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BIJ DE VOORPLAAT: 
PHELSUMA BARBOUR/ 

(LOVERIDGE 1942) 
Henny en Miranda van Setten. 

Afbeelding van de auteurs. 

De Phelsuma Barhouri is in de Phelsumawereld zeker een uitzondering.Dit op her gebied van zijn uiterlijk en 
ook ten aanzien van zijn gedrag. 
Her zijn diertjes die vanaf 1992 vrijveel ge'imponeerd zijn, maar waar tot nu toe weinig mee gekweekt is. 

BARBOURS DAGGEKKO 
De Phelsuma Barhouri dankt zijn naam aan Dhr. Barbour een vriend van Loveridge. 

TYPUSEXEMPLARE: 
Holorypus: MCZ 11640. 
Paratypen: MCZ 11641, AMNH 47897. 

TERRA TYPICA: 
Bos ten oosten van Antanarivo,Oost Madagascar. 
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BESCHRIJVING: 

Phelsuma barbouri is een middelgrote Phelsuma die tussen de 12 en 13 em groot wordt. Het lijf is compact 
en wat afgevlakt. De basiskleur is turquoise blauw, die met bruine schakeringen tot aan de staart onderbroken 
wordt. Deze tekening ligt vrijwel bij aile dieren gelijk. Wei kan de kleur sterk varieren. Vanaf de neus, door 
het oog naar de staart loopt veelal een laterale turquoise streep. Op de kop bevinden zich onder deze streep 
kleine grijs turquoise stipjes. De kop en de rug bevatten schakeringen die bruin turquoise gemarmerd zijn met 
een groter wordende intensiteit van het turquoise naar de staart toe. De staart is weer geheel turquoise. 
Hierdoor valt de staart bij sommige dieren dan ook bijzonder op. De buik is fel grijs. Op de staart, buikzijde 
en de rug is de beschubbing extreem glad. Door de wat vergrote schubben op de kop zijn er hoven de ogen 
een soort van oogleden ontstaan, wat zeer uniek is en men bij geen andere Phelsuma terugziet. Met grote 
waarschijnlijkheid is dit om het dier te beschermen tegen de hogere UV-straling die er in hun leefgebied is. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP: 

De Terra Typica is her bos gelegen ten oosten van Antanarivo in Oost-Madagascar. De dieren zijn her meest 
gevonden in her Ankrarata-Massief in Centraai-Madagascar. Phelsuma barbouri leeft veelal op de grond, wat 
nogal ongewoon is voor het geslacht Phelsuma. Ze houden zich graag in de spleten tussen stenen op en dan 
met name bij stenen die glad zijn. Deze dienen ook voor het afzetten van de eieren. Het landschap bevat bos
schages en veel gras, waarin de Phelsuma's zich ophouden. De temperatuur komt er ondanks de sterke zon
nestraling zelden hoven de 30°C en loopt 's nachts tot ver onder de 20°C terug.ln de peri ode van juni tot 
augustus loopt deze soms zelfs terug tot onder de 1 0°C. Dit grote temperatuurverschil wordt mede door de 
forse nevel veroorzaakt. Het klimaat is matig vochtig. 
Volgens de waarnemingen van PASTEUR (1959) heeft de Phelsuma barbouri uit de Terra Typica verder wei 
de levenswijze die wij van Phelsuma's (Boombewonend) gewend zijn. 

TERRARIUM EN VERZORGING: 

Omdat Phelsuma barbouri een soort is die veelal op de bodem woont, behoeven deze dieren geen hoog terra
rium. Het is wei nodig, dater een sterke zoninstaling (of Iicht) is. Daarmee hangt dan samen, dater op een 
vaste plek een hoge temperatuur is. Daarnaast is echter een sterke nachtelijke afkoeling en een oplopende 
luchtvochtigheid van levensbelang. Beplanting in het terrarium is niet perse nodig. Belangrijker is het om war 
steenformaties te creeren, met daartussen wat spleten, die zowel te controleren zijn op eieren alsop de dieren 
zelf. De temperatuur wordt veelal rond de 26°C overdag gehouden en moet 's naches flink teruglopen. De die
ren ontwikkelen snel enorme kalkzakken en een "buikje" en moeten daarom niet teveel verrijkt voedsel krij
gen. 

VOORTPLANTING: 

De vrouwtjes zijn robuuster van bouw dan de mannetjes die veelal wat slanker blijven. Het mannetje heeft 
rond de femoraalporieen een duidelijke gele kleur. De dieren gaan veelal paren na een wat koelere periode. 
Hierbij kan het mannetje het vrouwtje soms flink beschadigen bij een beet in de nekstreek. De vrouwtjes plak
ken dan meestal drie tot vier dubbele legsels op steeds dezelfde plaats. Als er meerdere vrouwtjes zijn komt het 
soms voor dat deze haar eieren ook op diezelfde plaats afzet. (Zij plakken de eieren!) 
Na ongeveer 60 tot 80 dagen worden de jongen geboren. Dit is afhankelijk van de temperatuur waarin de 
eieren zich bevinden. De ouderdieren zijn niet echt agressief regen de jongen, doch voorzichtigheid blijft gebo
den. 
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Her grootbrengen van de jongen wil nog wei eens voor problemen zorgen, daar dit relatief koel moet gebeu
ren. Zijn ze de eerste periode door en krijgen zij de gewone verzorging, met kalk en vitaminepreperaten dan 
zijn er in de verdere groei naar volwassenheid eigenlijk geen problemen. 

SAMENVATTING: 

Phelsuma barbouri is een veelal ondergewaardeerde Phelsuma, die extreem mooi van kleur kan zijn. Hij blijft 
voor sommige Phelsuma-verzorgers een enorme uitdaging en gelukkig zijn er nu liefhebbers, die goed met de 
dieren nakweken. 
De verzorger heeft echter wei de nodige kennis over de dieren nodig en de mogelijkheden om ze goed te kun
nen houden. 

OPMERKING: 

Tussen Phelsuma barbouri en de nog niet zo gek lang geleden beschreven Phelsuma pronki zijn opvallende ge 
lijkenissen. Of er daadwerkelijk sprake is van enige verwantschap is nog niet echt duidelijk. Hier wordt nog 
verder onderzoek naar verricht. 

LITERATUUR: 
Hallman, G., J. KrUger & G. Trautmann, 1997. Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. Narur und 
Tier-Verlag, Matthias Schmidt, MUnster. 
Pasteur, G.,1959. Premieres observations sur les sauriens rapportes du Tsiafajavona par le Professeur Millot. 
Mem.lnst.Sci.Madagascar, Antanarivo, (A) 13: 149-172. 

SUMMARY LACERTA 58 (2) DECEMBER- JANUARI 1999 - 2000 

Onderstaande summary hoort bij her artikel "Bouw paludarium Henk Slotboom blz. 60" 

CONSTRUCTION OF A PALUDARIUM 

A description is given of the construction and fitting up of a paludarium. The design is based on the circula
tion of water. The bottom compartment consists of a water-reservoir, in which a circulation-pump and an 
aquarium-heater are housed. Water is pumped to a waterfall. The reservoir is separated from the rest of the 
container by a plastic grille, resting on glass strips, and covered with a filter mat from a fume extractor hood. 
The filter mat is glued with silicone paste to the sides of the container, to prevent animals to find their way 
to the reservoir. At one place the grille and filter mat can be removed, giving access to the circulation-pump 
and the aquarium-heater. A small pond can be fitted in a gap in the filter mat and grille, using a fibre glass 
mat, as used in polyester constructions. Again this can be glued to the filter mat using silicone paste. The fil
ter mat can be covered with thin plates of peat, moss and so on. Fern root plates are glued to the back side, 
leaving no space for animals to crawl behind it. The paludarium is fitted with oak stubs, which can be used 
as waterfall, and plants like orchids, Tillandsia and other bromelia. The stubs can be attached to the glass sides 
with help of pieces of perspex, which can be bent in a suitable form when heated, and silicone paste. Forced 
ventilation is applied using a small fan. Air enters at the front side and is blown out at the top side. The palu
darium is lighted by PL-lamps, which have a higher yield than standard fluorescent lamps. A blue print is 
added. 
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ONZE ERVARIGEN MET HET HOUDEN EN KWEKEN VAN DE 
BARBOURS DAGGEKKO (PHELSUMA BARBOUR]): 

H. & M. v. Setten 
Tel: 0 I 0~4795386. 
Fax: 010~4797785. 

E~mail: hm.setten@wxs.nl 

We zijn in november 1994 voor het eerst eigenaar 
geworden van een koppel wildvang P. barbouri. Dit 
koppel werd in ons "Phelsumahuisje" geplaatst in 
een van de onderste terraria, daar deze het koelst zijn 
en deze soort dit nodig zou hebben. Onder deze rij 
terraria ligt wei een warmtekabel, zodat er altijd een 
deel van het terrarium is dat war warmer wordt. 
Bovenin het terrarium hangt een spotje van 25 watt, 
zodat de dieren indien zij dit willen ook hier de 
mogelijkheid hebben zich op te warmen. Hiermee 
hebben ze dus een aantal mogelijkheden om zelf te 
bepalen hoe warm of ze het willen hebben. 
Op de bodem ligt het bekende schelpengrit. Er lig~ 
gen veel stenen daar de dieren dit prettig vinden en 
er staan veel planten ter beschutting. Een aantal 
bamboestokken maken het geheel a£ 
Na een aantal maanden, die de dieren nodig hadden 
om aan hun nieuwe omgeving te wennen, nam de 
hoop op nakweek toe. De dieren maakte een goede 
indruk, aten goed, waren goed op kleur en waren 
zeer actief en sociaal naar elkaar toe. 
Het vrouwtje, dat altijd iets "holler" is dan hetman~ 
netje leek op een gegeven moment ook steeds dikker 
te worden. En ja hoor, in 1995 werden de eerste 
goede eieren gelegd. Her waren er negen in totaal en 
er werd een jong dier in het terrarium zelf aange~ 
troffen.Twee eieren bleken onbevrucht. De jonge 
dieren werden, zoals aile jonge Phelsuma's, in de 
hiervoor gemaakte opkweekbakken geplaatst. Een 
aantal van deze dieren stierf in de eerste week nadat 
zij geboren waren. Wat opviel, was dat ze moeilijk 
uit hun vervelling kwamen. We hebben toen beslo~ 
ten de overgebleven jonge dieren in grotere terraria 
te zetten. Dit leek iets beter te gaan, maar was ook 
nog niet optimaal. Het leek erop dat de dieren nog 
kouder moesten zitten. AI met al bleven er in 1995 
vijf jonge dieren in Ieven. 
Deze dieren waren geboren in een bakje in het ter~ 
rarium van de ouders. Zij liepen hier ook gewoon los 
in en al snel bleek dat de ouders de jonge dieren 
niets deden en dat deze dieren het beter deden met 
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zijn allen, dan de dieren die in aparte bakjes waren 
gezet. We namen aan dat dit toch door het tempera~ 
tuurverschil kwam. De opkweekbakken zijn name~ 
lijk warmer en erg constant van temperatuur. 
In 1996 hadden we in totaal vier eieren. In drie hier~ 
van bevonden zich dode jonge dieren en we hidden 
dus maar een jong over. 
De jongen die inmiddels vijf maanden of ouder 
waren, werden in een eigen terrarium geplaatst ook 
op de onderste rij van het Phelsumahuisje. De die~ 
ren bleken zich vanaf die tijd prima te voelen in hun 
eigen territorium. 
1997 bracht ons twee eieren, deze kwamen beide 
uit. Jammer genoeg stierf een van de dieren binnen 
een week en verdronk het andere diertje na twee 
maanden in zijn waterbakje. Weer war geleerd, als je 
dieren in een grote bak bij de ouders laat zorg er dan 
voor dat zich in de waterbak iets van een steentje, 
takje of wat dan ook bevindt, zodat de dieren er uit 
kunnen klimmen! We hidden in 1997 dus helaas 
geen enkel jong dier over. 
Wei kregen weer in dit jaar een koppel wildvang van 
G. van de Berghe bij. Hij had deze dieren al een aan~ 
tal jaren zitten, doch ze hadden nog niet voor nako~ 
melingen gezorgd. In verband met de mogelijkheid 
van een ander temperatuuraanbod hoopte hij dat 
her in het huisje wei zou lukken. 
We hebben zijn man bij een nakweek vrouw van ons 
en zijn vrouw bij een nakweek man van ons gedaan 
en we hoopten, dat dit goed zou gaan. De dieren 
bleken elkaar goed te accepteren dus we verwachtten 
het beste voor de zomer van 1998. De gemixte kop
pels leverden in 1998 eenmaal een onbevrucht leg
sel. Verder werden er door deze koppels geen eieren 
gelegd. Wei bleven de dieren het goed met elkaar 
doen. Het oude koppel dat we al hadden, zorgde 
voor vijf nakweekdieren in 1998. Deze leken toch al 
wat meer hun draai gevonden te hebben. Het lijkt 
erop dat de dieren best een tijd nodig hebben, eer 
dat ze wat meer eieren gaan leggen. Verder lijken 
rustperiodes van belang te zijn en moeten ze wennen 
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aan de omgeving waarin ze verblijven. 
Zouden in 1999 aile dieren zich dermate goed voe
!en dat we van aile koppels wat eieren zouden zien? 
Hopen maar. Helaas werd 1999 een rampjaar. Door 
de extreme hitte van de zomer, werd het steeds 
moeilijker om bepaalde delen in het huisje koel te 
houden. Dit resulteerde in het feit dat er twee vol
wassen vrouwen en enkele jonge dieren overleden. 
We hopen nu dat er bij de jonge dieren van voor
gaandejaren wat vrouwen zitten, zodat we het weer 
kunnen gaan proberen. Verder hebben we besloten 
dat indien er weer zo'n extreme hitte is, we de die
ren eventueel maar voor die periode in huis in de 
keuken moeten zetten, omdat het daar koeler blijft. 
Je moet er wat voor over hebben. 

We kunnen dus zeggen dat we met een koppel 
Harbours Daggekko de volgende aantallen hebben 
nagekweekt: 

1995 
1996 
1997 
I998 

4 dieren 
I dier 
0 dieren 
5 dieren 

We hebben in totaal dus tien dieren nagekweekt, 
waarvan we er zes in Ieven hebben weten te houden. 
Een aantal dieren hiervan is inmiddels zelf alweer 
volwassen. 

Nu nog in ons bezit: 
1 wildvang man 1994 
1 wildvang man van Diergaarde Artis 
(gekregen via Tonnie Woeltjes) 
I nakweek van I995 
I nakweek van 1996 
2 nakweek van I998 

Deze laatste dieren zijn bij een Phelsumavriend, P. 
Starn, ondergebracht, daar deze ook een schuurtje 
heeft waar hij wat meer met de temperatuur kan 
doen. Dit tweetal bleek een koppeltje te zijn. 
De vier nakweekdieren die nog bij ons thuis zitten 
bleken gelukkig ook twee koppels te zijn. We hopen 
hier de komende jaren mee verder te kunnen kwe
ken. In onze ogen zijn de nakweekdieren duidelijk 
sterker dan de wildvang dieren en dit geldt zeker 
voor P. barbouri. 
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CONCLUSIE 

I. Zeker niet voor beginners. 
2. Niet te houden in warme ruimtes met een 

constante temperatuur. 
3. Vrouwen zijn veel zwakker dan de man 

nen. 
4. Eventuele nakweek bij de ouders in het 

terrarium of in een ander groot terrarium 
waar de temperatuur schommelt, met 
name tussen dag en nacht. Geen grote 
waterbak in verband met het verdrinken 
van de jongen. 

5. Heeft een dicht beplant terrarium nodig 
met stenen, omdat de dieren daar zeer 
graag op liggen. 

6. Niet teveel voedsel geven, kunnen name 
lijk gauw vervetten. 

NAWOORD 

We hopen dat we met dit artikel een redelijke uitleg 
hebben kunnen geven over onze ervaringen met 
P. barbouri. Ook hopen we, dat liefhebbers eerst 
thuis kijken of ze de mogelijkheid hebben, de aan
passingen qua temperatuur en dergelijke te bieden, 
alvorens ze deze dieren aanschaffen. Het zou name
lijk zonde zijn als binnen nu en enkele jaren deze 
soort niet meer bij de liefhebbers in het terrarium 
voorkomt. Het dier mag namelijk ook niet meer 
gei"mporteerd worden. 
Tevens vinden we het erg belangrijk, om zeker ten 
aanzien van deze soort, met liefhebbers samen te 
werken, door uitwisseling van kennis en eventuele 
nakweek. 
We hebben nu de eerste stap gezet met onze erva
ringen en zouden het dan ook zeer op prijs stellen als 
dit een vervolg kreeg. We roepen dus ook elke lief
hebber die in het bezit is van deze soort, dit bij ons 
te melden om zo een soort stamboek op te zetten. 
Dit wordt ook al bij andere dieren gedaan. 
Dit wordt dan ook vermeld in Xenopus en in 
Lacerta. Op die manier kunnen we dan contact met 
elkaar houden en nakweek uitwisselen voor vers 
bloed en dergelijke. 
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Phelsuma barbouri foro van M. en H. de Bitter 

DEZE SOORT KAN EN MAG 
GEWOONWEG NIETVERLOREN 
GAAN VOOR DE ECHTE PHELSU
MA-LIEFHEBBERS !!!!!!!!! 

