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VOORPLAAT: 

PHELSUMA STANDINGI(METHUEN & HEWITT 1913) 

STANDING'S DAGGEKKO 

Henny en Miranda van Senen 
Koninginneweg 233 
3078 GP Ronerdam 
foto's van de auteurs 

De naam van de dieren is afgeleid van Dr. H.F. Standing, een vriend van de beschrijver. 

TYPE-EXEMPLAAR 

Transvaalmuseum re Pretoria 

TERRA TYPICA 

Her bos bij de Onihaly rivier bij Maroamalona, Andranolaho en Tongobory, Zuidwesr-Madagaskar. 

BESCHRIJVING 

Zowel her mannerje als her vrouwrje van Phelsuma standingi kan een groorre van 26 em bereiken en daarbij 
ongeveer 75 gram wegen. Dit dier behoorr hierdoor dan ook tot de grotere soorren. Voor zovcr is na re gaan 
zijn er twee verschillende rekeningsvormen bekend, uir verschillende gebiedcn. 
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Phelsuma standighi jong 

De basiskleur van de dieren is bruin, doch bij dieren 
die in gevangenschap Ieven verflauwr deze naarmare 
de dieren ouder worden. Op de rug zien we een 
grijsblauwe nerrekening, die naar de flanken roe 
lijkr re vervagen. Opvallend is her feir dar kop, romp 
en sraarr ieder anders van kleur zijn. De kop heefr 
een geelgroene nettekening, die in de luis overgaar 
naar de grijsblauwe nerrekening op de rug, de 
smarr is bij de meesre dieren mooi [Urkoois 

Phelsuma standighi paarrje 
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Phelsuma standighi jong 

gekleurd. De robuusre Pbelsumrt stf/ndingi hcefr 
boven op zijn kop ook bruine punrjes. De oogom
randing is geel neigend naar groen. De buik is lichr
grijs en bij de mannerjes in de buurr van de femo
raalporien geelachrig. Voor- en achrerporen zijn 
gemarmerd. 
De jongen van Phelsumfl stmtdingi hebbcn ccn war 
meer gesrreepr patroon en nog nier een overd uide
lijke nenekening. Ook de klcuren zijn nog war 
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Phelsuma standighi 

heller en srrakker afgcbakcnd . In ongevecr ncgen 

maanden gaar d ir jcugdklccd over naar de reken ing 

zoa ls de volwassen d ieren hebhen . In rcgensrell ing 

ror bij de meesre andere daggekko' s is de huid van 
Phelsumn stnndingi srevig en nier zo kwersbaar. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 

Phelsumn stnndingi komr u ir her warme, regenarme 

zuidwesren van Madagaskar. Her vcrsprc idingsge

bied bevindr zich voor zover we dar nu weren russen 

de Onilahy en Mangoky rivier. De d ie ren houden 

zich voornamcli jk op in grore bomen. Dir gebied 

behoorr ror de droogsre en · heersre zone op 

Madagaskar. D e dagtemperaru ren die er gemeren 
zijn, varieerden van 23,rC rot 38,6°C, deze laarste 

remperaruur was d e hoogsre van her jaar. In een heel 

jaar viel er slechrs 344 111111 regen. 

Verbazingwekkend was een nach rremperaruu r die 

eens gemeren werd . Deze was I 5°C, mer een luchr

voch righeid van 80 % . 

TERRARIUM EN VERZORGING 

D e dieren behoeven een rerr:trium dar ingerichr is 
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voo r dicren die voorko111en in ccn d rog<: naru u rli jke 

leelomgeving. [k achtcrwand bn her besrc een 

beerje grofzi jn tm:r wat plateaus, daar de dieren bier 

graag op gaan liggen "zonncn ". In he t terrarium van 

P/;e/sumn str111rlingi mag de Sansevieri a zeke r nier 

onrbreken. Dc d ieren lopcn graag op oud, war ver

weerd hour dat als kli111gelcgenhe id dienr. Bamboe 

kan ook in her rerr:1 rium. maar de dicrcn maken 

hier war minder gebruik van dan velc andere soor

ren daggekko's. Op de bode111 is her aan re raden 
zccr fljn kippcngrir rc lcggcn, daar dit her lichr goed 

weerkaam en o111dar de dicrcn crook van blijken re 

likken en re eren . De luch rvoch righeid moer over

dag aan de lage kanr gehouden worden. Eenmal ig 

's avonds sp roeien voordar de verli chring ui rgaar is 

roereikend. Verder 111oer her 's nach rs aarcl ig afkoe

len . Di r is in de naruu rli jkc bioroop van de dieren 

ook zo, zoals a l eerder aangegevcn. 

VOORTPLANTING 

Opval lcnd is her feir dar her bij deze soorr daggek

ko zelden of nooir bij her pan::n ror bijrverwondin

gen komr. In regcnsrcl ling ror vcle andere daggek

kosoorre n schijnen de paarrjes in goed e harmon ic re 

Ieven. Ook de zogenaamclc voeclscl nijd zien we bij 

deze clie ren nier. Ze kunnen veelal rusrig mer z' n 

rweeen ui r een klein bakje d rinken of eren. In 

gevangenschap z ien we dar de paarrijd regelmarig in 

december beginr. O ngcvcer iedcre vier weken wordr 

er een legsel van rwee eicren geproduceerd , soms 

Phelsuma standighi jong 
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bestaat een legsel ook maar uit een ei. In de legperi~ 
ode legt Phelsuma standingi meesral niet meer dan 
12 eieren. Bij een constante temperatuur van 25°C 
worden de jongen na ongeveer 65 dagen geboren. 
De jonge dieren zijn vrij verdraagzaam onderling, 
rot her moment dar ze geslachrsrijp worden, 
omstreeks hun rweede levensjaar. Ook de ouders 
doen de markant getekende kleintjes niets. Na 15 
maanden zijn bij her mannetje de femoraalporien 
goed zichrbaar. 

SAMENVATTING 

Her houden en nakweken van Phelsuma standingi 

geefr over her algemeen wem1g problemen. Zij 
kunnen in gevangenschap meer dan 20 jaar oud 
worden. Ze planten zich niet echr moeilijk voorr 
en daarom ook worden er genoeg nakweekdieren 
aangeboden. Hierdoor hoeft er eigenlijk geen wild
vang meer ge"imporreerd te worden. 

LITERATUUR 

Hallmann, G., J. Kruger & G. Trautmann, 1997. 
Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 
Narur und Tier-Verlag, Marrhias Schmidt, 
Munster. 

ONZE ERVARINGEN MET HET HOVDEN EN KWEKEN VAN 
PHELSUMA NIGRISTRIATA 

Henny en Miranda van Setten. 
Koninginneweg 233 
3078 GP Rotterdam 

E-Mail:hm.setten@wxs.nl 

INLEIDING 

Wij zijn al enkele jaren de trotse bezitters van 
Phelsuma nigristriata. Nadat we de dieren, rwee 
koppels, per stel in goed beplante terrariums had
den ondergebracht (afm 50x50x50 em) moesten we 
ze natuurlijk eerst goed Iaten wennen aan hun nieu
we onderkomen, want we hadden ze meegenomen 
van een beurs in Duitsland. 
Een andere daggekko-liefhebber had deze nakweek
dieren met ons geruild voor nakweek van de 
Phelsuma robertmertensi, waar wij al jaren jongen 
van hebben. 
Na een aantal weken waren de dieren gewend aan de 
nieuwe omgeving en aan her voedsel. Dit was goed 
te zien aan her gedrag van de dieren en de prachtige 
kleuren die wij als liefhebbers mochren aanschou
wen. 

PROBLEMEN BIJ HET GESLACHTS
ONDERSCHEID 

Her 'kopschudden' bleef niet lang meer uit, war 
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nacuurlijk inhield dar de man indruk wou maken 
naar her vrouwrje. Helaas na ongeveer tien weken 
overleed een van de vrouwtjes. Voor zover wij kon
den beoordelen was zij kapot gebeten door her man
nerje. Maar al snel bleek rot onze sromme verbazing 
dar her mannetje helemaal geen mannetje was, maar 
ook een vrouwtje. We hebben roen gelijk ook her 
andere koppel gevangen en goed nagekeken. Dit 
bleken ook twee vrouwrjes te zijn. We zaten roen 
dus met drie vrouwtjes van Phelsuma nigristriata, 
verdeeld over drie terrariums omdat we her re ge
vaarlijk vonden om de dieren bij elkaar te zetten. 
Deze daggekko mag dus wei agressief genoemd wor
den, daar rwee vrouwtjes elkaar, zonder dar er een 
man bij is, te lijf gaan. 
Her wachten was dus op een volgende beurs om aan 
drie mannetjes te komen. 
Lang wachten was gelukkig nier nodig, daar een 
andere daggekko-vriend, Sander, nog war nakweek 
had zitten. Wij zijn gelijk naar Den Haag gereden en 
hebben een beerje op goed geluk drie mannetjes mee 
naar huis genomen. 
We hadden roen dus zes Phelsuma nigristriata in zes 
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verschillende terrariums. 
Gelukkig wisten we na een jaar vrij zeker, dar we nu 
twee mannetjes hadden, hergeen overigens zeer 
moeilijk te zien is. De twee koppels werden eind 
1998 bij elkaar gezer en tor op de dag van vandaag 
gaat dar uirsrekend. 

VOORTPLANTING 

Van her eerste koppel hebben we nu drie nakweek
dieren, maar van her tweede koppel nog niets (her 
zijn toch nier weer twee vrouwrjes??). 
De jongen moeten apart grootgebrachr worden, 
daar ze zeer agressief regen elkaar zijn. Wij hebben 
de jongen apart opgekweekr met nakweek van 
Phelsuma v-nigra, P. pasteuri, P. laticauda angularis 
en P. robertmertemi. Dit gaar goed zolang er maar 
geen andere Phelsuma nigristriata bij geplaatst 
wordt. 
De dieren zijn gek op her 'Phelsumapapje' (een 
mengsel van Lori-food, Roosvicee en kalk/viramine
preparaten) en op kleine krekels en fruirvliegjes. Ze 
worden verder precies zo verzorgd als de ouderdie
ren. Iedere dag wordr er gesproeid en een klein 
dopje met water mag in onze ogen nooit ontbreken 
In de opkweekbakjes (25x25x25cm) zijn buiten 
Sansevieria en bamboe ook nog enkele schuilplaar
sen gemaakr met behulp van srukken schors, waar 
de dieren zich achrer kunnen verschuilen. 
Vergeet niet de voedseldieren te bepoederen met een 
vitamine/kalkpreparaat en her papje te voorzien van 
vitamine D3. Dit is zeer belangrijk, daar de jonge 
dieren snel grocien. 

CONCLUSIE 

Bij ons doen aile dieren her goed en we durven daar
om dan ook te zeggen: 
Phelsuma nigristriata is een zeer mooi gekleurde 
daggekko en, mits per koppel geplaatst, gemakkelijk 
re houden en te kweken. 
Laat je niet afschrikken door de geringe groorre van 
de nakweekdieren die worden aangeboden. Als je ze 
aan wilt schaffen moet je dar echt doen. Ze zijn 
zeker de moeite waard! 

Henny en Miranda van Setten. 
010 4795386 
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EXPERIENCES WITH KEEPING AND 
BREEDING: 
PHELSUMA NIGRISTRIATA 

The authors describe their experiences with 
Phelsuma nigristriatus. They thought they had pur
chased two pairs of animals, which were housed in 
pairs, in containers of 50x50x50 em, fitted up with 
lots of plants. The animals seemed w display courts 
hip behaviour, but after ten weeks one of rhe fema
les was bitten w dead by her partner. This partner, 
bur rhe other animals roo, proved our to be female. 
The animals were separated and the owners obtai
ned another three animals, which they hoped were 
male. After some rime they felt confident rhar two 
of rhem were indeed males and put each of them 
together with one of the original females. The ani
mals were behaving normally, wirhour signs of 
aggression. One of these pairs produced three of~
spring, bur the orher pair failed w reproduce, so It 
is possible that the supposed male of that pair is 
after all a female. Sex-differences arc nor very obvi
ous in this species. 
One thing is very clear, the animals are quire aggres
sive wwards each other, except when a male and a 
female are kept wgerher. Animals of the same sex 
and young should be kept separately. However, it is 
possible to rear rhe young in rhe same container 
with other Phelsuma, for instance P. v-nigra, P. 
pasteuri, P. laticauda angularis and P. robertmertensi. 
The young animals can be reared with crickets, fruit 
flies and Phelsuma-food (a mixture of Lori-food, 
fruit-mix and calcium/vitamin supplements). The 
animals grow very fast, so take care to give them 
enough vitamins (D3) and calcium. 
It is concluded, that Phelsuma nigristriata is easy w 
keep and breed, as long as the animals are kept in 
pairs. 
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VOOR DE JEUGD, DOOR DE JEUGD 

BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR 
J. v. N ispen, C. Roese en P. Walgers, 

Wellanr college MBO Dordrechr. 

