 
Montagne d ' Ambre bij · Diego-Suarez 
in het uiterste 110orden van Madagascar. 

BROOKES/A GRIVEAUDI 
Deze dwergkameleonsoort heeft een 
lichaam waarvan de kleur varieert van 
bruinzwart tot een gelige kleur met 
twee lichtere vlekken op de fl anken. Op 
de kop zitten twee hoorntjes en een 
kam. B. griveaudi lijkt vee! op 
Brookesia stumpfii. Aanvankelijk werd 
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M adagascar) vier eieren van 
17x8 mm (lxb). De eieren 
kwamen na 75 dagen uit. Een 
j ong sti erf bij de geboorte, de 
andere drie jongen bleven in 
Ieven en hadden bij de geboor
te als afmetingen 38 mm, 40 
mm en 41 mm. lk voerde de 
j ongen kleine insecten die ik 
tussen dode bladeren vond. B. 
griveaudi komt voor in de 
omgeving van Sambava in het 
noordoosten van M adagascar. 
waar hij leeft in het lage pri
maire regenwoud tussen 0 m 
en 900 m. Hij leeft ui ts luitend 
op de grond en houdt geen 
rustperiode. 

Bmokesia superciliaris. de mecst voorkomencle soon . Foto: M. Ku ijpcrs 

aangenomen dat het een grotere versie 
van deze soon was ( BRYGOO, 1978). De 
max i male Iengle bedraagt voor de man
netjes I 04 mm waarvan 45 mm staart 
en voor de vrouwtjes I I 0 mm waarvan 
47 mm staart. Ook met deze soort heb 
ik gekweekt. Een vrouwtje van 86 mm 
legde in j anuari (het is dan zomer op 

BROOKES/A STUM PFf! 
Over het algemeen is het lichaam 
donkerbruin tot gelig. Het komt ech
ter ook voor dat het lichaam danker
bruin is en de kop beige. Op de kop zit 
een grote kam bezet met stekels. Op de 
rug zitten acht paar stekels. Dezc 
Brookesia-soort is vrij stevig en goed te 
houden onder terrariumomstandighe

den. B. stumpfii komt alge
meen voor in het noorden van 
M adagascar. De maximale 
lengte bedraagt 93 mm met 
een staart van 33 mm. Deze 
soort houdt geen rustperi ode. 
lk heb van deze soort j ongen 
gekregen bij een groep van 
tien dieren die ik in een terra
rium van 50x30x40 em 
(lxbxh) verzorgde. Het terrari
um werd door een TL-buis 
verlicht en verwarmd door een 
verwarmingskabel op de 
bodem. De temperatuur 
varieerde van 20°C tot 34°C. 
Jk heb geen eieren gevonden. 
Op een gegeven moment zag 
ik enkele j ongen in het terrari -

Brookesia therezieni lijkt op Brookesia superci/iaris. Foto: M. Kuijpcrs urn lopen. 
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BROOKES/A SUPERCILIARIS 
Het lichaam van deze soort is evenals 
bij B. 1wsus lichtbruin tot beige. Op de 
kop zitten twee grote hooms en op de 
rug acht paar stekels. Dit is de meest 
algemene Brookesia-soort van Mada
gascar en tevens de meest uitgevoerde 
soort. Dieren uit het zuiden zijn over het 
algemeen niet groter dan 80 mm. Ik heb 
echter exemplaren in het noorden 
gevonden met een lengte van I 06 mm 
met een staart van 37 mm. Ook hier 
moet met de inrichting van het terrari
um rekening gehouden worden met de 
streek waar de dieren vandaan komen. 
Wat droger en een rustperiode voor die
ren uit het zuiden en zeer vochtig (rela
tieve luchtvochtigheid tot 90%) en geen 
rustperiode voor de dieren uit het noor
den. 
Volgens mijn ervaringen is dit de meest 
eenvoudig te kweken Brookesia-soort. 
De dieren uit het noorden leggen het 
gehele jaar door eieren. Een legsel 
bestaat uit twee tot vijf eieren van 
gemiddeld 14x5 mm (lxb). Afuankelijk 
van de temperatuur komen deze na twee 
tot vier maanden uit. Eieren, gelegd in 
mei, overwinteren in de natuur en 
komen twee maanden later uit. Als er 
voor de jongen voldoende klein voer 
aanwezig is Ievert de opfok geen pro
blemen op. 