Houders van P. barbouri, die nu bij ons bekend 

ZIJ n: 

P. Stam 2 vrouwen & 1 man. 
C. Trom mel I man. 

Phelsuma barbouri foro van M. en H . de Birrer 
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H. van Serren 2 vrouwen & 4 mannen. 

Mocht u meer over deze dieren willen weren of ook 
wi llen opgeven dar u deze dieren in bezit heeft, 
neem dan even contact met ons op. 

H . & M . van Serren 
Tel: 0 I 0-4795386. 
Fax: 0 I 0-4797785. 
E-mail: hm.serren@wxs.nl 
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EXPERIENCES WITH CARE AND 
BREEDING O F PHELSUMA BAR
BOURI 

Some notes are given o n care a nd breeding of P. bnr
bouri. The autho rs started in 1994 wirh a pair of 

wi ld-caught an im als. They cried to keep them nor ro 

warm , because overhearing can cause casualties. 

Breeding-results were not optimal, some eggs were 
un fert ilized, some fa iled to ha tch, som e of rhe young 
d ied within a week. The best resu lts were obtained 
when the young an imals were kept in rhc terrarium 

of rhe paren ts, probably d ue ro rhe lower tempera

tures and rhe daily remperarurc-variarion, when 
compared with the normal containers to rear hatch
lings. T he authors d idn 't nQ[ice any aggress ion of 

the adults towards their offsp ring. 
lr is concluded, that P. bnrbouri is nor an animal for 

beginners. Temperatures shou ldn't be ro h igh. 
Females arc more vulnerable rhan males. Young ani

mals sho uld be kept in large con ta iners with a daily 

temperature-varia tion. The terrarium should be fi r
red up with stones, because they like sitting on 
them. Don 't feed them roo much. Co-operation 

between keepers of these animals is recommended. 

BESCHRIJVING VAN PHELSUMA PRONKI (SEIPP 1994) 
EN VERGELIJKING MET PHELSUMA BARBOUR!. 

Pheisumn pronki foro Robert Seip p 

BESCHRIJVING 

P/;eisumn pronki is gcnoemd naar zijn onrdckker d e 
heer Olaf Pronk wonend in Madagascar 
Ecn kle ine, gcdrongcn soon mer een roraallcngrc 
van l 12 111111 . De rug is grijs mer zwarrc, gcmarmer
de vlekken, die zich vanaf de neksrreck over de rug 

rot compacre lengrcsrrcpcn verdichrcn. De mediane 
lengrestreep splirsr zich ongeveer op her midden van 

de kop en komr pas weer rer hoogre van de inrerna
salia samen. Daardoor onrsraat een markanrc lang
werp ige figuur, waarvan her Iich te midclcnveld rwee 
ror clrie rijen van d e schubben aan de bovenbnt van 
de kop omvar. Ook boven de ogen delen de larerale 
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kopstrcpen zich , waarbij de bi n nensre verrakking 
over her ooglid loopt en stomp eind igr, rerwijl de 

buirenste ro t aan de staarrpunr doorloopr.Tussen de 

gehooro pening en de scho uder liggen blauwach rigc 
ruberkelschubben. De bovenzijde van de kop is 
vanaf de punt van de snui r tor aan de ncksrrcek gee! , 
mer conrrasrrijke don kerb ruine lengresrrepen. De 
bovenkanr van de romp, d e sraarr en aile ledem aren 

hebben een gel ijkmatig grijze basisklcur. Een don
kere larerale ba nd loopt vanaf d e neussrreek, via her 

oog, rot in de kromming van d e lies. Deels is hij 
smal onderbroken, doch hij verbreedt zich ach rer de 
gehooropen ing rot aan de aanzet van d e voorsre 
lcdcmaren opvallend tot ccn langwerpig paar nek 
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vlekken, waarin ook de genoemde vergrore ruber
kelschubben staan. 
Deze vallen niet aileen op door hun groorre, maar 
ook door hun lichrblauwe kleur. Her oog wordt 
door een duidelijke gele ring omrand, echter niet 
zoals bij P. klemmeri. De iris is kastanjebruin. De 
venrrale kopstreek, vanaf her rostraalschild, via de 
supralabialen tot onder de ooropening is vuilwit van 
kleur, opvallend kontrasterend met de bovenzijde 
van de kop. De onderzijde van de romp, de )edema
ten en de staart onderscheiden zich wat betreft de 
kleur niet van de keelstreek. Her cloaca-gebied bij 
her mannetje is geelachtig gekleurd. 

VERSPREIDING EN VERBANDEN 

P. pronki doer war berreft zijn tekening aan P. bar
houri denken. De intensieve soortkarakteristieke 
gele kleur van de kop zowel als de grijze basiskleur 
van her lichaam, maken her zekere onderscheid met 
P. barbot~ri mogelijk. Verdere opvallende verschillen 
met P. barbouri zijn de afgeplatte, spitse kop en de 
verschillen in de getalswaarden van de beschubbing: 
supralabialen 6 - 7 (i.p.v. 6 - 9), sublabialen 6 - 7 
(i.p.v. 5 - 6), lamellen onder de vierde teen II - I3 
(i.p.v. I6). Bovendien is de buikbeschubbing van P. 
barbouri licht overlappend, terwijl bij P. pronki alle 
schubben gelijkmatig naast elkaar liggen. De supra
ocularia van P. pronki zijn glad, die van P. barbouri 
daarentegen getand. 
Terwijl P. barbouri tot nu toe slechts als bodembe
wonende soort van her Ankaratra-massief bekend 
is, gaat her bij P. pronki om een zuiver boombewo
nende soort uit her vochtige regenwoud. 
Verwantschappelijke betrekkingen tot andere 
Malagassische Phelsuma 's zijn nog onduidelijk, 
maar zouden echter ondanks de geografische schei
ding bij P. barbouri gezocht moeten worden. 
Wegens de tot nog toe geringe hoeveelheid onder
zoeksmateriaal kunnen geen biochemische onder
zoeken gedaan worden, war echter op een later tijd
stip wel gebeuren moet. 

SAMENVATTING 

Uit her gebied rond Andramasina in her centrale 
hoagland van Madagascar wordt een nieuwe soort 
van her geslacht Phelsuma beschreven. 
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P. pronki heeft een totaallengte van 112 mm, opval
lend zijn her afstekende geel van de kopstreek, de 
zwarre marmertekening op de grijze rugzijde zowel 
als de afgezerre blauwachtige ruberkelschubben. 

Bovenstaande beschrijving is een ingekorte versie 
van de soortbeschrijving van Phe/suma pronki uit: 
Senckenbergiana biologica; 74-(1/2), 193 - 197, 
Frankfurt am Main, 21.12.1994. 
Auteur: Robert Seipp, DreieichstraBe 3, D-60594 
Frankfurt am Main 

DESCRIPTION OF PHELSUMA 
PRONKI AND THE COMPARISON 
WITH PHELSUMA BARBOUR! 

Phelsuma pronki is a recently described gecko from 
the area around Andramasina in Central 
Madagascar. It reaches a length of 11 em and is loo
king much like P. barbouri. The head is yellow and 
the rest of the body grey with black spots. There are 
several dark brown longitudinal stripes. The ventral 
parts of the animal are greyish white. It is an arbo
real species, in contrast with P. barbouri, which is a 
ground dweller. It is suggested, that although they 
are geographically separated, both species are close
ly related. 
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DENDROBATES TINCTORIUS (CUYlER, 1797) 

DE GEELRUGVARIETEIT. 

Dendrobrttes tinctoriw gcclrug 

INLEIDING 

Hcn k Veldkam p 

De Gaulles ingcl 67 
67 16 LE Ede 

Dendrobrttes tinctoriw is ccn van de grootstc soorrcn 

pijlgi fki kkers, maar ook een soorr die in vee! kleu r 

variercircn voorkomt. Dcze variabilireit is zo groor, 
dar door herperologen gcregeld voorstellen worden 

gedaan o m bepaalde rypcn kikkers o nder re brengen 
in ondcrsoorrcn , m aar ro r op heden is dar nog n iet 

Eirjcs mer al zich rbarc la rvcn van de gcelrug Denclrobrttus tinctorius- Brazi lic 
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wetenschappelijk geaccepteerd. Dendrobates tinctori
tiS hehoort tot de familie van Dendrohatidae. Binnen 
deze familie vormen zij samen met Dendrobates azu
reus en Dendrobates galactonotus de 'rinctorius 
groep'. Dendrohares herekent in her Latijn 'hoom
klimmer'. In dit artikel wordt de verzorging en 
kweek van de geelrugvarieteit uit Frans Guyana 
heschreven. 

BESCHRIJVING 

De grootte van Dendrobates tinctorius ligt, afhanke
lijk van her type, tussen de 3,5 en 6 em lengte. Ze 
hehhen een gladde, glanzende huid. De kleur, her 
patroon en de vorm van de dieren varieren enorm, er 
is geen popularie gelijk. Op de internetpagina van de 
Zwitser Christian Som wordt een zeer groot deel van 
de mogelijke variereiten geroond. Deze pagina is via 
de Lacerta homepage re hereiken. 
In dir artikel wordt de geelrugvariereit hesproken. 
De geelrug heeft 'slechts' twee kleuren, namelijk 
zwart en geel. Deze twee kleuren zijn in een onein
dig aanral patronen mogelijk. Meesral is de rug gro
tendeels geel gekleurd, soms met een zwarte vlek. De 
zijkanten en de poten zijn over het algemeen zwarr. 
De geelrug is een van de grotere varieteiten, ze kun
nen circa 5,5 em lang worden. De vrouwrjes worden 
van de mannetjes onderscheiden door op de tenen 
van de voorpootjes re letten. Bij de mannetjes zijn 
deze groter en harrvormig. 

VERSPREIDING EN NATUURLIJKE 
OM GEVING 

De soort Dendrobates tinctorius komt voor in her 
noorden van Zuid-Amerika: de heide Guyana's, 
Suriname en Brazilie. Het is een hewoner van her 
regenwoud. Ze worden aangetroffen vanaf zeehoog
te tot ongeveer 600 meter. Her zijn dieren die zich 
voornamelijk op de bodem of op omgevallen bomen 
ophouden. De geelrugvarieteit komt voor in Frans 
Guyana, waar hij diep in her regenwoud leeft. Ik heh 
ze zelf gevonden hoven op heuveltoppen, op de 
bodem tussen her afgevallen hlad. 
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TERRARIUM 

Ik houd sinds een jaar of vijf een trio (een mannetje 
en rwee vrouwtjes) geelruggen in een terrarium van 
65x45x50 em (lxhxh). Her zijn nakweek dieren die 
ik in hezir kreeg roen ze circa anderhalf jaar oud 
waren. Op de hodem heh ik een passend stuk 
schuimruhher van 5 em dik gelegd. Dir neemt veel 
vochr op en is eenvoudig re reinigen. Her schuim
ruhher is hedekr met een dikke laag heukenhlad dar 
rwee maal per jaar wordt ververst. De achterwand is 
hekleed met plaatjes hoomvarenwortel. Dit materi
aal is regenwoordig bijna niet meer verkrijghaar 
(CITES). Een goed alternatief zijn platen geperste 
kokosvezel. Deze circa 3 em dikke platen nemen ook 
heel goed vocht op en de planren hechten zich er 
goed aan. De bak is ingericht met tropische planren, 
zoals hromelia's (Neoregila), Ficus repens en 
Peperomia. De temperatuur is overdag circa 28°C, 
dalend naar circa l9°C in de nacht. De luchrvoch
tigheid wordt hoog gehouden doordat her schuim
ruhher continu wordt nat gehouden door dagelijks 
te sproeien. De dieren kunnen baden in een klein 
waterhakje. De venrilatie vindt plaats door stroken 
geperforeerd rnetaal van 2 em breed, aan de voor- en 
hovenkant van her terrarium. Een goede venrilatie is 
helangrijk gezien de hoge luchrvochtigheid. Herter
rarium mag niet bedompt en re nat worden, de kik
kers moeren ook droge plekken kunnen vinden. 

De hak wordt verlichr door een rweetal TL-buizen 
van 16W. Verder hangt er een lampje van 25W 
hoven in het terrarium om de luchtrernperatuur te 
verhogen. 

GEDRAG 

Geelruggen zijn zeer dankhare kikkers om te hou
den. Ze zijn actief, niet schuw en hij de juiste 
omsrandigheden zullen ze zeker tot voortplanting 
overgaan. Her zijn srerke dieren die ook voor de 
beginnende liefhebber van pijlgifkikkers geschikt 
zijn. Mannerjes kunnen onderling rerriroriaal gedrag 
vertonen en ook de vrouwtjes kunnen onverdraag
zaam zijn tegenover elkaar. Houd dus liever niet te 
veel dieren in een bak. De mannetjes brengen wei 
een geluid voort, her is echter nauwelijks hoorbaar. 
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Ik voer de dieren hoofdzakelijk mer fruirvliegen, ze 
nemen zowel de grore als de kleine fruirvlieg. 
Grorere insekren, zoals krulvliegen, nemen ze nier. 
De kikkers zijn flinke eters die nagenoeg iedere dag 
gevoerd worden. De fruirvliegen worden bepoederd 
met een vitaminepreparaar, meesral gebruik ik hier
voor Korvimin. Korvimin is een Duits product dar 
af en toe door parriculieren op hem-zen wordr aan
geboden. De enige distributeur in Nederland is 
momenteel de Kliniek voor Vogels in Meppel 
(Galgenkampseweg 4, 7942 HD Meppel, rei 0522-
259455), waar her onder rembours kan worden 
besreld. Her bevar naasr vitamines ook aminozuren, 
mineralen en sporenelemenren. 

KWEEK 

Bij mijn dieren beginr her broedseizoen eind april. 
De dieren sroppen met leggen eind juni, begin juli. 
Ik hoor ook van liefhebbers over andere perioden 
waarin de dieren leggen. De periode kan dus ver
schillen. 
Her mannerje lokr her vrouwrje naar een geschikre 
afzerplaars. Dir is in mijn terrarium een kunsrsrof 
petrischaalrje met een halve kokosnoot. Hier legt 
her vrouwtje de eitjes welke door her mannerje wor
den bevrucht. De vrouwtjes leggen in deze periode 
om de 2 a 3 weken een legsel van 6-8 eitjes. Ik neem 
her legsel uir her terrarium en zer her (dichre) perri
schaalrje op kamertemperaruur (dir is 20 a 22°C) 
weg. Na 10 a 14 dagen komen de eitjes uit. De lar
ven worden individueel opgefokr om kannibalisme 
te voorkomen. De kikkervisjes zwemmen in 
gewoon kraanwater, dit ververs ik ongeveer eenmaal 
in de vier dagen. Ook de larven houd ik op kamer
remperaruur. De larven worden dagelijks mer een 
kleine hoeveelheid siervisvoer gevoerd. Na circa 2-3 
maanden komen de larven als kikkertje aan land. Ze 
eren direct al kleine fruirvliegen en springsraarren. 
Net als hun ouders zijn her flinke eters en ze groei
en snel op. Onder goede omstandigheden en met 
flink voeren zijn de dieren na een jaar volwassen en 
geslachtsrijp. 
Na twee jaar van goede resultaten (eerste jaar meer 
dan 50 jonge kikkers) liep de kweek terug. Er wer
den wei veel legsels geproduceerd, maar her aan ral 
eirjes dar uitkwam was gering. Na circa een week 
onrwikkeling stierven de larven af. Her lukte slechts 
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een rienral jonge kikkertjes te kweken. Dit jaar 
( 1999) heb ik besloten om een UV-A PL-lampje in 
her terrarium te monteren. Na een rip van de eige
naar van een vivariumzaak heb ik mer dit lampje 
goede ervaringen opgedaan bij de kweek met de 
aardbeikikker (Dendrobates pumilio). 
Her gaat om een 7W lampje van her merk Radium 
{enkele jaren rerug werden ze door OSRAM 
gemaakr). Her type lampje is Ralutec 7W/78 G23. 
Her lampje geeft een zwakke UV-A straling af en 
brandt bij mij de gehele dag. De resulraren waren 
ook bij de geelruggen zeer bevredigend, eindelijk 
weer een jaar mer een groor aanral gezonde kikker
rjes. 
Viramine D wordr aangemaakt in de huid, onder 
invloed van UV-A uit zonlicht. Viramine D speelt 
een belangrijke rol bij de opname van calcium in her 
bloed, dir zou de berere kweekresulraren kunnen 
verklaren. Her hier gebruikre lampje is een zwakke 
UV-A srraler, houd daar goed rekening mee en ga 
geen kikkers onder een echre UV-srraler zerren 
(Koper 1996, Gouda 1996). Houd er bij montage 
rekening mee dar UV-A door glas wordr regenge
houden. 