C hico Mendesring 825 

33 15 WX Do rdrechr 

Boa constictor constictor foro E. Stevens 

ALGEMENE OMSCHRIJVING 

We hebben gekozen voor de Boa constrictor constric
tor, omdar deze slang vee! indruk op ons heefr 
gemaakr. 

De boa is een wurgslang die 2 .5 cor 3.5 meter kan 
worden. Van o01·sprong komr deze uir Midden -en 
Zuid-Amerika en is her een nachrdier. 

Do01·dar de boa een vrij groor gebied van herkomsr 

heefr , namelijk van regenwoud roc open bos, zir er 

ook een groor verschil russen de omsrandigheden 
voor her houden van , in de verschillende boeken. 

De inrichring van her terrarium moer een regen

woudrerrarium worden mer grore klimrakken en 
een groor warerbekken, waarbij de schuilplaarsen 
nier vergeren mogen worden. De luchrvochrigheid 
kan varieren van 20% roc wei 90%. De boa is een 
jager en eer graag muizen, rarren, konijnen en kip
penkuikens, war srerk afhankelijk is van de groorre 

van her dier. 

De boa is een mach rig dier om re zien, hij is nier 
super mooi maar wei goed tam re krijgen. 

INRICHTING V.H. TERRARIUM 

We hebben gekozen voor een terra rium va n 180 x 
90 x 90 em. We hebben hiervoor gekozen, o mdar de 
Boa voornamelijk een grondbewoner is en wei de 

ru imre nodig heefr. Ons leek her prakrisch om een 
terrarium re nemen mer aan voorkanr schuiframen, 

dir is her gemakkelijksr mer her schoonmaken en de 
gehele verzorging. Over de bovenkanr v.h. terrarium 
is een venrilariesrrook aangebrachr. Een bak als deze 

kan in elke huiskamer nog rerech r, op een manier 

die er nog leuk uirzier ook. 
In her terrarium komen twee spots re hangen, 

omdar deze voldoende Iicht geven en gelijk her ter

rarium een oprimale remperaruur kan geven. Aan de 

voon:ijde van de spots komen lichrkapjes. We 
nemen nog een extra warmrcmar om nee dar exrra 

beerje remperaruur re geven op een sruk v.h. terra ri
um. Leg deze warmremar gewoon in her terrarium 

en nier eronder i.v.m. scheuren van de bodem door 

de re hoog oplopende remperaruur. 
Her terrarium moer de volgende remperawur heb-

Ongeveer op de leefrijd van 3 jaar is de Boa Boa constictor constictor 
geslachrsrijp. 

foro E. Stevens 
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Boa constictor co11stictor (Kopstudie) 

foto E. Stevens 

ben ; 25 ror 32 °C ovcrdag en 20 tor 22 °C 's nachrs. 
Voor her inrichringsmareriaa l ka n va n allcs gebruikr 
worden, zolang her nier gifrig of gevaarlijk is voor 
her dier. 
Als bodemmareriaal is gekozen voor b:u·k. Dir mare
riaal zier er naruurli jk uir en je l10eft her maar 1 keer 
in de rwee maanden re vervangcn. Als wandbekle
ding is gekozen voor kurk aan de achrer -en zijkan
ren. Er komen ook verschillende schuilgclegenheden 
om de slang ecn plckje re gcven om zich terug rc 
rrekkcn. Als schuilgclegenhcicl gcbruiken we rwee 
grore bloemporren, waa rvan ccn vlak bij een lamp 
en de ancler in een war koclere hock van de bak. Aan 
de achrerwand wordr een grore klimrak bevesrigd. 
Vercler clekorar icmatcriaal bestaat uir enkcle plast ic 
planren. Als clrinkgclcgenhcid worclr een ruime 
diepe kom gebruikr. Groor genocg om er ook in re 
kunnen liggen. 

VOEDSEL- en WATERVOORZIENING 

Voor een slang is geen kanr en klaar voedscl re koop. 
Dus je moer zdf een menu ~amensrellen voor de 
Boa. 

WE HEBBEN GEKOZEN VOOR: 

-knaagd ieren; muizen, rarren, hamsrers en gerb ils. 
-vogcls; kippenkuikens en kwarrcls. 
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Her is an1ankeli jk van de groorte van de Boa, war je 
de slang voerr. Aan cen Boa van 1 jaar oud zal je 
voornamclijk muizen en ranen voeren. Jc voert de 
slang gemiddeld 1 rot 2 keer per week. 13ij her voe
ren gaa n we uir van levende voedseldieren, die je bij 
de Boa in her terrarium zel. Blijf kijken of de slang 
her voedscl accepreert. A Is na ongeveer ccn half uur 
de slang her dier nier opcet, pak je dczc mer een pin
cer uir de bak. Zorg ervoor dat de Boa je nict kan 
bijren. 
Sommige .~hngen zijn moeilijk aan hct ctcn re kri j
gen. Dar gcldr voor aile slangen. 
De warervoorLiening mocr ieder dag schoonge
maakr worden om algengroei en bacrericgroei re 
voorkomen. Voor een gocde luchrvochtigheid zor
gen de grore warerbak en de warmrclampcn, anders 
kunnen we alrijd nog ccn keer sprocicn mer een 
planrenspuir. 

VERZORGING 

Om her dier in goedc condirie rc houdcn wordr 
dagelijks her terrarium nagekeken op uitwcrpsclen 
en schimmclplckken. lnd ien dezc aanwezig zijn 
moer je deze verwijderen. 
Eenmaal in de rwee maandcn zullcn we de gehele 
bak vcrschonen en dan is her hand ig o m de slang 
even in een linnen zak op re bergen. Hicrbij moer al 
de bark verwijderd worden en de bak schoonge
maakr worden mer een onrsmerringsmiddel. Zorg 
wei dar dir middel nier schadelijk is voor her dier. 

Boa constictor comtictor Een kluwe jo ngen. 

foto D. en H. H ovin k 
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VOORTPLANTING 

De Boa is een eierlevendbarende slang. Op drie jari
ge leeftijd is de Boa geslachtsrijp en kunnen er per 
nest zo' n 15 tot 40 jongen geboren worden. Om de 
slangen te Iaten paren kan men de slangen her beste 
in een apart terrarium plaatsen, omdat de kans 
groot is dar de Boa anders zijn eigen territorium 
gaat verdedigen. 
De kleine slangetjes worden elk apart in kleine 
doosjes gehouden, dan heb je geen kans op ruzie en 
de beste overlevingskansen. Zorg dar ze niet kunnen 
ontsnappen. 

FIN ANCIEN 

Voor de aanschaf zal je op de volgend kosten 
komen. 
warm tel am pen 100,- bark 30,-
Terrarium 800,- warmtemat 90,-
Kurkachterwand 160,- verlichting 50,-
slangenhaak 40,- stenen 10,-
waterbak 20,- sruk hour 50,-
bloempotten 5,- Boa c. van 
voerpincet 40,- I jaar oud 300,-
plastic planten 55,-

Totaal: 1660,-

Kosten per maand aan verzorging: 
voedseldieren 10,-
ontsmettingsmiddel 5,-
bark 15,-

totaal: 30,-

NAWOORD 

Als laatste moet je bij de aankoop er op letten war 
de wettelijk status is van her dier. De Boa valt onder 
de CITES, appendix 2. 

Zorg voor de aanschaf dar her terrarium wei in orde 
is. Ga een Boa van een jaar oud nooit in je eentje 
halen, maar zorg dar er iemand bij is. Gebruik voor 
her vervoer een linnenzak of een kist waarin de slang 
op temperatuur blijft. 
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Voor de verzorging moeten we letten op de volgen
de punten: 
--- Zijn we in staat om her dier her juiste voer te 

geven? 
--- Zijn we in staat om dit dier dagelijks te verzor-

gen? 
--- Kunnen we op tijd herkennen of er iets mis is? 
Dit zijn enkele punten die heel belangrijk zijn voor 
her houden van de Boa constrictor. 

J. v. Nispen, C. Roest en P. Walgers 
Wellant college MBO Dordrecht, 

BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR 

This is the first article in a series, written by young 
people for young people. This snake reaches a 
length of 2.5-3.5 m. Its natural habitat varies from 
tropical rain-forest to open woodland. 
In captivity the animals can be fed with mice, rats, 
rabbits and chickens. They reach sexual maturity at 
the age of three year. A terrarium of 1.80x0.90x0.90 
(lxhxw) is described. It is heated by two spotlights 
and a heating-mat. Temperatures vary from 25-
320C during the day to 20-22°C at night. The bot
tom is covered with bark. Three vertical sides are 
covered with cork sheets. Two flowerpots are used as 
hiding place, the container is fitted up a branch and 
some plastic plants. A large bowl of water is added, 
for drinking and bathing. 
Once or twice a week the animals can be fed with 
mice or rats, depending on their size. Don't leave 
these animals longer than half an hour with the sna
kes. Water should be renewed every day. 
Feces should be removed every day, the bark can be 
replaced every two months. 
Boa c. constrictor is ovoviviparous and can give birth 
to 15-40 juveniles. These should be reared separate
ly. 
The costs for the acquisition of one Boa c. constric
tor and the necessary equipment are estimated at 
Dfl 1660,-- and the monthly costs at Dfl 30,--. 
It is noted that these animals are on the CITES-list, 
appendix 2. 
Before purchasing a Boa c. constrictor one should 
realize if one can obtain enough food, can invest 
enough time and is capable of recognizing problems 
with these animals. 
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PADDENOVERZETACTIE 
VAN DE IVN-AFDELING SPAUBEEK 2000. 

Paul de Wit 
Soppesrraar 3 

6176 AN Spaubeek 

INLEIDING 

Sinds 1981 vindr er een paddenoverzetacrie plaars 
nabij her Srammenderbos re Spaubeek. De eerste 
3 jaren werden de padden de weg overgezet, tijdens 
hun trek naar de oude paaipoel. Omdar we zochren 
naar een blijvende oplossing, werd aan de "veilige" 
wegzijde een nieuwe poel gegraven in 1984. Vanaf 
toen werden de padden in deze, nieuwe poel ge
plaarsr en dus gedwongen daar hun voorrplanring re 
regelen. Padden rrekken rerug naar hun geboorre
poel, zegr de lireratuur. De oude generaries zouden 
t.z.t. uirsrcrven en de nieuwe generaties zouden na 
cen aanral (?) jaren verplaarsr zijn van de oude naar 
de nieuwe poel. De weg hoefde dan nier meer re 
worden overgesroken en her probleem was dan 
opgelost. 
De eersrc padden kwamcn vanaf 1986 op eigen 
gelegenheid rerug naar de nieuwe poel en hun aan
tal sreeg jaar na jaar. Her aanral dar naar de oude 
poel rerug wilde daalde gestaag. Vanaf 1994 zien 

TOTAAL OVERZICHT 2000, PER DAG 
Datum Tijd lfemp °C Weersom- Aanral 

srandigheden mann en 
20-2 21.00 u 5 bewolkt 1 
21-2 21.00 u 1 nachrvorst 
22-2 21.00 u 2 nachrvorst 
23-2 21.00 u 0 nachrvorsr 
24-2 21.00 u 7 regen 45 

25-2 21.00 u 8 regen 172 

26-2 21.00 u 0 helder 1 

27-2 21.00 u 0 helder 
28-2 21.00 u 5 bewolkr 55 
aws, 
29-2 21.00 u 5 helder 42 
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we echrer dar steeds meer padden naar de oude poel 
willen gaan en steeds minder naar de nieuwe poel 
(zie schema van aanrallen). Dir bewees dar de pad
den helemaal niet zo'n vast rrekgedrag hebben als in 
de amfibieliteraruur wordr beweerd. War de oorzaak 
is van de vreemde geralsonrwikkeling blijft ondui
delijk en een oplossing is (nog) nicr in zichr. 

AKTIE NUMMER 20 

Op 18 en 19 februari werden de plastic schermen en 
de emmers geplaatst. Vanwege de vrij lage nachr
remperaruur kwam de trek slechrs hortend op gang. 
Vanaf 8 maart zagen we hoge nachtremperaturen en 
veel vochr. Grote aanrallen padden werden aange
rroffen met een "all-rime-high" van 762 padden op 
9 maart. Ik had persoonlijk de eer dir re mogen 
meemaken: 6 voile emmers met padden. Een erva
ring die men nier Iicht vergeet. Eind maart was er 
nog slechrs weinig rrekactiviteit. Op 31 maart werd 
alles opgeruimd. 

