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VOOR EN ACHTERPLAAT : 
PHELSUMA LATICAUDA ANGULARIS MERTENS 1964 

Door: F. Bruse, foro's: E. Van Heygen 

AAeiding van de latijnse naam: 
angularis = hoekig, war slaat op de meer of minder driehoekige tekening op her achterste gedeelre van de 
rug. 

BESCHRIJVING: 

Phelsuma laticauda angularis is een nier al re grore phelsuma met een totaallengte tot 105 mm (kop-romp
lengte 52 mm). Vrouwelijke exemplaren bereiken een maximale lengte van 85 tot 90 mm. De vorm van her 
lichaam is iets slanker dan die van de nominaatvorm en de sraart is war meer afgeplat en aan de zijden fijner 
getand. In plaars van de drie rode langsvlekken op her achterdeel van de rug bij de nominaarvorm, heeft P. I. 
angularis enkel een rode, driehoekige rekening, die naar achter toe open is. Her kleurpatroon is, ondanks de 
blauwe oogring en her 'goudstof' op her voorste deel van de rug, fletser dan bij de nominaarvorm; de keel is 
echter van een intensiever geel dan bij de laatste. Als de phelsuma's zich wei bevinden, Iicht de blauwe oog
ring op en zet de intensieve kleuring voort tot aan de staarrpunt. 
Bij deze ondersoorr komen ook blauw gekleurde exemplaren voor. 

VERSPREIDING & BIOTOOP 

Phelsuma laticauda angularis komt van Antsohihy, dar ten oosten van de Narindabaai ongeveer halverwege 
Majunga en Nosy Be ligt. De ondersoort komt bovendien ook iets noordelijker voor, namelijk bij Befotaka 
en Maromandia. 
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VOORTPLANTING IN HET TERRARIUM 

Een terrarium met een grootte van 30 x 40 x 70 em is voor een koppel voldoende. De inrichting besraat uir 
twee sansevieria' s en enkele bamboesrokken, waarvan een als zonneplaats horizonraal op circa 15 em onder 
de bovenkanr van her terrarium is aangebracht. 
Phelsuma laticauda angularis behoort tot de zonminnende phelsuma's. Met deze omstandigheid moet men in 
elk geval bij de belichring rekening houden. Men kan een verlichring met TL-buizcn en een enkele haloge
nstraler, die de 'zonneplaars' tot 35 °C verwarmt, toepassen. Verder kunnen we her terrarium met een 50 watt 
HQL-lamp verlichren, in dit geval is de kleurinrensiviteit van de dieren her grootst. 
Phelsuma laticauda angularis legt in her regenseizoen dubbele eieren, die ofwel in de open bovenkanr van bam
boestokken ofwel eenvoudig tussen de sansevieriabladeren gelegd worden. 

Na het overbrengen van de eieren in een broedstoof bij een temperatuur van 26 oc, komen de circa 40 mm 
grote jongen na ongeveer 55 dagen uit. Bij hogere remperaturen wordr de ontwikkelingsduur overeenkomstig 
korter. 
De opkweek van de jonge dieren geschiedt her besre apart, daar de agressivireit met her groter worden van de 
jongen sterk toeneemt. 
Dejonge phelsuma's zijn iets bleker van kleur dan de volgroeide dieren; dit verandert echter met de roene
mende groei snel. 

SUMMERY BOA CONSTRICTOR 
LACERTA 58 (I) OKTOBER- NOVEMBER 1999 

Onderstaande summery hoort bij her artikel "Een hobby die je grijpt. Afgodslangen", van Abel Tasma in 
Lacerta 58(1) 1999 biz. 28. 

BOA CONSTRICTOR, A HOBBY THAT TAKES HOLD OF YOU 

The author describes how he keeps his Boa constrictor. Their terrarium is a modified aluminium shower cubi
cle constructed of two safety glass screens and two meranri plywood plates. At the bottom there is a water
reservoir with drainage. This water is slightly heated, which gives rise to a humidity inside of 75-90%. Light 
and warmth is provided by spotlights and halogen lamps, all together about 200 Watt. The inside is decora
ted with stumps and branches. The first years the owner experienced many health problems with his still 
young animals, resulting in several dead. However one of his remaining females, at the age of about five years, 
gave birth to eleven young. They look healthy and strong and are eager to eat the young mice that are being 
offered. 
In contrast to what is suggested in literature, the female didn't stop eating or defecating while being pregnant. 
Therefore this birth wasn't expected, although at the end of pregnancy some swelling of the abdomen of the 
animal was noticed. Also she behaved more aggressive than usual. The author stresses, that being a beginner 
in this hobby, it is very important to receive a lor of advice and support from experienced snake-keepers. 
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VERZORGING EN SUCCESVOLLE INCUBATIE VAN DE REUZEN
VLINDERAGAAM {Leiolepis guttata, CUVIER 1829) 

door 
Richard Struijk 

Wijnruitgaarde 19 2803 TG Gouda 

INLEIDING 

De afgelopen tijd worden Vlinderagamen (Leiolepis) 
geregeld ge"imporreerd en op hem-zen en bij handela
ren zijn ze relatief eenvoudig te verkrijgen. Meestal 
betreft het de gestreepte Vlinderagaam (Leiolepis be/
/iana), maar andere soorten worden eveneens aan
geboden. Ik kwam begin maart 1999 een viertal 
Reuzen Vlinderagamen (Leiolepis guttata) regen. De 
kleurenpracht, de 'Uromasryx-achtige' kop en her 
feit dat her vrouwtje duidelijk eieren met zich me
droeg, maakten dit tot zeer aantrekkelijke dieren in 
mijn ogen. Na de dieren een tijdje goed geobserve
rd te hebben, heb ik mij in de literatuur verdiept. 
Dit uiteraard om het een en ander over 
Vlinderagamen te weten te komen, in het bijzonder 
over L. guttata. Informatie over deze dieren bleek 
schaars. Bovendien betrof bijna aile informatie die 
beschikbaar was L. be//iana. Ondanks de geringe 
informatie die ik heb gevonden ben ik op 11 maart 
tot de aanschaf van een koppel overgegaan. 
Het doel van dit artikel is om meer informatie over 
de leefwijze en her houden van Vlinderagamen te 
geven en in het bijzonder over de incubatie van de 
eieren, omdat dit in ieder hoek ontbreekt. Dit arri
kel behandelt voornamelijk de reuzen Vlinderagaam 
(L. guttata), met hier en daar informatie over de 
gestreepte Vlinderagaam. (L. be//iana) 

SOORTEN EN VERSPREIDING 

Het genus Leiolepis is onderverdeeld in vijf soorren 
te weten: L. be/liana, L. guttata, L. peguensis, L. re
vesi en L. trip/oida. Deze laatste is pathenogenetisch 
(BECH & KADEN, 1990), wat inhoudt dat de 
voortplanting geschiedt d.m. v. eieren die zonder 
bevruchting tot ontwikkeling komen. L. be//iana en 
L. reevesi zijn weer onderverdeeld in de ondersoorren 
L. b. be//iana, L. b. ocellata, L. r. reevesi en L. r. rubri
taeniata. 
Aile Vlinderagamen hebben hun leefgebied in 
Zuidoost Azie. L. guttata komt voor in Thailand, 
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Laos, Vietnam en het uiterst zuidelijke puntje van 
China. Ieclere soort heeft z'n eigen specifieke habi
tat. 
Zo leeft L. be//iana voorallangs kusten terwijl L. gut
rata in overgangsgebieden van bos naar open, savan
ne-aehrig terrein, sehijnt voor te komen. Her Ieven 
aan de kust van L. be//iana heeft overigens rot gevolg 
gehad dar de lokale bevolking her dier als visaas ging 
gebruiken. De dieren werden aan een vishaak 
gespierst om grote roofvissen te vangen (MATZ & 
VANDERHAEGHE, 1977). 

BESCHRIJVING 

Mannerjes en vrouwtjes van L. guttata hebben een 
zeer versehillend uirerlijk. Het zal dus ook niet 
moeilijk zijn om een koppel samen re stellen, tenzij 
er gedaeht wordr dat man en vrouw verschillende 
soorten zijn. Het mannetje van L. guttata is ongeveer 
4 5 em lang en fraai gekleurd. Het meest opvallende 
is de helder oranje kleur die het dier in de nek, op de 
dijen en in een streep op de zijkanten heeft. Onder 
de oranje srreep op de zijkant bevindr zieh een 
blauwzwarte band die door verricaal witte srreepjes 
wordt onderbroken. De rest van her liehaam is grij
zig van kleur. De onderzijde is cremekleurig. Verder 
heeft het mannetje, net als het vrouwtje overigens, 
een fraai motief dat aan een bijenraat doer denken. 
Dit morief loopr vanaf de kop over de rug door en 
vervaagr een stuk voorbij de staarrworrel. Het 
vrouwrje is in regenstelling rot de man een stuk klei
ner en homer van kleur. Ze is ongeveer 25 em lang 
en is geheel (donker) olijfgroen. Op haar rug lopen 
vanaf de sraarrworrel rwee gele srrepen tor in de 
oksels van de voorpoten. Over de liehaamsbouw van 
de dieren valr ten eersre te vermelden dar zij goed 
gespierde aehrerpoten bezirten die ze in staar stellen 
goed re graven, te rennen en re springen. Ten 
rweede zijn de beweegbare ribben zeer opvallend. 
Deze maken her de Vlinderagamen mogelijk zieh 
zeer plat en breed re maken. Hierdoor wordt her 
oppervlak van her lichaam vergroot teneinde maxi-
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maal zonnestraling op te vangen. Dit verkort de 
opwarmtijd van de dieren waardoor zij minder lang 
kwetsbaar zijn voor vijanden. Dit schijnt overigens 
niet het enige voordeel van de beweegbare ribben te 
zijn. De dieren maken er ook gebruik van als een 
soort zweefinstrument bij een val of sprong. Hierbij 
wordt het oppervlak zo groot mogelijk gemaakt om 
een zo hoog mogelijke luchtweerstand te krijgen 
waardoor zij als het ware zweven (COGGER & 
ZWEIFEL, 1992). Er zijn zelfs mensen die beweren 
dar de dieren in staat zijn zweefvluchten van wei 20 
tot 30 meter te maken. Bovendien zouden de dieren 
bij gevaar in de Iucht springen en een stukje zweven 
(SCHMIDT & INGER, 1958). Of dit echt zo is 
valt te betwijfelen, omdat zweven nu eenmaal niet 
zo snel gaat als rennen. Voor dieren die zich in 
bomen of struiken bevinden zou her bij gevaar wei 
een goede ontsnappingsmethode kunnen zijn. 

LEVENSWIJZE 

Vlinderagamen zijn behoorlijke gravers die lange 
holen maken waarin ze zich bij gevaar terugrrekken. 
Zij brengen de nacht in hun holen door, maar ook 
grote del en van de dag. 's Ochtends vroeg warm en 
de agamen zich op de hierboven beschreven manier 
op. Zijn ze eenmaal opgewarmd dan gaan ze op 
voedseljacht. Hierbij kunnen ze handig gebruik 
maken van hun springkracht om bijvoorbeeld libel
len of andere vliegende insecten uit de Iucht te van
gen (SCHMIDT & INGER, 1958). Daarnaast 
eten ze ook niervliegende insecten en wat groenten 
en fruit. Uit eigen waarneming is gebleken dat L. 
guttata ook graag klimt hergeen niet verwonderlijk 
is gezien hun leefwijze nabij bossen. 