SUMMARY 

The author describes his experiences with rhe kee
ping of rhe yellow-back poison frog (Dendrobates 
tinctorius) in his terrarium. Five years ago he started 
with three frogs, bred and reared in captivity and 
eighteen monrhs old. They are fed with fruit flies 
(big and small) powdered with Korvimin {a prepa
ration with vitamins, amino acids and trace ele
ments). 
The bottom of his terrarium is covered with a 5 em 
thick layer of foam, with beech-leafs on top of it. 
The backside is covered with plates of fernroot. The 
tropical plants in his terrarium are Neoregila, Ficus 
repens and Peperomia. The day temperature is 28°C 
and drops to 19°C during the night. The humidity 
is kept high by daily spraying and rhe ventilation 
rakes place by two 2 em wide strips of perforated 
metal, in the from and upper side of the terrarium. 
The frogs are strong and therefore suitable for the 
beginners. They are best kept in pairs or in a small 
group. The eggs are deposited underneath a coco
nut shell in a plastic dish. 
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The tadpoles are reared separ:nely and fed wirh fish
food. Afte r rwo or three monrhs, after metamor
phosis, they are fed with small fru it flies and spring
rails. 
After two yea rs rhe breeding results (50 young frogs 
a yea r) were decl ining. T he author decided ro install 
a low-inrensiry UV-A lamp (Ralutec 7W/78 G23, 
Osram), which burns all day long. 
The results were very sarisfacrory, 1999 was a year 
wirh a large number of healrhy young frogs. 
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Lnmpropeltis getulus cnlifornine 

INLEIDING 

In 1993 krccg ik van ccn bcvriende rerrariumhou
der ecn koppelrje nakweekdieren van deze soorr. De 

d ierrjcs warcn rocn ncr een paar maanden oud en 

waren een ccnrimeter of derrig lang. Nu zijn de die-

Lnmpropeltis getulw cnlifomine 
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ren ech rer ruim 1.40 m en hebben vele nakomelin

gen gekregen in de loop der jaren. 

Her vo lgende srukje heb ik gcsch revcn omdar L. g. 
cnlifornine een zeer mooie, acrieve en perfecre soorr 
is voor begin ner en experr. 
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INHETWILD 

Lampropeltis getulus californiae komt voor in her 
Zuidwesten van de Verenigde Staten in verschillen
de biotopen. De tekening bestaat uit donkere en 
Iichte ringen. De dieren uit de woestijngebieden 
zijn vaak diepzwart en helder wit gekleurd en wor
den 'desert phase' genoemd. De dieren uit de kust
gebieden zijn bruin en roomwit/geel. Behalve de 
geringde variant is er ook een gestreepte vorm welke 
aileen voorkomt in en rond San Diego county. Deze 
dieren zijn zwart en hebben over de ruggegraat en 
over de flanken een witte lengtestreep. 
Bij de geringde vorm lopen de ringen door over de 
buikzijde. Bij de gestreepte vorm is de buik gelig en 
heel zelden zwart. 
Her natuurlijke voedsel van deze soort omvat een 
aantal diersoorten, waaronder hagedissen, knaagdie
ren en slangen. Ook slangen van dezelfde soort en 
gifslangen worden zonder pardon verslonden. Op 
boerderijen wordt L. g. californiae graag gezien en 
'gebruikt' als gifslangenverschrikker. 

HET TERRARIUM 

Gezien her feit dar deze dieren kannibalistisch kun
nen zijn, houd ik mijn dieren allen gescheiden. Per 
dier zitten ze in een bak van 80x40x40 em, ge
maakt van geplastificeerd spaanplaat. Elk terrarium 
heeft in een van de hoeken een warmtematje van 40 
Watt. Deze matjes zijn bedekt met een keramische 
tegel van 33x33 em, welke rondom is vastgekit met 
siliconenkit, zodat er geen vocht bij kan komen. 
De matjes zijn aangesloten op een dimmer, zodat de 
temperatuur van de tegel makkelijk is te regelen. 
Gebruik je de dimmer niet dan wordt de tegel zeker 
te heet voor de dieren. Op de bodem van de bakken 
ligt een laagje houtsnippers/ zaagsel van een paar 
centimeter. Dit werkt zeer handig, her is goedkoop, 
makkelijk te vervangen en heeft een hoog absorptie
vermogen. Tevens kruipen de dieren erin zodat ze 
zich veilig voelen en heeft dus her effect van een 
grote schuilplaats. Naast deze schuilgelegenheid heb 
ik ook nog een hoi stuk kurkschors in de bakken lig
gen waarin de dieren ook nog kunnen schuilen. 
Verder staat er in her terrarium een waterbak van 
25x 12x 10 em en wordt her geheel war kleuriger 

Lacerta 58(3) * 2000 

gemaakt door een kunststof klimop en een tak waar 
de dieren in kunnen klimmen. De bakken staan in 
een Iichte kamer waardoor verlichting in de bakken 
niet nodig is. Ik voer de dieren met muizen. 

KLIMAAT IN HET TERRARIUM 

De enige verwarming in de bakken komt van de 
warmtematjes. Deze bereiken een temperatuur van 
rond de 30°C en staan dag en nacht aan. De dieren 
kunnen zelfbepalen bij welke temperatuur ze willen 
vertoeven en liggen zowel overdag als 's naches regel
matig op her matje. Komt de kamertemperatuur in 
de zomer echter hoven de 25°C, dan schakel ik de 
matjes uit. 
In her voor- en najaar bedraagt de minimum tem
peratuur zo' n l8°C. 

WINTERRUST 

's Winters gaan de dieren in winterrust. Ze krijgen 
vanaf eind oktober geen eten meer terwijl her warm
tematje aileen overdag nog aan is. Half november 
gaat her matje helemaal uit en zijn de voedselresten 
uit her maagdarmkanaal verteerd. Begin december 
doe ik de dieren allen apart in plastic bakken mer 
een flinke laag hourkrullen en een klein drinkbakje. 
Dit drinkbakje hang ik aan de wand van de bak, 
zodat her niet omgegooid kan worden. 
De bakken plaars ik in de kruipruimte onder her 
huis. Die is de perfecte omgeving voor de winterrust. 
Her is er vochtig en roch goed geventileerd. De tem
peratuur is er ongeacht de buitentemperatuur con
stant l4°C. Elke week controleer ik de dieren en 
verschoon de drinkbakjes. 

VOOR BOVEN DE ACHTTIEN 

Half februari/ begin maart haal ik de dieren uit de 
kruipruimte en doe ik ze in de terraria. Na een 
weekje doe ik de warmtematjes weer overdag aan en 
weer een week later ook 's naches. De dieren krijgen 
eersr enkele kleine muisjes re eren om hun sysreem 
weer op gang re brengen. Ik hied ze geleidelijk 
steeds meer aan en laat ze lekker rond worden, zodat 
ze een goede reserve hebben voor de voortplantings
periode. Als ik denk dar ze in goede conditie zijn 
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plaats ik her mannetje en her vrouwtje in een leeg 
terrarium zonder houtkrullen. Op deze manier sluit 
ik uit dar er zaagsel aan de hemipenis van her man
netje gaat kleven, daar dit kan leiden tot infecties. 
Na enige tijd war heen en weer geschokt te hebben 
bijt her mannetje het vrouwtje bijna altijd in de nek 
en probeert her juiste standje te vinden. Als dit 
gelukt is blijven de dieren een paar uur aan elkaar 
zitten. 
Als de dieren los van elkaar zijn zet ik ze weer apart 
in een terrarium en hied ze enige dagen later weer 
voedsel aan. Een week na de eerste paring doe ik de 
dieren weer bij elkaar in de lege bak waarna her 
gebeuren opnieuw plaatsvindt. 
Een maand na de eerste paring plaats ik een legbak 
in her terrarium. Deze is 30x30x8 em en heeft een 
inkruipopening aan de bovenkant met een diameter 
van 8 em. De legbak is gevuld met vochtig sphag
num. 
Vanaf her moment dar de legbak is geplaatst komt 
her vrouwtje er nauwelijks nog uit. Regelmatig con
troleer ik her vrouwtje en als je haar door je vingers 
laat glijden voel je de eieren zitten. 

HET UITBROEDEN VAN DE EIEREN 

Als de eieren gelegd zijn haal ik ze weg bij her 
vrouwtje. Zij probeert dit altijd te verhinderen door 
met haar lichaam de eieren te bedekken. Als je de 
eieren weghaalt, doe dit dan met veel geduld en 
voorkom zoveel mogelijk stress bij her wijfje. 
De eieren plaats ik vervolgens in een bakje met 
vochtig vermiculiet en dek her geheel af met een 
deksel met luchtgaatjes. Dit bakje gaat weer in een 
broedstoof die werkt volgens her 'au bain Marie' 
principe. Een laagje water van een centimeter of tien 
wordt verwarmd tot 30°C met een aquariumverwar
mer. Her bakje met de eieren staat op een rooster 
een paar centimeter hoven de waterspiegel. De tem
peratuur hoven her water is iets lager dan de water
temperatuur en bedraagt zo'n 28°C. 
De eieren nemen rijdens de broedperiode toe in 
omvang en zijn langwerpig en hagelwit. Na onge
veer 55 dagen maken de jongen met hun eitandje 
sneetjes in de schaal. Een of enkele dagen later ste
ken de kopjes nieuwsgierig door de schaal naar bui
ten. Wanneer je de eieren controleert, laat de jongen 
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dan niet schrikken anders gaan ze terug in het ei en 
bestaat de kans dar ze stikken. 
Pas als de kleintjes helemaal uit her ei zijn gekropen 
haal ik ze uit de broedsroof en plaats ze allemaal 
apart in de welbekende bamibakjes. 

HUISVESTING VAN DE JONGEN 

De bamibakjes zijn allen voorzien van een laagje 
keukenpapier en een klein drinkbakje. Uiteraard zit
ten er in de zijkant van de bakjes luchtgaatjes. 
De bakjes staan klem in een Stelling, zodat de dek
seltjes er niet door de kleintjes afgedrukt kunnen 
worden. Tevens is er in de Stelling een d-looplamp
kabel verwerkt die dienst doer als verwarming. Op 
deze manier loopt er onder elk bakje een warme 
kabel door en kunnen de slangetjes zelf een warm 
plekje opzoeken. Ze worden gevoed met kleine 
nestmuisjes 

CONCLUSIE 

Lampropeltis getulus californiae is een goed te hou
den slang, die ook gemakkelijk tot voortplanting is 
te brengen. Een winterslaap van enkele maanden is 
waarschijnlijk wel nodig. Gezien het feit dar ze ook 
slangen eten, kunnen ze niet in paartjes of groepen 
gehouden worden. Aileen in de paartijd kunnen ze 
bij elkaar worden gezet. Verder geven ze eigenlijk 
nooit problemen, hetgeen ze zeer geschikt maakt als 
beginnersdieren. 

LAMPROPELTIS GETULUS CALIFOR
NIAE IN CAPTIVITY 

Some notes are given on L. g. californiae. Their 
region of origin is the southwestern part of the 
U.S.A. They have a pattern of light and dark colou
red rings, sometimes white and black, like in the 
"desert phase", sometimes yellowish and brown, as 
seen in coastal populations. In San Diego county a 
striped variant is found. 
In captivity the animals have to be kept separately, 
because besides rodents and lizards, they like to eat 
snakes as well. They are kept in containers of 
80x40x40 em (lxwxh), locally warmed by a heating 
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mar. 

In winter, from november unri l march, they are kepr 
in plastic boxes and sro red in a space underneath rhe 

ground level floor of rhe ho use. Co nditions here are 
dam p wi th temperatures no r exceed ing 14oc, which 

arc idea l circumstances for hibernation. In spring ar 
fl rsr rhcy are fed wi rh small mice, unril rhey are 

aga in in good cond itio n. T hen the male is placed 

with rhc female and maring srarrs. The male always 

bires the female in her neck. T hey remain arrached 
for several hours, afrer which they are housed sepa
rately again. This p roced ure is repeated afrer a week. 

T he eggs are laid in moist moss and when they are 

removed, rhe female rries ro cover rhc eggs wirh her 
body. T he eggs arc incubated in vcrm iculirc, at 
28°C and rhey hatch afrcr 55 days. T his species is an 
especially suitable animal fo r beginners. 
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INLEIDING EN OVERZICHT: 

Her verzorgen van Driehoorn Kameleons (C. jackso
nit) vanaf december I977 tot mei I983 is met veel 
problemen gepaard gegaan. Ik condudeerde toen 
dar die door gebrek aan kennis feitelijk een onver
antwoorde hobby was. Eind 1997 heb ik de hobby
weer opgepakt, ditmaal met Vierhoorn Kameleons 

(C. quadricornis)). Ik vergelijk in die artikel de siru

atie van destijds met die van nu.Die oude ervarin
gen blijken nog zeer waardevol. Van de recente erva
ringen beschrijf ik de huisvesting van een uit 
Kameroen ge"importeerd jong koppel Vierhoorn 
Kameleons en hoe her met eieren en nakweek ver
ging. Per 1 oktober 1999 waren zeven parties eieren 
geproduceerd, in totaal II5 stuks. Uit de eerste vijf 
parties, 70 eieren, zijn 21 jongen levend gekomen, 
waarvan er zes binnen drie weken bezweken. Van de 
vijftien anderen zijn momenteel nog elf sruks, vijf 
jongetjes en zes meisjes, in Ieven. Ik geef een analy
se van deze nakweek en sluit af met een beschrijving 
van enkele bijzondere problemen bij de verzorging 
van een nakweek meisje. 
Ik constateer dar, ondanks de veel grotere beschik
bare kennis en toegankelijkheid van informatie, her 
houden van kameleons een van de moeilijksre terra
riumactiviteiten blijft. Evenwel blijkt ook dar her bij 
deze groep op verantwoorde wijze is te realiseren en 
dar nakweken mogelijk is. 