Aanral Andere Nieuwe poel 
vrouwen amfibieen 

2 bk 

5 1 bk 2 pad, 1 bk, 
3 kws 

33 1 bk, 1 kws 9 pad,2bk 
5 kws ,3aws 
I aws, 3 kws, 
1 gk 
1 kws 

18 2 aws 10 pad, 16 
16 kws 

8 2 dode pad 2 bk, 6 aws, 
27 kws 
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1-3 21.00 u 5 regen 30 8 1 dode pad, 3 b ~ 5 pad, 2 bk, 
1 kws 5 aws, 7 kws 

2-3 21.00 u 0 bewolkt 1 bk, 1 kws 
3-3 21.00 u 2 bewolkt 1 pad, 4 aws, 

7kws 
4-3 21.00 u 3 bewolkt 1 bk 2 pad, 3 bk, 

3 aws,4 kws 
5-3 21.00 u 0 nachrvorst 1 kws 
6-3 21.00 u 2 nachrvorst 5 kws 
7-3 21.00 u 3 bewolkt 1 1 kws 2 kws, kikker-

dril 
8-3 21.00 u 8 motregen 194 67 1 kws 16 pad, 3 bk, 

4 aws, 17 kws 
9-3 21.00 u 8 regen 515 222 1 dode pad 25 pad, 6 bk, 

1 dode aws 20 aws, 40kws 
10-3 21.00 u 6 bewolkt 205 110 1 aws 20 pad, 6 bk, 

18 aws,48 kws 
11-3 21.00 u 7 bewolkt 83 42 3 kws 13 pad, 44aws, 

26 kws,eisnoer 
12-3 21.00 u 4 helder 35 11 I kws 11 pad, 2 bk, 

11 aws, 12kws 
13-3 21.00 u 5 bewolkt 19 7 1 aws 4 pad, 21 aws, 

13 kws 
14-3 21.00 u 7 regen 80 55 9 pad, 1 bk, 

75 aws, 36kws 
15-3 21.00 u 5 helder 32 12 1 bk 10 pad, 3 bk, 

5 aws, 7 kws 
16-3 21.00 u 5 helder 3 1 4 aws 5 pad, 6 aws, 

4 kws 
17-3 21.00 u 4 mist 20 15 1 dode pad, 3 pad, 35 aws, 

1 kws 23 kws 
18-3 21.00 u 4 regen 28 15 5 pad, 1 0 aws, 

6 kws 
19-3 21.00 u 4 bewolkt 5 3 6 aws, 4 kws 
20-3 21.00 u 3 mist 1 aws 
21-3 21.00 u 2 helder 1 
22-3 21.00 u 2 nachrvorst 1 1 1 bk, 5 aws, 

7 kws 
23-3 21.00 u 4 mist 7 3 10 aws, 9 kws 
24-3 21.00 u 6 bewolkt 20 7 7 pad, 22 aws, 

16 kws 
25-3 21.00 u 6 regen 29 13 1 bk, 1 aws 5 pad, 17 aws, 

6 dode pad 8 kws 
26-3 21.00 u 3 helder 2 1 8 aws, 2 kws 
27-3 21.00 u 4 helder 7 6 2 pad, 11 aws, 

1 kws 
28-3 21.00 u 4 bewolkt 14 aws, 9 kws 
29-3 21.00 u 4 bewolkt 8 aws, 3 kws 
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Kleine Warersalamander: mannerj e (Triturus vulgaris) foro T. Cornelissen 

Het aanra l rend de nieuwe poe! aangecroffen padden daalde van 249 naar 164. Het a~mta llangs de weg gevon
den padden bedroeg 2301 , 85 minder dan vorig jaar. Dus ook dit jaar geen gunstige ontwikkel ing rend de 
nieuwe poe!, terwij l her totale aantal padden met 2465 stuks weer bijzonder hoog was. Het aantal aerie dagen 
lag met 4 1 stuks op het gemiddelde niveau, terwijl het aantal verkeersslachroffers slechts II exemplaren betrof. 
De sexratio was met 2,5 bijzonder gunstig. Ook her aamal salamanders was weer zeer gunst ig. Totaal 804 
stuks. 

AANTAL PADDEN 
Jaar langs de weg re nd nieuwe poe! totaal 
198 1 1575 
1982 1189 
1983 204 1 
1984 3 11 2 
1985 154 1 
1986 1981 57 2038 
1987 125 1 195 1446 
1988 1087 196 1283 
1989 870 283 11 53 
1990 911 222 11 33 
199 1 717 257 974 
1992 695 390 1085 
1993 454 742 11 96 
1994 644 685 1329 
1995 1006 258 1264 
1996 992 201 11 93 
1997 1174 199 1373 
1998 1475 134 160_2_ 
1999 2386 249 2635 
2000 230 1 164 2465 
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pad: Gewone Pad (Bu.fo bu.fo) 
kws: Kleine Warcrsalamander ( Triturus vulgaris) 
aws: Alpenwarersalamander ( 71-iturus alpestris) 
bk : Bruine Kikker (Rana temponzria) 
gk : Groene Kikkcr (Rtma esculenta-complex) 

NABESPREKING 

AANTALLEN SALAMANDERS 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

kws 29 55 68 152 148 152 105 231 130 104 376 
aws 50 161 268 980 491 741 414 592 959 304 609 

1997 1998 1999 2000 
kws 169 172 358 385 
aws 251 252 289 419 

Jaar Hoogsre aktieduur verkecrs- sex-ratio 
dagrotaal (dagen) slachroffers (verhouding m/v) 

1981 294 20 31 4,2 
1982 164 32 28 44 
1983 347 26 23 29 
1984 422 49 9 3,5 
1985 290 37 56 4,3 
1986 472 39 1 3,1 
1987 356 26 1 2,2 
1988 245 47 2 2,3 
1989 190 52 7 4,0 
1990 137 39 6 3,9 
1991 158 24 I 1 2,7 
1992 179 45 10 1,7 
1993 94 33 7 3,0 
1994 272 30 9 5,2 
1995 346 52 6 4,1 
1996 224 54 6 3,4 
1997 237 34 11 4,5 
1998 258 34 17 2,1 
1999 455 43 26 4,2 
2000 762 41 11 2,5 
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SLOTWOORD 

Dar de media nogal war aandachr aan onze aerie besreedden in 1999 had een posirieve invloed op de publie
ke aandachr voor o nze paddenacrie. Vooral de open dag rro k massa's mensen naar onze paddenpoel. Ook dir 

jaar werdcn weer ved excursies gehouden, namelijk 25, die zich kunnen verheugen in een zeer gezonde 

bclangsrclling van de schooljeugd. 
Aile dank gaar ui r naar orne medewerkers, die zich weer voorrreffclijk gekweren hebben van hun raak. 
O nze oproep in her paddenverslag van vorig jaar, ro r posirief commenraar en oplossing van ons probleem door 

deskundigcn, bleef helaas uir. We zoeken echrer verder. Indien mogel ijk in de richring van her aanleggen van 

een keren van poclen aan de "veilige" kanr van de weg. 

Werkgroep paddenovem:rakrie IVN Spau-Beek 
Correspondenrie: 
Paul de Wir 
Tel: 046-443366 1 

SAVING TOADS FROM TRAFFIC 

For rwenry years each spring a group of vo lunteers from rhe IVN Spau- Beek is saving Common Toads (Bufo 
bujo} fro m being run over by traffic during rheir annual migration towards their breeding pond. The first 
years rhe an imals were put across the road. In 1984 they dug a new pond ar rhe "safe side" of rhe road and 

rhe animals rhar were captured ar rhe roadside were released in rhis new breeding habirar. Alrhough during 
several yea rs rhere was an increase in numbers of roads rha r spontaneously chose rhis new pond ro breed, 

rhe bsr six years rhere was a significant decl ine in numbers, especially when compared ro rhe amount of 

roads rhar rri ed ro reach rhe original breeding pond and was caught at the roadside. As for now there is no 
good explanation fo r this phenomenon . 

T his year 230 I Common Toads were caughr at the roadside, 164 were fo und at rhe new pond and o nly I I 
were run over by traffic. Several other species of amphibians were found during these acti vities: 376 {new 

pond) and 9 (roadside) Ti·iwrw vulgaris, 4 I 0 {new pond}, 9 (roadside) and I {run over} Ti·iwms alpestris, 
33 (new pond} and I 0 (roadside) Rflntl tempomrifl and I {new pond) Ranfl esculentfl. 

Parende Gewone Pad (Bufo bufo} 
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Gewone Pad (Bufo bufo} foro's Henk 
Veldkamp 
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ARTIKELBESPREKING: KWEEK EN VERZORGING IN 
GEVANGENSCHAP VAN DE TIJGERPYTHON 

(Python molums bivittatus) 
Jur rcr Borg 

Nieuwemeerd ij k 253 
I 17 1 N P Badhoevedorp 

Albino rygerpyrhon (Phyton moLurus) 

SAMENVATTING 

Een arrikel over her ho uden van slangen uir een war 
minder gebruikelijke bron, namelij k Animal 

Tech no logy. Er wordr een alge rnene handleiding 
gegeven voor her houden van slangen, waarb ij de 

zaak sreeds word r roegespirsr op de Tijgerpyrhon. Er 
wordr uirgebreid ingegaan op de voorrplancing en 

dir arrikel kan zeker gebruikr worden als algem ene 

handlcid ing voor her verzorgen en kweken van sian

gen. 
Een aancal opmerkelijke zaken: 
Slechrs eenmaal wordr de werenschappclijke naam 
van de Tijgerpyrhon genoemd, maar die wordr dan 

fou r gespcld (Python Mofm·w 8i11rtttrttus). 
Verder is er een sru irende foro roegevoegd van een 
Nerpyrho n (Python retiwfatus), d ie bezig is een 
mens re verslinden. Onnodig sensarioneel! 
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foro Saskia Suurl ing 

Voor her ove rige lijkr her een nurrig en overzichre

lijk a rrikel. Er word r een poging gedaan enkele 

zaken re kwanrificeren. Hieronder een opsomming 

van weerjes en rips. 

HET TERRARIUM: 

Vuisrregel 0.5 m2 per 0 .5 m slang. Aileen glas aan 
de voorkanc rer voorko m ing van srress. 

VERWARMING: 

De dieren hebben een voorkeursremperaruu r, dus 
her is belangrijk een remperaruurgradienr in her rer

rarium aan re brengen . 
Voor de Tijgerpyrhon: her warmsre deel van de bak 
28-32°C, her koelsre deel 5oC lager. In de nachr 
moeren de remperaruren 5- I ooc lager liggen. 
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DAGBOEK: 

Consequent bijhouden. Zeer handig bij her vroeg
rijdig signaleren van problemen. Minim<!al diem re 
worden bijhouden her gewichr, temperatuurvaria
tie, vervellingen, eten en gedrag. 

LUCHTVOCHTIGHEID: 

Voor de Tijgerpython 60-80%. 

YO EDSEL: 

Bij voorkeur prooien uit de diepvries, ontdooid tor 
minimaal kamerremperaruur. 
Niet onrdooien in magnetron o.i.d., prooidieren 
ruiken dan niet aanrrekkelijk en worden niet meer 
geaccepteerd. Voedsel nier mer de handen vasrpak
ken, aanbieden met een voederpincet. Geen rwee 
dieren van ongelijke grootte regelijk in herzelfde ter
rarium voeren. Indien tach rwee slangen vast aan 
dezelfde prooi: de dieren in een emmer mer hand
warm water stoppen, of een beerje afwasmiddel of 
alcohol in de bek spuiten (mijn suggestie, doe dar 
laatste in ieder geval niet met een sterke alcoholop
lossing). Levend voedsel nooir zonder roezicht in de 
bak plaarsen en zeker nier 's naches. Nier reveel voe
ren. Zijn de dieren eenmaal dik, dan vervellen ze 
slechter en planren ze zich minder goed voort. Geef 
jonge dieren de rijd om volwassen re worden. 
Jongen eens per week of per rwee weken voeren, 
afhankelijk van de grootte van her voedsel. 
Toediening van vitaminen wordr aangeraden. Voor 
Groor-Brinannie worden Vionate of Verark aange
raden. 

VOEDINGSSCHEMA VOOR TIJGER
PYTHONS: 

Pasgeboren dieren tot een lengte van 1.20 m: 
een of rwee muizen elke drie of vier dagen. 
Van 1.20 m tot geslachtsrijp: 
een tot rwee prooien elke vijf rot zeven dagen. Hier 
eerst overschakelen naar middelgrote ratten, lang
zaam overgaan naar steeds grotere ratten. 
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Vanaf 1.80-2.10 m: 
kleine konijnen, met toenemende grootte bij verde
re groei. 
Afname groei bij geslachtsrijpheid: 
een konijn van + 10% van her gewicht van de slang 
elke rwee weken. Indien her dier dik beginr re wor
den deze hoeveelheid nog verminderen. 