BROOKES/A THEREZIENI 
Het lichaam is donkerbruin met twee 
grote hoorns op de kop en 12 tot 15 paar 
stekels op de rug en de staart. Deze 
soort lijkt wat op B. thieli maar is wat 
grater. De maximale lengte is 90 mm 
waarvan 37 voor de staart. B. therezieni 
leeft in het oosten van Madagascar in de 
omgeving van Perinet. Deze soort 
houdt een rustperiode van twee maan
den. Het terrarium moet in de zomer 
zeer vochtig zijn en de temperatuur in 
het terrarium mag varieren van l8°C tot 
24°C. 

DANKWOORD 
Met dank aan Andre Peyrieras voor alles wat 
hij voor mij gcdaan heeft gedurende mijn ver
blijf van negen maanden op Madagascar. 
Tevens wit ik Francois le Berre bedanken door 
wiens bemiddeling mijn verblijf op 
Madagascar mogelijk was. 

BROOKES/A SPECIES IN THE WILD AND 
CAPTIVITY 
In recent years, dwarf chameleons of the 
genus Brookesia have been regularly imported 
from Madagascar. Brookesia species do not 
differ significantly from Clramaeleo species at 
first sight. The claw like limbs and the tongue 
seem the same. Brookesia species are only 
found on Madagascar. where they inhabit the 
tropical rain forest. Most of the twenty or so 
species live on the ground. A few species 
climb into the vegetation. Brookesia species 
lay eggs. These hatch after two months at a 
temperature of 25°C. The hatchlings eat very 
small prey which makes them difficult to keep 
in captivity. These dwarf chameleons vary 
between 3-12 em in length. In the wild their 
diet consists of termites. spiders and small 
insects. In captivity they can be fed house 
flies. fruit flies, small crickets and small 
insects collected in the field. These small 
lizards only need a terrarium of 60x40x40cm 
(lxbxh) in size. In this size enclosure it is pos
sible to keep four Brookesia .mperciliaris. The 
temperature required varies between 16-34°C 
depending on the species. Relative humidity 
should be maintained between 70-100%. 
Brookesia species are very shy when first 
placed in a terrarium. Later they become ac
customed to their keepers and sometimes will 
eat flies from their hands. Some species have 
already been bred in captivity. notably, 
Brookesia thieli, Bmokesia ebenaui. 
Bmokesia gril'eaudi. Brookesia stumpfii and 
Bmokesia superciliaris. 
Information is provided on the range and on 
some aspects of captive management for nine
teen of these species. 
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AI is het aantal goede boeken over terrarium
dieren de laatste jaren enorm uitgebreid, hier
bij is het aantal verschenen boeken over ziek
ten bij deze dieren relatief achtergebleven. 
Mijn vreugde was dan ook groot bij het ver
schijnen van een degelijk boek over dit onder
werp, in dit geval over ziekten bij land- en 
waterschildpadden. 
Het boek is toegespitst op in Engeland veel 
gehouden schildpaddensoorten, zoals Testudo 
hermamri, Agrionemys lwrsjieldii, Testudo 
marginata, Testudo graeca, Terrapene soor
ten, Kinix.vs soorten, Trachemys scripta ele
gcms en Emys orbicularis, hoewel hierbij 
direct ook aangetekend wordt dat de beschrij
vingen veelal eveneens van toepassing zullen 
zijn op andere soorten. Overigens vraag ik mij 
af of Kinixys werkelijk een veel gehouden 
genus is in Engeland. Het werk is geschreven 
in een samenwerkingsverband van dierenart
sen en schildpadhouders, waarmee is voorko
men dat informatie van slechts een van deze 
twee groepen de bruikbaarheid van het boek 
voor de andere groep zou uitsluiten. Er wordt 
niet slechts puur theoretische informatie ver
strekt waarmee een schildpadhouder niets kan 
en evenmin wordt informatie over de (gezon
de) schildpadden zelf teveel benadrukt, waar
door het boek te oppervlakkig zou zijn gewor
den voor gebruik bij ziektegevallen. Wat 
betrcft de medewerkers aan het boek, zal de 
naam Andy Highfield vele schildpadhouders 
wellicht bekend in de oren klinken. Buiten het 
genoemde samcnwerkingsverband vormt het 
werk bovendien een bundeling van (relevante) 
gegevens uit iets minder dan honderd weten
schappelijke artikelen die in de periode vanaf 
ongcvccr 1957 zijn vcrschencn. In de tckst van 
het boek wordt netjes naar de betreffende arti
kelen verwezen. 
Na een kort voonvoord en dankwoorden. is de 
tekst van het wcrk ingcdccld in 24 (ongenum
merde) hoofdstukken. Naar mijn mening bad
den de hoofdstukken beter kunnen worden 
ingcdccld als paragrafcn onder ecn kleiner 
aantal overkoepelende hoofdstukken. Bij het 
opzoeken van onderwerpen maakt dit het 
raadplcgcn van de - gelukkig goede - index 
noodzakelijk. 
De eerste drie hoofdstukken behandelen alge
mene zaken als anatomic. waarop gelet dient 
te worden bij het beoordelen van de gezond
heid van een schildpad en bij het hanteren. 
Zoals in hct gehele boek. worden beschrijvin-