VERZORGING 

Omdat her vrouwtje hoogzwanger was besloor ik 
om her mannetje en het vrouwtje (voorlopig) apart 
van elkaar te huisvesten. Dit, omdat ik het vrouwtje 
aile rust gunde. De maten van her terrarium van her 
vrouwtje zijn 42 x 55 x 35 em (lxbxh) en die van her 
mannetje 45 x 100 x 50 em (lxbxh). Als bodemsub
srraat gebruik ik in beide terraria een zand rurf
mengsel (4: 1). Her terrarium van het vrouwtje heeft 
een kurken achterwand waar geregeld gebruik van 
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wordt gemaakt om te klimmen. Het mannetje heeft 
geen kurken achterwand om langs te klimmen, 
daarom heb ik een aantal dikke takken in het terra
rium geplaatst om te klimmen. De temperatuur van 
de terraria probeer ik rond de 27 tot 29°C re hou
den en onder de spot ongeveer 30 tot 32°C. De ver
warming gebeurt d.m.v. reflectorlampen. De dieren 
warmen zich hieronder graag op en doen dat door 
zich helemaal plat te maken. Na verloop van tijd heb 
ik bij het mannetje een UV lamp gehangen, het
geen een nog heldere kleuring van het dier tot 
gevolg had. 's Nachts koelen de terraria af tot 
kamertemperatuur. Verder beschikken de dieren 
altijd over schoon drinkwater waaraan eens in de 
week een vitaminepreparaat wordt toegevoegd. 
Ook worden de terraria geregeld gesproeid om de 
luchrvochtigheid op peil te houden. Bij het sproeien 
vertonen man en vrouw een verschillende respons. 
Waar her mannetje rustig blijft zitten als er 
gesproeid wordt raakt het vrouwtje helemaal in 
paniek. Zij heeft zich hierdoor een keer verwond 
doordat ze uit paniek regen de schuifruit aan rende 
en haar bek beschadigde. Dit kan wellicht verholpen 
worden door de dieren goede schuilplaarsen te 
geven. Dit geeft her dier de gelegenheid om bij her 
sproeien weg te kruipen. De schuilplaatsen zijn voor 
deze dieren redelijk simpel re creeren. Daar her 
echre gravers zijn, graven zij wanneer zij de moge
lijkheid krijgen een eigen hoi. Her is dus zaak om 
her bodemsubstraat een behoorlijke dikte te geven. 
Een andere manier is om in een gedeelte van her ter
rarium een plaatselijke verhoging te maken. Ik 
gebruik deze laatste methode door in de hoek die 
her verst van de warmtelamp verwijderd is een flin
ke heuvel te maken. De dieren graven er dan zelf een 
hoi in en zullen hierin veelvuldig schuilen en de 
nachten doorbrengen. Het is belangrijk om ervoor 
te zorgen dar er geen instortingsgevaar is. Dit kan 
gerealiseerd worden door de heuvel goed vochrig te 
houden of er toch zelf een hoi in te maken van bij
voorbeeld PVC-pijpen. Ter decoratie bevinden zich 
in beide terraria enkele kunstplanten. Tot slot valt 
nog te vermelden dar de dieren goed kunnen sprin
gen. Vooral de man zie ik dir dikwijls doen. Bij her 
eventjes openlaten van de schuifruiren springt hij 
dan ook wei eens een flink eind uit her terrarium. 
Her is dus ook aan te bevelen om de dieren een hoog 
terrarium te geven. 
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Leiolepis guttatll man 

Volgens sommige auteurs ercn Vlinderagamen in de 

vrije naruur hoofdzakelijk groenvoer mer als aanvul
ling insecren (WALLS, 1996) . In gevangenschap 
verronen de dieren ech rer een nadrukkel ijke voor

keur voor dierl ijk voedsel. M ijn vro uwrje eer bij
voorbeeld aileen maar d ierl ijk voedsel en heefr nog 
nooir iers van de aangeboden groenren en frui t 

gegeren. Her mannerje lust op z' n cijd daarenregcn 
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wei wac groenvoer zoals sla, and ijvie, banaan en 

appel. Maar ook bij hem gaar de absoluce voorkeur 
uir naar levend voer. Die bestaat ui r krekels, spin

nen, meelwormen, m oriowormen, wasm odarven en 

regenwormen waarvan de laarsre aileen door her 
mannerje genurrigd worden. Voora l deze regenwor

men lijken mij een goed voedsel , omdar zij de nod i
ge mineralen bevarren. Her mannerje eer als h ij de 
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kans krijgr erg veel en na verloop van tijd neemr hij 
het voedsel ook uit de hand. Het vrouwtje eet een 
stuk minder en is ook veel schuwer. Ik voer de die
ren om de een a rwee dagen. Hierbij wordt het 
voedsel bepoederd met Korvimin® en extra kalk. 
Deze kalk bestaat uit gemalen eierschalen (gekookr), 
slakkenhuisjes (gekookt) en sepia. Op dit dieet lij

ken de dieren her goed te doen. 

REPRODUCTIE 

Over de reproductie van Vlinderagamen is nog zeer 
weinig bekend. De mannetjes gebruiken de heldere 
kleuren op de zijkam van her lichaam om vrouwtjes 
te Iokken om er vervolgens mee te paren. Verder is 
her bekend dat Vlinderagamen hun eieren in een 
kamer van hun holleggen (WALLS, 1996). Er is 
mij geen bruikbare informatie bekend over hoe men 
deze dieren tot voortplaming kan Iaten overgaan in 
gevangenschap. Her is mijns inziens wellicht nuuig 
om te kijken naar de klimatologische omstandighe
den in her verspreidingsgebied van de dieren. Voor 
L. guttata betekem dar warme zomers (± 30°C) en 
milde winters (± 20°C). Daarnaast zijn de zomers 
vochtig (meer dan 400 mm neerslag) en de winters 
droog (minder dan 25 mm neerslag - De Grote 
Bosadas). Misschien is her naboorsen van deze 
omstandigheden doorslaggevend voor de voortplan
ting van L. guttata in gevangenschap. 
Ikzelf hoefde deze trues niet toe te passen, omdat ik 
zoals eerder gezegd een zwanger vrouwtje in mijn 
bezit had. Eieren zou ik dus zeker krijgen. Maar hoe 
incubeer je die dan succesvol? Geen enkel hoek kon 
her mij verrellen en voor zover ik weer had nog nie
mand met L. guttata gekweekt. De enige persoon 
die dezelfde dieren in zijn collectie had was Marcel 
Briegoos. Hij adviseerde mij om de eieren in voch
tig vermiculiet bij ± 30°C te incuberen. Nu was her 
maar afwachten wanneer her vrouwtje zou gaan leg
gen. Omdat ik wilde dat het vrouwtje de eieren op 
een geschikre plaats kon afz.etten plaatste ik een 
plastic bak gevuld met vochtig zand in her terrari
um. Hier overheen legde ik een sruk kurkschors dar 
de plastic bak voor de helft bedekte. Her vrouwtje 
was ondertussen een beetje gewend en zonde veel 
onder de spot. Her enige probleem was dar ze niet 
at. Een mogelijke verklaring is de zwangerschap, in 
combinatie met de stress die ze door de import heeft 

Lacerta 58(2) * 2000 

opgelopen. Om te kijken hoeveel her vrouwtje zou 
afvallen na her leggen van de eieren heb ik haar van 
revoren gewogen. Her gewicht bleek 36 gram. Vijf 
dagen na de aanschaf (I 6-03-1999) legde her 
vrouwtje om± 12.00 uur vijf eieren. Een van de eie
ren was een stuk kleiner en een ei had een half
doorzichtige kalkschaal (kalkgebrek?). Ze werden 
echter niet in her vochtige zand gelegd, maar 
gewoon op her zand-turfmengsel recht onder de 
spot. Gelukkig was ik op her moment van leggen 
thuis, zodat ze direct weggehaald konden worden. 
Ik heb de eieren verdeeld in rwee verschillende bak
jes met vochtig vermiculiet. Her eerste bakje, waar 
drie eieren in gelegd werden was een krekeldoosje 
waarvan ik in de deksel een groot vierkant gat had 
gemaakt. Her rweede bakje was een boterkuipje 
waarbij ik in de deksel rwee sleufjes had gemaakt. 
Hierin werden twee eieren gelegd, waaronder her 
halfdoorzichtige. Vervolgens werden de eieren in 
een broedstoof ("au-bain-marie") gelegd waarvan ik 
de temperatuur op zo'n 29 a 30°C probeerde te 
houden. Vanaf her begin werden de eieren om de 3 
a 4 dagen besproeid met lauwwarm water. Dit leek 
mij ook wei nodig aangezien de eieren deukjes kre
gen als ze een keer Ianger dan 4 of 5 dagen niet 
besproeid waren. De eieren namen in her begin veel 
water op en er was dan ook een flinke roename van 
her volume zichrbaar. Her vrouwtje dar er sterk ver
magerd uirzag, at na de bevalling direct een krekel. 
Na wegen bleek zij nog maar 28 gram te wegen. Dar 
is dus een verlies in lichaamsgewicht van ruim 
22%. Door goed te voeren kwam ze gelukkig weer 
snel op gewicht en op 03-04-1999 woog ze al weer 
36 gram. In tegensrelling tot her vrouwtje ging her 
met de eieren minder goed. Op 21-03-1999 werd 
op her kleinste ei (uit her krekeldoosje) schimmel 
ontdekt en op 24-03-1999 is her ei verwijderd, 
omdat her helemaal ingevallen was. Nog rwee eieren 
ondergingen herzelfde lor en werden respectievelijk 
op 30-03-1999 en 06-04-1999 verwijderd. Er 
waren nu nog maar twee eieren over; een in her kre
keldoosje en een in her boterkuipje (her halfdoor
zichtige). Her ei in her krekeldoosje ginger na ver
loop van tijd war "kazig" uitzien, maar viel niet in. 
Op 19-05-1999 kroop, na 64 dagen, eindelijk een 
jonge L. guttata uit her halfdoorzichtige ei en wer
den mijn geduld en moeite ruimschoors beloond. 
Her diertje had een lengre van 12,5 em. Her laatste 
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ei heb ik op 06-06-1999 opengemaakr, omdar ik 
vermoedde dar dir roch niers meer zou worden. Her 
bleek helemaal verhard te zijn van binnen. 

HETJONG 

Her jonge dier werd in een plastic bak mer vochrig 
zand geplaarsr. De plastic bak werd op een warmre
mat gezet die voor een temperaruur van ongeveer 
2rc zorgde. Verder had her dierrje een halve roiler
rol als schuilplaars en een klein warerbakje rot de 
beschikking. Een klein kunsrplanrje complereerde 
her geheel. Aangezien her dierrje bij her uirkomen 
nog een kleine dooierresr had at her de eersre week 
nier. Na negen dagen werd de eersre kleine wasmot 
geaccepreerd. Hierna ging her jong iers regelmariger 
eren, zij her zeer weinig. Her voedsel dar werd aan
geboden besrond uir wasmorlarven, pas vervelde 
meelwormen en buffalowormen die alrijd mer her 
preparaar Korvimin® bepoederd werden. Regen
wormpjes werden evenals krekelrjes nier gegeten. Na 
een maand heb ik her dierrje overgezer in een klein 
aquarium mer warmrelamp, zodar her zich onder de 
spot kon opwarmen wanneer hij dar zelf wilde. De 
maren van dir aquarium zijn 20 x 30 x 20 em 
(lxbxh). De inrichring besraar uir srrandzand, een 
kunsrplanrje,een warerbakje en een schuilplaars in 
de vorm van een halve roilerrol. Voor her srrandzand 
heb ik gekozen, omdar hier veel kalk en mineralen 
inzirren (Veldkamp, persoonlijke mededeling) war 
her dierrje ten goede komt. Zo af en roe zie ik her 
jong een likje van her zand nemen. Eens in de week 
wordr er rijkelijk gesproeid. Net als zijn ouders gra
ft her jong z'n eigen hoi en springt hij erg veel. Bij 
her hanreren van her jong is her erg belangrijk her 
zeer goed vast te houden, want hoe klein ze dan ook 
mogen zijn, rennen kunnen ze. En achter zo'n klein 
dierrje aanrennen dar overal russen en onder kan 
kruipen is geen lollerje. Bij her beetpakken lier her 
jong mij ook een keer een leuke true zien. Ik had her 
jong op de grond vast om hem naast een liniaal op 
re meren roen hij zijn achrerlichaam in de Iucht srak 
en mer her uireinde van z'n sraarr als een worm over 
de grond bewoog. Dir zal hoogsrwaarschijnlijk zijn 
om predaroren de aandacht op de sraarr re doen 
vesrigen, zodat her dier nog een kans op ontsnappen 
heeft. Tot op de dag van vandaag eer her jong nog 
steeds nier veel en groeit her ook nier erg hard. Vijf 
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maanden na z'n geboorre is z'n lengte slechrs 16,5 
em. Wel is hij krekelrjes gaan eren. 