VOORTPLANTING: 

Er wordt een grafiek gegeven met de voortplan
tingsperiode van de Tijgerpython. 
Paring van november r/m februari, eileg van maarr 
r/m mei en uitkomen van de jongen van mei r/m 
juli. Er wordt aandachr besreed aan de noodzaak 
van vetreserves bij her vrouwtje, wil de rijping van 
de eifollikels in de ovaria op gang komen. Twee 
mannen bij een vrouw zorgt voor competitie en 
paarlustigere mannetjes. Ook kan een onsuccesvol 
mannetje door een pas afgestroopre vervelling van 
een ander mannetje tot aerie worden aangezet. De 
eieren worden gelegd 8-1 0 weken na de bevruch
ting. De auteur verwijderde altijd de eieren en 
broedde ze uir bij 32°C, 95-100% luchrvochtig
heid, waarbij ze na 6-10 weken uirkwamen. Dit 
deed hij om her vrouwtje weer aan her eten te krij
gen en haar niet nog verder uir te putten. Her sub
straar dar hij gebruikre was vermiculier, met een 
gelijk gewicht aan water vochrig gemaakt. Verder 
wordt er een uitgebreide beschrijving gegeven voor 
de geslachtsbepaling van de dieren. 
Een hoofdstuk over ziekren onrbreekr nier. 
Dir is slechrs een kleine greep uit her arrikel. Zo 
zijn er nog vele andere zaken. 
Zeker een nuttig arrikel voor Python houders. 

Jur ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 
11 71 NP Badhoevedorp 

LITERATUUR 

Griffin Miar, J.H., 1998. The captive breeding and 
maintenance of the Burmese python. Animal 
Technology 49 (2): 61-79. 
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TIP: HUISKREKELS, EEN WARE PLAAG? 
R. van Wesrbroek 

Vogelkers 31 
1 964 LA Heemskerk 

Een van de meesr gegeren en gegeven vocdseldieren 
voor vele hagedissen, kikkers, padden en zelfs sala
manders, is de huiskrckcl. 
Ze zijn vaak zonder vee! problemen in de handel re 
verkrijgen in allerlei formaren en ook de kweek is 
voor veel menscn gocd re doen. Enkele simpele 
koclboxcn, in de winrermaanden van een rommel
markr berrokken, voldoen uirsrekend. Dir arrikel 
gaar echrer nier in op de voordelen van her kweken 
van krekels, of de goede kwalireir ervan als voedsel
dieren. 
Her adderrje onder her gras bij her voeren van kre
kcls is namelijk de vindingrijkheid van deze dieren 
bij her omsnappen uir terrarium of kweekbak. 
Huiskrekels zijn nachrdieren, en alsof dar nog nier 
genoeg is, wcren ze nagenoeg overaluir re onrsnap
pen en rcrechr re komen waar ze nier moeren zijn. 
Vooral achter de koelkasr of de vcrwarmingskerel, of 
juisr locaries bij de buren, zijn geliefde plekjes om 
nachrelijk gerjirp ten gehore re brengen, meestal tor 
groor ongenoegen van de medehuisgenoten. 
Nu kom ik dan toe aan de clou van mijn rip. Krekels 
omsnappen uir terraria meesral door omhoog re 
klimmen via de lijmranden russen de glazen ruiren. 
Ook andere oppervlakren die iers ruwer zijn dan 
hagelnieuw glas kunnen gebruikr worden. Vooral de 
kleinere krekels ontsnappen hierdoor gemakkelijk 
uir een terrarium. 
Om nu re verhinderen dar de krekcls dcze lijmran
den als klimrek gebruiken, moer een flinke hinder
nis worden aangebrachr. Nier mer vergif naruurlijk. 
War wei goed werkr en her enige maandcn in een 

warm droog terrarium volhoudr, is de "Roxasecr 
Vliegenvanger". Dir is de bekcnde kleeflplaksrrip 
die uir een kokerrje gerrokken kan worden. Zonder 
vergif, aileen wei zeer kleverig. Na her uirrollen 
knipt men eenvoudig met een schaar srukjes van de 
gewensre lengre van de srrook af en plakr die srukjes 
in aile hoeken van her terrarium van waaruir cen 
krekel zou kunnen ontsnappen. Buiten bereik van 
de aanwezige reptielen of amfibieen naruurlijk. 
Dit houdr echter wei in, dar dcze methode nier kan 

worden roegepasr bij dieren die regen glas op kun
nen opklimmen, zoals gekko's, maar ook niet bij 
kameleons! Bij vele andere dieren kan her echrer 
wei. 
De srukjes strip behouden in mijn droge warme ter
rarium ca. 3 maanden hun kleefkracht. Dus 4 keer 
per jaar vervangen en her is over met her gekriek 
achter koelkast of cv-kerel. Je mcdehuisgenoren zijn 
weer blij en je buren zeggen opeens weer vriendelijk 

gedag. 
De "Roxasect Vliegenvanger" is bij de drogist re 
koop voor ca. f 3,25 (doosjc van 4 rollcn). 
De onvermijdelijke kleefsrof op schaar en vingers, 
na her aanbrengen, laar zich goed verwijderen mer 
Thinner. Wasbenzinc wcrkt bij mij mindcr gocd en 
zeep mer water is volsrrekr nurreloos. 

Ik hoop dar deze rip erroe zal bijdragen dar vele 
ongcwensrc krekeluirsrapjes ror her verleden zullcn 
behoren. 

R. van Wesrbroek 
0251-245019 

TIP: SLAKKEN BESTRIJDEN OF VANGEN OM TE VOEREN? 
J.v.d.Hulsr 
Veelaan 38 

1 0 1 9 CL Amsrerdam 

Een a~mral reprielenliefhebbers vangr slakken om 
aan hun reprielen re voeren. Andere mensen hebben 
in hun ruin een slakkcnplaag en willen er vanaf. 
Bcide groepen hebben baar bij mijn rip. 
Je necmr een aamal eicrtrays en plaarsr die in je 
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ruin. Bij droog weer maak je ze mer een planrenspuir 
vochrig. Zowel naakrslakken als huisjesslakkcn krui
pen in de holres van de tray. Her slakken vangen is 
nu nog een kwesrie van rrays verzamelen. 
Joop van der Hulst 
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KRUISIN GEN TUSSEN VERWANTE DIEREN: 
N IET GEHEEL ZONDER RISICO 

Jur rer Borg 

N ieuwemeerdijk 253 
1171 NP Badhoevedorp 

Lacerta viridas 

INLEIDING 

Bij rep tielen- en amflbieenverzorgers besraar one

nigheid over de rol en her gevaar van inreelr b ij in 

gevangenschap gehouden en gekweekre d icrcn. 
Aan de ene kanr word r doo r sommige personen 

gesreld , dar inteelr nauwel ijks een pro-~~ll!il:!11! 
b leem vonnr bij deze dicrcn. D ir kanl 

ge'ill usrreerd worden aan de hand van 
het doorkweken van bv Phelsum a's to 

in meer dan twin tig generaties, zonde 

o msrand igheden, een absolute vereisre voor een 

wilde popula rie. Ook kan er sprake zijn van kleur

verl ies of een verminderde groorre van de volwassen 

dieren in een ver doorgefokre populatie. 
Zclf hcb ik ook verschijnselen kunnen constareren 
b ij nakweekd ieren, die aan de hand van lireratuur

gcgcvcns waarschijnlijk als een gevolg van 
inreelr kun nen wo rden besrem peld . 
In her h ierna volgende stuk wil ik d ir 

bed iscuss ieren. 

dar d ir tot zich rbare anatom ische nli'~~f!' 
gedragsmarige afwijki ngen heefr gele id . Lacerta viridas 
Aan de andere kan t wordr m .n . ui t de 

BEGRIPSBEPALING 

lnteelr heefr voor ons een zeer negatieve 

hoek van her 0 .0.5. (Organ isarie van 
Overkoepelende Sramboeken) gewaarschuwd voor 
her verl ies van erfeli jke e igenschappen in de 

nakweek van een beperkre gevangenschap popula
rie. H oewel de dieren van deze popularie m isschien 
m acroscopisch 

srerk lijken op die van 

d e oorspronke lij 
w ilde popularie, 

schillen zij daar 
tisch aanzienl ijk van 
D it kan bijv. zijn 
slag hebben in cen 
mi nd erd verm ogen 
van de nakweekpopu- Lacerta viridas 
lat ie o m zich aan te 

passen aan verande
rende 
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klank, m aar e igenl ijk maken we h ierbij 
een denkfo ut. W ij denken bij inteelr aan generische 

afwijki ngen die een negatieve invloed op her welzijn 
van de berreffende dieren hebben. Waar we her dan 

echrer over hebben zijn de negatieve effecren van 
_,.,.._...,.,__ r-_..-_ _ inteelr. 

l nteel r wil nam elijk n iets 

andcrs zeggen dan kru ising 
van verwan re individ uen. 
Dir kan heel bewusr wor

den roegepast. In proef
d ien echnische z1n kan 
men , door her onderl ing 

kruisen van een groep ver
wan te dieren, na een aan
tal 

154 



Phe lsu ma's minder aevoclia voor ;:;, ;:;, 

inteelt? 

generaries een popularie crecren van gcneri sch iclen

ri eke clieren. Gebruik je deze popularic om bijv. een 

bepaalcle srof uir re resren, dan z ijn de vcrschillen 

d ie je russen resr en conrrole consrarecn , zuiver roe 

re schrijvcn aan de e ffecren van d ie srof en nier aan 
de bio logische varia ric van je procfdi e rgrocp. 

Ook kan je geri chr op ccn bepaaldc cigenschap gaan 

selecreren, zodar je bi jv. ecn popularie dicrcn mer 

verm inderde afwcer krijgr, die jc weer mooi kan 

gebruiken als model voor ondcrzock naar immu un

sroornissen. Deze laarsrc man icr van bewusr roepas

sen van im eelr za l ook in o rJZe kringen wei eens wor

den roegepasr. Srcl je krijgr nakweek van cen clier
soorr en in da r legsc l bcvindcn zich rwee albino's 

(roevallig cen paanjc). Jc weer dar jc voor zulkc dic
rcn vccl geld kun r vragcn, war is cr dan logischer 

clan da r je deze a lbino 's onderl ing gaa r kruisen in de 
hoop nog mccr van dczc klcurvarianr rc kunnen 
kweken . 

M ees ral za l imeelt zijn inrred e cloen o mdar cr maar 

een beperkt aanral d ieren beschikbaa r is (bij jezelf of 

in de d irecre kennisscnkring). W ic 7-:tl nie r, als cr 

voor her eerst gekwcckr wo rcl r mer een dicrsoorr, 
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rnctecn mer de e igen nakweekdieren door proberen 

re gaan voor de F2 generarie. 

Dir kan ogenschijnlijk besr heel lang goed gaan , 

maar ik ach r he r aanncmclijk clat men vroege r of 

larer op problemen sru ir. H er grore gevaar is her 

ophopen va n u irgcsproken afwij kingen in d e 

nakweekpopulatie.Eik dier hccft di ve rse kleine vari

aries in z ijn erfdijk marcri aal, die her onclerscheiclr 

van soo rrgenoren. D ir is de basis voor de biologische 

variatie van d e soorr. Deze vari:t ries kunnen coderen 

voor nurrige. slcch re of nier rneerbaar verschillencle 
eigensch:tppen (in een bepaalde siruarie). Van elk 

gen kornen sreeds rwec vo rmen per individu voor, 

zodar een slechr gcn nicr pe rsc op de voorgro nd 

hocfr rc rrcclen , maar a.h .w. kan worden gecompen

seercl door ecn evenccns aanwezig goecl gen. In de 

nawur zullen er clermatc vee! incl ivicluen voor de 

voo rrplanring beschikbaar zijn. clat een eventueel 

slechr gen vri jwel al rijd za l worden gecom penseerd 

door de vee! rncer voo rkornende goede genen. 

Links en rech ts 
( PheLsuma n igristriata) foro's: H. v. Sen en 

155 



In gevangenschap zal, door de kruising van verwan
ren, er een grorere kans zijn dar een bepaald slechr 
gen ook bij de partner voorkomr, mer als gevolg een 
combinatie van rwee slechre genen, resulrerend in 
zichrbare afwijkingen. Her slechre gen heefr de nei
ging zich op re hopen in de kleine popularie en zal 
steeds vaker in de individuen rot expressie komen. 
Hebben we een beginpopularie mer weinig slechre 
genen, dan kan dir proces lang onzichrbaar blijven, 
maar eens zal her oprreden. Zelfs als de oorspronke
lijke dieren helemaal geen slechte genen zouden 
hebben, dan nog zouden ze na verloop van rijd door 
murarie ontstaan. Is de popularie op dar moment 
nog klein, dan heefr dir gemureerde gen nog steeds 
een grote kans zich re gaan ophopen. De enige 
beveiliging is dus een grore popularie, mer minder 
kans op ophopen van slechre eigenschappen en een 
groor aanbod van compenserende genen. 