ERVARINGEN VAN DESTIJDS 

Weliswaar met de nodige terrarium ervaring, doch 
onbewust van de specifieke problemen met kame
leans, began ik in december '77 met een echrpaar 
~riehoorn Kameleon. De man liet ik regelmatig vrij 
~n de kamerplanten rondlopen. Toen hij daarbij 
mde vensterbank belandde vane hij blijkbaar kou en 
bezweek (februari '78). Her wijfje had me reeds na 
drie weken (januari '78) verrast met een worp van 
z:ventien eieren waarvan er veertien onmiddellijk 
mtkwamen (de soort is ovovivipaar). Ondanks de 
vereiste improvisatie in behuizing en her op gang 
brengen van de voedselvoorziening ontwikkelde de 
groep zich aanvankelijk redelijk. T wee maanden na 
de worp waren vier kleintjes overleden (27, 29, 40 
en 59 dagen oud), maar her naderend voorjaar bood 
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uirzicht op "natuurlijk voedsel"; vliegjes van buiten. 
Die vreugde was kort, want ik veroorzaakre een 
worminfectie waardoor in de volgende week aile 
overgebleven kleintjes op een na bezweken. Die ene 
bleek sterk genoeg om de toegediende injectie te 
overleven. 
Mer her bereiken van de maand juni, waarbij tijdens 
mooi weer de overgebleven kleine de ruin in kon 
voor zonlicht en voedsel, dacht ik de problemen de 
baas te zijn. Echter eind juni overleed her diertje, 5 
maanden oud, zonder direct aanwijsbare oorzaak. 
Vermoedelijk was her een gebrek aan voedingsstof
fen. De groei was namelijk gering en vervelling had 
zich nooit voorgedaan. 
Ik trok de volgende condusies: 
I. Her terrarium voor de kleintjes vereist veel 
ventilatie naast een sterke warmtebron, anders 
wordr her of te heet of er is te weinig warmtestra
ling. 
2. De kleintjes moeten nooit allemaal in een 
behuizing worden ondergebracht, maar in een paar 
bakjes, rer voorkoming van verspreiding van een 
infectie bij aile dieren. Hierdoor is punt I des te 
lastiger. 
3. Variatie in voederdieren is noodzakelijk, 
verrijkt met mineralen en vicaminen. 
Voor dar laatste werd destijds voornamelijk gistocal 
gebruikt. 

lk besloot na deze ervaringen mij tot bestudering 
van her gedrag van her vrouwcje te beperken. 
Hiermee waren geen problemen tor in januari '79 
een voedselweigering began. De onderkaak leek 
breder geworden, de reeks canden wac hager te 
staan. Kaakontsteking? Gebreksziekte van viramine 
C? lk probeerde een vitamine C-kuur, met 
onmiddellijk resultaat. Na 5 dagen was de zwelling 
volledig verdwenen. Ik voederde pas verpopte meel 
wormen, die ik met een scheermesje over de rug 
insneed. Drie dagen later consrateerde ik dar een 
meelpop gekauwd werd, maar niet doorgeslikt en na 
enige tijd ging de bek wijd open. Met de voederp
incet kon ik de pop en een hele tandreeks uitnemen. 
Een half uur later werd voedsel weer normaal geac
cepteerd, gekauwd en doorgeslikt. 
Bij kameleons zijn de randen tot een geheel, een 
soort knobbelzaag, vergroeid. Her uitgekomen deel 
bevatte ongeveer zeven knobbels. Ik denk dar mijn 
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conclusie ten aanzien van de vitamine C juist is 
geweest. Blijkbaar kunnen kameleons onvoldoende 
vitamine C produceren. De tandreeks heb ik opge
stuurd naar Diergeneeskunde van de RUU, waar 
geconstateerd werd dat er sprake was van een afsto
tingsreactie na een ontsteking. Er was reeds nieuwe 
celvorming op her breukvlak. 
In augustus '79 verzwakte het dier zichrbaar, wan
delde weinig en schuifelde over de grond. Ik dacht 
aan rachitis en verhoogde de toegift van gistocal. 
Inderdaad resulteerde dar in een zodanige opleving, 
dat ik besloot tot de aanschaf van een (nieuwe) man. 
Deze werd echter pertinent afgewezen. Een maand 
later overleed ze vrij plotseling. Sectie wees uit: dys
functie van de eierstokken. Was de oorz.-:ak kalkte
kort? Op 16 februari '80, toen alles met de man ver
der goed leek te blijven gaan, een nieuwe vrouw 
aangeschaft, waarna op 2 maart een paring werd 
geobserveerd. De gewichtstoename van het vrouw
tje van ca 70 naar 120 gram is in grafiek 1 aan de 
linkerkant afgebeeld.Dat van de man schommelde 
steeds tussen 100 en 11 0 gram. Er ontstond stress 
omstreeks julien ik zette de echtelieden apart. Op 8 
september baarde het vrouwtje 35 eiblazen waarvan 
er 15 direct levensvatbaar uit kwamen. Daarbij ver-

1978 
J F M A M J J 

1- -x 
2- -x 
3- -x 
4- -x 
5- - -x 
6-- - -x 
7- - ·-X 

8- - -- -x 
9- - - -x 

10- - - -x 
11- - - -x 
12- - -x 
13- - - -x 
14- - -·- - - -x 

loor ze 51 gram aan gewicht. De jongen hadden 
gemiddeld een gewicht van 0,8 gram, dat voor de 
meeste daarna afnam tot 0,5 a 0,6 gram. Overlijden 
volgde in de twee tot drie weken na de geboorte. Na 
ruim een maand waren er nog twee over, die 
inmiddels ongeveer 1 gram wogen. Beide ontwik
kelden zich praktisch identiek, tot 1 ,5 en 2 gram na 
twee maanden. Daarna stagneerde de groei van de 
lichtste en hij overleed op 20 november. 
Er was een duidelijk verschil met de eerste serie 
geboorten. Die "uit de natuur" geYmporteerde zwan
gerschap had conditioned veel sterkere jongen opge
leverd dan deze "in gevangenschap ontwikkelde". 
Dit blijkt duidelijk uit de voorstelling van de levens
duur in tabel 1. 
Aangezien de man inmiddels begin november was 
overleden, restte mij nog de moeder en een kind. 
Het jong onrwikkelde zich redelijk. 6 maanden oud 
mat hij ca 14 em waarvan 6 em staart. Het jong was 
sterk rachitisch, de voorpootjes waren krom 
gegroeid en de tong functioneerde slecht. Toen hij in 
juli '82, bijna rwee jaar oud, overleed had hij bijna 
het gewicht van zijn moeder voor ze aan zijn zwan
gerschap begon (grafiek 1). Het gewicht van de 
moeder nam weer toe. Opnieuw zwanger zonder 

1980 1981182 
s 0 N D J F 

1-x 
2-x 
3-x 
4-x 
5-x 
6-x 
7-x 
8-x 
9-x 

10-x 
11-x 
12- •X 

13- -x 
14- - -x 
15- - - - - - Totjul 

1982-

Tabel 1. Vergelijk levensduur voor twee series geboorten. 
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Grafiek 1. Gewichtskrommen voor moeder en zoon. 

hernieuwde paring! Maar her nieuwe "baren" lever
de grote problemen. Begin mei '82 kwamen er in 
een paar dagen enkele doodgeboren jongen en 
onbevruchte eieren te voorschijn. Op advies van de 
RUU werd een calcium- en drie dagen later een oxy
tocine-injecrie gegeven. In totaal werden in 35 
dagentijd 10 embryo's en 20 onbevruchte eieren 
geworpen. Zij overleefde her, alhoewel haar gewicht 
hoog bleef. Een half jaar later, in dec '82 herhaalde 
zich dit proces, nu zonder hulp-injecties. Dit keer 
aileen eieren, 18 sruks in 34 dagen (grafiek 1). Ze 
overleefde de toestand nog 4 maanden en daarmee 
was ze gedurende 3 jaar en 3 maanden door mij ver
zorgd geweest. Maeder en kind overleden vermoe
delijk als gevolg van conditionele zwakte. 
Her feit dar "destijds" deze dieren als zoete broodjes 
over de toonbank gingen (waarschijnlijk ter meerde
re opbrengst aan deviezen van ongelimiteerd expor
terende Ianden), maakte dat ik de hobby hierna 
afsloot. 

DE SITUATIE 15 JAAR LATER 

In oktober 1997, na lang aarzelen en uitgebreide 
orientatie besioot ik weer te beginnen. Er is veel ver
anderd in die 15 jaar. Op grand van veldonderzoek 
en genetische analyses zijn soorten en ondersoorren 
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ingedeeld, met gewijzigde naamgeving en verwant
schappen. Er is een grote hoeveelheid literatuur 
beschikbaar gekomen, waarin ook de wijze van ver
zorging en behandeling van ziekten aan de orde 
komt. Bovendien is, ter bescherming regen onver
antwoorde import, op her gebied van de wetgeving 
veel verbeterd. Zeer belangrijk blijkt de ontdekking 
dat met Korvimin veel beter aan de vitaminen en 
mineralen behoefre van de dieren wordt voldaan 
dan met her roen gebruikelijke Gistocal. UV-Iicht is 
duidelijk van belang voor de vitamine 03 balans 
(KIK 1995), maar wat dar voor de terrariumhouder 
betekent is nog onduidelijk. Meer onderzoek en 
experiment is noodzakelijk om her belang van deze 
biotoop-randvoorwaarde te doorgronden. Dar ik de 
dieren destijds bij mooi weer naar buiten liet gaan is 
beslist van groat belang geweesr. Ik blijf van mening 
dar jonge dieren eigenlijk allen apart behuisd moe
ten worden. Oat is de enige manier om hoeveelheid 
voeding en ontlasring per dier te controleren. 

DERECENTEERVAruNGEN 

In december 1997 ontvang ik rwee uit Kameroen 
ge'importeerde Vierhoorn Kameleons. Deze soon is, 
zowel war karakter als grootte betreft, met de 
Driehoorn Kameleon vergelijkbaar. Her soon is 
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eierleggend in plaats van levendbarend. Voor mij 
een nieuwe ervaring. Ik huisvest de nog onvolwas
sen dieren samen (SCHMIDT, TAMM & WAL
LIKEWITZ 1996, blz. 108, ... kann paarweise im 
Terrarium gepflegt werden) in een terrarium van ca 
90x40x150 em (bxdxh). De bovenzijde is volledig 
van gaas, ca 20 em daarboven een 150 watt halo
geenlamp (zonder glas i.v.m. UV-licht), zijwanden 
van glas, voorzijde deels van glas met een wegneem
baar gaasraam van 40 em breed en 120 em hoog. 
De inrichting bestaat uit een waterbak, waarin een 
watervalletje is gecreeerd met lavastenen en een 
pompje en verder uit klimtakken, beplanting met 
Ficus benjamini en regen de achterwand hangende 
potjes met klimop. 
Prevemief behandelen met Panacur(tegen wormin
fecties) en Spartrix(tegen flagellaten), voeding en 
drinken leveren geen problemen. Water wordt geac
cepteerd van een druppelaar. Ook drinken ze van 
her watervalletje. Reeds in de eerste week van janu
ari wordt door her mannetje regelmatig een huwe
lijksaanzoek gedaan, die door her vrouwtje met 
donkerbruine kleuren pertinent wordt afgewezen. 
De samenleving wordt er niet door verstoord. Ik 
observeer op 18 februari 1998 een paring, waar
na vanaf 3 maart elke avance weer duidelijk wordt 
afgewezen. De groei is voorspoedig (grafiek 2). 

Vanaf half maart kan ik voer ook van buiten 
(ruin) betrekken. Half april ontstaat her eerste pro
bleem. Haar gewicht is sterk gedaald, de ontlasting 
is afwijkend. Heb ik infectie ge"importeerd? 
Voorlopig neem ik twee maatregelen. Ik geef beide 
dieren direct een dosis Panacur en ik zet de man 
apart. Hij voelt zich daar niet op zijn gemak en ver
liest war gewicht, maar zij deponeert kort daarna 
haar eieren. Oat is onverwacht vroeg, 80 dagen na 
paring (SCHMIDT et al1996, blz. 109, .. etwa 100 
Tage). Niet in de daarvoor speciaal neergezette bak 
met grond, maar ondiep in een van de klimop pot
jeshoog in her terrarium. Achteraf is te reconstrue
ren dar "stress" her probleem heeft veroorzaakt. Her 
klimop potje is blijkbaar door haar als "de juiste" 
plek gekozen, maar bevindt zich op geen 20 em van 
"zijn" vaste overnachtingsplek. Zij kon hem niet 
verjagen. Niet de Panacur, maar her apart zetten 
hee& de oplossing geboden. 
Ik deel met een scherm het terrarium in twee helf
ten, om zo de echtelieden apart te houden. Als ik ze 
later weer bij elkaar wil zetten blijkt dar nieuwe eie
ren al in ontwikkeling zijn. 89 dagen na de eerste 
eieren wordt de tweede portie gelegd. Ditmaal 14 
stuks, onderin her terrarium "achter en naast" in 
plaats van "in" de bak met grond en zonder enige 
afdekking, op de koude glazen bodem. 

Gewichtsverloop quadricornis-vrouw 
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De negen eieren bewaar ik in een bakje met pot
grond bij een temperatuur van ca 23°C overdag en 
I8°C 's nachts. Gedurende enkele weken wordt dar 
overschreden als gevolg van een warme periode. 
Reeds na II5 dagen vind ik een jong versufr naast 
een ei-omhulsel liggen. Later is mij gebleken dar de 
gebruikte rhermostaat een miswijzing had waardoor 
de temperatuur ca 2°C hoger heeft gelegen dan ik 
dacht. Her jong blijkt gezond, maar ik maak me 
zorgen. Was er voldoende verse Iucht? Ik vergroot de 
ventilarie gaatjes. Op twee volgende dagen zie ik een 
jong uit her ei kruipen. De drie kleinrjes wegen 
gezamenlijk 2,4 gram. Door de extra venrilatie 
droogt de grond war sneller uit en ik voeg vocht toe. 
Een volgende geboorte blijft uir maar enkele dagen 
later open ik een ei waarin al een scheurtje zit. Er 
komt een levend jong uir, nr 4. Als ik later ook de 
andere eieren open, blijken de jongen overleden. 
Kwam her door her toevoegen van vocht? "Een re 
nat ei slaat dicht en her jong stikr" wordt mij ver
reld. Her bevrijde jong (nr 4) houdt her ook nier. 
Her eet niet en na zes dagen volgt her einde. Twee 
weken oud wegen de drie kleintjes: I ,3 ; I ,2 en 0,8 
gram. Zou die kleinste her halen? Ik zet ze apart. 
Een week later zijn de gewichten: I ,2 ; I ,5 en I, I 
gram. War is er met nr I? Afgevallen en geen om
lasting. Infectie? Her toedienen van medicijn blijkt 
al re veel voor hem. Te laat dus. Bij de anderen 
meer alert op de ontlasring besluit ik sneller ror 
aerie. Achtereenvolgens krijgen beide een keer 
Ronidazol(regen flagellaten). Her werkt, 2 maanden 
oud wegen ze 2,5 en 2,0 gram. Hier blijkt her 
belang van her apart zetten,-de vroegere ervaring-

eieren gelegd eerste 
partie na u!teina 

.. dagen .. dagen 

A 80 115 
B 89 140 
c 73 150 
D 79 134 
E 96 142* 

At/mE 417 gem.135 

F 82 moet nog 

G 75 moet nog 

Tabel 2. De uitkomst van de eieren. 
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want anders had ik de gewichts-roename verwisseld 
en de infectie niet tijdig bemerkt. 
lnmiddels is her vrouwtje weer war op verhaal geko
men van her tweede eieren leggen en ik laat de man 
af en toe zien. Als ze op 29 augustus niet afwijzend 
reageert, zet ik ze bij elkaar en paring volgt. Ik wil 
voorkomen dar ze opnieuw gebruik maakt van 
bewaard sperma. Haar gewicht neemt weer snel toe 
en op I7 okrober wordt de derde portie eieren 
gelegd. Oat is 49 dagen na de paring; dar is te snel. 
Her zal dus toch her oude sperma zijn. Ook dan is 
her snel, 73 dagen na de vorige eieren. Of de eieren 
deugen nier! Her zijn er dit keer I8. Net als de vori
ge keren wegen ze net iets meer dan I gram per 
stuk. Afwachten maar. Met her vrouwtje gaat her 
ondanks de grote productie van eieren goed. 
Alhoewel, haar ribbenkast verroont knobbelrjes. 
Ontkalking? Ik besluit voortaan de toegift van 
Korvimin te vergroren. Of zijn her ontstekingen? 
Voor de zekerheid geef ik eenmalig een dosis vita
mine C, de oude ervaring. Alles gaat verder goed. 
Trouwens met de man gaat her ook goed. 