NAWOORD 

Leiolepis guttata is een zeer fraaie en interessante 
hagedis die, mits aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan, goed re houden is. Her is alleen jammer dar 
er bijna geen waardevolle informarie over de dieren 
te vinden is. Met dit arrikel hoop ik liefhebbers en 
ge"interesseerden meer informarie te hebben gegeven 
over de verzorging en incubatie van L. guttata. 
Vooral de incubatie lijkr mij een waardevoJ onder
deel, omdat er in de toekomst wellichr rr~er import 
van zwangere dieren zal plaarsvinden en er dan in 
ieder geval informatie is over hoe men de eieren kan 
incuberen. Mij is her mer veel moeire gelukr om een 
ei uir te Iaten komen, maar de meeste eieren van 
andere drachtige vrouwrjes zullen nooir zijn uirge
komen. Dir is naruurlijk heel erg jammer en zoals 
blijkt onnodig. Achteraf denk ik dar ik de eieren 
misschien iets te vaak besproeid heb en dar de uirval 
daarom juist zo groot was. Her feit dar er dieren 
ge"importeerd worden die in hun voorrplantingsperi
ode zitten vind ik een slechte zaak. Als er al dieren 
uit her wild moeten worden gehaald dienr dar niet 
vlak voor of rijdens de voortplanringsperiode plaats 
re vinden maar erna, zodat natuurlijke populaties 
niet nog eens extra lijden! 
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MAINTENANCE AND SUCCESFULL 
INCUBATION OF THE GIANT BUT
TERFLY AGAMID (LEIOLEPIS GUT
TATA) 

At the beginning of March, I purchased a beauti fu l 

pair giant butterfly agamas (Leiolepis guttata). The 

female was pregnant. This species (one our of five) 

can be found in T hailand , Laos, Vietnam and South 
C hina where it inh ibits intermediate areas between 

forests and areas that are more open. Except for this 
bit of information, there is little useful known about 

these creatures so I had to find out how to keep 

them successfully o n my own. With the idea of the 
pregnant female in my mind, I housed male and 

female individually to minimize stress. T he tempe-

Leiolepis gtttrata man 
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Leiolepis guttata jong 

rature of the terrariums is kept at 27 - 29°C wi th a 

basking spot of 30 - 32°C. Humidity is kept at a 
reasonable high level by frequently misting. Bottom 
substrate exists of a sand pear-mixture (4: l) from 
which I made a small hill on one side of the terrari

ums so they could d ig their own burrow. Be sure the 

burrow cannot collapse by keeping the substrate 
moist! Anoth er recommendable item is to provide 

the lizards with some branches in wh ich they can 
and will climb. The diet of the lizards co mains cric

kets, mealworms, super worms, earthworms, wax 

worms, fruit and vegetables. T his way of mainre
nance seems to work fine, having healthy active 

lizards as a resul t. Five days after acquiring the 
lizards, the female laid five eggs, wh ich were put in 
an incubator ("au-bain marie"). I tried to keep the 
tempera[Ure a t 29°C- 30°C and misted the eggs fre

quently. After 64 days one of the eggs hatched 
giving me a 12,5 em. tall you ng gianr butterfly aga
mic!. T he youngster was (eventually) housed in a 

small aquarium with beach sand floor coverage. H is 
care is the same as that of the adults although he 
does not eat much and he does not grow fast. 
Nevertheless, he looks very healthy. 

Foro's: Richard Struijk 
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PHASMIDA 
door 

Hay de Bi tter junio r 
Kievirsrraar 31 , 5932 PM Tegelen 

Phasmida is her Latijnse woord voor Wandelende 
Takken. 

Phasmida ko mt van her Larijnse woord Phasma, dar 
berekenr .,spook". 

Wandelende Takken ZIJn m akkclijk re houden en 
ook nog lcuk. 

Er zijn heel veel soorren Wandelende Takken, meer 
da n een normaal mens zich voorsrelr, maar er zi jn 
ook nog een helebocl soorren nog nice o nrdekr. 

O ver de hele wereld zijn o ngeveer 2500 soorren 
beschreven , her rorale aanral soorren word r geschar 
op o ngeveer 4000. 
Er zijn ook heel veel mooie soorrcn, maar ze zijn 
niet allemaal even makkeli jk. 

Een aanral makkel ijke soorren d ie je ook goed op de 
hand kunr pakken zijn: 

Ev:tfltosoma tiaratum, Baculum extradentatum en 
Cnmusius mo1:osus. 

Een insecrarium (een bak voor insccren) mocr zeker 

Camusius morosw 
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3x zo groot zijn als het dier zelf. Een goede maat 
voor een insectarium met drie Wandelende Takken 
van het soort Extatosoma tiaratum is 60 em hoog, 29 
em breed en 25 em diep (ook goed voor andere 
soorten). 
Maak het insectarium van hout en het ruitje aan de 
voorkant van plexiglas, als het insectarium bij het 
raam staat, maak dan de achterkant ook van plexi
glas. Denk eraan, een insectarium voor Wandelende 
Takken moet voor elke Wandelende Tak hoog zijn 
en zorg voor goede ventilatie! In deze alinea zal ik 
wat over Wandelende Takken in het algemeen 
bespreken. 
Wandelende Takken eten voornamelijk braambla
deren, maar ook eiken- en rozenbladeren en som
mige soorten ook klimop. Sproei elke dag. Eitjes 
moet je in een doosje hoven op wat vochtige pot
grand leggen. Sproei in het bakje met eitjes onge
veer 1 x per week en hou de eitjes bij kamertempe-

ratuur. 
Hier onder zal ik wat vertellen over de soorten 
Extatosoma tiaratum, Baculum extradentatum en 
Carausius morosus. 

Extatosoma tiaratum 

UITERLIJK 

De vrouwtjes zijn lichtbruin of bruingroen, Iicht 
gedoornd, worden ongeveer 14 em groot en lijken 
op een blad. De mannetjes zijn donkerbruin, heb
ben lange vleugels en worden ongeveer 9 em lang. 

LEEFTIJD 

ongeveer 1 tot 1 ,5 jaar. 

LEEFGEBIED 

Ze Ieven in droge wouden in Australie. 

VOORTPLANTING 

Het Extatosoma tiaratum vrouwtje heeft eigenlijk 
geen mannerje nodig om eitjes te leggen, maar met 
een mannetje erbij komen er meer eitjes uit. Na 6 

rot 8 maanden komen de jongen uit. 
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7mm 

Extatosoma tiaratum ei 

Baculum extradentatum 

UITERLIJK 

De vrouwtjes zijn donkerbruin, worden ongeveer 
11 em groot en hebben aan de midden en achterpo
ten kleine lobben. De mannetjes worden ongeveer 
7 em groor. 

LEEFGEBIED 

Ze Ieven in srruiken in Vietnam. 

LEEFTIJD 

Ongeveer 1 jaar. 

3mm 

Baculum extradentatum ei 
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VOORTPLANTING 

De Baculum extradentatum vrouwtjes hebben geen 
mannetjes nodig. Na 2 rot 6 maanden komen de 
jongen uit. 

Carausius morosus 

De Carausius morosus is de bekendsre Wandelende 
Tak. Hij wordt ook wei de Indische of de 
Laborarorium Wandelende Tak genoemd. 

1 mm 

Carausius morosus ei 

UITERLIJK 

De vrouwrjes zijn lang en dun, bruin of groen en 
worden 7 tot 8 em lang. 
Mannetjes komen aileen uit eieren die bij 28 tot 
30° C zijn uitgebroed. 

LEEFTIJD 

De dieren worden ongeveer 1 jaar oud. 

LEEFGEBIED 

India. 
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VOORTPLANTING 

De Carausius morosus vrouwtjes hebben geen man
netjes nodig voor de voortplanting. 
Na 3 tot 8 maanden komen de jongen uit. 

Extatosoma tiaratum 

Een goed hoek voor beginners is: 
BRUINS. E., 1999 Terarrium encyclopedic 
Productions b.v., Lisse. 

Voor meer informatie bel of schrijf naar: 

Hay de Bitter (junior) Tel. 077-3740931 

Tekeningen: Hay de Bitter (junior) 
Foro's: Eugene Bruins. 

VAN DE REDACTIE 

De auteur is pas 13 jaar en heeft dit artikel zelfstan
dig geschreven. Desondanks heeft de redactie nage
noeg niets hoeven te verbeteren. 
Onze complimenten! 

PHASMIDA 

Some information is given on how to keep walking
sticks. A short description is given of Extatosoma 
tiaratum, Baculum extradentatum and Carausius 
morosus, their mean lifespan, their region of origin 
and their parthenogenetic reproduction. 

Note: the author is 13 years old. 
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VERZORGING EN KWEEK VAN DE WEST-AFRIKAANS£ 
VETSTMRTGEKKO (HEMITHECONYX CAUDICINCTUS, 

DUMERIL, 1851) 
door 

Anwine Deley 
De Gamerr 22- 16, 6605 WE W ijchen. 

. . 
Hemitheconyx caudicinctus Foro: Antoine 

INLEIDIN G 

Twee jaar geleden heb ik b ij een handelaa r een 
kweekgroep Ye rsraartgekko ' s aangeschafr. Her 

groepje besw nd u ir cen manncrje en rwee vrouwrjes. 
De d ieren waren in slech re condiric en ondanks 

rcgelmarig dwangvocren en een behandel ing mer 
Merron idazole® (regen fl agellaten) en Fenben

dazole® (regen wormen), zijn de rwee vro uwrjes 
wch overleden. Her mannerje heeft her overleefd en 
was een paar weken later weer in redelijk goede con
d irie. 

L'lter op een beurs kwam ik rwee moo i oranje gere

kende jo nkies regen bij een Dui tse liefhebber. Dir 
b leken larer rwee vrouwrjes re zijn. Ik schar dar de 

dierrjes b ij aankoop zo 'n rwee a d rie maanden oud 
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zu llen zijn geweesr. De opfok liep probleemloos en 
na ongeveer 7 maanden zorgden beide vrouwrjes al 
voor eieren. 

BESCHRIJVING 

De Versraarrgekko behoorr net als de bekende 
Luipaa rdgekko (Ettblepharis mamlarius) wr de fami
lie der Gekkonidae en de subfam ilie der 

Eublepharinae of 'ooglid gekko's' . Andere !eden van 
deze (sub) f:m1ilie zijn o.a. Coleonyx, Gonittrosaurus, 

Holodactilus en Aeluroscalabotes. H er ges lach r 
Hemitbeconyx besraar u ir rwee soo rren: 
Hemitheconyx caudicinctw uir west Afrika en 

Hemitheconyx taylori uir Somalie. 
Q ua lichaamsvorm lijkr de Yersraarrgekko vee! op 
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de Luipaardgekko. H er verschil is dar de Versraarr 
iers korrere poorjes heefr, een war meer afgeronde 
snuir, korrere renen en een korrere sraarr. In regen
srelling rot de Luipaardgekko is de Versraarrgekko 
gebandeerd. Deze banden zijn om en om lichr- en 
donkerbruin geldeurd, mer enkele donkere srippen 
op de Iichte banden. Tussen de Iichte en donkere 
banden loopr een fljn wir randje. Aan de basis van 
de sraarr heefr deze gekko ook nog een roesr
bruin/oranje band. De kop is iers bruiner dan de 
Iichte dwarsbanden en is op her achrerhoofd afgezer 
mer een donkerbruine srreep die rerugloopr naar de 
clonkere ogen. De buikzijde is wit, evenals de randen 
van de oogleden. E r besraan voor zover ik weer drie 
kleurvarianren: een o ranje vorm , waarbij de lichre 

srreep; en een 'albino' vorm, deze is lichrb ruin/wir of 
oranje/wir gebandeercl. De jongen hebben dezelfde 
kleur als de ouders. 
Her geslachrsonderscheid is vooral op larere leefrijd 
redelijk makkelijk re bepalen: de mannerjes zijn dan 
war forser en hebben rwee klei ne verd ikkingen aan 
de basis van de sraarr. Verder bevinclr zich b ij her 
mannerje een rij preanale sporen, in een V-vorm, 
russen de ach rerporen. 

LEVENSWIJZE 

H.caudicinctlls komr voor 1n West-Afrika van 
Senegal ror Noord-Kameroen . Hier zijn zc re vinden 
in mer bomen begroeicle savannes, open bossen, 
rorsachrige heuvels en droge rivierbeddingen. 

HemithecOII)'X caudicinctus Foro: H. Veldkamp 

Overdag schuilr her clier onder srenen, srukken hour 
of worrcls. Na zonsondergang komen de dieren 
revoorschijn om re gaan jagen. 
Her mannerje is zeer rerriroriaal. Hij markeerr zi jn 
rerrirorium mer geurmerken, die overigens aileen 
voor soorrgenoren waarneembaar zijn. Komr een 
ander mannerje in zijn gebied , dan komr her meesr
al rot een gevechr waarbij er Aink gebcren wordr. 
Soms eindigr her gevechr zelfs in de dood van een 
mannerje. Dir gebeurr voo ral in her terrarium 
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omclar hier maar een bcperkre ruim re aanwczig is, 
waardoor her verliezend mannerje niet kan vluch
ren. 
H er seizoensrirme is afgesremd op de regenrijd en 
her droge seizoen. 

HET TERRARIUM 

Mijn dieren bevinden zich samen mer een koppelrje 
Panrergekko's (Paroedum picta, voorheen pictus) in 

45 



Hemithecon)'X crmdicinctus Foro: Antoine D eley 

een bak van 70x25x25 em (lxbxh) . De vrouwrjes 

zijn opgegroeid in een bak van 35x25x25 em. Her 
mannerje, roen al vo lwassen, was rijdelijk onderge
b rachr in een bak van 80x40x50, samen mer vijf 
Luipaardgekko's. Her terrarium waarin de vrouwrjes 
opgroeiden was ingerichr mer speelzand, enkele 

halve bloemporren als schuilplaars en een bakje 

water. Er werd regelmarig gesproeid. Her terrarium 
waar her mannerje in zar was ongeveer herzelfde 
ingerich t, aileen bevond zich hier een schuilplaats 

gevuld mer vochrige turf. Aile verblijven hadden ver-
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warming in de vorm van een 20 Watt warmtemat, 

d ie voor ± eenderde deel onder de bodem lag. Na 
ongeveer 3 maanden (september 1998) heb ik de 

drie dieren in een terrarium van 80x40x50 em 
geplaarsr. Deze was ingerich t mer tu rf, en kele 

schuilplaarsen van steen en een warerbak. Er was 
geen warmtemat. Dir beviel mc echter nier goed; de 

dieren sropren enige rijd later bijna helemaal mer 
eren en hun sraarren werden sreeds dunner. H oewel 

? e dieren waarschijnlijk in de rusrperiode waren, 
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clachr ik er roen bcrer aan re clocn o m ze ergcns 

andcrs onder re brengen. D ir we re! d e eercler 

beschreven bale Deze is ingcrichr mer speclzand, 

cnkele srenen a ls schuilplaars, cen clrinkbakjc en 

bakje gevuld mer voch rig rurf. Onder dir verblijf is 

wei cen verwarm ing aangebrachr. Er wordr gccn 

gcbruik gemaakr van een lamp. De remperaruu r in 
de bak is in her koud5te gedeeltc , waar ook her bakje 

met turf sraar, ca. 25oC. In her warmsre gcdcelre, 

direct boven de warmremat, is her ca. 35oC. De 

rcmperaruur schommelr mee m er de (slaap)kamer

rempcratuur. 's Zomcrs is her dus ccn stuk warmer 

dan 's winte rs en 's nachrs is her koele r clan ovcrdag. 