LACERTA VIRIDIS 

In 1993 kochr ik in een dierenwinkel een vierral 
nakweekdieren van Lacerta viridis, allen pasgeboren 
dieren. 
Ze groeiden voorspoedig op, eersr in een binnen-, 
later in een buirenrerrarium. Her bleken drie man
nen en en vrouw re zijn en in 1995 werden de eer
ste eieren gelegd. Hoewel ik redelijk veel ervaring 
heb mer kweken van Podarcis-soorren, wilde her 
kweken met deze soorr nier goed lukken. In drie leg
sels werden in her totaal 4 5 eieren gelegd. Deze 
waren vrijwel allemaal bevrucht, maar de embryo's 
stierven vlak voor het uirkomen af. Slechrs rwee eie
ren kwamen probleemloos uir. 
Bovenstaande verschijnselen doen allereersr denken 
aan vitamine/kalkgebrek. Een vergelijking mer de 
manier waarop ik mijn Podarcis-soorren houdr, 
leerde me, dat er zich in her buirenrerrarium van de 
smaragdhagedissen een vijver bevond. De dieren 
konden hieruit drinken en zo a&.ien van het gebruik 
van her met wateroplosbare viraminen verrijkte, 
eveneens aangeboden water. 
Probleem dus opgelosr, die winter wcrden de dieren 
binnen gehouden, ruimschoors voorzien van vira
minen en kalk, hergeen resulteerde in een legsel van 
rwaalf eieren, waarvan drie onbevruchr. 
De jongen in de bcvruchtc cicrcn blekcn begin mei 
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te zijn afgesrorven. De ouderdieren waren onderrus
sen verhuisd naar een buitenrerrarium zonder vijver 
en haddcn weer ecn legsel geproduceerd van 17 eie
ren. De resulraten hiervan waren ook nier om over 
naar huis re schrijven. Zes onbevruchte eieren, 
zcvcn normaal ogendc dieren, een volgroeid dood 
jong in ccn aangepikt ei, een jong met een krul
staarr, een jong met een krulsraarr en een spastische 
rechrer achterpoot en tenslorre een niet aangepikr ei 
mer een lcvend, misvormd jong. Dit laatste jong 
was van kop tot borsrkas normaal, maar bestond 
voor de rest uit een ongesrructureerde rumormassa. 
Een van de normaal ogende jongen heeft tot nu toe 
ccn duidelijke groeiachrersrand, de krulstaarren 
waren hun onhandige aanhangsel binnen een dag al 
verloren en hebben een minder exrreem vervormde 
sraarr overgehouden, de rest onrwikkeld zich keurig 
en heefr zelfs, weliswaar ongewenst, onlangs voor 
eicren gezorgd. Zelfs een van de krulsraarren heeft 
een legsel geproduceerd. 

INTEELT 

De resultatcn van de hier beschrcven kweek staan in 
schril contrast met meer gebruikelijke ervaringen, 
ook bij mijn eigen andere dieren. lk denk, dar er 
hier sprake is van het naar voren treden van slechre 
eigenschappen als gevolg van inreclt. De in 1993 
aangeschafte jonge smaragdhagedissen waren waar
schijnlijk jongen uir eenzelfde legsel. Over hun 
ouders is niers bekend, maar ik kan mij voorsrellen, 
dar deze dieren ook al verwanren waren. In her alge
meen zullen jongen van dieren, waarmee voor her 
eerst wordr gekweekr, nier direct via de dierenhan
del worden afgevoerd. Pas als er sprake is van een 
goed lopende kweek, vaak in mecrdere genera ties, 
mer een groor overschor aan jongen, zullen na
kweekdicren via deze wcg worden gedisrribueerd. 
Ook ik heb in zo'n siruarie wei ecns dieren naar de 
dierenwinkcl gcbracht. 
Hct optredcn van krulstaartcn gecft me echter een 
handvar om een dergelijke doorgefokre verwanr
schap extra aannemclijk rc maken. 
Olsson et al ( 1996) beschrijfr een zeer ge"isoleerde 
popularie van Lacerta agilis in Zweden, waarin vee! 
misvormingen voorkomen. Dezc bestaan uir sche
dclafwijkingcn, onrbrckcndc of gefuseerde renen, 
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verdraaide geheel of gedeelrelijk verlamde !edema
ten en misvormde staarten. 
Precies dezelfde afWijkingen rreden op in her labo
rarorium bij kruising van vcrwame diercn, zelfs bij 
broer/zus kruisingcn mer dicrcn uir minder ge"iso
leerde popularies. In dir laatsrc gcval rreden deze 
verschijnselen aileen mindcr frcqucm op dan bij leg
sels van diercn uit de ge"isolecrdc populatic. 
Ook blijkr, dar jongen uit legscls waarin dcrgelijke 
misvormingen voorkomcn, een duidelijk vermin
derde overlevingskans hebbcn in de natuur, zelfs als 
ze zelf ogenschijnlijk normaal zijn. 
De auteurs maken aannemelijk, dar her hier duide
lijk gaar om genetische afWijkingcn als gevolg van 
kruising van verwanre dieren. 
De overeenkomst met mijn ervaringen is verbijsre
rend. Laten we eerlijk zijn, een groep dieren bij een 
willekeurige terrariumhouder is vaak niets anders 
dan een extreem ge"isoleerde popularie. Her is zelfs 
verwonderlijk, dar deze verschijnselen nier vaker 
optreden. 
Mogelijk treden bij bepaalde groepcn deze ver
schijnselen eerder op (vaker bij Lacerta, minder 
gauw bij Phelsuma?). 

CONCLUSIE 

lnteelt en de daarbij behorende negatieve gevolgen 
zijn een reele bedreiging bij de kweek van reprielen 
in gevangenschap. Wij moeten maatregelen nemen 
om deze effecten zo veel mogelijk af te wenden. 
Terughoudendheid bij her kruisen van verwanre 
dieren is vereisr. Her rerrariumhouderswereldje is 
echter klein, er bestaat dus alrijd her gevaar dar je via 
een omweg verwanre dieren aan een kweekgroep 
roevoegd. Mijn beste advies is her oprichren van of 
her je aansluiren bij een stamboek van een bepaalde 
soon. Daar wordt zeer nauwkeurig bijgehouden hoe 
de verschillende verwanrschappen zijn binnen dar 
sramboek en kunnen de meest geschikre (= minsr 
verwante) kandidaren voor kruising worden geselec
teerd. Bovendien ontstijgt de dcelncmersgroep de 
directe kennissenkring. Gezien de huidige beperkin
gen in her importbeleid, hoeven we er nier op te 
rekenen, dar er nog vaak vers bloed uit her wild aan 
de kweekgroep kan worden toegevoegd. We zullen 
her moeten doen met de dieren die nu in Nederland 
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zijn. Laten we daar dan zo effecrief mogelijk gebruik 
van maken in de hoop, dar we nog lange rijd kun
nen genieten van een leuke en vooral levensvarbare 
hobby. 
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LICHTDIMMER GESTUURD DOOR DAGLICHT 
Steven Rommen 

Middenmolenlaan 86 
2807 EC Gouda 

INLEIDING 

Naar aanleiding van de diverse vragen voor tips, 
gericht op automatisch geregelde lichtdimmers, 
beschrijf ik hier een bouwpakket voor een mogelijke 
oplossing. 
Zelf heb ik sinds een jaar of 20 goede ervaringen 
met deze dimmer. Echter, enige punten van aan
dacht voor een goede werking zijn hieronder 
beschreven. 
Als eerste wil ik vermelden dar deze dimmer aileen 
gebruikt kan worden voor gloeilampen, en dus niet 
voor TL-buizen, halogeenverlichting e. d. 
Deze dimmer is zeer compact en makelijk in te 
bouwen in een behuizing, b.v. een electiciteitsdoos 
(centraaldoos). Zelf heb ik hem in een 11 pins 
relaisbehuizing gebouwd. 
Materiaal kan verkregen worden bij een electronica
zaak. De kosten bedragen ca. fl 15,--. 

AANDACHTSPUNTEN 

1. Condensatoren van kleine afmeting nemen (men 
is snel geneigd te grote exemplaren te kiezen). 

2. De Triac (regellaar) voorzien van een koellichaam 
gemonteerd met contactpasta. 
Zonder koellichaam en bij een belasting van 10% 
van zijn waarde (dus 1 A oftewel ca. 200 Watt) 
werkt her ook. 
Met koellichaam kan hij zwaarder belast worden. 
Ikzelf belast hem maar met 120 Watt war de 
levensduur aanmerkelijk verlengd. 

3. Weerstanden zijn 0,25 Watt uitvoeringen. 
4. Universele printplaat gebruiken, deze kan zelf op 

maar gemaakt worden voordat alles gesoldeerd 
wordt. 

5. Lichtgevoelige weerstanden zijn geschikt voor 
max. 120 V. Hier worden ze gebruikr in een 
230 V oplossing, dus zijn er 2 sruks noodzakelijk 
(in serie, achter elkaar). 
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Deze weerstanden worden tegen her raam gemon
teerd en met b.v. een tweeaderig telefoon kabeltje 
verbonden met de printplaat (ergens bij her tera
rium).Zelf heb ik een tranparante behuizing geno
men waar ze beide inpassen en deze behuizing vol
gespoten met siliconenkit. 

LET OP!! de aansluiting van deze weerstanden is 
230 V, dus goed isoleren. Veiligheid in acht nemen 
daar de ramen wei eens gelapt worden. 

MATERIAALLIJST 

1 Triac 230 V, 10 A 
1 klein koellichaam met montage schroef 
1 kleine tube warmte geleidende contact pasta 
1 Diac 
2 Condensatoren 0, 1 microFahrad 400 V (blokmo 

del) 
1 Weerstand 10 K ohm 0,25 Watt 
1 Weerstand 3,9 K ohm 0,25 Watt 
1 Lichtgevoelige weerstand geschikt voor 230 V of 
2 x 120V achter elkaar geschakeld 

(in her donker hoge weerstand, in her Iicht lage 
weerstand) 

1 glaszekering houder 
2 glaszekeringen (I reserve) 2 A of groter afhanke-

lijk aangesloten vermogen. 
1 universele printplaat (zelf op maar maken) 
1 electriciteitsdoos of iets dergelijks. 
- telefoonsnoer om de lichtgevoelige weerstand aan 

te sluiten. 
- schemerlampsnoer o.i.d voor de gloeilampen. 
- diverse draadjes voor her maken van her print-

plaatje. 

Zelf zorgen voor een kleine soldeerbout en hars
kernsoldeer. 

158 



OPMERKINGEN 

Let op, u bent met 230 Volt bezig, dus denk om de 
veiligheid van uzelf en uw dieren en plaats de dim
mer buiren her terrarium. 
Breng cersr de verschillende onderdelen aan op de 
printplaat. Bedraad hierna de printplaar, lichrgevoe
lige weerstand en de nodige gloeilampen. 
Deze dimmer heeft rot nog roc geen sroringcn ver
oorzaakr op TV of radio en bromr nicr. 
Attentie: Nice geschikr voor TL, halogeenlampen of 
andere nier Ohmse verbruikers. 
Tip: Neem de rekening en de mareriaallijst mee 

naar de winkel, dan kunnen er geen misver
sranden ontstaan. 

Mochr u nog vragen hebben, dan kunt u contact 
met mij opnemen. 

Steven Rommen 
Middenmolenlaan 86 
2807 EC Gouda 
0182-513547 

C::: 
U= 

.Triac e~ov AC. CQ 10 A 

... 

LIGHT DIMMER REGULATED BY 
DAYLIGHT 

A simple electronic device is presented ro regulate 
the natural day-length in the terrarium. 
This device is only suited for ordinary light-bulbs, 
nor for fluorescent or halogen light. 
The light-dimmer is very compact and can be hou
sed in a small plastic box. The sensor can be hou
sed in a small transparent container and be atta
ched ro a window. The sensor should be insulated 
very thoroughly, as high (230 V) voltage is applied 
and windows are usually cleaned wirh water. This 
device doesn't interfere with radio or TV signals. A 
blueprint and a material-list is added. 