DE EIERPRODUCTIE 

Duidelijk is aan her gewichrsverloop van her vrouw
tje de groei van de eieren en de legmomenten te 
onderscheiden (grafiek 2). In her algemeen een 
gewichrsvariatie van ca 20 gram bij een basis
gewicht dar in de loop van de volwassenheid is 
gestegen van ca 50 naar 60 gram. Paringen hebben 
plaats gehad op 18 febr '98, op 29 aug '98, op 

gelegd levend binnen momenteel 
aantal u!t ei, 3wkn nogin 
eieren aantal overt eden Ieven 

9 4 1 1 
14 4 1 3 
18 2 2 0 
15 10 2 7 
14 0 0 0 

70 20 6 11 

23 afwachten 

22 afwachten 
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15 nov '98 en op 8 aug '99. 
Ik heb de porties in chronologische volgorde alfabe
tisch aangeduid. Per 1 okt. 1999 heb ik de volgende 
gegevens geanalyseerd (tabel 2): 
1. Her tijdsverloop tussen twee opvolgende 

legmomenten, 
2. Her tijdsverloop tussen leg en geboorte 

van het eerste jong, 
3. Het aantal eieren van de portie, 
4. Her aantal eieren waar een levend jong uit 

kwam. 
5. Her aantal jongen dar binnen drie weken 

overfeed. 
6. Her aantal jongen dat momenteel nog in 

Ieven is. 
Enkele opmerkingen: 
Bij punt 1: De eerste periode is gerekend vanaf de 
eerste geobserveerde paring. 
Onder punt 4 is zowel zelfstandig uitkomen als met 
hulp (door her ei te openen) begrepen. 
Bij punt 5: ca. twee weken leeft een jong als het niet 
eet, war vrij snel blijkt uit her achterwege blijven 
van ontlasting. 
* Bij portie E kwam er niet een levend uit. De 142 
dagen is her moment dar enkele eieren scheuren ver
roonden. 
De gevonden waarden: ei-dragen gemiddeld 82 
dagen, uitkomen na 135 a 150 dagen, aantal eieren 
15 a 20; wijken af van die in de literatuur 
(SCHMIDT et al 1996, blz 109, .. legen nach 100 
Tage, schliipfen nach 160 Tage, ca. 12 Eier). 

eleren voortijdig lngescheurd, 
-serie ingeklapt dan geopend 

onbevr. halfwas dood levend 

A - - - 1 
B 3 1 6 1 
c 4 - 6 2 
D 2 - 3 2 
E - 1 4 -

t~aal 9 2 19 6 

(van) 1 1 25 

Tabel 3. Analyse resultaat 
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HET UIT HET EI KOMEN 

Feilloos ging her dus niet. Soms leek her duidelijk 
war er four ging. Dat bleek dan achteraf niet altijd 
re kloppen. Daar leer je van. Vaak blijf je in ver
onderstellingen steken. 
Ook in de natuur zal het niet altijd ideaal verlopen. 
Zowel de condities voor de onrwikkeling in het ei, 
een poosje te droog of te nat, als die tijdens her uit 
breken, zullen lang niet altijd optimaal zijn. Maar, 
war wij ervan maken is toch niet meer dan een imi
tatie van de werkelijkheid en heeft zijn beperkingen. 
Anderzijds, de conditie van het moederdier tijdens 
de ei-ontwikkeling" is mijns inziens van meer 
belang. 
Soms klapt een ei al na een paar maanden in. Her 
was niet bevrucht of her is om enige andere reden 
four gegaan. De andere eieren voltooien gaaf hun 
tijd en dan zie je enkele alsnog in elkaar zakken of 
er komt een gaatje of een scheurtje met een vocht
bel erop. Of er loopt opeens een jong rond en dar is 
prachtig natuurlijk. Maar war doe je met zo'n inge
scheurd ei? Soms met een prachtige stervormige
opening waar het kopje achter zichtbaar is. Open 
maken dus! Tabel 3 laat zien wat dat opleverde. 

ANALYSE-RESULTAAT 

Van de 70 eieren verging 16% te vroeg. In een paar 
daarvan zat een halfwas diertje. 36% scheurden in, 
waaruit ik in een kwart van de gevallen een levend 

ingedeukt, gaafei zetf-
dan geopend geopend stan dig 

dood 18'18nd dood lewnd uit el 

- - 5 - 3 

- - - 1 2 
3 - 2 1 -
- - - - 8 
9 - - - -
12 - 7 2 13 

1 2 9 
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jong kon bevrijden. 17% deukten in en daar zat 
nooit een levend jong in. 13% van de eieren waren 
gaaf om te zien en heb ik toch maar open gemaakt, 
omdat ik her niet meer vertrouwde. Daarvan was her 
merendeel inderdaad al dood. T wee maal haalde ik 
er een levend jong uit. Tenslotte kwam in 18% her 
jong uit zich zelf te voorschijn. 
Echter, zoals te zien is, zijn de onderlinge verschillen 
per porrie zeer groot. Her ligt voor de hand om te 
concluderen dar, om war voor reden dan ook, heel 
portie C niet deugde, porrie D zeer goed was en por
tie E weer niet deugde. Zijn er verschillen? 

voor C: vitamine D3 gebrek bij her vrouw
tje (zoals reeds beschreven), ik had gerekend op UV 
effect uit de halogeen verlichring maar dar werkt dus 
niet. 

blijft de vraag waarom porrie D dan in eens 
wei goed is. De vergrote toegift van Korvimin na C 
geldr ook voor E. Er is een verschil, de dosis vitami
ne C was eenmalig, vijf weken voor porrie D werd 
gelegd. Her zou kunnen! 

voor E: mogelijk een te hoge temperatuur
tijdens de ei-ontwikkeling in de here zomer 
(geen koeling ge'installeerd in de couveuse). 

OPEN MAKEN OF NIET? 

Heeft her openen van een ei wei zin of haalt her 
geredde jong her dan toch niet? Uit 8 van de ge
opende eieren kwam een levend jong. Daarvan over
leden er 5 binnen drie weken. De andere 3 Ieven nog 
steeds. 2 daarvan kwamen uit een ingescheurd ei en 
1 uit een gaaf ei. Her blijkt dus wei degelijk zinvol. 
Overigens, van de zelfstandig uitgekomen jongen 
overleed er ook 1 binnen drie weken. Dar gebeurt 
dus evenzo. 
Achter deze war droge opsomming schuilt een 
wereld van emotie. Steeds zit je met de vraag: ga ik 
dar ei open en of wacht ik nog even .... tot ik mis
schien te laat ben. Of gaat her dan toch dood? War 
is de juiste handeling? Vandaar bovenstaande analy
se. 
Om iets meer van die emoties weer te geven volgr 
hieronder de beschrijving van de problemen in her 
Ieven van een nakweek meisje. Her is dar ene gave ei 
dar ik opende en waarvan her jong nog leeft. Op 30 
december 1999 werd her 1 jaar oud. 
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HET KLEINE WONDER 

Op 23 december 1998 komt uit de B-porrie her eer
sre jong re voorschijn (B 1) en op eerste Kerst her 
rweede jong (B2). Verder blijken drie eieren inge
scheurd. Open gemaakt, twee dood en een leeft 
(B3). Een voor een scheuren de andere eieren, maar 
geen Ieven. Op 28 december liggen er dan nog twee 
gave eieren. Wachten of open maken? Ik besluit her 
laatste. Uir her eerste glijdt een levend jong, maar ik 
heb de verkeerde kant geopend en de navelstreng, 
die nog verbinding heeft met de dooierzak in her ei, 
blijkt beschadigd. Er zit bloed aan en een paar uur 
later is her dierrje dood. Jammer, maar ik weer nu 
dar in her ei dus nog Ieven zat. Dan her laatste ei ook 
maar proberen. Dit keer gaat her goed. Her jong ligt 
uit her ei, de rest blijft mooi binnen en de navel
streng is heel. Her geheel ligr in mijn hand, maar er 
beweegt niets, of roch? lets beter kijken onder de 
loeplamp en de warmte veroorzaakt een kleine spier
trekking. Hoe nu verder? 
Her geheel op een vochtige doek in een bakje gelegd 
en in de "couveuse". Vier uur later ga ik kijken. Er is 
niets veranderd. Weer vier uur later, geen verschil. 
Vocht erbij en afwachten. De volgende morgen, 
gauw kijken. Geen verschil. Zo gaat her door. Tot 48 
uur na opening van her ei voor her eerst de Jigging 
van her jong iets is veranderd. Weer twee uur later 
loopt her rond met her ei achrer zich aan. Een uur 
later is her los van her ei en daarmee geboren. We 
noemen her "her kleine wonder". 
In de vierde week overlijdt B 1 onverwacht, maar de 
andere drie groeien normaal. B2-zelfsrandig, B3-
gescheurd/geopend, B4-het kleine wonder; ze gaan 
prakrisch gelijk op. (grafiek 3). Dan, op 5 juli gaat 
er iets four met B4. Mijn vrouw, Johanna, ziet haar 
zitten met de tong ver uit de bek. De punt is blijven 
haken achter een aardewerk plantenpotje.Er zit geen 
rak in de russenruimte en her dierrje kon er dus ook 
niet naar toe lopen. Johanna maakt de tong nat en 
daarmee komt hij los. Maar her intrekken lukt niet
helemaal meer. Her eind blijft slap uit de bek han
gen. Nat houden! Zou her haar nog lukken? Nee 
dus, hoe moet dar vannacht? 
"Die tong moet, hoe dan ook, in de bek", wordt mij 
geadviseerd. Her diertje, zo klein als mijn handpalm, 
klemt de kaken op elkaar. Her is een worsteling, 
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Grafiek 3. Gewichtskromme van ''bet kleine wonder" ( deels in relatie tot haar broertjes ). 

maar dan glipr toch mijn vingernagel russen de 
kaken. Houden zo en johanna ziet kans om in dar 
kleine bekje, tussen die grore handen, de tong naar 
binnen te frommelen. Hoe her zit, geen idee, maar 
de bek sluit en de tong blijft binnen. De volgende 
morgen zie ik bij toeval de bek open gaan en de tong 
eruit komen bungelen. Die wordr vervolgens, na 
war slingeren, weer volledig ingerrokken. Dan zit hij 
nu dus goed! Zou her lukken? Hij moet in elk geval 
beschadigd zijn want er zat bloed aan her porje. 
Eten wil ze niet, oak niet drinken en dar moet tach. 
Na vier dagen dwing ik de bek opnieuw open en ik 
laat haar water slikken. Her gaat. Haar gewichr is 
inmiddels van 17,5 gram naar 15 gedaald. Op 13 
juli (8e dag) gaar de bek een keer goed open en ik 
kan erin kijken. Waar is de tong? Ik zie een wit kaal 
puntig bot. De tong is era£ Ze heefr hem ingeslikr. 
De resten ervan vind ik later in stukjes in drie ont
lastingen. Ik ga nu vloeibaar voer (phelsuma-food) 
proberen toe te dienen. Makkelijk gaat her nier. Als 
steeds klemt ze de kaken op elkaar en is her openen 
van de bek een worsteling. Tor, op 20 juli, oak dar 
four gaat. Een onderkaak blijkt te bestaan uit rwee 
helften die middels een "zachte" koppeling midden
voor aan elkaar zitten.Forceer je een zijde te veel dan 
kraak je de kaak, bezwijkt de koppeling en schuiven 
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de voorste randen over elkaar. Dar schuifr niet meer 
terug en de mond sluit niet meer goed. Oat gebeurt 
dus en ik besluit niets meer te forceren. 
Waterdruppels leg ik regen de slecht sluitende 
mond, die zuigt ze op. Her gewichr neemt verder af 
tot 12,5 gram. Ze is sterk verzwakt. Maar een week 
later heeft ze her beginsel van kunstmatige voeding 
begrepen. Als ik her spuitje voorhoud gaat na enige 
tijd de bek open. Eerst vooral water, waardoor her 
gewichr srijgt. Daarna geleidelijk ook voeding (phel
suma-pap). Het gewicht blijft voorlopig hangen 
rand de 14 gram. 
Nu de bek regelmatig goed open gaat probeer ik oak 
war vast voer te geven. Her moer in de bek gedepo
neerd, want de tong kan her niet naar binnen 
halen en goed kauwen is er ook niet bij. De inge
wanden blijken er niet meer aan gewend. Zo gaat 

l 

her niet. ban maak ik een papje van fijngewreven 
krekeltjes. Oat werkt wei en geefr inderdaad een war 
normalere onclasting. Zo komen we er misschien 
weer. Heel geleidelijk verbererr de conditie en eind 
september is haar gewicht weer terug op 17,5 gram. 
Ze is dan drie maanden achter op de normale ont
wikkeling. Op 29 september begint weer een vervel-

. ling. Eind oktober mislukt een eenvoudige poging 
om de kaakhelften weer naast elkaar te breng:n. 
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Chamaeleo qurrdricornis, vrouwrje legr 9 dagen later 14 eieren 

Krammen zou nodig zijn, maar daar is nauwclijks 

ho uvasr voor. De voeding bl ijfr m oeizaam en de 

groci langzaam. O p I december is her gewichr 

24 gram. Wei lijkr m er de groei de vervorming van 

de kaak af re nemen en de bck gaar berer sluiren . 

Een poging om d e hoeveelheid papvoeding op re 
voeren leidr rot problem en mer de ond asring en op 

I 0 decem ber rot een kleinc darmprolaps. Deze kan 
ik gel ukl~i g rerug masseren en vc rvolgens ga ik over 
o p een dieer van a ileen ftjngewreven krekels. 

Verdere on dasring gaar dan goed. Ik probeer ook 

om kleine krekcls in zijn geheel in de geopende bek 
re sroppen. Ook dar werkr. Aileen de hoeveelheid 
voer blijfr re weinig, maar ze openr eenvoud ig de 

bek n ier vaker. En dan op 23 december, al s ik een 
krekelrje gereed houd bij de bek, draa ir ze de kop 
bij , focusr en schier: een kaal ro ngbor. Dar werkt 
naruu rlijk nier, maar v66r de bek dichr is heb ik de 

krekel russen de kaken gewipr. Deze p rocedure her
haalr zich in d e daarop volgende d agen. Ze heeft 

trek en room da r. H er kleine wo nder is uirgegroeid 
rot een dubbel wonder. Als ik haar nu nog kan leren 
om re happen in plaars van re schieren ... . ! 
Tot slot nog een paar conclusies. 
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De eieren in een kl imopporje 
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Ten eerste, her was beslist berer geweest om 
onmiddelijk de tong rerug te proppen en niet te 
hopen dar her na enkele uren nog wei vanzelf zou 
gaan. Of her dan gered was weer ik niet, maar de 
kans was grocer geweest. 

Ten tweede, als her terug proppen niet 
lukt, lijkt kunstmatige amputatie van de tong her 
overwegen waard. De naruur regelde her nu zelf, 
maar dar is waarschijnlijk puur geluk. 

Ten derde, C quadricornis doer niet mak
kelijk de bek open. Aile trues werken niet, maar de 
kaak forceren is uiteraard onjuist. Ik denk nu dar ik 
beter had kunnen wachten tot ze zo verzwakt was 
dar ze her tegenwerken opga£ Uiteindelijk moest ik 
dar nu ook. 

Ten vierde, een dergelijk proces lukt aileen 
maar op grond van de relatie tussen mens en dier. 
Dat kun je opbouwen, met tijd en onzettend veel 
geduld .. 
War dit diertje heeft meegemaakt is met geen pen te 
beschrijven, -ook al is dit een paging daartoe-. 

EXPERIENCES WITH CHA.MAELEO 
JACKSON/I AND CHA.MAELEO QUA
DRICORNIS. 

Keeping and breeding Chamaeleo jacksonii was 
attempted in the period 1977 to 1983. The author 

gained a lot of experience bur the result, only one 
young reaching an age of nearly two years, was poor. 
He felt that keeping these animals was not justified 
due to insufficient knowledge. In 1997 he restarted 
with Chamaeleo quadricornis. Knowledge had much 
improved and the results are promising. By now, 
after two years of keeping, eleven young of various 
ages are alive. Some of the old experiences appeared 
to be very valuable and new skills developed. An 
analysis of the dormancy and incubation period is 
presented. Hatching had to be assisted sometimes. 
One of the young, six months old, accidentally lost 
her tongue and had to be fed forcibly. Various pro
blems had to be overcome, but another six months 
later she is still alive. Feeding is now accomplished 
without force, the moment she opens her mouth a 
cricket is put between her jaws. 
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Foro 's van de auteur 

VERSLAG VAN DE NATUURREIS 
"REPTIELEN EN AMFIBIEEN IN ISTRIE" 

Georganiseerd door Ecotours te Vledder, onder Ieiding van Edo van Uchelen en Ruud Wolterman, 
1 t/m 8 mei 1999 

In dit reisverslag nemen wij u mee naar onder ande
re lstrie, Krk en Cres, deze gebieden liggen in her 
noordwesten van her voormalig Joegoslavie. Dit ver
slag behoeft verder geen langdradige inleiding dus 
laat de reis door de flora en fauna maar van start 
gaan. 
Aan her eind van dit verslag vindt u overigens een 
lijst met de soorten die we op deze reis hebben 
waargenomen. 
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DAG 1, ZATERDAG 1 MEl 

Na een voorspoedige vlucht vanaf her drukke, enor
me Schiphol naar de rustige, kleine luchrhaven van 
Ljubljana, vertrokken we in twee busjes naar 
Kroatie. 
De eerste stop was nog in Slovenie: "Planinsko 
Polje", een vochrig weiland in her dal van de 
Planina. Er werd verwoed gevist op salamanders, 
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maar deze troffen we daar niet aan. Planten waren er 
des te meer. De meest opvallende waren: Pinkster
bloem, Dotterbloem, Zomerklokje, Zenegroen, en 
Herfsttijloos {aileen de groene bladeren). Ook 
namen we diverse vogels waar, zoals Merel, Vink, 
Groenling, Witte Kwikstaart, Grote Gele 
Kwikstaart en Boerenzwaluw. Naast vrij veel Bonte 
Kraaien (de oostelijke vorm van onze Zwarte Kraai) 
zagen we ook nog een Torenvalk. 
Her landschap was prachrig groen, nog intenser 
door de flinke stortbuien, waarop we onderweg 
getrakteerd werden. Landschappen, huizen en ker
ken deden veel aan Oostenrijk denken. Voor ons 
gevoel lag de Balkan nog heel ver. 
Na her passeren van de grens met Kroatie bereikten 
we bij Opatija de noordoost kust van lstrie. 
Duidelijk was te zien dar we inmiddels in een meer 
Mediterraan gebied waren aangekomen. Vanuit de 
busjes vielen de roze bloesems van de Judasbomen 
op en de prachtige blauwe bloemtrossen van de 
Paulownia's. In her hotel in Moscenice Draga- van 
oorsprong een klein visserdorpje - werden we onder
gebracht in een apart gedeelte. Dit was een grote, 
ouderwetse villa, pal aan her kiezelstrand gelegen. 
De twee ijssalons die weal sjouwend met de koffers 
over de "boulevard" passeerden, zouden de komen
de dagen door ons goed beklant worden. Langs her 
strand flaneerden hele Kroatische families en ook de 
eetzaal in her hotel was goed bezet. 
Na de maaltijd maakten we nog een avondwande
ling. De zoetgevooisde Nachtegalen werden bege
leid door her eentonige hoge geroep - nee, niet van 
Vroedmeesterpadjes, die komen hier niet voor -
maar wei van Dwergooruilen. Met enige moeite 
lukte her ons af en toe een schim van deze kleine uil 
te ontwaren. 