Her voord eel van deze opzer is dar de dieren auro
marisch een rusrperiode krijgen. Gezien de klimaro-
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logischc omsrandighcden 111 hun naruurlijk leefge

biecl houden de d icrcn geen winrerslaap. Her is ech

rer wei waarschijnlijk dar ze in de droge rijd een 

rusrpcriode doormaken (ROSLER, 1995 en ROG

N ER, 1992) Uireraard wordr de warmrcmar als her 

erg warm is u irgezcr. De relarieve luchrvochrigheicl 

van de bak is ca. 55-60%. In her bakjc met tu rf is 
her ongcvccr 80-90%. Aangczicn dczc gckko 's vaak 

problem en hebben mer vervel len als ze re droog 

gehouden worden, vind ik dir een goede oplossing. 

Zo hoefr nier de hele bak vochrig re zijn, war weer 

hygienischer is. Een ander voordeel van een bakje 

mer rurf is dar de e ieren makkel ijker re vi nden zijn . 

Vlak na de rusrperiode sproei ik gcregeld en af en 
roe gooi ik her warerbakje leeg in d e bak. 
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VOEDSEL 

In her wild eten Vetstaarrgekko's hoofdzakelijk 
ongewervelden. Een Vetstaart die een prooi ontdekt 
heeft blijft eerst stil staan, rrilt met zijn sraarr en 
schiet dan bliksemsnel roe. Her is een leuk gezicht 
om de dieren gefixeerd re zien op hun prooi. 
Bij mij in her terrarium krijgen ze vooral krekels. 
Voor de afwisseling krijgen ze wasmotlarven, meel
wormen en muisjes. De laatste vooral tijdens de 
zwangerschap. Verder eten ze ook weideplankton en 
kleine kakkerlakken. Aile voedseldieren worden 
bepoederd mer Gistocal. Als de vrouwtjes zwanger 
zijn leg ik ook stukjes sepia in de bak. 
Ik voer volwassen dieren, buiten de paarrijd, om de 
dag. Jonge dieren en drachtige vrouwtjes elke dag. 
Her voeren wordt 's avonds gedaan. 
Houd bij her voeren wei rekening met de Calcium
Fosfor verhouding. Een teveel aan fosfor belemmert 
de opname van Calcium. Ideaal is een verhouding 
van 2:1. Bepoederde krekels en nesrmuisjes zijn war 
dar betreft her besre. Wasmotlarven en meelwormen 
hebben een zeer ongunstige Ca-P (Calcium-Fosfor) 
verhouding, meelwormen bijvoorbeeld 1: 15 
(BRUINS, 1999). Her roedienen van extra viramine 
D3 of UV straling is volgens mij bij deze gekko's 
niet noodzakelijk. Ze Ieven immers 's nachts. De 
benodigde viramine D3 krijgen ze binnen via her 
voedsel evenals andere vitamines. Her is wei van 
belang de krekels hoogwaardig voedsel te geven. Dir 
komt de gekko's ten goede. Goed voer voor krekels 
is o.a. legkorrels voor kippen en (vijver)visvoer. Aan 
de vochtbehoefte kan voldaan worden door te voe
ren met groenvoer of fruit. Ik geef ze zelf regelmatig 
appel, tomaat, mandarijn, klaver, paardebloem en 
andijvie. Een goede manier om de krekels Ianger in 
Ieven te houden is om ze na aankoop onder te ver
delen in grote goed gevenrileerde bakken, zoals fau
naboxen. 

DEKWEEK 

Zoals eerder vermeld houd ik mijn drie dieren bij 
elkaar. Hierover bestaan echter nogal war verschillen 
van inzicht; sommigen adviseren de zogenaamde 
'harem opzet' te gebruiken, anderen ontraden dit. 
KNIETSCH (1998) adviseert om een geslachtsver
houding van 1.2 (of meer vrouwtjes) te kiezen.Ook 
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raadr ze aan om de geslachren het gehele jaar door 
sam en te houden. HUNZIKER ( 1994) geeft er de 
voorkeur aan de geslachten apart te houden en ze 
aileen samen te brengen in de paartijd. 

Ik heb zelf gekozen voor de 'harem methode' en wei 
om de volgende redenen: 

(1) Er wordt ruimre bespaard. 
(2) De opzet van KNIETSCH ( 1998) was succesvol. 

Beide auteurs geven de voorkeur aan her vochrig 
houden van deze gekko's. Ik houd mijn dieren ech
ter het grootste deel van her jaar droog. Er staat 
aileen een bakje met vochtige turf in her terrarium. 
Hierin kunnen de Vetstaarten vervellen en eieren 
leggen. De reden dar ik mijn dieren droog houd is 
dat ik dan aan her einde van de rustperiode en rij
dens de paartijd een regenseizoen na kan boorsen. 
Dir doe ik door dagelijks te sproeien en circa twee 
maal per week een flinke hoeveelheid water in her 
terrarium te brengen. Ik zorg er wei voor dar een 
deel van her terrarium droog blijft, in ieder geval her 
deel waar de dieren de ontlasring deponeren. 
De rustperiode die ik dieren gegeven heb begon in 
augustus en eindigde eind september. Ondanks deze 
rustperiode heb ik op 19-09-98 een paring waarge
nomen. Op 22-09-98 heb ik ze in de nieuwe bak 
geplaarsr. Ik ben roen ook begonnen met her voeren 
van de pasgeboren babymuisjes (naast de krekels). 
Dir doe ik bij mijn Luipaardgekko's ook, de dieren 
krijgen hierdoor meer reserves en produceren meer 
eieren. Veerrien dagen later vond ik de eerste twee 
eieren. Helaas buiten de legbak en verdroogd. Acht 
dagen later vond ik weer een ei, ook buiten de leg
bak en aangevreten door krekels. Op 14-0 1-99 vond 
ik een goed ei, her andere was helaas ook aangevre
ten. Naar aanleiding van de eierbeschadigingen haal 
ik nu iedere avond aile niet opgegeren krekels uit de 
bak. Vanaf dar moment ging alles goed en om mij 
onbekende reden werden aile eieren keurig in her 
legbakje gelegd. 
In de lireratuur wordt vermeld dar Vetstaarrgekko's 
ongeveer om de twee weken eieren 
leggen(KNIETSCH, 1998). Bij mijn gekko's loopr 
dit uiteen.Tussen her eerste en her tweede legsel 
zaten acht dagen en russen de rest van de legsels 20 
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tot 30 dagen. Ik kreeg de indruk dat dit kwam door 
het onregelmatig vochrig maken van de bak. Elke 
keer als ik een periode de bak vochtig hield, dan 
volgden niet lang daarna de eieren. Uireindelijk heb 
ik, ondanks de leeftijd van mijn gekko's, in totaal 18 
eieren van twee vrouwtjes gehad. Zeven daarvan zijn 
uitgekomen. De rest van de eieren is verdroogd, 
kapot of afgesrorven in diverse stadia van ontwikke
ling. Ik heb de goede eieren uitgebroed in vochtig 
vermiculiet. De citjcs werden tot de helfr ingegraven 
zodat ik ze nog goed kon observeren. De gemiddel
de incubatieduur, van de met succes uitgebroede eie
ren, was 66 dagen bij een temperatuur van ongeveer 
29°C. 
Let crop dar de t~mperaruur tijdens de incubatie 
niet onder de 26,5°C komr. (HATCHER, 1998) 

HET OPKWEKEN VAN DE JONGEN 

De jongen zijn bij het uitkomen ongeveer 7,5 em 
lang. De grootte hangt mede af van de incubatie
temperatuur. Hoe Ianger de eieren liggen, hoe groter 
ze zullen zijn. Bij een temperatuur van 28°C zullen 
de jongen dus groter zijn dan bij een temperatuur 
van 32°C. De groorte van de jongen hangr echrer 
ook van andere factoren af. Zo legt cen klein vrouw
tje kleinere eiercn en zullen de jongen dus ook klei
ner zijn. Her vrouwtje kan ook weinig reserves heb
ben, in dit geval zullen de jongen ook weer kleiner 
zijn. 
Bij mij werden de jonge dieren, gelijk na het uitko
men, in een bakje van 35x25x25 em (lxbxh) ge
plaatst. In de literatuur wordt vaak aangeraden om 
de jongen apart of in kleine groepjes op re kweken 
i.v.m. her afbijten van sraartpunten. Ik doe ze echter 
gewoon bij elkaar en ze hebben nog steeds allemaal 
gave staarten. Op de bodem ligt merselzand met 
daarop war schuilplaarsen van stenen. Verder staat er 
een waterbakje. Her geheel wordt verwarmd door 
een warmtemat (20 Watt), die onder een derde van 
het bodemoppervlak is geplaatst. Circa twee maal 
per week wordt de bak flink natgemaakr. 
Dejonge Vetstaartjes kregen in her begin aileen kre
kels, bepoederd met Gistocal, later ook af en toe wat 
meelwormen en wasmotlarven. Her opkweken ver
liep in tegenstelling rot her uitbroeden probleem
loos. 
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Aangczien de broedtemperatuur ca. 29°C was, is de 
kans groot dar ik allemaal vrouwtjes heb. Bij 
Vetstaarten wordt het geslacht namelijk bepaald 
door de temperatuur in de eerste rwee weken van de 
incubatie. Theoretisch krijg je bij 26,5°C allemaal 
vrouwtjes, bij 30°C ca. 25% mannetjes en bij 32°C 
allemaal mannetjes. In de prakrijk is het soms anders 
en komen er bij 32°C ook vrouwtjes uit. 

CONCLUSIE 

De Vetstaartgekko is een makkelijk te houden soon. 
Hoewel de kweek (en dus vooral de incubarie van de 
eieren nogal eens war problemen opleven) is her niet 
moeilijk ze groot te brengen. Verder is her ook een 
aantrckkelijke soort voor mcnsen die al 
Luipaardgekko's houden. 
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CARE AND BREEDING OF THE 
WEST-AFRICAN FATTAILED-GECKO, 
Hemitheconyx caudicinctus. 

The West-African Fat-tailed geckos and Leopard 
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geckos a re very similar in appearance. The main d if

ferences are rhar Far-mils have shon er limbs, a broa

der snour, shoncr mcs and a sho n er mil. In d1e 
colou r and drawings are also very noticeable diffe
rences. A FaHail is ligh t brown wirh darker c ross 

bands. There arc three va rieties: an orange form , a 
d o rsal striped fo rm a nd an "alb ino" form. 

Sexdcrcrrninarion is s imple in adult specimens; 

males are somewh:H broader and have two bulges at 
the base of rhe ir ra il. 
H.cnudicinctus is native in West Africa, from Senegal 

w West-Cameroon. T hey live in woody savannahs, 

open fo rests, rocky hillsides and riverbeds. T he 
m ales arc territorial. 
Their lifccycle is main ly based upon the dry and rhe 
wet season . 

My animals are housed mgether with a pair of 
Panther geckos (Prtroedum pictn) in a terrarium 

70x25x25 em. A warmth mar is placed under one 

thi rd of the terrarium Aoor. The set-up is simple on 

a small layer of sand arc some shel te rs made of sm
nes. In rhe cool area is a plasric box filled with 
humid soil and off co urse, there is a water bowl. 

Because I have a hum id hide box, I do nor need w 
make rhe whole enclosure wet, in order w let these 
geckos shed properly. T his is a lso more hygienic and 

rhey lay their eggs in it. 

T he temperature in rhe coolest area is approximate

ly 25°C, above the heath mar approximately 35°C. 
T he temperature varies along wirh rhe room rempe

rarure.The relative air humidiry is ± 55-60%, in rhe 
hide box however ± 80-90%. Jusr afte r rhe resr peri
od, I regula rly spray water in rhe enclosure. 