];,1~ l ~ 
~ 

.230V AC. 50 Hz 
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~ 
Lichtgevoelige weerstQnden 
e stuks i.V.P'l. P'lQX. spQnning 
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ARTIKELBESPREKING: ZACHTE SCHILDEN BIJ JONGE LAND
SCHILDPADDEN EN DE MOGELIJKE OORZAKEN HIERVAN. 

Jur ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 

1171 NP Badhoevedorp 

SAMENVATTING 

Her hier besproken artikel komt met enkele verras
sende verklaringen voor zachte schilden bij jonge 
landschildpadden. 
Bij een jonge landschildpad met een zacht schild 
denken we meesral als eerste aan viramine 03 
gebrek of een tekort aan Calcium. Gesteld wordr, 
dar de dieren bij een leefrijd van zes maanden een 
hard schild moeten hebbcn. Her hier beschreven 
onderzoek behandelt tien jonge landschildpadden 
in de leeftijd van 6-24 maanden, nl zeven Testudo 
graeca (Moorse Landschildpad), twee T. hermanni 
(Griekse Landschildpad) en een T. marginata 
(Klokschildpad). Her betreft Steeds een jong (bij T. 
hermanni twee jongen) uit een zich voor her overige 
normaal ontwikkelend nest. Her schild van de die
ren is zo zacht, dar dit bij Iichte druk al een deuk 
vertoond. Opvallend is ook, dar de kleuren grauw 
zijn, i.p.v. her levendige zwart, geel en bruin. 
Pogingen rot rherapie door her toedienen van 
Calcium, viramine 03, UV-bestraling e.d. blijken 
geen effect te hebben. 
Bij macroscopisch onderzoek van de dode dieren 
lijkt her schild steeds vrijwel uirsluirend uir hoorn
schilden re besraan, her benige pantser bestaat uit 
enkele dunne beenplaren, die aan de randen slechts 
gedeeltelijk contact maken met de naburige been
platen. Zander veel moeite kan her schild met een 
schaar worden geknipt. Bij veel dieren wordt een 
opvallend vergrote urineblaas gezien, die vrijwel de 
gehele lichaamsholte vult en de andere organen naar 
voren heeft geduwd. 
Bij microscopisch onderzoek blijkt er in her schild 
ten dele nog sreed'i her embryonale, fijnvezelige 
bindweefsel aanwezig re zijn. Slcchts op enkele pick
ken heeft zich hieruir bot ontwikkeld. Er zijn nau
welijks tot geen aanwijzingen voor acrieve borvor
ming. Ook bij de rest van skelet blijkt er sprake re. 
zijn van onderontwikkeling. De waargenomen ver-
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anderingen bij de onderzochte dieren zijn vrij uni
form. Daarnaast worden nog een aanral afwijkingen 
geconsrateerd, die mogelijk ten grondslag liggen aan 
de hierboven beschreven verschijnselen (zie rabel). 
Er zijn vooral parasitaire infecties en nierziekten 
geconsrateerd. De darmparasieten Cryptosporidium 
en Balantidium zijn bij enkele dieren aangerroffen, 
de hieruit voonkomende darmontsreking heeft 
mogelijk geresulreerd in een slechte Calcium
resorptie. Bij andere dieren zijn nierafwijkingen 
geconstateerd, die een gesroorde Calcium- en 
Fosforhuishouding tot gevolg hebben gehad. Her 
hierdoor veroorzaakte zachte pantser heeft door ver
vorming van rug- en buikschild gezorgd voor sto
ringen in de afvoer van urine en ontlasting. AI deze 
dieren onrwikkelden hierop een waarschijnlijk 
secundaire chronische dikke darmontsteking. De 
twee T. hermanni uit herzelfde nest verroonden 
beide dezelfde aangeboren nierafwijkingen. 
Overigens wordt ook gemeld, dar her te droog hou
den van jonge Europese landschildpadden een van 
de belangrijkste fouren bij her opkweken van deze 
dieren is. Dit kan namelijk acute nierproblemen 
veroorzaken, met als gevolg jicht, darmontsteking 
en storingen in de Calcium-opname. 
Verder worden er nog andere bronnen aangehaald 
met gevallen van niet hard wordende schilden, bij 
een Woestijnschildpad (Gopherus agassizir) van 12 
maanden (onderliggende oorzaak niet vermeld), bij 
drie Griekse Landschildpadden met darmontsteking 
op basis van Balantidium en bij twee andere met 
darmontsteking op basis van Blastocystis. Bij een 
aantal jonge Panterschildpadden ( Geochelone parda
lis) met zachte schilden werden Hexamita in de 
urine aangetoond. Na behandeling mer 
Dimetridazol bleek her schild harder re worden en 
ontwikkelden de dieren zich weer normaal. 
Er kan dus geconcludeerd worden, dar er meerdere 

ziekten zijn die sroringen in de Calcium-huishou
ding kunnen veroorzaken. Oat berekent, dar bij 
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jonge landschildpadden mer zachr blijvende schil
den er gezochr moer worden naar eventuele onder
liggende ziekren. 

LITERATUUR 

Hafeli, W. & P. Zwart, 2000. Panzerweiche bei jun
gen Landschildkroren und deren mogliche 
Ursachen. Ocr praktischeTierarzr 81(2): 129-132. 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Nephrose: nieraandoening mer degenerarie
ve veranderingen 

Nephritis: 
Typhlitis: 

Colitis: 

Enteritis: 
Nierhypoplasie: 

Cystenier: 

Congenitaal: 
Jicht: 

nierontsreking 
ontsreking van her coecum (deel 
van de dikke darm) 
onrsreking van her colon (deel 
van de dikke darm) 
darmslijmvliesonrsreking 
onvolkomen ontwikkeling van 
denier 
nier mer holren die met vocht 
gevuld zijn 
aangeboren 
verhoogde bloedspiegels van uri
nezuur, leidend rot afzerting van 
uraarkristallen in de weefsels 

Cryprosporidium: parasitair protozoon (eencellig 
dier), horend bij de Coccidien 

lnr 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

soort 

Testudo graeetz 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo marginata 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 

Bron: Hafeli & Zwart, 2000 
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leeftijd (mnd) 

12 
12 
12 

7 
7 
6 
24 
12 
12 
12 

Balantidium: 

Blasrocyscis: 

parasitair protozoon, horend bij 
de Ciliaten 
parasitair gistachtig organisme 

WEAKENING OF THE CARAPAX IN 
YOUNG TORTOISES 

An article from a German veterinary journal is 
reviewed. 
Several tortoises of the genus Tesrudo were presen
ted with weakening of the carapax. However, in 
these cases this was not caused by insufficient sup
ply of vitamin 03 or Calcium. All affected animals 
were individual young from an otherwise thriving 
clutch. Several disorders lead to these symptoms. 
Intestinal infections with endoparasites such as 
Crytosporidium an Balantidium resulted in a decre
ased Calcium uptake in the intestine. Disorders of 
the kidney resulted in interference with the Calcium 
and Phosphorus balance, which caused deformation 
of the posterior carapax and a stagnation in the 
excretion of urine and feces. This in turn caused a 
secondary chronic inflammation of the colon. 
Young tortoises with weakening of the carapax 
should be examined for the primary disease that 
causes this problem. 

Jur ter Borg 

diagnose 

Cryprosporidiose 
Cryprosporidiose 
Cryptosporidiose 
Nephrose, jichr, secundaire typhlitis-colitis 
Nephritis, jicht, secundaire typhlitis-colitis 
Algemene ontstekingsreactie, tubulonephrose 
Balan ridiose, nierhypoplasie 
Enteritis, nephrose 
Congenirale cysrenieren, secundaire typhlitis-colitis 
Congenitale cystenicren, secundaire typhlitis-colitis 
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ST. REMY-DE-PROVENCE, EEN PARADIJSJE VOOR 
HERPETOLOGEN 

Mai H.M. Arers 

Daurzenbergsrr. 2 
6471 BA Kerkrade 

(Psammadromus hispanicus) Spanje 

INLEIDING. 

In her voorjaar van 1999 ben ik samen mer mijn 
o ucle rs op vakan rie geweesr in Sr. Rem y-de
Provence, m er de bedoeling h ier vooral amflb ieen 
en reprielen en h iervan in her bijzonder Parelhage

d issen (Timon !epic/a) re observeren en re forografe

ren. W ij verbleven in her bungalowpark "Les Paries" 

net buiten St. Remy, van 5 r/ m 19 juni. Dir gebied 
heb ik al vaker bezochr de afgelopen jaren. De aan
leiding hierroe vormde een arrikel van Arjan van der 

Lugr ( 1995) en een D ui rse documenraire mer als 
rirel "Steppe, Steine und Libellen". Vooral de Crau 

heefr mij erg aangedaan. Di r jaar was ons ropjaar, 
daar we deze keer vijfrien inheemse soorren en een 

uirheemse soorr vonden en bovenal werden vee! 
soorren in g rore aanrallen aangetroffen, d ir in regen
srelling rot vorig jaar, waar wij slechrs elf soorren in 
kle inere aan ra llen ko nden vinden. 

De m eesre "exped iries" werden in de direcre omge
ving van Sr. Remy onderno men , d.w.z. b innen een 
srraal van ca. 30 km. De bezochre gebieden zijn: de 
Perire Crau ren noorden en de Plaine de Ia Crau 

AJpilles, de Rochers de Ia Pene en her sruwmeer 
(barrage) van Sr. Remy in de Alpilles, allen ren zui

den van Sr. Remy. Bovendien werd de direcre o mge
ving van her bungalowpark goed bekeken , ook hier 
loonde dar de moeire. 

Daarnaasr ondernamen we enkele keren excu rsies 

naar locaries verder weg b.v. naar Roussillon, her 

Village de Torrue b ij Gonfaron , Bagnols-sur-Scze en 

Fons-sur-Lussan, doch hier vonden we relarief wei
nig voor ons inreressanre dieren. lk probeer e lk van 
de genoemde gebied en afLOnderl ij k re behanclelen, 

zoals Arjan dar reeds eerder heefr gedaan. 

DE DIRECT £ OMGEVING VAN HET 
BUNGALOWPARK. 

Reeds op weg naar onze besremming zagen we op 
een parkeerplaars langs de "Auroroure du Solei!" in 

de buu rr van Valence de eersre mu urhagedissen 
(Podarcis mum/is). 

Tegen 17.00 u kwamen we in Sr. Rem y aan, dir 

dorpje ligr ca. 20 km ten zuiden van Avignon. 

's Avonds vond ik een vervell ing van een 

Hagedisslang (Malpolon monspessulanus} in ccn van 
de kuilen aan weerskanren van her flerspad langs her 

bungalowpark, hier heb ik vorig jaar een Hagedis-

(speciaal her naruurgebied Peau de Meau), de Smaragdhagedis (Lacerta viridis)Z. Frankrijk 
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Boomkiker (HyLa meridionaLis mediterrana) 

slang gevangen van ca. 1.40 111. Er zirten op een reb
tief klein oppervlak zeker vier van zulke slangen. Uir 
deze kuilen is waarschijn li jk zan e! gehaald 0111 her 
flerspad op re hogen. Nu gooien de boeren er hun 
afval van de boomgaarden ere. neer, in de vorm van 
rakken en worrels van bo111en. De bodem van de 
kuilcn is rclarief vlak en beuroeid mer o-ras en rhiJ·m 0 0 • 

aan de randen groeir Spaans gras. Ecn van de kuilen 
is begroeid met dennen en laurier. 
Enkcle dagen late r zag ik een zeer grore 
Hagedisslang van zekcr 1.80 m. Bij her wcgkruipcn 
russen her hoge gras hoorde dar zich aan alsof er 
iemand een dik rouw door her gras rrok. Bij mijn 
regclmarige bezoeken aan de kuilen zag ik verschil 
lende Hagedisslangen, maar kon er helaas geen 
foro's van nuken. 
Langs her kleine sloorje langs her fterspad en her 
irrigariekanaa lrje zag je vecl lberische Meerkikkers 
(Rrma perez1), d ie op de srenige bodem zin en re zon
nen. Als je echrer re dichrbij kwam spro ngen ze mer 

H agedisslang (MaLpoLon monspessuLanus) 
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Rana perezi 

een fl inke boog in her water, waar ze zich onder de 
planren versropren. 
Vorig jaar zag mij n vader in d ir sloorje een 
Adderringslang (Nam~-.:: 111t111m), ik kon hem helaas 
nier vangen.Langs her fterspad zagen we de eersre 
dag een subadulre Smaragdhagedis (Lacerta viridis), 

deze proflreerde mereen van een zonnebad, 's 1110r
gens had her namelijk geregend . 
's Avo nels werd nog een wandeling langs her flerspad 
ge111aakr, in de verre hoorden we her rypische geluid 
van Medirerrane Boomkikkers (Hy!a meridiana/is). 
Veel kikkers zaren in her rier en Spaanse ricr dar her 
langzaam srromende sloorje omzoomde. O ok in her 
aangrenzende gersrevcld hoorden we roepende man
nerjes, dcze mannerjes bleken een do nkerdere kleur 
re hebben dan degene o p her rier. Erg logisch was 
dir nie r, daar de gersr bijna gee! gekleurd was. De 
volgende dag bczochren we weer "onze" kikkerrjes. 
We werden die dag vcrrasr door een ft kse regenbui , 
maar we werden wei bcloond, er riepen nu nog 