DAG 2, ZONDAG 2 MEl 

De vogels rond onze villa waren er al vroeg bij, de 
Koolmees, Zwartkop, Groenling en de Europese 
Kanarie lieten volop van zich horen. Na her ontbijt 
begaven we ons op weg langs her rotsige strand. 
Vrijwel onmiddellijk werden de eerste hagedissen 
gezien. We noteerden Muurhagedis, Karsthagedis, 
en Blauwkeelkielhagedis. Er hadden ook 
Ruinehagedissen moeren zitten, maar die konden 
we niet ontdekken. Vanaf her strand liep een pad 
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steil omhoog met veel treden. We kwamen nu door 
een bos van verschillende soorten eiken. In de strui
ken klommen klimplanten zoals Spekwortel en 
Haakwinde omhoog. Een soort kleine struik viel op 
door trosjes gele vlinderbloemen, dit bleek 
Struikkroonkruid te zijn. Ook stond er een verwan
te soort, een sruk groter en met grorere bloemen, 
namelijk de Blazenstruik. 
Verder noteerde ik nog Zenegroen, Muizedoorn, 
Laurier, Netelboom, Pruikeboom, Pluimes en een 
soort Dovenetel, met grote bruinrode bloemen. 
Maar waar her natuurlijk om ging was de herpeto
fauna. De ene Hazelworm die argeloos lag te zon
nen op een van de traptreden moest zich dan ook 
een uirgebreide fotosessie Iaten welgevallen en de 
mond van Fred.* 
lnsecten waren er ook volop: Bont Zandoogje, 
Atalanta, Distelvlinder, Koningspage, Bloedwants, 
Vuurwants, Oliekever, Goudentor, Glanzende 
Houtbij, Zandbij, Goudwesp, Sluipwesp. Bij her 
omdraaien van een steen ontdekte ik een pikzwarte 
Schorpioen van een paar centimeter groot. Tenslotte 
bereikten we her bergstadje Moscenice, waar we 
neerstreken op her terras van een restaurant. Vanaf 
her terras hadden we een prachtig uitzicht over de 
Golf van Rijeka en her eiland Cres. Onder her genot 
van koffie met gebak, werden de volgende vogel
soorten waargenomen: Paapje, Grauwe Vliegenvan
ger, Putter, Roodborst, Koolmees, Witte Kwik
staart, Pimpelmees, Huismus, Groenling, Slecht
valk, Gierzwaluw en Appelvink. Deze laatsrge
noemde, voor ons toch een ongewone vogelsoort, 
liet zich langdurig bekijken in de top van een spar. 
Her werd inmiddels tijd om de rocht naar beneden 
te aanvaarden. Na een bezoek aan her oude vesting
stadje met zijn kronkelende straatjes en onverwach
te poortjes, liepen we langs de berm van de weg naar 
beneden. Her werd inmiddels flink warm. Langs de 
weg stonden schitterende wilde bloemen. Om er 
enkele te noemen: Bleek Bosvogeltje, Vleugeltjes
bloem, Bijenblad (met witte bloemen), Rode 
Wondklaver, Paarse Aspergeorchis, Klimopbrem
raap enz. 
Naast vele hagedissen, waaronder onze eerste gespot
te Smaragdhagedis, kwamen nu ook de slangen aan 
de beurt. Ruud* wist een prachtige, forse 
Vierstreepslang te bemachtigen en ook deze moest 
her forogeweld dapper doorstaan, alvorens hij weer 
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Bij een verlaren boerderij zien we op de band van een trekker Lacerta sicula (zic ook inzer) 

in vrijheid werd gesreld. Een Geelgroene Toorn

slang- in di r deel van Europa aanwezig in de zwar
re vorm - kon dir alles "onrlopen" door snel rever
dwijnen. Yerkeersslach roffers waren er ook: o.a. 

G ladde Slang en een Gewone Pad (Z uid Europese 
variereir Bufo bufo spinosa) . 
Bloemen en zon leveren vlinders op, dus deze lieren 
z ich nit:L o nbt:Lu igd. Ah "nit:uwe;;" suun t:n we;;rdt:n 

Argusvlinder, Oranje Luz.ernevlinder, cirroenvlin

der en Oranjerip genoreerd. De vogelli jsr werd uir

gebreicl mer Tjifrjaf, G rasmus, Wielewaal, Vlaamse 
Gaai en Koekoek. W ie had gedachr dar na deze 

lange wandeling her voor v:mdaag wei genoeg was, 
kencle de ware geesr van dezc groep nog nier. Ald us 
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rogen we na de maa lrijd , in een bijna roraal verlaren 

resrauranr, mer de busjes naar een grore dorps
vijver in her achrerl and. Na enkele omwonen

den van onze onschuldige bedoel ingen overruigd re 
hebben, konden we aan her werk. Overal klonk her 
gekwaak van de Boomkikkertjes. De vijver bleek er 
vol mee re zirren. Ook onder water was vo lop Ieven. 
Yooral Luuc• o ntpoptc zich als ccn cn thousiastc vis

ser. Reeds mer een van de eersre halen brach r h ij 
salamanders naar boven. Her bleken Kleine 
Watersalamanders , Tritums vulgaris mericlionalis, re 

zijn. Maar ons zoeken naar grorer wild werd be
loond door de vondsr van ecn paar prachrigc 
Aipenkamsalamanders, Tritttrus carnifex. Deze laar-

Lacerta siCit!a man buihijde 
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sre werden naar o ns ho rcl meegenomen om de vol

gende morgen geforografeerd re worden en daarna 

weer nerjes re worden reruggezer! De vijver bleek 
~ok de bioroop van de Warerschorpioen - een soorr 
warerwanrs mer een angsraanjagend uirerlijk. 

Tussen her luidruchrige gekwaak van de 

Boomkikkertjes was een 7~1chr sj irpen re l10ren. Dir 

was nier her gcluid van een of andere pad, maar van 
een insect, namelijk de Yecnmol. Ook hiervan wer
den enkelc exem plaren gezicn. Rond de lanraarns 
wemeldc her van de Meikevers. Na een borsing mer 
de felle lampen ru! mclden vcle naar beneden. De 

weg lag er bezaaid mee. 

DAG 3, MAANDAG 3 MEl 

Vandaag srond een roch r naa r Pula op her program

ma. Pula ligr op de zuidpunr van lsrrie. AI in de 
Romeinsc ri jd lag hier cen belangrijke havensrad. 
Hicrvan geruigr een indrukwekkend amflrh earer. 

Toch waren her nier de Romeinse oudheden, die ons 

naar Pula rrokken, maar een bijzonder soorr hagedis. 

In her amflrhearer heefr h ij zijn woongebicd. Her is 
Podrtrcis mum/is mnmliventris, een aparre vorm van 

de Muurhagedis, gekcnmcrkr door ecn donkere, 

mer gcle vlekjes gcmarmerde 11llid. Na een lange rir 

De Balbnroornslang maakr zich pijlsncluir de voeren. 
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bereikten we Pula en parkeerden we de busjes aan de 
haven, vlak bij her amfitheater. Nou, de hagedissen 
waren er volop, maar war waren ze schuw. Bij de 
geringste beweging schoten ze tussen de stenen van 
de tribunes weg. 
Na ons voorzien te hebben van benodigdheden voor 
onze picknicklunch verlieten we Pula weer en stop
ten een eindje buiten de stad bij een terrein dar er 
veelbelovend uitzag. Er waren veldjes met orchidee
en, o.a. Harlekijn, Tongorchis en Kuifhyacint. Na 
onze lunch verspreidden wij ons over her terrein, 
genietend van de mooie bloemen, vlinders en vogels. 
Daar kwam Edo ons optrommelen voor een specta
culaire vondst. Her was een prachrige Scheltopusik, 
ontdekt door Ruud. Dit was echt een geweldig mooi 
dier, een soort reuzenhazelworm, bijna polsdik en 
ruim I meter lang. Ja, daar konden de Baardgras
mus, de Cirlgors, de Fluiter, en de Appelvink nier 
tegenop, hoewel de plantenliefhebbers toch nog wei 
een beetje blij gemaakt konden worden door Lydia, 
die in her bos een plekje vol met Wtlde Cyclamen 
had onrdekt. 
De tweede stop op de terugweg was in een laaggele
gen rivierdal. De rivier was gekanaliseerd en her 
moerasgebied in landbouwgrond omgezet. T wee 
Kroaten waren niet om te praten, want wij mochten 
met onze busjes niet verder her grindpad langs, de 
rivier afrijden. Dus maakten we van de nood een 
deugd en gingen bij de slootjes rondkijken. Dit 
bleek achteraf helemaal niet verkeerd, want er zaten 
Ringslangen, Europese Moerasschildpadden, 
Boomkikkers en Meerkikkers. Meer in de rich ring 
van een spoorbaantje troffen we weer een 
Geelgroene Toornslang aan {zwarte varieteit) en 
Ruinehagedissen. Voor de vogelliefhebbers waren er 
ook aardige verrassingen, zoals een voluit zingende 
Blauwe Rotslijster, Grauwe Gors, Cirlgors, Rood
borst Tapuit, Grote Karekiet en Cetti's Zanger. 
Een langs de bergwand jagende roofvogel ontpopte 
zich als een wijfje Bruine Kiekendief. 
Een volgende stop op de· terugweg was bij een 
doodgereden slang. Het was een Zandadder, getui
ge de verse wond kort daarvoor aangereden. Nader 
onderzoek in de omgeving bracht nog een levende 
Balkantoomslang aan het Iicht. Vermeldenswaard is 
nog dar bij deze stopplaats volop de hoge bloemaren 
van de Gele Asphodelus te bewonderen waren. 
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DAG 4, DINSDAG 4 MEl 

Op deze dag stond een tocht door her binnenland 
van lstrie gepland. Her weer was omgeslagen en in 
plaats van een stralende zon, moesten we met 
bewolking en lagere temperaturen genoegen 
nemen. De toeristen waren verdwenen en het strand 
lager verlaren bij. Nu liepen er Geelpootmeeuwen 
en zelfs een Oeverloper. Onderweg bewonderden 
we her prachtige landschap. Gezien de gevarieerd
heid van her gebied zou je hier veel roofvogels ver
wachten, maar dar bleek niet zo te zijn. We maakren 
de eerste stop bij een vochrig beekdalletje bij 
Civitez. Her bleek een goede keuze, want een 
ondiep slootje, vlak bij de plek waar we uitstapten, 
zar vol met Geelbuikvuurpadjes. Verdere verken
ning leverde een paar Smaragdhagedissen en een 
Geelgroene Toornslang op. Nachtegalen, Grauwe 
Gors, Boomleeuwerik en Wielewaal zongen volop. 

· Een overvliegende Sperwer werd onder luid gekrijs 
door twee Wielewalen aangevallen. Ook ontdekren 
we enkele veldjes vol orchideeen. Vooral de 
Purperorchissen vielen op, maar er stonden ook nog 
andere soorten. Met de flora konden we enkele 
idenrificeren als Orchis tridentata. 
Na een stop voor koffie en een bezoek aan een 
supermarkt voor lunchinkopen, reden we verder 
langs een riviertje. Bij een brug stopten we voor 
onze picknicklunch. De beek was breed en de stro
ming sterk. Ook hier was de loop gereguleerd, maar 
dan wei op z'n Oost-Europees, dus niet zo glad en 
rationed als wij dar bij ons kennen. Merkwaardig 
waren de ruim I 0 em hoge moddertorentjes, die 
overal op de bodem van een vochrig populierenbos 
stonden. Her waren bouwsels van een groat formaat 
Aardworm. Hier en daar kon je zien hoe zo' n worm 
een dergelijk torentje opbouwde. Her leek wei of er 
een tube tandpasta werd leeg geknepen. 
De flora was ook rypisch voor een bos op rivierklei. 
Er stonden Vogelmelk, Gele Dovenetel, Grote 
Keverorchis, Soldaatje, Herfsttijloos en enkele 
Purperorchissen. Dit gebied was rijk aan 
Dobbelsteenslangen. Op korte afstand van elkaar 
ontdekten we maar liefst vier exemplaren. Hierna 
reden we verder langs de rivier. Verderop moesten 
vochtige bossen zijn waar de Springkikker en de 
ltaliaanse Springkikker zouden voorkomen. De eer-
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src stop bij een zijwcg bleek ook in trek bij ecn mug
genzwerm. Dus verder dan maar over her onverhar
de pad. Degenen die voor in de eersre bus zaten had
den her geluk om voor zich uir een Vos re zien 
lopen. We stopren op een meer open terrein, waar 
we welkom werden geheten door een Grijskop
specht. De vogelliet zich duidelijk horen, maar ver
roonde zich nier. Geruime rijd srruinden wij hier 
rond en vonden Geelbuikvuurpadden, Spring
kikkers en Meerkikkers. We visren larven van de 
Groene pad en de Vuursalamander op en onrdekren 
een jonge Ringslang in her water, die een hele rirs 
kikkervisjes had opgegeren. Even later vonden we 
ook nog een jonge Dobbelsteenslang, die we dus 
mooi mer de Ringslang konden vergelijken. De 
Boomkikkertjes die begonnen re kwaken, vcrrelden 
ons dar er regen in de Iucht zar en die zou er even 
later uirkomen. Afgezien van de Grijskopspecht 
zaren hier ook nog de Nachtegaal, Zwartkop, Grote 
Bonte Specht, Koekoek, Cirlgors, Vink, Tjiftjaf en 
de lang verwachre Grauwe Klauwier. In een vochrig 
bos dar vol stond met Daslook speurden enkelen 
van ons naar een volwassen Vuursalamander, helaas 
tevergeefs. 
De volgende stop was bij een groor vochtig bos van 
hoofdzakelijk Essen. Hier moesr volgens Edo de 
Italiaanse Springkikker rondspringen en zowaar, hij 
werd onrdekr en aan een fotosessie onderworpen. 
Gezien de ralrijke uirgebloeide Sleutelbloemen 
moesr her hier een maand geleden geel hebben 
gezien. Na al dir gespeur naar amfibieen en reprie
len, besloren we heel dcmocrarisch om ecn bezoek re 
brengen aan Morovun. Dit bergsradje konden we al 
in de verre zien liggen. Mer een goed glas bier en een 
bekerrje schepijs was her hier op een rerras goed toe
ven. Maar her oog van de vogelaar rust nooir en zo 
konden we hier russen de Gierzwaluwen ook 
Alpengierzwaluwen on rdekken. 