In narure Wesr-African Far-wiled geckos ear a wide 
varicry of insects. In capriviry, they are usually fed 

wirh crickets. To diverse rheir d ier, rhe geckos some

rimes get wax moth larvae, mealworms and baby 
mice. They also feed on wild insects and small cock

roaches. AI foods are powdered with G isrocal. If rhc 
females are pregnant, I p rovide rhem wirh pieces of 
squid shells and cxrra baby m ice. Adulr animals are 

fed every orher clay, young and pregnant anim als 
every clay. 

To provide enough vitamins ir's imponanr ro feed 
rhe crickets wirh high quali ty food at leasr 24 hours 

before feeding rhem w rhe geckos. C hicken- and 

fish pellers make good cricket food alo ng wirh some 
(wild) greens and frui ts ro provide them wirh water. 

I keep all three of my lizards together. Some authors 
however advise to house the gecko's separate, except 

in rhe breeding season. After rhe rest period I simu
late a rainy season, this is achieved by spraying rhe 

enclosure daily. I also starr giving rhe an imals cric

kets and baby m ice again. The mice have more 
nurririo nal value, so rhe Far-rails can lay more and 

higher qualiry eggs. Although rhc females were very 
young, they have produced 18 eggs of wh ich seven 

hatched . T he eggs were incubated in damp vcrm i
culirc. The incubation tcmpcr:uure was approxima

tely 29°C. 

The yo ung geckos arc± 7 .5 em long when hatched. 

T hey were all ho used in rhc same small container 

(35x25x25cm). Again, a warmth mar heated one 
rh ird of the borrom. As a substrate, l used sand and 

for hid ing places, I used rocks. O ff course, rhere was 
also a water bowl. The young geckos were fed rhe 
same as rhe adults. I offered food every day. 

Oedum monilis Foro: H. Yeldkamp 
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REPTIELEN EN AMFIBIEEN VAN CORSICA 
door 

jur rer Borg 
N ieuwemeerdijk 253, 11 7 1 N P Badhoevedorp 

INLEIDING 

Van 14 augusrus r/ m 4 seprember 1994 was ik mer 
m ijn gezin o p vakanrie o p Cors ica. lk heb daa r de 

rijd genomen om zo uirgebreid mogelijk de hcrpc
rofauna van dir eiland rc besruderen , waa rvan ik in 

d ir arri kel verslag wil docn. 
Her was nicr de eersre keer, d ar ik o p Corsica op 
vakantie was. Begin 1979 woond c ik bij d e werk

groep Amsrerdam van Laccn a een lcz.ing van W im 
Fcrwerda over Corsica bij en dar was voo r mij reden 

II 

M are e Monti, nabij Ora 
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Sainte- Lucie de Porro-Vecchio 

om mer en kelc bekenden in juli 1979 per rrein, boor 

en bus naar her e iland re reizen en d aar vervolgens 
een rrckroch r mer rugzak over de beroemde G R 20 
wandcl ro ure rc maken. In somm ige gevallen zal in 
d ir arrikel ook naar waarnemingen uir dar jaar wor
den verwezen. 

Na de Span aansc ontberingen van 1979, m ag de 

vakantie van 1994 wei als zeer luxueus worden 
gekenmerkr. D e reis naar Ajaccio ging per vliegruig 
en duurdc rwee uu r. Aldaa r srond een huurau ro 
klaar, waarmee ik, mer de klok mee, in drie wcken 

her eiland ro nd ben gereden , sreeds enkcle nachren 
op een bepaalde camping verbl ijvend , van d aaruir 
excursies naa r her binnenland, o ndernem end. Ik 
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heb grate hoeveelheden dia's gemaakt en slechts 
zeer beperkt, voor determinatie, dieren gevangen. 

HETEILAND 

Corsica is een bergachtig eiland met een unieke 
flora en fauna, veel soorten zijn endemisch (aileen 
voorkomend) op Corsica of op Corsica en Sardinie. 
Dit komt doordat her eiland ± 22 miljoen jaar gele
den los is gescheurd van her vasteland, met slechts 
enkele momenten van hernieuwd contact, o.a. ± 5 
miljoen jaar geleden (afsluiting van de Straat van 
Gibraltar met gedeeltelijk droogvallen van de 
Middellandse Zee als gevolg) en ± 2 miljoen jaar 
geleden (Toscaanse Landbrug, een verbinding met 
her vasteland van ltalie). Verder is er, bij tijdelijke 
zeespiegeldalingen (b.v. als gevolg van de IJstijden), 
aileen een mogelijkheid voor uitwisseling van genen 
met verwante dier- en plantensoorten van Sardinie 
geweest. Her eiland is ongeveer 180 km lang en 80 
km breed met als hoogste punt de Monte Cinto 
(271 0 m) Er is een veelheid aan biotopen, elk met 
hun eigen specifieke flora en fauna. 
Grafweg kunnen deze bioropen naar hoogte worden 
ingedeeld: 
-Lage Mediterrane etage, 0-600 m: olijfboom, kurk 
eik, groene eik, maquis (struikgewas). 

-Hoge Medirerrane erage, 600-1100 m: graene eik, 
tamme kastanje, hop, maquis, den. 

-Berg etage, 900-1800 m: den, spar, beuk. 
-Subalpine etage, 1650-2300 m: lage heesters. 
-Alpine etage, 2100-2700 m: weinig, vaak endemi-
sche, planten. 

Op elke etage komen wei repcielen en/of amfibieen 
voor. Zo zijn er zelfs op de top van de Monte Cinco 
wei eens Tyrrheense Berghagedissen (Archaeolacerta 
bedriagae) aangetroffen. 
Kortom, een paradijs voor herperologen. 
Een belangrijk hulpmiddel voor mijn bezigheden 
was de verspreidingsgids van reptielen en amfibieen 
van Corsica (DELAUGERRE & CHEYLAN 1992) 
welke ik de derde dag van de vakantie in Ajaccio 
wist te bemachtigcn. De meeste achtergrondinfor
matie is hieruit afkomstig. Dit bock is zeker ver
plichte kost voor herpetologisch ge'interesseerden op 
Corsica. 
Voor de beschrijving van de in die artikel genoemde 
diersoorren verwijs ik naar Elseviers Reprielen- en 
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Amfibieengids (ARNOLD ET AL 1978). 

PORTICCIO 

Onze eerste camping lag aan her riviertje U Prunelli, 
ten zuidoosten van Ajaccio. Her terrein was vlak en 
kaal, afgewisseld met war borneo. Campings hebben 
in her algemeen wei plekjes die geschikt zijn voor 
reptielen en/of amfibieen, zoals stapelmuurrjes of 
plekken met snoeiafval. Bij deze camping lagen de 
interessante plaatsen langs her rivierrje. Bij her 
opzenen van de tent werden er al wegschietende 
hagedissen gezien, die in eerste instantie te schuw 
waren om goed te determineren. Later bleken dit 
Ru'inehagedissen (Podarcis sicula campestris) te zijn. 
Toen de tent was opgezet en ik war gezapig uitkeek 
over her riviertje, zag ik een volwassen Geelgraene 
Toornslang ( Coluber viridiflavus) her water richting 
de camping overzwemmen. Knarsetandend besefte 
ik, dar mijn fotospullen nog ingepakt zacen. Verder 
kwamen langs her water talloze Groene Kikkers voor 
(Rtma esculenta-complex). 
's Nachrs waren geluiden te horen, die sprekend 
leken op de raep van de Vraedmeesterpad (Alytes 
obstetricans), maar dit dicr komt niet op Corsica 
voor. Deze geluiden werden gemaakt door de Dwer
gooruil ( Otus scops), die bijna overal op Corsica is te 
horen en soms te zien. 
De tweede dag trof ik een (mogelijk dezelfde) 
Geelgroene Toornslang zonnend op de oever aan en 
ik was in staat hem uitgebreid te fotograferen. 
Verder ving ik een klein slangetje, waarvan ik eerst 
dacht, dar het een Corsicaanse Ringslang (Natrix 
natrix corsa) was. Ik vond her wei opvallend, dat her 
diertje zo agressief was en bij nadere bestudering van 
Elseviers Reptielen- en Amfibieengids (Arnold et al 
1978) moest ik concluderen, dar her hier ging om 
een jonge Geelgroene Toornslang. 
Deze slang is een echte hagedisseneter en komt bijna 
overal op het eiland voor. Hij heeft het eiland waar
schijnlijk via de Toscaanse Landbrug bereikt. 
De Ru"inehagedis is een recente immigrant die op 
enkele plekken op Corsica is ge"intraduceerd. De 
hier beschreven dieren horen bij de vrij kleine popu
latie rand Ajaccio. 
Her is een dier van de vlakte, dat in dit biotoop de 
endcmische Tyrrheense Muurhagedis (Podarcis tili
guerta) verdringt. Aileen als er zich in her gebied 
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Poclarcis tiliguerta, vro uw. Saime- Lucie de Porro-Vecchio 

rorsparrijcn en srapelmuurrjes bevindcn kunnen zc 
wei naasr elkaar voo rkomen.Ook de G roene Kikkcr 
is vermocdelijk ge"lnrroduceerd en ze komen in vrij 

wel elke pocl , plas of rivier in de kusrsu eek voor. 

VIZZAVONE 

Op 16 augustus maakre we een dagrochr naar her 
m idden van her eiland, b ij de Col de Vizzavone 
(11 63 m), een bebosr gebied in de Berg erage, 

doorsneden mer beekjes. W ij srreken neer naasr een 
poe! bij de Cascades des Anglais, waarna ik de 
omgevi ng afsrruinde. Veel beken o p C orsica zijn in 

deze rijd van her jaar afwissclend opgevuld mer Ain
ke poclen en eno rme granierkeien ( I ,5 - 2 m diame
ter) . Op deze keien werden diverse Tyrrheense 
Berghagedissen gezien . Omdar ze nier erg sch uw 
zijn , kunnen ze gcmakkeli jk worden geforografeerd. 
Her bcekje liep door een bos en op de war mccr o pen 
plekken hiervan werden verschillende Tyrrheense 
Mu urhagedissen gevo nden. In een poel rje bij een 
van de open plckken werden nog enkele kik kerla r
ven en een pas gemeramorfoseerde sch ijfrongkikker 
gezien. Her jo nge kikkerrje was re klein o m goed re 
kunnen d erermineren , maar de Corsicaanse 
Schijfrongkikker wordr geachr b ij de Cascade des 
Anglais voo r re ko men. 

Coluber viridifowus. Porriccio 
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Er komen op her eiland twee schijftongkikkers voor, 
nl. de Sardijnse (Discoglossus sardus) en de 
Corsicaanse (D. monta-lentit). De Corsicaanse 
Schijftongkikker komt gemiddeld gesproken op gro
tere hoogte voor {Hoge Mediterrane t/m Subalpine 
etage) en is aangepast aan klauteren in bergbeken. 
Ze hebben langere achterpoten dan de Sardijnse 
Schijftongkikker. Deze laatste komt van zeeniveau 
tot een stukje in de Berg etage voor en is aangepast 
aan drogere, meer open gebieden. De Corsicaanse 
Schijftongkikker komt waarschijnlijk sinds de Gi
braltar afsluiting hier voor, de Sardijnse heeft het 
eiland waarschijnlijk via de Toscaanse landbrug 
bereikt. De granietkeien vormen een van de favorie
te biotopen van de Tyrrheense Berghagedis. Het 
bestaan van dit dier is in de praktijk gebonden aan 
zonbeschenen granier. Ze kunnen ook voorkomen 
in andere biotopen, maar worden daar in her alge
meen door de Tyrrheense Muurhagedis (Podarcis 
tiliguerta) weggeconcurreerd. Ze komen dus vrijwel 
aileen voor in de Alpine etage {veel kale rotsen) en 
op genoemde granietkeien in riviertjes, waarbij ze op 
sommige plaatsen zelfs op zeeniveau schijnen voor re 
komen. Waarschijnlijk komt de Tyrrheense 
Berghagedis al vanaf her prille begin (22 miljoen 
jaar geleden) op Corsica voor. 
De Tyrrheense Muurhagedis is de meesr voorko
mende hagedis op Corsica. In bijna aile bioropen 
komen ze voor, aileen ondervinden ze in bepaalde 
gebieden sterke concurrentie van de Ru'inehagedis. 
Ze komen waarschijnlijk vanaf de Gibraltar afslui
ting op her eiland voor. 