Gewone Pad (Bufo bufo of B. bufo spinosa) 
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meer mannetjes dan voorheen. Bovendien wisten 
we nog een mannetje en een vrouwtje in amplexus 
te vangen om de volgende dag foro's te kunnen 
maken. We bezochten nog regelmatig de kikkertjes, 
maar het geroep was nooit meer zoals die tweede 
dag. In een van de vaten van de gastankfabriek langs 
het fietspad hoorden we een verdwaalde boomkik
ker. Deze gaf antwoord wanneer ik zijn roep na
bootste. 
In het slootje zitten ook vrij veel Iberische 
Meerkikkers (Engelmann, 1993), deze hebben een 
veel groenere kleur dan de Iberische Meerkikkers 
langs her sloorje voor her bungalowpark, bovendien 
waren ze ook veel gladder. Zijn dit misschien toch 
verschillende soorren? Als men een van deze kikkers 
vangt, schrik dan niet van her geluid dat ze maken. 
In her rier vond ik ook nog een Wandelende Tak en 
een Bidsprinkhaan. 
Voor her naar bed gaan kregen we nog bezoek van 
een Rugsrreeppad (Bufo calamita), deze hoorden we 
rondscharrelen in het grind van de patio, her dier 
bleek 8.5 em lang re zijn. 
Bij onze korre wandelingen langs her fierspad zagen 
we ook enkele Muurhagedissen. 
Bij her beronnen bruggetje van her kikkersloorje 
zagen we verder nog twee volwassen Trapslangen 
(Elaphe scalaris), waarvan ik er een kon vangen. 
Deze slangen zijn veel minder schuw dan 
Hagedisslangen, deze laarsre vluchten reeds zodra ze 
iemand zien, Trapslangen daarentegen vluchren pas 
zeer laat. Soms rrapte je er bijna op, zoals mij en 
mijn vader bijna gebeurd was. War ook opviel is dat 
de Trapslangen ook veel minder agressief waren dan 
in veelliteratuur wordr beschreven, het agressiefste 
war mij overkomen is, is dar een Trapslang met 
gesloten bek regen mijn handschoen tikte. Ik denk 
dar her ook een kwesrie is van de manier van vangen 
en vasthouden, gebeurt dit vrij wild en hectisch, dan 
reageert de slang op vergelijkbare manier hierop. Bij 
een slang was het zelfs zo dat ze gelijk weer ging zon
nen na her vrijlaren. 
Verder zagen we 's morgens vroeg en 's avonds na 
18.00 u veel Smaragdhagedissen langs en op het 
fierspad zitten te genieten van de zon. War opviel is 
dar we vrijwel uitsluitend volwassen dieren zagen. 
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LA PETITE CRAU. 

De Petite Crau is een vrij klein gebiedje ten noorden 
van Sr. Remy, met hier en daar wijnbouw en akker
land. De verdere begroeiing, buiren de agrarisch 
gebruikre delen, bestaar uit carrigue, lavendel en 
veel thijm, maar ook gras mer hier en daar een 
boom of srruik. We hebben her gebied slechrs een
maal bezocht, een boer had ons verteld dat hier 
Parelhagedissen zouden zitten, helaas hebben weer 
geen gezien. Wei zag ik een grote Hagedisslang weg
schieren, die hier op het gras bij een paar bosjes lag 
te zonnen. 
Een stukje verderop kon ik een Trapslang vangen bij 
een struweel van bramen. Ook deze was nier schuw 
en nier agressief. Wei poepte ze op mijn handen, dit 
rook niet al re best, maar toch niet zo erg als van een 
Ringslang. 
Deze slang bleek roraal geen sraarr meer re hebben. 
Op de rerugweg over de D 30 zagen we nog twee 
dode Hagedisslangen op de weg liggen. 

LA PLAINE DE LA CRAU. 

Dir gebied ligt ten zuiden van St. Remy. De Crau is 
de laarste steensreppe van Europa en is , zoals van 
der Lugr (1995) reeds zei vooral bekend om zijn bij
zondere vogels. Van de oorspronkelijke Crau is nog 
slechts een klein stukje over (Megerle & Resch 
1987). De Crau is gevormd door de rivier Durance, 
die srenen uit de Alpen meevoerde en op deze 
manier een grore delta vormde. Deze oorspronke
lijke stukjes zijn her zeker waard om behouden te 
blijven. Dir gebeurt dan ook op kleine schaal, her 
natuurgebied Peau de Meau en het natuurgebied in 
wording La Carougnade. Deze gebieden bestaan uir 
een warerondoordringbare laag mer aan her opper
vlak door de Durance aangevoerde stenen. 
Hiertussen groeien verschillende interessante plan
ten, die zich voortreffelijk aan deze bodem hebben 
aangepasr. Op het eersre gezicht is her een rrooste
loos, maar bij nader inzien schitterend mooi gebied. 
Maar nu verder met onze observaties. We onder
zochten de door Arjan van der Lugt beschreven ste
nen langs de weg naar de vlakre, maar we vonden er 
niers meer van. Ook in eerdere jaren vonden we 
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hier niers. 
Om Peau de Meau re mogen bezoeken is men ver
plichr een vergunning aan re schaffen, deze is voor 
ca. 15 FF in Sr. Martin de Crau bij her Ecomusee re 
koop. Een bezoek alhier is zeker nier verkeerd. 
Op de wolfsmelkplantjes zaten veel rupsen van pijl
sraarrvlinders, ik weer nier welk soort, in verschil
lende maren en kleuren. Bij de oude schaapssral 
zagen we vijf zeer mooie en markant gerekende en 
vooral vrij grore Muurhagedissen. Bij de sreenhoop 
rechrs van de sral vond ik een kleine doodgeslagen 
Hagedisslang. 
Ook dir jaar zagen we net als vorig jaar en her jaar 
ervoor geen Parelhagedissen meer, zel(o; geen reke
nen van hun aanwezigheid zoals vervellingsresren en 
uirwerpselen. Ook in de door de Duirsers in de 
T weede Wereldoorlog gevormde sreenhoopjes von
den we geen rekenen van hun aanwezigheid. 
In een poelrje langs de nieuwe weg van Peau de 
Meau naar St. Martin vonden we kikkervisjes, die 
naderhand van Iberische Meerkikkers en van 
Medirerrane Boomkikkers bleken re zijn. Op de 
oever konden we nog een adulre Smaragdhagedis 
(man) zien wegrennen. 
Bij een volgend bezoek aan Peau de Meau zagen we 
rwee Hoppen en drie Roodvoerparrijzen. Langs her 
Canal de Vergiere zagen we veel Iberische 
Meerkikkers. Op de terugweg bezochren we nog 
even her poelrje, nu vonden we naasr de eerder 
genoemde larven, bovendien larven van de 
Vinpoorsalamander ( Triturus helveticus) en een 
adult vrouwrje van deze soorr. In een braamsrruik 
zag ik nog een subadulre Ringslang (Nturix ntztrix), 
of deze nu lag re zonnen of dar ze op jachr was kon 
ik nier zeggen, in dezelfde struik zaren ook verschil
lende subadulre en net gemeramorfoseerde 
Medirerane Boomkikkers. Op de weg zagen we nog 
een dode Hagedisslang en rwee oversrekende 
Smaragdhagedissen. 

LES ALPILLES. 

De Alpilles is een lage rorsachtige bergkeren van 
300-500 m hoog, ten zuiden van Sr. Remy, die 
Oost-West verloopt en begroeid is mer carrigue, 
pijnbomen en andere naaldbomen. In de dallerjes 
besraar de begroeiing soms uir grassen mer daarrus
sen naaldbomen. 
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Dir jaar hebben we nier speciaal de Alpilles bezocht, 
aileen her sruwmeer (barrage) dar in de Alpilles ligr 
werd enkele keren bezocht, doch hierover straks 
meer. 
Vorig jaar verkenden we een klein srukje van deze 
bergkeren, we vonden er Smaragdhagedissen en 
Spaanse Zandlopers (Psammodromus hispanicus}. 
Bovendien zagen we nog kleine ca. 5 em lange olijf
bruine hagedisjes, dit zijn waarschijnlijk juveniele 
Spaanse Zandlopers geweesr. Dir ga ik nog eens 
verder onderzoeken. Her dorpje Les Beaux, 
gebouwd rond de citadel, is zeker de moeire van een 
bezoek waard. Op de vlakre van de citadel zagen we 
enkele Smaragdhagedissen russen de srruiken. Ook 
vonden we een dode Gewone Pad (Bufo bufo). 
Volgens Bischoff er al. ( 1984) zouden er in de 
Alpilles wei Parelhagedissen zirren, maar we hebben 
ze helaas nier kunnen vinden. Dir jaar vonden we 
wei een dode Trapslang op de weg door de Alpilles. 

LES ROCHERS DE LA PENE. 

Deze ca. 50 m hoge rorskeren loopr parallel aan de 
Alpilles ren zuiden hiervan. De begroei"ing is veel 
lager dan die van de Alpilles en besraat uit carrigue 
en kleine bomen en struiken. Op de srenige gedeel
ren vinden we vooral rhijm, rozemarijn en lavendel. 
De Rochers zijn rotsachtiger dan de Alpilles. Vooral 
aan de voer van de Rochers en wei de zuidkant, vin
den we interessante gebieden mer olijfgaarden en 
terrassen. De grond van deze rerrassen wordr tegen
gehouden door srevige muren van opgesrapelde sre
nen, ideale schuilplaarsen voor onze geliefde dier
soorren. 
In de bergkeren zelf zagen we regelmarig de razend
snelle Spaanse Zandlopers, echrer zagen we slechrs 
eenmaal een Muurhagedis mer cen effen bruine rug. 
Ten westen van de D 27 zagen we langs her smalle 
asfalrweggerje een zonnende Trapslang, die zich 
langzaam terugrrok in haar burcht van struiken, 
bramen en rorsen. 
Langs de rerrasmuurrjes vonden we enkelc vervel
lingshuidcn van Hagedisslangen. Deze zijn relarief 
gemakkelijk re herkennen aan de op een wenkbrauw 
lijkende schub hoven her oog. Aan de andere kant 
van de D 27 zagen we vorig jaar een volwassen 
Hagedisslang in de buurr van enkele Smaragd
hagedissen. 
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Ringslrmg (Natrix natJ·ix) 

Op o nze laarsre dag gingen we in de Rochers Agaves 

schi jfkak russcn (Opu111in) zoeken voor rh uis. lk ging 
o p zoek naar Hazelskinken (CIJnlcides chnlcides) in 
een gebied je waar ik reeds eerder deze dieren had 

gezien. 13ij her oprillen van de eersre de besre sreen 

dachr ik e r mereen eenrje gevonden re hebben, maar 

ror mijn verrassing was her een Hazelworm (Anguis 
Jmgilis) . Een Hazelworrn had ik hier nog nier eerder 
gcvonden.l n cen ander gebiedje, begroeid mer gras, 

rhijm en 1:\Vendel. wist ik roch nog rwee 
Hazelskinken re vinden. lk kon er helaas geen foro 
van maken, daar waren ze veel re snel voor ondanks 
her fe ir dar her pas rien uu r was. 

Tussen de srenen van de ecrder genoemde muurrjes 

zoch r ik naar levensrekens van Parelhagedissen , 
doch ook nu weer vergeefs en d ir rerwijl her roch 
klasse schuilplaarsen waren. Bovendien werden ze 

bezoch r doo r H agediss langen , die in Parel
hagedissen roch een p roo idier zien. 

HET STUWMEER VAN ST. REMY. 

Her sruwmeer van Sr. Rerny is makkel ijk re vinden, 

aan de rechrerkanr van d e weg naar Maussane sraar 
een bo rdje mer de verrnelding "barrage" . Her ligr in 
de Alp illes en wordr o rnzoomd d oo r open naaldbos
sen mer hier en daar Buxussrruikjes. Her is een 
prachrig srukje warer, waar veel mensen naar roe 
ko men om re picknicken, re wandelen en re vissen. 
Er wordr fore! ui rgezer en bovend ien zit er 
Amerikaanse Owergm eerva l en Zonnebaars. 