DAG 5, WOENSDAG 5 MEl 

Her weer was er nier beter op geworden en dus onr
beren we voor her eerst binnen. De hoogsre roppen 
van her Ucka massief, de hoogsre bergkeren van 
Isrrie waren gehuld in de mist. Desondanks ging er 
toch een groepje enrhousiasrelingen op uir, om daar 
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naar de Kroatische Berghagedis te gaan zoeken. We 
hadden naruurlijk aileen een kans als de mist zou 
optrekken. Na een rit over een voorrdurend slinger
ende, sterk srijgende weg, was de mist er nog steeds. 
Dus geen hagedis te bekennen. Van de nood een 
deugd makende, zijn we her beukenbos dar de hel
lingen van her bergmassiefbedekte, gaan verkennen. 
Hier rroffen we veel rypische bosplanren aan die we 
ook kenden van soorrgelijke bossen in de Ardennen 
of de Vogezen. Om er enkele te noemen: Gewone 
Sleutelbloem, Gevlekte Aronskelk, Maarts 
Viooltje, Bingelkruid, Muskuskruid, Klaverzuring 
en Voorjaarslathyrus, Bolletjeskers en een verwan
re soorr Cardamine heptaphylla. Een Roodborstje 
zar re zingen en we hoorden nog een Zwarte Specht. 
Ook onrdekren we nog een zeker 1 5 em lange pik
zwarte Naaktslak mer een opvallende lichrgrijze 
srreep van zijn kop tot her uiteinde van de voer. 
Lucien* en Luuc verzamelden nog rwee verschillen
de soorren slakkenhuisjes, die opvielen door een 
diepe navel in her centrum van de windingen. 
's Middags klaarde her weer war op. Er werden rwee 
voorsrellen gedaan voor her doorbrengen van de 
middag. Een groep kon mer Ruud mee, om een 
wandeling stroomopwaarrs re maken langs de beck 
die bij ons hotel in de zee uirkwam. Een andere 
groep kon mee gaan met Edo, rerug naar de plek 
waar de dode Zandadder was gevonden. Edo hoop
re daar een levend exemplaar aan re rreffen. 
De groep van Ruud maakre een mooie wandeling 
waarbij zowaar de Kroatische Berghagedis werd 
gevonden! De bloemenpracht was erg overweldi
gend. Er was echrer nog een herpetologische verras
sing voor ons weggelegd. In een overschaduwde ror
sige bergbeek, waar nauwelijks water stroomde, 
maar waar een aanral poelen russen de keien 
gevormd waren, zaten Geelbuikvuurpadden. Tor nu 
toe hadden we deze dierrjes aileen in ondiepe sloor
jes mer een kleibodem aangetroffen. Verder ontdek
ren we in de poelen larven van de Vuursalamander. 
De groep van Edo vond helaas geen Zandadders. 
Wei een enkele Balkan Toornslang en jonge 
Smaragdhagedissen. Een fraai exemplaar van de 
Nachtpauwoog werd rijdens de wandeling van Edo 
aangerroffen. 
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Geelbuikvuurpad (Bornbina variegata) 

DAG 6, DONDERDAG 6 MEl 

We verrrokken na her onrbijr naar Cres. Ecn veer
pont b rach t ons vanaf lsrric naar her eiland dar al d ie 
dagen zo uimodigend op ons had liggen wachren. Er 

stond een srevige bries en rijdens de overtochr zagen 

we niets b ijzonders. Eenmaal op Cres aangckomen, 

volgden we de smalle weg door dichte bosjes en 
langs srenen. O p her smalsre pu nr van Cres liep de 
weg hoog over de bergkam, zodar we aan beide kan

ren her water konden zien. Hier zagen we enkele 
Vale G ieren. Bl ijkens in formarieborden in her 
Kroarisch en gelukkig voor ons ook Engels, ging her 

hier o m een speciaal project rer bescherming en uir

breiding van de popularie, een van de laatste van 

Kro:uie. Er waren nog meer roofvogcls te zien, een 
enkele Buizerd en een paartje Slangenarenden. Bij 
een grazige vallei aan de voet van een rotsige helling 

maakrcn we een stop. De groene oase was verdeeld 
door een nerwerk van srenen muurtjes. lngcnieus u it 

rakken geconsrrueerde hekjes gaven toegang rot de 
om heinde percelen. D ir was nu echr El Dorado voor 

onze groep. Tel kcns o n rclekren we weer zo' n 

prachrige grore Smaragdhagedis. Ru ud wister enke
le met z'n "hengel" re srrikken. Een nadere beschou
wing van de vangsren moesr uirsluirsel geven over 

mer welke soort of soorren we hier re maken had
den. Er komen volgens de boekj'es h ie r zowel de 

gewone Smaragdhagedis Lacerta viridis, als de 

Reuzensmaragdhagedis Lacerta trilineatfl voor. Her 

Zonder enige rwijfel Geelbuikjes, nierwaar? (Bombillfl Vtlriegata) 
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onderscheid zit hem in de blauwe (L. viridis) of gele 
keel (L. trilineata) van de mannerjes en bovendien 
nog her aantal rijen schubben op de buik en nog war 
fijnere nuances meer. Ter plekke zijn weer nog nier 
helemaal uirgekomen. Enfin, Reuzensmaragdhage
dis of gewone Smaragdhagedis, her waren allemaal 
prachtexemplaren. Her leken wei leguanen, zoals ze 
daar op knoesrige boomsrronken en rakken lagen re 
zonnen. Er was nog meer op reptielengebied re bele-. 
ven, namelijk een mooie Balkan Toornslang, die 
uiteraard van aile kanten geforografeerd moest wor
den. Hierna ging her op Cres af, een aardig klein 
havenplaarsje en de hoofdplaars van her gelijknami
ge eiland. Aan de rand van her sradje lag her hotel 
Kimen, alwaar wij voor een nachr onze intrek zou- ·I 
den nemen. Alvorens wij dezelfde middag her eiland 
in zuidelijke richting zouden gaan verkennen, gin
gen we ieder eerst op eigen gelegenheid her sradje 
bezichrigen en voor de inwendige mens zorgen. Ook 
was her zaak uit re kijken naar een bijzondere vorm 
van de Muurhagedis. Welnu, dar laatste was zeker 
geen probleem, want die zaten er volop. Bijna ieder 
laag, los gesrapeld muurrje bleek er een of meerdere 
re huisvesten. Tijdens onze middagexcursie, in zui
delijke richting, deden wij een tragische ontdekking. 
Een prachrige grote Vierstreepslang lag re kronkelen 
midden op de smalle asfalrweg. Hij bleek aangere
den en zwaar gewond. Om her dier uir zijn lijden te 
verlossen, moesten we hem wei doodmaken. 
Overigens zat er naast deze slang al een Buizerd, 
die met tegenzin opvloog, roen we stopten. Onge
rwijfeld zou hij spoedig terugkomen om zich dir 
buirenkansje niet te Iaten afnemen. Nog een stop 
leverde Balkan Toornslangen en Smaragdhagedis
sen op. 
Zo bereikren we her sradje Opor. Dir plaarsje ligr 
precies op de plek waar her volgende eiland Losinj 
via een dam door de nauwe ondiepe zeesrraat met 
Cres is verbonden. Er waren hier war zourmoerassen 
en enkele zoetwaterpoelen. In de laatst genoemde 
huisden enkele flinke Europese Moerasschildpad
den. Hier begon ook her zogenaamde Slangenweg
gerje. 
Voor herzelfde geld zou her ook "Reprielenweggerje" 
kunnen heren, want her barste er van de Smaragd
hagedissen en Blauwkeelkielhagedissen. Slangen 
waren er ook volop. Afgezien van een 
Vierstreepslang die er zo snel van doorging dar maar 
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enkelen hem zagen, waren her allemaal Balkan 
Toornslangen. Verder speuren leverde nog Schel
topusiks en een Europese Moerasschildpad op. 
Verrasr werden we bovendien nog door een 
Wouwaapje dar wegvloog bij een srapelmuurrje in 
de richting van her zoutmoeras, zou dit minireiger
rje op hagedissenjacht zijn geweest? Niet aileen voor 
reptielen was dit een prachrig gebied, maar ook voor 
de wilde planren. Alles groeide en bloeide naar har
relust. Sommige plekjes zou je zo wei kunnen uir
graven om als openluchrrerrarium bij je in de 
achrerruin te plaarsen. Her hoeft geen beroog dar we 
na deze prachtige excursie moe maar voldaan in 
ons hotel rerugkeerden. 

DAG 7, VRIJDAG 7 MEl 

Tijdig uir de veren om de terugreis naar Ljubljana te 
aanvaarden. Mijn voorstel om nier dezelfde weg 
rerug te reizen, maar via her eiland Krk, vond alge
meen bijval. Tussen Cres en Krk was een veerver
binding en dit laatste eiland is door middel van een 
brug met her vasre land van Kroarie verbonden. 
Krk bleek landschappelijk heel anders dan Cres. Her 
is veel vlakker en veel groener. We zochten een 
geschikre plek voor de langere stop onder andere om 
re lunchen en die plek vonden we aan her einde van 
een zijweggerje bij een groor meer. Er srond nog een 
vervallen boerderij en verder was er niemand re 
bekennen. Zoals gebruikelijk waaierden we weer uir 
over omringende velden. Er stonden weer rientallen 
orchideeen in een veld bij elkaar. Her waren 
prachrige diep wijnrode bloemen. Bladerend in de 
flora kwam ik op Orchis laxiflora. Er waren poelen 
met kikkers {Meerkikkers), plasjes met kikkervisjes 
en in de vervallen boerderij huisden Rulnehage- dis
sen (die deze keer hun naam echr eer aan deden). 
Onder een rondslingerend deksel trof Edo een vijf
ral Hazelwormen aan, die naruurlijk uirgebreid op 
de foro moesten. Ook zagen we nog bijzondere 
vogels zoals Purperreigers en Wouwaapjes. 
Na de pauze was her zaak om flink door te rijden, 
want om vier uur 's middags zouden we in Slovenie 
een gids treffen, die ons naar een grot zou begelei
den. Op her laatst werd her erg spannend, want we 
reden kilometers over grindwegen door uirgesrrekte 
srille bossen. Maar we kwamen mooi op rijd op de 
afgesproken plaats. 

97 



Pardarcis muraLis maculiventris, schuwe muurhagedis 

De gids was een aardige jongeman, d ie met ons mee 
reed naar de ingang van de gror. Uirgerust mer zak
lampen en rubberlaarzen daalden we af in de 
duisrernis. Hier en daar werd ons door de gids op 

bijzonderheden gewezen: eigenaard ige rorsforma
ties, druipsrenen, vers reende resten van een 

Holen beer enz. In de verte hoorden wij water ru isen 

en weldra liepen wij langs cen onderaardse nv1er. 
Verderop lag er zel fs een heel meer. 

Ophisrwrus apodus, kopsruclie 
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Hier werden we gerrakceerd op een roch rje in een 

rubberboor over her krisralheldere warer dar ver
lichr werd door een lam p in de bodem van de boor. 
Toen we weer onrscheepren, o nrdekte iemand van 

ons een vleermuisje, hangencl aan de rorswand 
boven ons hoofd. Wcldra zouden we er nog meer 

zien. Her waren Hoefijzerneusvleermuizen . Deze 

groep (er komen 5 soorren in Europa voor) ken
merkr zich onder andere door hun opvallcnde rusr-
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houding. Z ij hangen "vrij " mer hun klauwrjes aan 

d e rotswand als een soon donkerbruine vruchren. 
Bovendien slaan z ij in rust hun vleugel rjes helem:~al 
om zich heen. Van de rest van her d ierrje is dan niers 

meer re zien. Deze boeiende grorexcursie was werke
lijk een mooie afslu iring v:~n onze reis. 

Teruggekeerd in de boerderij van de gids genoren 

wij v:~n een heerl ijke maalrijd, m aar we moesten nog 
naar Lubljana. Het was al helem aal donkcr roen we 

einclel ijk in hotel llyria aankw:~men. Van ons voor
nemen om vroeg onder de wol te kruipen kwam nier 
zoveel rerecht, want we zaten gezell ig bij elkaar in de 
bar de reis af re sluiten. Desondanks waren we de 

volgende dag op tijd eruit o m het vliegru ig n:~ar 

Schiphol re halen. · 

Thuisgekomen wierp schrij ver dezes zich-na wei een 

Podarcis rnelisel!ensis 
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ruime bezinningstijd in achr genomen re hebben -
op her maken van dit versb g. 

Talc Evenh uis - h ierbij h:~rrelijk becb n kr! - nam de 

moeire her samen mer de soorrl ijsr op de PC re rik
ken. 

x Fred Flem inks, Ruud Wolrerman , Luuc Bauer, 

Lucien Kallc 

REPTILES AN D AMPHIBIANS OF 
I STRIA 

A jo urney ro !st ria, Krk and C res in former 

Yougoslavia is described. The travelling parry visi

reclseveral naru ral areas in rh is region and drew up a 

day ro clay inventory of the reptiles and amph ibians. 
Arrenrio n was paid ro birds, plams and invertebrates 
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too. During the seven days sojourn many of the 
endemic species of reptiles and amphibians were 
seen. A list of these animals and some of the plants 
is included in this article. The journey was organized 
by a travelling agency specialized in trips to nature. 

L.P. v.d. Kooij 
Vliegerweg 3 
4101 JK Culemborg 

LIJST VAN WAARNEMINGEN 

Amfibieen 
Bombina variegata 
Bufo bufo 
Bufo viridis 
Hyla arborea 
Rana dalmatina 
Rana latastei 
Rana ridibunda 
Salamandra salamandra 
Triturus carnifex 
Triturus vulgaris 

Reptielen 
Anguis fragilis 
Algyroides nigropunctatus 
Coluber gemonensis 
Coluber viridiflavus 
Coronella austriaca 
Elaphe quatuorlineata 
Emys orbicularis 

Lacerta horvathi 
Lacerta trilineata 
Lacerta viridis 
Natrix natrix 
Natrix tessellata 
Podarcis melisellensis 
Podarcis muralis 

P. m. maculiventris 
Podarcis sicula 
Ophisaurus apodus 
Vipera ammodytes 
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Geelbuikvuurpad 
Gewone Pad 
Groene Pad (larven) 
Boomkikker 
Springkikker 
ltaliaanse Kikker 
Meerkikker 
Vuursalamander{larven) 
Alpenkamsalamander 
Kleine watersalamander 

Hazel worm 
Blauwkeelkielhagedis 
Balkantoornslang 
Geelgroene Toornslang 
Gladde Slang 
Vierstreepslang 
Europese moerasschild
pad 
Kroatische Berghagedis 
Reuzensmaragdhagedis 
Smaragdhagedis 
Rings lang 
Dobbelsteenslang 
Karsthagedis 
Muurhagedis + onder
soort 
Pula-Muurhagedis 
Rulnehagedis 
Scheltopusik 
Zandadder 

Plan ten 
Adoxa moschatellina Muskuskruid 
Ajuga reptans Zenegroen 
Allium ursinum Daslook 
Anthyllis vulneraria Rode Wondklaver 
Arum maculatum Gevlekte Aronskelk 
Asphodeline lutea Gele Affodil 
Calystegia sepium Haakwinde 
Caltha palustris Dotterbloem 
Cardamine bulbifera Bolletjeskers 
Cardamine heptaphylla Zevenbladkers 
Cardamine pratensis Pinksterbloem 
Celtis australis Netelboom 
Cephalanthera damasonium Bleek Bosvogeltje 
Cercis siliquastrum Judasboom 
Colchicum autumnale Herfsttijloos 
Colutea arborescens Blazenstruik 
Coronilla emerus 
Cotinus coggygria 
Cyclamen europaeum 
Fraxinus ornus 
Lamium galeobdolon 
Lamium sp. (orvala ?) 
Lathyrus vernus 
Laurus nobilis 
Leucojum aestivum 
Limodorum abortivum 
Listera ovata 
Me/litis melissophyllum 
Mercurialis annua 
Muscari comosus 
Ophrys sphegodes 
Orchis laxiflora 
Orchis militaris 
Orchis morio 
Orchis purpurea 
Orchis tridentata 
Orobanche hederae 
Ornithogalum umbellatum 
Oxalis acetosella 
Paulownia tomentosa 
Polygala spec. 
Primula spec. 
Ruscus aculeatus 
Serapias sp. 
Tamus communis 
Viola odorata 

Struikkroonkruid 
Pruikeboom 
Wilde Cyclaam 
Pluimes 
Gele Dovenetel 
Purperrode Dovenetel 
Voorjaarslathyrus 
Laurier 
Zomerklokje 
Paarse Aspergeorchis 
Grote Keverorchis 
Bijenblad 
Bingelkruid 
Kuifhyacint 
Spinnenorchis 

Soldaatje 
Harlekijn 
Purperorchis 

Klimopbremraap 
Vogelmelk 
Klaverzuring 

Vleugeltjesbloem 
Sleutelbloem 
Muizedoorn 
Tongorchis 
Spekwortel 
Maarts viooltje 
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TYRANNOSAURUS REX TOT LEVEN. 
SAMENVAITING 

Jur ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 

1171 NP Badhoevedorp 

Er zijn zo'n 22 skeletten van T. rex bekend en er kan 
nu gekeken worden naar her mogelijke gedrag van 
dit dier. 
Her is alrijd al de vraag geweest of her een roofdier 
of een aaseter was. Het is echter moeilijk gedrag af 
te lezen aan de anatomic. Er zijn nu steeds meer 
aanwijzingen voorhanden door de vondst van bijt
sporen in beenderen en slijtagepatronen in tanden. 
Verder zijn er coprolieten (versteende ontlasting) 
bekend met resten van planteneters als Triceratops of 
Edmontosaurus. Een uitgangspunt bij deze studie is 
ook, dat nauwverwante soorten, zoals Albertosaurus, 
Gorgosaurus en Daspletosaurus (groep van de alber
tosauriers), vergelijkbaar gedrag hebben vertoond. 