PORTO 

Op 17 augustus verhuisden we naar een camping bij 
Porto. Dit stadje ligt aan de wesrkusr in een 
bergachtig gebied. De camping was redelijk volge
propt met toeristen en er groeiden veel olijfbomen. 
Hier kwamen zeer veel Tyrrheense Muurhagedissen 
voor, zowel volwassen dieren als pasgeboren jongen. 
Langs de camping liep een riviertje {Riviere de 
Porto) met hierin grote granietkeien. lk realiseerde 
me toen echter nog niet, dat Tyrrheense Bergha
gedissen in een dergelijk biotoop tot op zeeniveau 
kunnen voorkomen, dus ik heb ze hier niet gezocht. 
Wei vond ik een poelrje in de rivier met enkele kik
kerlarven, waarschijnlijk van Schijftongkikkers. In 
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de omgeving van Porto werden weer de nodige 
Tyrrheense Muurhagedissen gezien, o.a. op en om 
de Genuese roren aan de kust. Hier werd ook een 
halfwas Geelgroene Toornslang gezien 

OTA 

Dit is een dorpje in de bergen ten oosren van Porto, 
op 320 m hoogte. Hierlangs liep een van de beroem
de Corsicaanse lange afstand wandelpaden, Mare e 
Monti. Dit pad liepen we op 18 augustus in ooste
lijke richting. Eerst liep her pad nog door open ter
rein, later ging het door bosachtig gebied. Langs her 
pad waren werkelijk enorme hoeveelheden 
Tyrrheense Muurhagedissen te zien, in diverse 
maren. Her pad kwam uiteindelijk uir bij de oevers 
van de Riviere de Porto. Ook hier lagen grote gra
nietbrokken, waar de nodige Tyrrheense Berghage
dissen werden gezien, waaronder een pasgeboren 
jong. Vlak langs her riviertje kwamen weer 
Tyrrheense Muurhagedissen voor. Op de weg terug 
kwamen we deze dieren uiteraard ook weer volop 
regen. In de buurt van Ora zagen we nog een slang 
wegschieten, vermoedelijk een Geelgroene Toorn
slang. In Ora zelf zagen we nog twee volwassen 
Muurgekko's (Tarentola mauritanica), niet op een 
fraaie natuursrenen muur, maar op een saaie beton
nen wand langs een weg. Her was toen overigens pas 
16.00 uur en vermoedelijk waren ze zich in de late 
middagzon aan her opwarmen. 
De Muurgekko is waarschijnlijk op diverse plaatsen 
vrij recent ge'introduceerd. Ze komen vooral langs 
de kust voor, met name in her noorden. Ze komen 
behalve op natuurlijke rotspartijen ook op al dan 
nier bewoonde huizen voor. 

SUARE 

Op 20 augustus gingen we naar de volgende cam
ping, nabij Suare. Her was een droge, stoffige cam
ping in de vlakte van Calvi, gelegen in een landbouw 
gebied. In de directe omgeving werden aileen enke
le Tyrrheense Muurhagedissen gezien. Er was een 
droge bedding van de rivier La Figarella in de buurt, 
maar daar werd niets bijzonders gezien. Vanuir de 
camping ondernamen we een dagtochr naar her 
Foret de Bonifaru. 
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FORET DE BONIFATU 

Dir is een dichr bebosr gebied in de Hoge 
Medirerrane- en Berg erage. Op 21 augustus zijn we 
de wandeling begonnen bij her Maison Forest de 
Bonifaru, waar de asfalrweg eindigde. Hier liep een 
afrakking van de Mare e Monri wandelrochr, die we 
naar her zuiden volgden. Bergop kwamen we weer 
de nodige Tyrrheense Muurhagedissen regen. Ook 
zagen we een zeer klein, effen grijs hagedisje met 
ruwe beschubbing. Dir was een jonge Tyrrheense 
Kielhagedis (Aigyroides fltzingen). Her pad kruiste 
op een bepaald punt een stroompje. De hierin lig
gende grore granierblokken nodigden weer uir rot 
her zoeken naar Tyrrheense Berghagedissen, die dan 
ook spoedig gevonden werden, o.a. een pasgeboren 
exemplaar. Nog weer hager op de berg werd weer 
een Tyrrheense Kielhagedis gezien, ditmaal een effen 
bruin exemplaar. Beide dieren werden gevonden op 
een overschaduwd bospad tussen naaldbomen, ze 
waren zeer schuw en snel. Op de terugweg, nabij de 
parkeerplaats, liep op een breed steenslag pad nog 
een jong, bruin exemplaar. Deze wist door zijn 
ongelukkige biotoopkeuze niet te onrsnappen en 
kon dus geforografeerd worden. 
De Tyrrheense Kielhagedis is een schuwe, weinig 
geziene hagedis. Tach schijnen ze wijd verspreid 
voor te komen. Ze Ieven in halfbeschaduwde 
milieus. Ze zijn makkelijk te verwarren mer jonge 
Tyrrheense Muurhagedissen of Berghagedissen, 
maar vallen vooral op door hun effen uiterlijk, dit 
i.t.t. her gevlekte uirerlijk van die andere hagedissen. 
Her is onzeker wanneer deze soorr her eiland heeft 
bereikt, maar dit is vermoedelijk voor de komst van 
de mens gebeurd. 

LOZARI 

Op 22 augustus stonden we op een camping nabij 
Lozari, aan de noordkusr. Her was vrij vlak rerrein 
mer veel srapelmuurtjes. Op de camping kwamen 
voornamelijk Ru"inehagedissen voor, hoewel op de 
srapelmuurrjes ook een enkele Tyrrheense Muur
hagedis werd gezien. Verder vonden mijn dochrers 
in her zwembad nog een halfwas Schijfrongkikker, 
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gezien her biotoop waarschijnlijk een Sardijnse. 
Oak vond ik 's morgens in de WC nog een pasge
boren Muurgekko. In de omgeving werden vrijwel 
aileen Rurnehagedissen gezien, aileen op de srenen 
bedding van de (vrijwel droge) Fiume di Regina 
vond ik nog rwee Tyrrheense Muurhagedissen. Ook 
onrdekre ik daar, in een achrergebleven poel water, 
enkele rienrallen Groene Kikkers. 
De hier beschreven popularie Rurnehagedissen is 
van oorsprong geinrroduceerd in Basria en heefr 
vandaar uir zijn rerrein srerk uirgebreid langs de kusr 
naar west en zuid en landinwaarts richring Corte. In 
zijn verspreidingsgebied heeft hij de Tyrrheense 
Muurhagedis verdrongen naar de rorsachrige 
milieus. 

HAUT ASCO 

Op 23 augustus reden we naar Haut Asco, om daar 
een stuk langs de GR 20 richring Col Perdu re lo
pen. Haur Asco is een skicenrrum op 1422 m hoog
te en we liepen vcrder rot een hoogre van 2183 m, 
van Berg erage rot Alpine etage dus. Aileen nabij her 
skicenrrum kwamen nog enkele naaldbomen voor, 
hogerop werd her rerrein steeds meer open en kaal. 
Her eerste gedeelre kwamen nog volop jonge en vol
wassen Tyrrheense Muurhagedissen voor, maar 
naarmare her rerrein kaler werd reduceerde her aan
ral rot nul. Echt in de Alpine erage, vlak bij de Col, 
russen prakrisch onbegroeide rorsen werden rwee 
volwassen Tyrrheense Berghagedissen gezien. We 
zijn doorgeklommen tor aan de Col om her uirzichr 
over de Cirque de Ia Solitude re bewonderen. 
Hierna daalden we her pad in omgekeerde richring 
weer af, waarbij we onze waarnemingen ook weer in 
omgekeerde volgorde konden doen. 

ALERIA 

Op 24 augustus kwamrn we aan op onze volgende 
camping, in Aleria. Her was een vlakke, nierszeg
gende camping aan her strand van de oosrkusr, 
begroeid met Eucalyptusbomen. Op en om de cam
ping werden regelmatig Ru"inehagedissen gezien. 
Een leuke bijkomsrigheid van de camping was her 
druppelbevloei"ingssysreem voor de bomen; plaarse
lijk onrsronden kleine plasjes water, waar om en in 
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Podarcis siCilia campestris, man. Sainre-Lucie de Porro-Vecch io 

vele jonge Groene Kikkers en Groene Padden (Bufo 
viriclis) werden gevonden. Bovendien bleken op de 

midgergolfbaan 's avonds zeer veel volwassen 

Groene Padden ro nd re huppen, die vermoedelijk 
op de door de la mpen aangerrokken insekren 

afkwamen. In de omgeving bevonden zich enkele 
erangs (kusrmeren), hier is nog revergeefs gezochr 
naar de Europese Moerasschildpad (Emys orbicula
ris) en de Corsicaanse Ringslang (Natrix 11atrix 
corsa). 
De Groene Pad is vermoeclelijk door de mens gc"ln

rroduceerd. Ze komen eigenl ijk aileen in de kusrge

bieden voor, waar ze zich graag onder srenen of in 

zane! vcrsroppen. 

COL DE VERDE 

Op 25 augusrus rrokken we land inwaarrs naar de 
Col de Verde, een bergpas ( 1289 m) waar ook de 
GR 20 langs komr (Berg erage dus). Her rerrein was 

bebosr mer plaarselijk een war mcer open karakrer. 
Her was koucl , her waaide en her morregencle. Waar
schijnlijk daarom hebben we h ier n iers gevonden, 

hoewel her rcrrein renminsre voor Tyrrheensc 
Muurhagedissen gesch ikr leek. 

SAINTE-LUCIE DE PORTO-VEC
CHIO 

O p 26 augustus kampeerden we op een camping bij 

Archaeolacerra bedriagae, jong. Riviere de Porro 
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Euproctus montnnus. Rau de Casale 

Sainre- Lucie de Porro-Vecchio, een dorpje nabij de 
oosrkusr, o ngeveer 15 km ren noorden van Porro

Vecchio, in de Lage Medi rerrane erage. 
Her was een rusrige, vbkke camping, mer vee! sra
pelmuurrjes en kurkeiken, o ngeveer 10 km van de 

kusr. Op de camping werden zeer veel Tyrrheense 
Muurhagedissen gezien. Een van mijn kinderen zag 

nog een jonge slang. In her do rp -u1.g ik op een muur
rje een pasgeboren en een volwasscn Ru"inehagedis. 
Op hcrzelfde muurrje zag ik larer ook nog een vol-

Podnrcis tiliguertn, vrouw. Cascade des Anglais 
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wassen Geelgroene Toornslang. Her muurtje bevond 
zich midden in her dorp, langs een drukke autoweg. 
In een slootje naast de camping werden nog tiental
len Groene Kikkers gezien. 
Volgens de verspreidingsgids kwamen Ru"inehage
dissen hier (nog) niet voor. Er is weliswaar in de 
haven van Porto-Vecchio nog een kleine, van de 
omgeving ge"isoleerde populatie, maar waarschijnlij
ker is her, dar de hier gevonden dieren bij de popu
latie van Bastia horen en dus in hun opmars langs de 
kust naar her zuiden tot dit dorp zijn doorgedron
gen. Ze hebben echter duidelijk nog niet hun domi
nante positie in dit biotoop ingenomen, er komen 
nog te veel Tyrrheense Muurhagedissen voor. 

CONCA 

Onze eerste excursie vanuit deze camping, op 27 
augustus, ging naar Conca, waar we her begin van 
de GR 20 wilden lopen. Hier was ik in juli 1979 
ook al geweest en ik wist dar op ongeveer twee uur 
lopen langs de route zich een paar prachtige poelen 
bevonden in de Rau de Casale. Hier had ik toen veel 
volwassen Corsicaanse Beeksalamanders (Euproctus 
montanus) en Schijftongkikkers (toen was aileen de 
D. sardus bekend, D. montalentii is pas in 1984 
beschreven} gevonden. Onderweg zagen we natuur
lijk tientaiien Tyrrheense Muurhagedissen. Ook 
zagen we nog een volwassen Geelgroene Toornslang 
en in een stukje naaldbos zowaar een Tyrrheense 
Kielhagedis. Her terrein is vrij open, m.n. na de eer
ste col (Bocca d'Usciolu) omdat daar enige jaren 
geleden een flinke brand heeft gewoed. De situatie 
bij de poelen was hetzelfde als in 1979, zij her, dar 
we nu aileen larven en een pas gemetamorfoseerd 
jong van de Corsicaanse Beeksalamander vonden. Er 
waren verder volop larven en volwassen Schijftong
kikkers aanwezig. De volwassen dieren werden aile 
geYdentificeerd als Corsicaanse Schijftongkikkers. 
Hun typische schuilplaatsen waren hoiietjes en rots
spleetjes net hoven de waterlijn. SrroomafWaarts van 
de poelen was een beekje met granietkeien, hierop 
werden natuurlijk weer Tyrrheense Berghagedissen 
gevonden. Op de terugweg naar Conca werd, naast 
de onvermijdelijke Tyrrheense Muurhagedissen, 
nabij her dorp ook nog een jonge Geelgroene 
Toornslang gezien. 
De Corsicaanse Beeksalarnander komt verspreid 

Lacerta 58(2) * 2000 

over her hele eiland voor, maar vooral in de heldere 
bergbeken. Ze houden niet van modder en hogere 
temperaturen. Ze komen al 22 miljoen jaar op 
Corsica voor, waarbij er aileen incidentele uitwisse
ling van genen is geweest met de voorouders van de 
nauwverwante Sardijnse Beeksalamander (Euproctus 
platycephalus). Overigens komt er in de Pyreneeen 
nog een verwante soort voor, Euproctus asper. 