De eersre dag ving ik bij de rierkraag bij de rno nding 
van her beekje mereen een kle ine Ringslang en Iacer 

nog een halF-vas exem plaar. Op de enige boomsram 
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Smaragdhagedis (Lacerta viridis) 

russen her ri er en de lisd o dden lagen vier 
Adderringslangcn re zonnen , in verschillende for
maren . 

Op d e uirersre punr van de sram zat een Gewone 
Pad re zonnen , d ir re rwijl her roch behoorl ijk warm 

was. lk weer n ier of her de ondersoorr Bufo bufo spi
nosus berrof, her d ier was wei behoorlijk groor. Bij 
onze larere bezoekjes zagen we sreeds weer 
Adderringslangen op en bij de sram. Bij de monding 
van her beekje hielden zich graag de Ringslangen 

op. Op de drogere gedeelres van de oever zagen we 

regelmarig Smaragdhaged issen en Muurhagedissen. 
Opvallend bij deze M uurhagedissen waren de soms 

o ranjekleurige keel en buik van de mannerj es, dir in 
regensrel li ng ror de Muurhagedissen elders. 

O ver de Muurhaged issen wil ik nog even verrcllen, 
dar een vrouwrje lag re zonnen op een rak in her 

water. Deze was wel iswaar d roogvoers re bereiken 
van her land, m aar roen ik re cl ich r naclerde sprong 
ze in her water en zwom over ca. 80 em naar de 

oever, een sreile rorswand . Bovendien zag ik nog een 
paring langs een bijna loodrechre rorswand . 

Bij een grorere boo m sroorde ik bl ijkbaar een schild 
pad bij zijn zonnebad , hij dook gel ijk her water in . 
lk ging erva n uir dat her een Eu ropese 
Moerasschildpad (Emys orbicularis) was, m aar bi j 
nader inzien bleek her een Roodwangsiersch ildpad 
( 7/nc/;emys scriprn elegnns) re zijn. A:]J1 de overkanr 
zag ik Iacer nog drie van zijn soorrgenoren. Op o ns 
laarsre bezoek aan her sruwm eer ('s morgens) 7..agcn 

we zes Ringslangen , d rie Muu rhaged issen, vier 
Smaragdhaged issen, een Gewone Pad, vier Rood
wangsierschildpadd en en enkele Addcrringslangen. 
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Rugsrreeppad (Bufo crdrtmitrt) 

OVERIGE PLAATSEN. 

De overige plaarsen zijn zeker em bezoek waard, 
maar zoals gezegd waren ze minder succesvol voor 
war berrefr her vinden reprielen en amfibiecn. lk zal 

ze nog even in her korr noemen, mer de gevonden 
dieren. Rousillon ren oosren van Sr. Remy: een 
Smaragd hagedis en enkcle Muurhagedissen. 

Village de To rrue bij Gonf.·u on in her oosren : zeker 
de moeire waard voor schildpaddenlicfhebbers, hier 

werden verschi llende soorren geho uden, maar voor

al Griekse en Moorse l.andschildpadden ( Tewulo 
l1ermmmi en 7estudo gmecrt) ver-wrgd en gckwcckr 

om larer re worden rerug g..:zt.:r in de naruur. Verder 
zagen we nog een Smaragdhagedis. 
Bagnols-sur-Sez.e en Fons-sur-Lussan: vee! Sma

ragdhagedissen en M uurhagcdisscn. 
Eygalicres: cen klein dorpje ren oosten van Sr. Remy 
in de Plaines. Hcrperologisch gczit.:n vie! n wcinig 

re beleven, maar her is cen heel mooi d orpje waar 

her Ieven sri! is bl ijven sraan. Her ts er gewoon 

Trapslang (Elaphe scalaris) 

Lacerta 58(5) * 2000 

Hazelworm (AJ/guis fingilis) 

prachrig. 

OPMERKJNGEN. 

Qua waarnt.:mingen zi jn er roch enkele verschi llen 
wssen (.k rwe~.: bezockcn die we aan her gebied 

brachrcn. In 1998 bewchrcn we her gebied in sep
tember, in 1999 in juni. In 1998 zag en we geen 

cnkele Trapslang 'l.clfs geen dode, in 1999 zagen we 

er maar li ersr zcs, waarvan ccn dode. Bovend ien 

zagcn we in 1999 vee! mecr Smaragdhagedissen . 
Parclhagedissen 7.agen we in beide jaren nier, a lrhans 

bij Fons-sur-Lussan zagen we iers groors wegglippen, 
we konden helaas nicr zeggen war her was. Waarom 
werden cr gccn Pardhagcdisscn waargenomen? In 

1998 was de zomer zo hcer dar er geen 

Pardhagcdisscn re zien waren, alrhans dar verrcldcn
dc inhcemscn ons over " les c rocodi les a\·ec les blue 

points". ~laar her voorjaa r was roch n ier zo warm, 

Smaragdhagedis man La brenne: (Lacerta 
viridis) 
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waarom zagen we ze nu niet? Graag zou ik hier een 
reactie van de lezers op will en ontvangen. Tenslotte 
werden er ook meer Hagedisslangen in 1999 waar
genomen. 

TENS LOTTE. 

Volgend jaar willen we her gebied nog eens vluchrig 
verkennen met de nieuw opgedane informatie. 
Verder willen we her gebied van Perpignan gaan 
bezoeken, vooral met her oog op de zeer grote 
Parelhagedissen aldaar. 
Bovendien speel ik mer her idee om Sr. Remy nog 
eens re bezoeken met een groepje herperologen, 
maar hierover misschien later meer. 
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Overzicht van de waargenomen soorren. 

IWetenschappelijke naam 

Bufo bufo 
Bufo calamita 
Rana perezi 
Hyla meridiana/is 
Triturus helveticus 
Lacerta viridis 
Podarcis muralis 
Anguis ftagilis 
Chalcides chalcides 
Psammodromus hispanicus 
Malpolon mompessulanus 
Elaphe scalaris 
Natrix maura 
Natrix natrix 

A= de direcre omgeving van her bungalowpark 
B = Ia Peri te Crau 
C = Ia Plaine de Ia Crau 
D = les Alpilles 

Lacerta 58(5) * 2000 

Lacerta lepida Daudin, 1802 - Perleidechse. In: 
Bohme, W.: Handbuch der Reprilien und 
Amphibien Europas, Bd 2/1: 181-210. Aula Verlag, 
Wiesbaden. 

Mai H.M. Arers 
Tel. 045-5458811 

ST. REMY-DE-PROVENCE, A HERPE
TOLOGICAL PARADISE 

The author describes a herpetological vacation in 
southern France. Reptiles and amphibians were 
abundant in this region. Areas of interest were: La 
Petite Crau, La Plaine de Ia Crau, Les Alpilles, Les 
Rochers de Ia Pene and Le Barrage de Sr. Remy. The 
author was especially interested in spotting 
Ocellared Lizards (Timon lepida) bur didn' r succeed 
in finding them. Nevertheless a lot of other animals 
were seen, as is shown in the table. Nor mentioned 
in the table are several Red-eared Sliders ( Trachemys 
scripta elegans), that were seen at Le Barrage de St. 
Remy. In addition the author visited Le Village de 
Torrue at Gonfaron (breeding-center for Testudo 
hermanni and Testudo graeca) and several other pla
ces in the Sr. Remy region. 

Gebied Aantal 

D,E 2 
A 
A,C,F > 25 
A,* >50 

1 
A, C,D, E, F, * > 25 
A,C, E, F > 25 
E 1 
E 2 
D, E > 10 
A,B,C,E 7 
A,B,D,E 6 
A,C,F 5 
F 10 

E = les Rochers de Ia Pene 
F = her sruwmeer (barrage de St. Remy) 
* = poelrje russen Sr. Marrin en Ia Crau 
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Club lnsekrE.xpresse is een club van en 
voor liefhebbers van vogels. 
reptielen. amfibieen 
en andere insekten
eters. ledereen kan 
er gratis lid van 
worden en er aile 
gewenste levende 
insekten en 
wormen kopen 
en profitereo 
van aile ch:tbvoordelen! 

De voordelen 
van onze club: 
0 alti'j<l verse produkten 

direkt van de kwekerijl 
0 gratis sporen voor 

kontonte korting! 
0 gratis cotologus 

en prijsfijsten 

Punten sparen: 
g~ld verdienent 
Ieciere •---.. • 

""''<Ue gulden• /eye -
Haalt u binnen I rt u 10 punren opt 
d maand 1 500 · an ontvangr u 75 bon · Punren, 
Haalt u 8 OOO p uspunten_ 
cJ, • unren binnen h 
an ontvangr u ISO ba een a/fjoar 

•. en haalt u bi . nuspunren.._ 
-' nnen I }Oar 1500 
uan k ven u dot I. 00 . 0 Punren, 
. 0 bonuspunten op! 
~87W., . 

0 2 x per joor ontvonp t" 
udeOuf>.nleuwsbnef 'f U gaat g~. 

0 voste korting op ••• o tuan' 
verzendkosten de dieren . 

0 geregeld unieke oanbiedingen n a a r ook icjeZetl .-.., dod< 
aUeen voor Qub-leden! 1 ploats von kortinl twnt " - 2 joGt tijd J s.ooo 

L---------1 ;:.,.,rdediet<tltuin. SpoottU voot2 ..,.con~., 

Postorder-service do 
heel Nederland 

ten. d4n twnt u die ..,..,._, Neduiond o( 8eJii<l 
r:::r de dierenwln von u ~~;·~.000 punten, don ceven 
En spoott u binnen l joO beWijzenl 
we u doorvoor 4 n><e•nr 

entraal bestel-. 
~n infonummer. 
(0341) 434423 

Meer punten, 
meer korting! 
Per 1.000 punten knjgt u 2% korting, 
per 2.000 punten krijgt u 4% korting, 
bif I 0.000 punten wordt dot 20% 
en zo kunt u doorsporen tot 30.000 
punten voor maximaol 60% korting 
op uw bestel/ingl 

U bepaa/t zel(bif welke bestelling u 
de punten inwisselt voor kontante korting. 
Er gelden aileen maximum kortings
bedragen bif inlevering vana( 15.000 
punten: 
van 15.000-20.000 punten: Hp 200,
van 20.000-25.000 pooten: HP 300,
van 25.000-30.000 PI.Klten: Hp 400,-

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

mt 3 mt 4 mt 5 mt 6 mt 7 mt 8 prijs VELDKREKELS 
aantal per doasje 350 175 125 90 70 60 4,30 per doasje, mt 6 ,7,8 
per 3 doasjes x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11,55 per doosje valwassen 

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

Betaling 
Als Club lnsektE.xpresse-l id 
machtigt u ons voor automa
tische afschrijving. dus daar heeft 
u verder geen omkijken naar! 

Club lnsektExpresse 
Postbus 1074 
3840 BA Harderwijk 
T elefoon (0341) 434423 

per 6 daasje.s x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21,45 WASMOmN 
per 12 doos1os x 12 x 12 x 1 2 x 12 x 1 2 x 12 41 25 d d . 

BUFFALOWORMEN 
per doasje 70 cc 
per 2 doasjes 
per 4 doasjes 
per 1000 cc 

SPRINKHANEN 

prijs MEELWORMEN 
4,50 per doasje 50 gr 
8,00 per doasje 1 00 gr 

1 5,00 per doasje 500 gr 
30,00 per doosje 1000 gr 

per doosje I 1 0 stuks I middel formaot 
per 5 doosjes I 50 stuks I middel fo rmoat 
per doosje I 1 0 stuks I groat formaot 
per 5 doosjes / 50 sluks I grool formaci 

KRULVUEGEN' prijs FRUITVUEGEN' 
per doasje co. 100 st 4,30 klein of groot 
per 5 doosjes 20,00 per kweekportie 
•(niet vliegende per 5 doosjes 

huisvliegen) • (niet vliegende) 

' voe er aos1e, ca . 70 

prijs REUZEMEELWORMEN prijs 
2,50 per doasje 25 6 30 st 3,90 
4,50 per doasje 100 gr 7,50 

15,00 per doasje 500 gr 30,00 
25,00 per doasje 1000 gr 55,00 

prijs REGENWORMEN' prijs 
7,50 per doosje 15 st 

30,00 per doasje 45 st 
1 0,00 per doasje 90 st 
37,50 per docsje 450 >I 

•• • gewone of 
P"l5 dendrobeana's 

KRECAVIT 

2ri·~ mine rool I vitomine-
' preporaat, 20 gr 

voor: • rl'•n~'"'"'""" 

3,00 
8,00 

14,00 
65,00 

prijs 
7 

• ZOOMED accessoires •terrariums •verlichting 
• •••• VRAAG DE CATALOGUS! 