gen in de tekst op een treffende wijze gevisu
aliseerd door vele foto's en tekeningen (onder 
andere van wegen/meten, injecteren, en 
dwangvoederen van een schildpad met behulp 
van een maagsonde). Bovendien worden de 
belangrijkste punten steeds samengevat in 
afgegrensde kaders. Het vierde en vijfde 
hoofdstuk gaan uitgebreid in op overwintering 
en problemen die hierbij kunnen optreden, 
waama in het zesde en zevende hoofdstuk 
wordt ingegaan op voeding en ziekten door 
gebreken. In het hoofdstuk over voeding 
wordt aan de hand van de eerder genoemde 
soorten onderscheid gemaakt tussen voedings
patronen in de natuur en in gevangenschap van 
verschillende (land )schi ldpadsoorten. 
Opvallend is het stand punt van de auteur (en 
van mij) dat het bij veellandschildpaddenlief
hebbers geliefde eiwitrijke voedsel (katten- en 
hondenvoer) vrijwel geheel uit het dieet van de 
herbivore(!) dieren geschrapt dient te worden. 
Onder eiwitrijk voedsel blijken overigens ook 
bonen te vallen. De optredende problemen bij 
het voederen van voedsel met een hoog eiwit
gehalte worden onder meer getoond aan de 
hand van foto's van doorsneden van carapaces, 
waarop inwendige misvorm zichtbaar zijn. 
Overtuigender zijn wellicht de bcschrijvingen 
en illustraties van de effecten van voedsel met 
een hoog eiwitgehalte op de nieren (foto's van 
min of meer oedeem-achtige verschijnselen). 
Ter completering worden nog afwijkingen in 
de verhouding tussen de grootte van hct schild 
en het lichaam vermeld. 
Na deze eerste zeven hoofdstukken bchandelt 
de auteur in de volgcnde zcven hoofdstukken 
stuk voor stuk diverse uit- en inwendige infec
ties (bijvoorbeeld tekcn. wormcn. schimmcls. 
eencelligen etc.). In achtste hoofdstuk wordt 
apart ingegaan op oorzaken en de behandeling 
van diarree bij schildpadden. Bij elk infectie
type worden symptomen genoemd. alsmede 
mogelijke remedies. Op een uitstekende 
manier zijn hier in kaders zowcl de naam van 
de werkzame stof als de handelsnaam. fabri
kant en dosering genoemd. Ook op de wijze 
van toediening van de medicijncn wordt ingc
gaan. Overigcns bestaat het laatste hoofdstuk 
van het bock uit een bondig overzicht van aile 
ccrdcr in hct bock gcnoemde medicijnen met 
informatie zoals dosering en eventueel de 
referentie waaruit deze informatie afkomstig 
is. 
De hoofdstukken negen tot en met twaalf en 
vijftien en zestien zijn voor de doorsnee 
schildpadhouder wellicht minder van nut met 
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onderwerpen als anesthesie. operatiemetho
den, rontgenologie en euthanasic. In de hoofd
stukken denien en veenien tenslotte. wordt 
eerst ingegaan op kweek in gevangenschap en 
specifiek daarbij optredende problemen (bij
voorbeeld legnood). Hierna wordt een kon 
overzicht gegeven van de specifieke eerste 
levensbehoeften van de meest gehouden 
schildpadsoonen. Overigens zijn hierbij zaken 
als grootte van terraria en heersende tempera
tuur naar mijn mening sterk afhankelijk van de 
voorkeur van de betreffende verL.Orger. 
lk maak graag gebruik van de mogelijkheid 
via de Lacerta-reductic van dierenansen ver
kregen aanvullende informatie in de hieron
dervolgende alinea kon op te nemen. 
De opgesomde medicijnen zijn aan de Engelse 
markt aangepast. hetgeen betekent dat niet aile 
middelen hier verkrijgbaar zijn. en omgekeerd 
worden enkele in Nederland ingeburgerde 
middelen (bv. Telmin KH of Rintal plus ter 
bestrijding van nematoden) niet genoemd. Het 
tegen ectoparasieten voorgestelde middel 
Amitraz is zeker geen eerste keus. Het wordt 
namelijk als een van de weinige middelen 
opgenomen door de huid van het reptiel, in 
tegenstelling tot het aloude Neguvon. Van 
andere middelen wordt helaas geen gewag 
gemaakt. Prijzenswaard is overigens dat er 
vermeld wordt een middel als piperazine niet 
te gebruiken. Bij dierenartsen die niet erg thuis 
zijn in de schildpadden, zou die aanvechting 
kunnen bestaan. Terzijde: het op p. 147 ge
noemde frusemide moet furosemide zijn. 
Concluderend vormt dit boek een echte 
(onontbeerlijke?) aanrader voor de serieuze 