COL DE BAVELLA 

Op 28 augustus gingen we naar de Col de Bavella 
(1218 m), van waaruit we een wandelrocht naar de 
Trou de Bombe maakten. Een deels bebost terrein 
in de Berg etage. De rotsige, open plekken werden 
bewoond door Tyrrheense Muurhagedissen. Nabij 
de Trou de Bombe, vond ik daarnaast ook nog een 
pasgeboren Tyrrheense Berghagedis. Her terrein was 
hier rotsachtig en vrij kaal. 

PINARELLU 

Op 29 augustus srond in Pinarellu, een dagje strand 
op her programma, dar wil zeggen, voor vrouw en 
kinderen, want ik wilde de kleine strandmeertjes in 
de omgeving bekijken. Allereerst zag ik Tyrrheense 
Muurhagedissen op muurtjes aan her strand. In her 
meertje pal ten zuiden van Pinareiiu vond ik Groene 
Kikkers. Her meertje lag in een moerassig gebied, 
hier heb ik ook nog war rondgestruind. Enige 
moment van opwinding was roen ik een groep boos 
kijkende Wilde Zwijnen tegenkwam. Ik besloot 
toen maar tot een stille aftocht. lk ben nog iets ver
der gelopen naar her meertje Padulatu. Afgezien van 
een groep Grote Zilverreigers (Egretta alba), vond ik 
in dit deels opgedroogde meertje weinig opwin
dends. 

PARMENTILE 

Op 30 augustus streken we neer op een camping bij 
Parmentile, iets ten noorden van Bonifacio aan de 
zuidpunt van her eiland. 
Her was een heuvelachtige srreek, kalksteen in 
plaats van graniet zoals in de rest van Corsica, met 
veel Groene Eiken en zeer fraaie stapelmuurtjes. 
Hier werden aileen Sardijnse Ru"inehagedissen 
(Podarcis sicula cettiz) gezien. In de streek zouden 
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ook relarief veel Tyrrheense Kielhagedissen en 
Europese Tjirjaks (Hemidactylus turcicus) voorko
men, maar die zijn hier nier gezien. 
De Sardijnse Ru"inehagedis is in de vorige eeuw ge"in
rroduceerd in Bonifacio. Sindsdien is hij aaneen 
niersonrLiende opmars in de omgeving begonnen. 
In regensrelling rot de andere ondersoorr van de 
Ru"inehagedis (P. sicu/a campestris), maakr dir dier in 
aile milieus korre menen mer de Tyrrheense 
Muurhagedis. Op zich is dar vreemd, omdar beide 
dieren op Sardinie wei naasr elkaar voorkomen. De 
Sardijnse Rurnehagedis is behoorlijk schuw en moei
lijk re benaderen. 

CAPO PERTUSATO 

Dir is de uirersre zuidpunr van Corsica, waar we op 
31 augustus naar roe gingen. Hier zagen op de berg
helling, nabij de vuunoren, diverse Sardijnse 
Ru"inehagedissen. Deze waren exrreem schuw en zo 
goed als nier re forograferen. Lacer op de dag zijn we 
nog war verder naar her oosren gereden, naar de 
Pointe de Sperono. Ook hier zagen we enkele zeer 
schuwe Sardijnse Ru"inehagedissen. Vanuir beide 
plekken was Sardinie re zien. 

PORTIGLIOLO 

Op I september arriveerden we op een camping 
nabij Porrigliolo, zo'n 5 km ten zuiden van 
Propriano. Dir was een vrij nieuwe camping nabij de 
kusr in heuvelachrig rerrein, vrij kaal mer aileen 
jonge boompjes. Op en rond her rerrein waren de 
onvermijdelijke Tyrrheense Muurhagedissen re vin
den. Verder hing er rond onze rem vaak een kat 
rond, die ons verrasre mer de vangsr van een pasge
boren Geelgroene Toornslang. Gelukkig was dir 
laatste dier ongedeerd gebleven. Vlak achrer her 
strand was een deels droge rivierarm van de U 
Rizzanese. Hier, maar ook in de hoofdsrroom zelf 
heb ik uirgebreid maar tevergeefs gezochr naar de 
Europese Moerasschildpad. 

ALIGNEMENTS 

Op 2 september een dagje culruur. In Corsica zijn 
veel megalirhische monumenten, zo ook in her zuid
wesren. Wij bezochren vele menhirs (Alignemenrs 
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de Pagliaju, de Sranrari en de Renaju) en de Dolmen 
de Fonranaccia. De srreek was deels wijnbouwge
bied, deels weidegebied. Her plezierige van de 
monumenren is, dar ze van steen zijn en dus door de 
Tyrrheense Muurhagedissen als geschikre onder 
grond worden gezien. Deze komen hier dan ook ral
rijk voor. Ook werden er bidsprinkhanen gevonden. 

PORTICCIO 

Op 3 september waren we weer rerug op de eersre 
camping. Nog steeds kwamen overal Ru"inehagedis
sen voor, evenals Groene Kikkers. De Geelgroene 
Toornslang heb ik niet meer gezien. Wei werd nog 
een schijfrongkikker gezien, maar deze kon niet 
worden gevangen en dus nier op naam worden 
gebrachr. 
Van hieruit reisden we de volgende dag naar her 
vliegveld van Ajaccio en vervolgens weer naar huis. 

TENS LOTTE 

Zoals meestal neem je je voor op vakanrie aile rep
rielen- en amfibieensoorren uir die srreek re zien, 
maar dar lukr in her algemeen niet. Zo zijn er nog 
een aanral soorren op mijn verlanglijst blijven staan. 
De Europese Moerasschildpad, de Corsicaanse 
Ringslang, de Sardijnse Boomkikker (Hyla sarda) en 
de Corsicaanse Vuursalamander (Sa/amandra sa/a
mandra corsica) zijn door mij niet, maar door diver
se anderen wei gezien (Ferwerda, Vos, v/d Woude 
pers. med.). De Europese Tjirjak wordt maar zelden 
gezien en komt ook maar sporadisch voor. Een zeer 
algemene, maar weinig geziene gekko is de Europese 
Bladvingergekko (Phyllodactylus europaeus). 
Hiervoor moeren echter 's naches steile rotswanden 
worden afgespeurd, iets waar ik noch de apparatuur, 
noch de ambirie voor had. De Griekse Landschild
pad ( Testudo hermanm) is waarschijnlijk moeilijk, 
maar niet onmogelijk op te sporen. 
De verspreidingsgids geeft echter voor deze soon 
(met opzer) zeer summiere gegevens over zijn voor
komen. De beide zeeschildpadden, de Onechte 
Karerschildpad (Caretta caretta) en de Lederschild
pad (Dermochelys coriacea), worden buirengewoon 
zelden gezien en dan nog aileen in de netten van vis
sers. 
Concluderend kan ik niettemin zeggen: een schitte
rend eiland, waar je niet gauw uirgekeken raakt. 
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REPTILES AND AMPHIBIANS OF 
CORSICA 

The author describes a herpetological vacation on 
Corsica. It is an island with lots of different habitats, 
where reptiles and amphibians are abundant. Several 
(sub)species are endemic to Corsica or to both 
Corsica and Sardinia, for instance Archaeolacerta 
bedriagae, Podarcis tiliguerta, Algyroides fitzingeri, 
Discoglossus montalemii, D. sardus, Hyla sarda, 
Euproctus montanus, Salamandra salamandra corsica 
and Natrix natrix corsa. Several others are probably 
introduced by men, for instance Podarcis sicula cam
pestris (in Ajaccio, Porro-Vecchio and Basria), P. s. 
cettii (in Bonifacio), Tarentola mauritanica, Rana 
esculenta, Bufo viridis and Testudo hermanni. Corsica 
and Sardinia are part of the natural distribution 

of Phyllodactylus europaeus, Hemidactylus turcicus, 
Coluber viridif/avus, Emys orbicularis, Caretta caretta 
and Dermochelys coriacea, that inhabit other parts of 
Europe as well. 
Several species of lizards are in a more or less fierce 
competition with each other. A. bedriagae for 
instance is pushed to high altitude, bare rock and 
granite boulders in little streams, by P. tiliguerta. 
P. sicula campestris is successful in flat terrain, leaving 
only walls of stacked stones toP. tiliguerta. P. s. cettii 
doesn't even leave this habitat toP. tiliguerta. As for 
now P. sicula is restricted mainly to coastal areas, lea
ving the better part of Corsica to P. tiliguerta. 
D. sardus and D. montalentii are only recently recog
nised as different species. D. montalentii is endemic 
to Corsica, whereas D. sardus is known too from 
Sardinia. D. montalentii is living in high altitudes, 
especially in clear mountain-streams, D. sardus in 
lower altitudes and has a less specialised preference 
for its habitat. 
Corsica is a very interesting island from a herpetolo
gical point of view. 

J.P. ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 
1171 NP Badhoevedorp 
Foro's van de auteur 

BOUW PALUDARIUM 
door 

H. Slotboom 
Pr. Irenelaan 52, 3832 CD Leusden 

De volgende tekst is een beschrijving van de bouw 
van een paludarium met een gesloten systeem voor 
her water gedeelte dar voor meerdere functies kan 
worden aangewend. 
De maten zijn willekeurig, elke andere maar of vorm 
kan worden gemaakt met hetzelfde systeem. 
Her principe is een waterreservoir onder de bodem
grond in her paludarium. 
Her waterreservoir zorgt voor her water dar beno
digd is voor een eventueel te maken waterval, maar 
is tegelijkertijd her watergedeelte (vijvertje) in her 
paludarium. Her kan tevens dienen voor her 
bevochtigen van b.v. de achterwand. {extra pompje) 
Her voordeel is dar condenswater en eventueel 
ander water dar, waar dan ook op de bodem terecht 
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komt, als her ware net als in de natuur, door de 
bodem zakt. 
Hierdoor wordt her probleem van her hevelen van 
water naar een landgedeelte en her op den duur stin
ken van die bodemgrond voorkomen 
Op her lijmen van her paludarium ga ik in dit 
schrijven niet verder in. 
Bij dit paludarium is de gehele voorruit schuifbaar 
en derhalve volledig uitneembaar. 
Wanneer de vorm is vastgesteld, elke vorm is 
natuurlijk mogelijk, kan de bak in elkaar worden 
gelijmd. 
Hierna volgen war aanwijzingen en rips die war ver
der ingaan op diverse systemen die in dit paludari
um zijn verwerkt. 
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VENTILATIE. 

Kijk voor dar u gaat lijmen goed naar her systeem 
voor de venrilatie. 
Her kleine ruitje onder de schuifruit wordt ongeveer 
2fi em van de voorzijde op de bodemplaat tussen de 
zijwanden gelijmd. Daarna wordt daar bovenop 
horizontaal een strook perplex gelijmd waarin van 
tevoren ten behoeve van de venrilatie hele kleine 
gaatjes zijn geboord. (Let op: niet te groat want dan 
ontsnappen de fruitvliegen, 1 mm is voldoende). 
Ter ondersteuning van her strookje perplex en later 
de voorruit wordt aan beide zijden tussen her per
plex en de bodemplaat een strookje glas regen de zij
wanden aangelijmd. De strookjes goed voorzien van 
lijm, zodat bij her aandrukken van her strookje 
regen de zijruit her hele strookje is voorzien van 
lijm. Overtollige lijm direct verwijderen! 
Wanneer de lijm droog is, zal de lijm tussen de ruit
jes, niet meer te zien zijn en kan er normaal door
heen worden gekeken. 
Tegen de beide zijruiten en op her perplex plaatje 
wordt dan een strookje glas gelijmd dar als drager 
van her H-profiel moet dienen voor de schuifruir. 
Let erop dar her H-profiel de maar heeft van her 
strookje glas en de voorruit. 
Voor her schuifsysteem is ook een andere mogelijk
heid die uiteindelijk een mooier resultaar zal geven. 
Maar dan moet u her strookje perplex ongeveer 1 A 
van de dikte van de schuifruit breder maken en aan 
de voorzijde er een schuifprofiel infrezen. 
Nu kan de schuifruit direct op her perplex schuiven 
en is er geen hinderlijke rand van her H-profiel en 
her strookje glas. U begrijpt dar her perplex plaatje 
dan niet te dun mag zijn omdat her dan de volledi
ge schuifruit moet dragen. 
(Let ook op de stand van de schuifruir) 
Aan de bovenzijde kan wei een H-profiel worden 
gelijmd, omdar die tach niet in her zicht zit. 
Wanneer u de strook maar hoog genoeg zer en nier 
te breed maakt, zal de lichrkap de srrook aan her 
gezichr onrrrekken. 
Let er wei op dar de plaars van her H-profiel c.q. de 
uitgefreesde gleuf, heel nauwkeurig wordr vastge
sreld. Wanneer dir zowel boven als onder goed is 
geplaarsr, zal de schuifruit op tienden van een milli
meter langs de zijruiten schuiven en kunnen hier 
tussendoor geen fruitvliegjes onrsnappen. 
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Aan de bovenzijde wordr aan de achterzijde een ont
luchringsstrook gemaakr.Doordat deze aan de 
achrerzijde zit zal de luchrcircularie berer door her 
paludarium gaan. Om een goede circularie te ver
krijgen en geen condens op de ruiren moet er van 
worden uitgegaan dar a&uiging mechanisch, dus 
middels een ventilator, vanuit de bovenzijde zal 
moeten plaars vinden. 
De ontluchtingssrrook kan worden gemaakt van 
bronsgaas of van nylongaas. Omdat bronsgaas bijna 
nier meer re koop is, is nylongaas een goed alrerna
tief. Srroken van dit gaas zijn b.v. re koop bij een 
woninginrichringbedrijf, die deze srroken wei 
gebruikr om opsraande randen re maken aan de 
bovenzijde van overgordijnen. Her voordeel is dar 
nylon zich heel goed op glas laat verlijmen met sili
conenkir. 