T. rexwordt meestal afgebeeld als een solitair dier. Er 
zijn echter steeds meer aanwijzingen voor een leef
wijze in groepen. Zo is er in de Hell Creek forma
tion in Montana een kleinere T. rex op een grotere 
gevonden. Dit bleek op grand van de botstruc
tuur een halfwas exemplaar te zijn. Op de vind
plaats van het beroemdste T. rex fossiel (Sue) zijn 
naderhand een volwassen dier, een halfwas en een 
jong exemplaar gevonden. Oit maakt her aanneme
lijk dat T. rex in goepen leefde. 
In een in 1910 in Alberta gevonden bone bed (afLet
ting van batten afkomstig van veel individuen) zijn 
tenminste negen Albertosaurus (naaste verwant van 
T. rex) gevonden. Het is natuurlijk mogelijk, dat her 
een natuurlijke val betrof, bijv. een modderpoel, 
maar in dat geval is de verwachting dater ook plan
teneters in her bonebed zouden zijn aangetroffen. 
Dit is hier niet her geval (evenals bij de vier T. rex 
hiervoor beschreven). 
Vermoedelijk zijn de dieren als groep aan hun einde 
gekomen. Er is een variatie in grootte van de dieren 
van 4-9 meter. Een extra groat exemplaar zou moge
lijk een andere soort Albertosaurus kunnen zijn, 
maar in her geval van een groep met sociale structu
ren is her ook mogelijk dat het hier een leidend dier 
betreft. 

Lacerta 58(3) * 2000 

Oat de dieren onderling niet erg vriendelijk waren, 
valt af te lezen aan de vele gedeeltelijk geheelde bijt
sporen. Onderzoek aan de groep Theropoda (vleese
tende dinosauriers, waartoe ook T. rex behoord) laat 
zien dater vooral veel bijtsporen (groeven en gaten) 
aan de zijkant van de snuit en aan de zij- en onder
kant van de kaken, soms aan de hoven- of achter
kant van de schedel zijn. Een dier had zelfs een rand 
van een ander exemplaar als souvenir in z'n kaak. 
Onderling was er dus veel agressie, met vooral veel 
wonden bij de jongere dieren. Dit laatste kan echter 
ook komen doordat jonge dieren een grotere kans 
hebben aan hun verwondingen te bezwijken. 

Onderzoek is ook gedaan naar de bijtkracht van T. 
rex. Er zijn vrij weinig bijtsporen bekend, maar ze 
zijn wei gevonden bij bv. batten van Triceratops en 
Edmontosaurus. Er werden groeven aangetroffen van 
12 em lang, enkele centimeters diep en 10 em uit 
elkaar, waarin sporen van de gezaagde randen van de 
tanden van T. rex terug te vinden waren. Het karkas 
werd ontdaan van vlees door een techniek van vast
bijten en scheuren. Daarbij werden veel botfrag
menten losgemaakt, die mee werden opgegeten. 
Deze fragmenten zijn ook teruggevonden in de 
coprolieten. 
Waarom zijn er zo weinig bijtsporen bekend? De 
meeste museumstukken zijn zo compleet en gaaf 
mogelijk. Bij vraat rreden er ernstige beschadigingen 
aan her skelet op, waardoor de batten minder inte
ressant zijn voor deze instellingen. Worden comple
te skeletten vergeleken met incomplete, dan blijken 
de laatste 3,5 maal zoveel bijtsporen te vertonen. 
Was T. rex een roofdier of een aaseter? 
Toen het dier voor het eerst werd gevonden ging 
men er meteen van uit, dar her een roofdier was. Op 
grond van de geringe slijtage van de tanden, daarmee 
suggererend dat hij zacht voedsel at, kwam men later 
tot de conclusie dar her een aaseter betrof. Later 
onderzoek wees echter uit, dar 40% van de uitgeval
len tanden sterk gesleten of gebroken was. Naar 
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schatting zou die schade ontstaan in een periode van 
2-3 jaar. 
Bijtkracht onderzoek wees uit, dat de tanden van T. 
rex zeer sterk waren. Daarnaast kon hij naar schat
ting 47 km/uur rennen, sneller dan elke rijdgenoot. 
Waarschijnlijk was zijn gedrag vergelijkbaar met 
Leeuwen en Hyena's, die deels zelf jagen, deels ook 
aas niet versmaden. 
In bonebeds van Edmontosaurus, die waarschijnlijk 
door overstroming of droogte o.i.d. zijn gestorven, 
zijn veel bijtsporen gevonden van mogelijk aaseren
de T. rex. 
Dergelijk bewijs is ook gevonden voor Albertosau
riers. Er is echter ook een genezen bijrwond in de 
staart van Edmontosaurus gevonden, die aileen door 
T. rex kon zijn gemaakt. 
Er kan ook gekeken worden naar de prooikeuze. 
Veel weerloze planreneters (bv Edmontosaurus) met 
sporen van Tirannosaurus vraat betekent dar her 
waarschijnlijk een roofdier is, gemengd weerloze en 
gevaarlijke prooidieren (bv Triceratops) wijst meer op 
een gedrag als aaseter. Bij onderzoek blijken botten 
van de vrij weerloze Hadrosauriers (als Edmontosau-

rus) rwee maal zo vaak bijrsporen te vertonen dan 
die van de gevaarlijke ceratopsiers (gehoornde dino
sauriers als Triceratops). Er zijn nooit bijtsporen 
gevonden bij de zwaar gepantserde Ankylosauriers. 
Ook her aandeel jonge prooidieren kan een aanwij
zing zijn. Jonge dieren zijn kwetsbaarder en zouden 
dus een grocer deel moeten uirmaken van her voed
selpakket, indien T. rex een roofdier was. 
Alles wijst dus op een gemengd eetgedrag, deels 
roofdier, deels aaseter. 
Tenslotte een leuk weetje over de berekende bijt
kracht van T. rex. Deze bedraagt 13000 Newton, 
vergelijkbaar met die van de Alligator. De Leeuw 
haalt slechts 4000 Newton en de Mens minder dan 
1 000 Newton. 

Erickson, G.M. , 1999. Breathing life into 
Tyrannosaurus rex. Scientific American 281 (3): 
32-39. 

Jur ter Borg 

DE ONTBREKENDE SCHAKEL TUSSEN 
DINOSAURIERS EN VOGELS. 

SAMENVATTING 
Jur ter Borg 

Nieuwemeerdijk 253 
1171 NP Badhoevedorp 

Sinds kort zijn er een viertal nieuwe fossielen uit 
China bekend, die een aantal kenmerken hebben, 
die zowel bij de dinosauriers als bij de vogels rhuis
horen. 

Archaeoraptor liaoningensis. 
Dit dier heeft de lange armen en her kleine lijf van 
een vogel, maar de lange, stijve staart van een dino
saurier. Rondom de botten zijn de afdrukken van 
veren te onderscheiden, mogelijk gaat her bier om 
een primitieve vogel. Een deel van de veren zijn 
haarachtige "protoveren", maar andere zijn breed en 
lang en werden mogelijk gebruikt om te vliegen. 
Zijn lange armen, vogelachtige schouder, hand en 
pols hebben in deze vorm eigenlijk aileen maar zin 
als dit dier kon vliegen. 

Lacerta 58(3) * 2000 

Sinornithosaurus millenii 
Dit dier, ter grootte van een arend, heeft de lange 
gebogen klauwen van een Dromaeosaurier (groep 
middelgrote vleesetende dinosauriers, de "raptors" 
uit de film Jurassic Pare). De schoudergordel met 
scapula, coracoid en furcula, zijn sterk gelijkend op 
die van een vogel als Archaeopteryx, de vroegst 
bekende vertegenwoordiger van deze groep. 

Beipiaosaurus inexpectus 
Een ruim 2 meter lange, gevederde Theropode 
(groep vleesetende dinosauriers, zoals bv 
Tyrannosaurus). Er zijn afdrukken van "protoveren" 
zichtbaar, waarschijnlijk met holle kern. Dit is een 
duidelijk tussenstadium tussen reptielenschub en 
echte vogelveer. Het is de grootste dinosaurier met 
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veren, voor zover bekend. Waarschijnlijk dienden de 
veren niet voor het vliegen, maar als isolatie, het
geen pleit voor warmbloedigheid van deze dieren. 

Shuvuuia deserti 

Dir is een klein, vogelachrig schepsel, dat bedekr was 
met haarachtige uitgroeisels. Chemisch en qua 
structuur zijn deze uitgroeisels vergelijkbaar met 
moderne veren. Aile bekende dieren met haren of 
veren zijn warmbloedig, zodat ook deze gegevens 
pleiten voor warmbloedigheid in deze groep. 

De conclusie is, dat veerachtige uitgroeisels een 
vaker voorkomend fenomeen is in de groep 
Theropoda. Met name kleinere soonen of jonge 
exemplaren zouden i.v.m. hun veronderstelde 
warmbloedigheid baat hebben gehad bij een derge
lijke isolatie. Grotere dinosauriers, zoals 

Tjrannosaurus, zouden juist door hun groorte en de 
daarmee samenhangende gro te warmteproducrie 
hier eerder last van hebben gehad. Denk hierbij bv 
aan her ontbreken van een vacht bij olifanten. 
Jongen van Tjrannosaurus zouden mogelijk echter 
wei isolatie hebben kunnen gebruiken. 
In de groep Theropoda zijn nu ook aanwijzingen 
gevonden voor de aanwezigheid van een pygostyle. 
Dit is her kenmerkende laatsre sraanbotje bij vogels. 
Vermoedelijk zijn de vogels ontstaan uit de groep 
van de dromaeosauriers. 

Sloan, C.P., 1999. Feathers for T rex? New birdlike 
fossils are missing links in dinosaur evolution. 
National Geographic 196 (5): 98-107. 

Jur ter Borg 

BOEKBESPREKING 
Luuc Bauer 
Den Haag 

International Code of Zoological Nomenclature, 
4 th edition 
Publ. The International Trust for Zoological 
Nomenclature 
Te bestellen bij The Natural Hisrory Museum, 
London of Nationaal Natuurhisrorisch Museum 
Naturalis, Leiden 1999 
ISBNummer: 0 8530 1 00 4 Prijs f 140,00 

Algemeen wordt gesteld dat onze huidige binaire 
nomenclatuur begon met Linnaeus. 
Dat is zeker waar, zij her misschien niet zo eendui
dig als uit deze simpele srelling zou kunnen worden 
afgeleid. 

Lacerta 58(3) * 2000 

Op verschillen tussen botanische nomenclatuur, 
beginnend met Genera Plantarum (I 753) en zoolo
gische nomenclatuur met als beginpunt 1758: 
System a Naturae I Oe druk, zal ik hier niet verder 
mgaan. 
Voor Linnaeus werden planten en dieren niet zozeer 
benoemd, alswel omschreven: Kikkertjes die men 
tijdelijk ziet, nl. in de zomer - Rani is temporariis vel 
aestivalis (of: vel aestiviis). 
Linnaeus maakte hiervan: Rana temporaria. Dit zijn 
twee belangrijke veranderingen! 
I) Elke soortnaam besraat uit rwee gedeelten. 
2) Elke soortnaam staat in her enkelvoud. 
Tijdgenoten en volgelingen van de meester wisten 
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echter niet alrijd precies welke soort hij bedoelde. 
Vandaar dat regels voor juiste naamgeving werden 
opgesreld. 
De taal van wetenschap en cultuur was her Frans. 
Maar de wetenschappers gebruikten veelal ook 
middeleeuws Latijn. Aangezien het bevoordelen van 
enige levende taal in internationale communicatie 
onzindelijk is, werd de Latijnse grammatica uit
gangspunt, hoewel aile woorden bruikbaar zijn. 
Regles lnternationales de Ia Nomenclature Zoo
logique moeten we zien als het echte begin van de 
moderne naamgeving, gevolgd door de {tweeta
lige) Code International de Nomenclature 
Zoologique & International Code of Zoological 
Nomenclature. De derde druk hiervan verscheen in 
1985, steeds op naast elkaar gelegen pagina's de 
gelijkwaardige Franse en Engelse tekst. Nude vier
de druk is verschenen, verhuisde her Frans naar ach
teren en ik vrees dan ook, dar Engels en Frans nu 
voor her laatst regelijk in dezelfde band verschijnen. 
Artikelvolgorde in de derde en vierde editie bleven 
gelijk, verschillen kunnen daardoor per onderdeel 
worden nagezocht. Volgens de nieuwe Code, die per 
januari 2000 van kracht is, moeten nieuwe namen 
vergezeld gaan van uitdrukkelijke verwijzing naar 
een type-exemplaar. Oat was voorheen wei wense
lijk, maar niet verplicht. Sedert Linnaeus werden 
daardoor veel namen verkeerd toegepast. Eveneens 
werden onnodig nieuwe namen voor reeds benoem
de soorten bedacht. Zo ontstonden synoniemen.lets 
anders is dat verzamelaars en anderen slechts weinig 
diergroepen goed kennen en soms met de literatuur 
slecht bekend waren, waardoor weleens dezelfde 
namen gekozen konden worden voor verschillende 
dieren, dar zijn homoniemen.De Code regelt de gel
digheid van namen en de vereisten waaraan elke 
publicatie moet voldoen. Zodoende kan iedereen 
die namen zou willen publiceren, zorgen dat het 
juiste gebruik van die namen ook niet aan twijfel 
onderhevig is. 
Hoewel de zoologische Code aileen namen van 
soortniveau tot en met familieniveau regelt, zijn ook 
namen van grotere groepen {orde, klasse, enz.) 
meervoudige woorden. Hieraan worden echter geen 
eisen gesteld wat betreft vorm of uitgang. 
Namen van de familiegroep (hiertoe horen: overfa
milie, uitgang -oidea, bijv. Ranoidea; familie, uit
gang -idae, bijv. Ranidae; onderfamilie, uitgang -
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inae, bijv. Raninae) zijn woorden in her meervoud 
en zullen dan ook over het algemeen met werk
woordsvormen in het meervoud gebruikt moeten 
worden. 
Namen van genus of geslacht (gezin) echter zijn 
enkelvoudige woorden. Voorbeelden: Alytes, 
Bombina, Boa, Chamaeleo, Draco, Elaphe. Zulke 
namen worden in afwijkend lettertype geschreven. 
De nomenclatuur is binair, dat wil zeggen: elke 
soortnaam bestaat uit twee gedeelten en het specifie
ke deel is NIET soortnaam! Eigenlijk zou iedereen 
dat moeten dromen. Gebruik her soortelijk gedeelte 
niet apart! Soortnamen zijn bijv. Bombina bombina, 
Gekko gecko, Laticauda /aticaudata, enz. 
Ook soortnamen worden in afwijkend lettertype 
geschreven. 
Helaas wordt in het Engels gedeelte van de Code 
ook nu nog gesproken over "species group names" 
als men verwijst naar regels voor het specifieke deel 
van soortnamen. Gelukkig is her Frans consequen
ter. 
Men kan eventueel wei spreken van een soortelijke 
naam, hoewel dar naar mijn idee verwarrend is: her 
is in wezen geen naam, maar een soortaanduiding. 
Her tweede gedeelte van een zoologische naam mag 
NOOIT met een hoofdletter beginnen en daarom 
luidt aanbeveling 28A van de Code: Een soortelijke 
naam hoort niet als eerste woord van een zin te wor
den gebruikt om te voorkomen dat er toch een 
beginkapitaal vereist is. 
Maar merendeels werden ook in de vorige editie 
zulke zaken geformuleerd. Nieuw is onder andere 
dar oude namen niet moeten worden opgegraven, 
want prioriteit is wei van belang, maar stabiliteit 
moet zwaarder wegen in her gebruik. 
Ook worden aan publicatie enkele nieuwe eisen 
gesteld om aan een naam geldigheid te verlenen. 
Electronische publicatie mag, mits een aantal iden
tieke CO's aan grote bibliotheken worden beschik
baar gesteld. Maar vermenigvuldiging als drukwerk 
in inkt op papier houdt de voorkeur. 
Om van deze Code ten voile nut te hebben, moet 
men zowel biologisch als enigszins juridisch kunnen 
denken. In het belang van een universele stabiele 
nomenclatuur. 
Wie echt meer wil weten kope deze Code! 

L. Bauer 
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