schildpadhouder. Hoewel het boek in eerste 
instantie geschreven is om dierenansen meer 
kennis met betrekking tot het genezen van 
schildpadden ter beschikking te stellen, is het 
de auteur loch gelukt het boek leesbaar te hou
den voor niet-dierenansen. Het nut van het 
boek voor de schildpadhouder lijkt mij tweele
dig; enerzijds kan het boek helpen ziekten te 
voorkomen door gefundeerde suggesties te 
geven voor onder andere geschikte voeding, 
giften van voedingssupplementen, en over
wintering. Anderzijds kan het boek de verzor
ger bij ziektegevallen helpen een diagnose te 
stellen en een geneeswijze te vinden, al zal 
misschien uiteindelijk toch een dierenans 
nodig zijn om een definitieve diagnose te stet
len bijvoorbeetd door uitvoering van een 
microscopisch onderzoek. Het verdient trou
wens aanbeveling bij raadpleging van een arts 
die niet at ter zake kundig is op gebied van 
schildpadden, het bock mee te brengen. 
Een nadeel van het boek zou de prijs kunnen 
zijn. Niet dat deze in een prijs-kwaliteit verge
lijking van het bock nu zo hoog is. maar meer 
omdat terrariumhouders vee) makkelijker 
bereid lijken een hoge prijs te betalen voor een 
mooi fotoboek dan voor een boek over ziekten 
bij terrariumdieren. Oat is jammer, want een 
boek als dit kan naar mijn mening zeker bij
dragen aan succes bij het verzorgen en kweken 
van schildpadden in gevangenschap. 