HET WATERRESERVOIR ONDER DE 
BODEMGROND. 

Als her paludarium in elkaar is gelijmd, kan mer her 
sysreem voor de bodem worden begonnen. Eerst 
wordr een rooster op maar gemaakr. Hiervoor kan 
worden gebruikr een plastic rooster dar vaak onder 
TL verlichring wordt gemonreerd om een betere 
lichrspreiding te krijgen. Let er wei op, dar aan de 
voorzijde een gedeelte van her rooster open moer 
kunnen om indien nodig bij de pomp te kunnen. 
De hoogre van de glazen strookjes waarop het 
rooster komt re liggen is afhankelijk van de diepte 
die het waterreservoir krijgt en de hoogre van de 
venrilatiestrook (perplexplaatje). Let er op, dar er 
ruimte blijft om op de bodem straks nog een laagje
turf of iets dergelijks te leggen. ).De diepte van her 
warerreservoir heeft revens te maken met de hoogte 
van de straks hierin te plaatsen circulariepomp voor 
de waterval. 
De ruirjes worden vertikaal op de bodemplaat 
gelijmd en wei zodanig darer een goede doorsrro
ming van her water tussen de ruitjes gewaarborgd 
blijfr. En her losse stukje rooster ook voldoende 
sreun heeft. (Hou bij her lijmen van de opstaande 
ruitjes oak rekening met de plaats van her vijvertje). 
Als her rooster op de verrikaal van de op de bodem
plaar gelijmde ruirjes is gelegd, wordt de definitieve 
plaats en de grootte van her vijverrje bepaald. Die 
ruimre wordr op die plaats uir her roossrer gezaagd 
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zodat er een gat ontstaat. 
Let ook op een uitsparing in een hoek van her palu
darium die groot genoeg is om later her snoer van de 
verwarming en de buis of slang van de circulatie
pomp door te leiden. 
Het uitgezaagde stukje van het rooster voor het vij
vertje wordt op twee, plat op de bodemplaat gelijm
de, strookjes glas gelegd. Hierop zal later de onder
kant van het vijvertje rusten en blijft er steeds ruim
te tussen de bodemplaat en de onderkant van het vij
vertje zodat her water, ook hieronder, ongestoortd 
kan circuleren. 
Nu wordt het rooster, met uitzondering van de uit
sparing van het vijvertje, geheel bedekt met een fil
termat. Hiervoor kan worden gebruikt de filtermat 
die ook in afz.uigkappen wordt gebruikt. Deze filter
mat is van kunststof en laat zich gemakkelijk op 
maar knippen en aan de zijkanten met siliconenkit 
verlijmen aan de ruiten. Hierdoor wordt uitgesloten 
dat er later een kikkertje onder de bodem in het 
waterreservoir kan geraken. 
Let er wei op dar her stukje rooster, dat zal dienen 
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om later nog bij de pomp te kunnen, voorzien 
wordr van een los stukje filrermar en dar dar stukje 
ook niet wordt vastgelijmd aan de ruiten.Voor het 
vijvertje wordt een stukje glasvezeldoek gebruikt. 
Heel goed voldoet glasvezelmat dat wordt gebruikt 
in de polyester industrie. Let er wei op dat de maas
wijdte niet te fijn is, anders zal het snel verstopt 
raken. Maar het mag ook niet te grof zijn want dan 
verdwijnen de kikkervisjes erdoor. 
Her stukje glasvezeldoek wordt als het ware als een 
zakje in de uitsparing gedrapeerd, zo dat het mini
maal 3 tot 4 em over de filtermat steekt. Nu wordt 
er rondom het vijvertje op de filtermat siliconenkir 
aangebracht en de overslaande rand van de glasve
zeimat wordt hierop vastgeiijmd zodat ook hier tus
sendoor geen kikkers kunnen verdwijnen. 

VERWARMING 

Voor verwarming van het paludarium kan gebruik 
worden gemaakt van een aquariumverwarmer in het 
waterreservoir. Het verwarmde water zal her paluda-
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rium zowel vanonder af via de bodem verwarmen 
als via de Ieiding naar de waterval en de waterval 
zelf. Om de bediening later makkelijk re maken, 
wordr russen de srroomkring en de verwarmer aan 
de buirenzijde van her paludarium een z.g. buiren
rhermostaar gemonreerd. De groorre van de aquari
umverwarmer hangr af van de inhoud van her 
waterreservoir en de groorre van her re verwarmen 
paludarium. De afsrelling van de rhermostaat, dus 
de warmte van her water, diem, rekeninghoudend 
met de omgevingsremperaruur, re worden vasrge
sreld, zodat her paludarium op de juisre tempera-

~ \._._/ 
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ruur is (her water zal dus aanmerkelijk warmer moe
ten zijn). 

WATERVAL 

Nu kan een circulariepompje in her warerreservoir 
worden geplaarsr. De grootte van her pompje hangr 
af van de hoogre van her waterreservoir in samen
hang mer de vereisre opvoerhoogre van her water 
voor de waterval. Via een buissysreem of slang kan 
her water naar de waterval worden geleid. Een 
mogelijkheid is om in een eikensrronk, die een sruk-
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je over het vijvertje op de bodem ligt, een gat te 
boren waardoor het water over het hout weer in het 
vijvertje loopt. 

DELICHTKAP 

De lichtkap van diverse materialen worden gemaakt 
De binnenzijde bekleden met reflecterend materiaal 
of wit schilderen. 
Een tip: maak hem niet te hoog. Oat geeft het 
geheel een mooier aanzien. 
Als lampen voldoen heel goed de z.g. PL lampen. 
Die hebben een hoge lichtopbrengst ten opzichte 
van de grootte en verbruiken minder stroom dan TL 
lampen. U hebt niet snel teveellicht voor een goede 
groei van de planten. Met name op de bodem. 
PI lampen zijn zelfs verkrijgbaar in 37 Watt die 
gemonteerd kunnen worden als TL lampen. Zorg 
dat de trafo's niet in de lichtkap worden verwerkt. 
Oat geeft meestal te veel warmte in de kap voor de 
lampen. Om de levensduur van de PL lam pen maxi
maal te houden, moet u zorgen voor goede ventila
tie en ontluchting. Oat kan door boven in de licht
kap gaten te boren, die worden voorzien van fijn 
gaas om vliegjes tegen te houden en een lichtsluisje. 
Aan de binnenzijde worden £Ussen de gaten kleine 
blokjes vastgezet waarop dan weer een plaatje, 
indien mogelijk van reflecterend materiaal, wordt 
gelijmd. Nog beter is, dat ook de ventilator de Iucht 
uit het paludarium in de lichtkap blaast langs de 
lampen. Dit verlengt de levensduur van de lampen. 

INRICHTING 

Nu kan met het inrichten van het paludarium wor
den begonnen. 
Hiervoor zijn geen vaste regels te geven. Oat ligt 
helemaal aan de smaak van de bezitter. Wei zal ik 
enkele tips geven die u wellicht kunt gebruiken. 
Voor de achterwand voldoet heel goed: varenwortel. 
Hierop zijn gemakkelijk planten vast te zetten en 
het houdt heel goed vocht vast. Tevens zullen er, 
wanneer het goed vochtig wordt gehouden door b.v. 
regelmatige bevloeiing van de achterwand, spontaan 
diverse mossen of varentjes op gaan groeien 
waardoor het op den duur een mooie groene achter
wand wordt. Maar turfplaatjes voldoen ook goed. 
Zorg er wei voor dater straks geen kikkertjes achter 
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de achterwand kunnen komen. 
De bodem (filtermat) kunt u voorzien van dunne 
plaatjes £Urf of losse vezels waarop u hier en daar wat 
s£Ukjes javamos (u weet wei uit het aquarium) legt. 
Bij een goede belichting en voldoende vochtigheid 
zal binnen niet al te lange tijd de gehele bodem 
bedekt zij n met javamos. 
Door het vijvertje op te vullen met b.v. kleine steen 
Ook kunt u het vijvertje met wat filterwater opvul
len waarover op den duur ook javamos zal groeien. 
De doorlaatbaarheid van het vijvertje zal bij het 
gebruik van watten wei verminderen. 
De opbouw kan met stronken eikenhout worden 
gemaakt. Deze kunnen op de bodem worden 
geplaatst en zodanig worden opgestapeld dat ze niet 
kunnen vallen want dat kan een ruit en kikkers 
kosten. Dus bijvoorbeeld aan elkaar schroeven. 
Denk erom: gebruik roestvrij stalen houtschroeven. 
Door perplex met een verfafbrander warm te 
maken, kunt u het in allerlei vormen buigen. 
Hiermee kunt u steunen maken voor stukken hout 
tegen de wanden. De steun kan aan het hout wor
den geschroefd en dan aan het glas worden gelijmd. 
Het hout goed ondersteunen totdat de lijm droog is. 
Met een beetje handigheid kunt u zelfs zo, vanuit 
een van de wanden, vrij hangende s£Ukken hout in 
uw paludarium maken.Op het hout kunnen dan 
diverse planten worden gezet. Zoals thilansia's die u 
met wat montagekit zo op het hout kunt lijmen 
maar ook bromelia's orchideeen, 
die moet u wei een voedingsbodem geven. 
Bijvoorbeeld door om de wat £Urf en/of spagnum te 
wikkelen. Hierin kunt u ook een specifiek voor die 
plant benodigde voedingbodem verwerken. Let wei, 
de meeste orchideeen hebben een hele goede venti
latiestroom nodig. 
Laat het paludarium wei eerst enkele weken zonder 
dieren draaien, zodat u kunt zien of alles zo werkt 
zoals u hebt voorzien. Sommige dingen zijn vaak 
moeilijk te veranderen als er al dieren in zitten. Ook 
kunt u in die weken testen of de tempera£Uur, de 
luchtvochtigheid en dergelijke zaken zo zijn, als voor 
de te houden dieren nodig is. 
Veel plezier met het bouwen. 

H. Slotboom 
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en profit eren 
van aile ch:Jbvoordelen! 
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H lr •·"'en Ieven u I 0 aa u binnen I />Un~n opt 
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en prijsfijsten ~arw., anuspun~n opl op uw bestel/ing/ 

0 ~~!aJ~~=~~f t gratis Ubepaaftzelfbifwetkebestellingu 

0, f U god :.=--- • de pumen inwisselt voor komame korting. 
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heel Nederland ~ •,;;~;~enitaeti!;'"i"i"ib<W1"i-i.,i'iiiiiilll~~~~~~~~~~~~ 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 074 
3840 BA Harderwijk 
Telefoon (0341) 434423 

HUJSKREKELS mt 3 mt 4 mt 5 mt 6 mt 7 mt 8 prijs VELDKREKELS 

oontol per doosje 350 175 125 90 70 60 4,30 per d oosje, mt 6,7,8 
per 3 doosjes x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11,55 per d oosje volwossen 
per 6 doosjes x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21,45 WASMOmN 
per 12 doosjes x 12 x 12 x 12 x 12 x 12 x 12 41 25 d d . 

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

SPRINKHANEN 

prijs MEELWORMEN 
4,50 per doosje 50 gr 
8,00 per doosje 100 gr 

15 00 per doosje 500 gr 
30:00 per doosje 1 000 gr 

per doosje I 1 0 stuks I middel formoot 
per 5 doosjes I 50 stuks I middel formoot 
per doosje I 1 0 stuks I groot formaci 
per 5 doosjes I 50 stuks I groot formaci 

KRULVUEGEN" prijs FRUITVUEGEN• 
per doosje co. 100 st 4,30 klein of groat 
per 5 doosjes 20,00 per kweekportie 
*(niet vliegende per 5 doosjes 

huisvliegen} * (niet vliegende) 

' voe er oo s1e, co. 70 

prijs CREUZEMEELWORMEN prijs 
2,50 per doosje 25 6 30 st 
4,50 per doosje 100 gr 

15 00 per doosje 500 gr 
25:00 per doosje 1000 gr 

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 st 

.. *gewone of 
pnJS dendrobeono's 

KRECAVIT 

2~·~ minerool I vito mine-
' preporoot, 20 gr 

voor: • rfPl,,,.,,.,,.1n 
• ZOOMED accessoires • terrariums • verlichting 

•••• VRAAG DE CATALOGUSI 