Victor Loehr 
Nipkowplein 24 

3402 EC IJsselstein 
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Hoewcl in ons lijtblad insecten en andere 
ongewervclde dieren weinig aan bod komen. 
en dan meestal nog slechts in de lijdende 
vorm. is er uiteraard niets op tegen deze 
wezens ccns de hoofdrol in het terrarium te 
Iaten spclcn. Aileen al de hocveelheid soorten 
is dusdanig overweldigend. dat een mens cr 
eigenlijk nooit op uitgekeken kan raken. Yoeg 
daarbij de meest spectaculaire gedragspatro
nen die wij uit de dierenwereld kennen. zo nu 
en dan bij het bizarre af. en de vraag dringt 
zich op waarom niet veelmeer liefhebbers hun 
terraria voor deze groepen inrichten. Degroot
te - of licvcr gezegd de kleinheid - van de 
beestjcs is waarschijnlijk de hoofdoorzaak. 
naast 'onbekend maakt onbemind'. 
Dit bock helpt beide problemen enigermate te 
overwinnen en geeft daarnaast als beginners
gids aanwijzingen over de inrichting van 
geschikte terraria. Naar het zich laat aanzien 
hebben de auteurs bewust voor de grotere 
soortcn gekozen. Minuscule sluipwespjes zal 
men niet aantreffen. wei (vogel-)spinnen, 
schorpioenen. forse duizend- en miljoenpoten, 
(roof- )wantsen, kevers. wandelende takken en 
bladcren, naast sprinkhaanachtigen en cen 
enkelc vlinder en mier. 
De ware liefllebbcr zal het boek te weinig 
diepgravend vinden. Zo bestaan er bijvoor
beeld over vogelspinnen speciaal op de ama
teur gcrichte monogratieen zodat de negen 
pagina's en drie soorten hier slechts een inlei
ding zijn. 
De opmaak van het werk is fraai, en wie houdt 
van hard gellitste. scherpe opnamen. komt 
hier aan zijn trekken. Echte macrofotografie 
ontbreekt. alsook een inleidend hoofdstukje 
daartoc. tcrwijl zich bij het merendeel van de 
mij bekcnde liefhebbers van het kleine spul 

'1 

zich juist vanuit die hock de l~1scinatie ontwik
keld heeft. Daarnaast vcrbaast het mij dat ncr
gens hct nut van ecn goed binoculair aange
prezen wordt. Dczc microscopen met een 
zwakkc vergroting waar men met bcide ogcn 
kan kijken. zijn idcaal voor het cchtc klcinc 
werk. Hiermee kan men hct uitkomen van 
eitjes volgen en hct detcnninercn - waarbij 
tellen en op vorm thuisbrcngen van allcrlei 
minuscule onderdclcn dikwijls noodzakelijk is 
- wordt een plezier. 
Uiteraard hebben de rcgcltjcsmakers ook ver
zonncn dat diverse soortcn slechts met 
CITES-papieren en dcrgclijkc gehouden 
mogen worden, zodat het obligate hoofdstukje 
'bescherming' geschreven kon worden. Hct 
ware nuttiger gewecst per behandelde soort op 
de zin of onzin van die papierwinkel in te 
gaan. en le wijzen op de noodzaak van het 
behoud van de nalllurlijke leefomgcving. 
Maar de liethebbers van ongewervelden wordt 
hel vuur nog niet zo na aan de schenen gelegd: 
misschien dat zij over enkele jaren wei harder 
piepen. 
In zijn algemeenheid doel hcl werk trouwens 
denken aan terrariumboekcn van twintig. der
tig jaar geleden: vol enthousiasme gemaakt. 
fraaic platen. basale kennis en een soms wat 
luchtig terzijdc schuivcn van onvermijdelijk 
optredende mocilijkheden. Ook het kopje 
'ziekten' waarondcr minder dan een halve 
kolom tekst staat en waar ccn bock uit 1961 
wordt aanbevolcn, geeft de indruk van een 
hobby die nog ccn tlinke ontwikkeling voor de 
boeg heeft. Dit bock is geschikt als eerste lei
draad, waarbij de klcurighcid de huisgenoten 
over de streep zou kunncn trckkcn. 

H.A.J. in den Bosch 
Zo<>logisch Laboratorium R.U. Leiden 

Postbus 9516. 2300 RA Lcidcn 
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Club lnsektExpresse is een club van en 
voor liefhebbers van vogels. 
reptielen, amfibieen 
en andere insekten
eters. ledereen kan 
er gratis lid van 
worden en er aile 
gewenste levende 
insekten en 
wormen kopen 

centraal bestel-. 
. fonurnrner. 

cO"s'48) 373388 

en profiteren 
van aile clubvoordelen! Punten sporen: 

g~ld verdienent 
ledere bestede gulden* /eve - • 
Hoalt u binnen I moond I rt u I 0 Punten op! 

Meer punten, 
meer korting! 

don ontvongr u 75 b .SOO Punten, 
Hoa/t u 8 000 P onuspunten .. _ 

Per 1.000 punten krijgt u 2% korting, 
per 2.000 punten krijgt u 4% korting, 
bij 10.000 punten wordt dot 20% 

rJ, • Unten binne 
on ontvongr u 150 bo n een ho/fjoor 

-.en hoo/t u binn I . nuspunren ..... 
don Ieven u dot ;.~o/::' 15.000 punren, 

en zo kunt u doorsparen tot 30.000 
punten voor moximao/ 60% korting 
op uw bestelling! 

. onuspunten op1 
·~arw.. · 

Postorder-service d 
heel Nederland 
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' 

Dinsdag: verzenddag! 
U bestelt telefonisch, 7 dagen per 
week. 24 uur per dag. Aile 
bestellingen die v66r dinsdag 
I 1.00 uur binnen zijn worden 
wekelijks verwerkt, zodat u ze QP 
woensdag bezorgd krijgt. 
(Uitzonderingen in overleg.) 

Betaling 
Als Club lnsektExpresse-lid 
machtigt u ons voor automa
tische afschrijving. dus daar heeft 
u verder geen omkijken naarl 

Club lnsektExpresse 
Postbus I 07 4 
3840 BA Harderwijk 
Telefoon (0548) 373388 

U bepaa/t zel( bij welke bestelling u 
de punten inwisselt \'Cor kontante korting. 
Er gelden aileen maximum kortings
bedragen bij inlevering vana( 15.000 
punten: 
von 15.000-20.000 punten: Hfl 200,
van 20.000-25.000 punten: Hfl 300,
van 25.000-30.000 punten: Hf/400,-

~ 3~4 ~ 5 ~6~ 7 ~8~~~~~00~ 

aantal per daasje 350 175 125 90 70 60 4,30 per doosje, ml 6,7,8 
per 3 daosjes x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11 ,55 per doosje volwassen 
per 6 daasje.s x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21,45 WASMOTTEN 
per 1 2 doos1es x 12 x 12 x 12 x 12 x 12 x 12 41 25 . 

' vaederdoos1e, ca . 70 

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 daasje 100 gr 

15,00 per doosje 500 gr 
30,00 per doosje 1000 gr 

per doosje I 1 0 stuks I middel formaci 
per 5 doosjes I 50 stuks I middel formaci 
per doosje I 1 0 stuks I groat formaci 
per 5 doosjes I 50 stuks I groat formaci 

KRULVLIEGEN* prijs FRUITVUEGEN* 
per doosje ca. 100 sl 
per 5 doosjes 
• (niet vl iegende 

huisvliegen) 

4,30 kle in of groat 
20,00 per kweekportie 

per 5 daosjes 
• (niel vliegende) 

prijs REUZEMEELWORMEN prijs 
2,50 per daasje 25 6 30 sl 
4,50 per daasje 1 00 gr 

15,00 per doosje 500 gr 
25,00 per doosje 1 000 g r 

prijs REGENWORMEN* 
7,50 per doosje 15 st 

30,00 per doosje 45 st 
10,00 per doosje 90 st 
37 50 per doosje 450 sl 

:. 'gewane of 
pn1s dendrobeana's 

KRECAVIT 

2~·~ mineraa l I vita mine-
' preporaat, 20 gr 

voor: 
• ZOOMED accessoires •terrariums •verlichting 

•verwarming... • ••• VRAAG DE CATALOGUS! 



Sp~ialiSt in 
ex:otisehe 
hu.isdi~ren 

Hagedissen 
Krokodillen 

Slangen 
Schildpadden 

Kild{.ers 
Salamanders · 

Insecten 
Terrariums 

Voedseldieren 
Aile benodigdheden 

~~-~ 
fWKtan~erUf I Schutsboomstraat 28 

Schaijk 
Telefoon 0486-461335 


