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BIJ DE VOORPLAAT: 
PHELSUMA GUTTATA 

Mathijs Kuijpers 
Vaarnerkamp 58 

3085 GW Rotterdam 
0624745304 

BESCHRIJVING 

Phelsuma guttata behoort tot de tengere daggekko's. Deze soort heeft een kopromp lengte van maximaal 5 em. 
De totale lengte kan zo'n 12 em worden. 
Het is een zeer slanke daggekko met een grote spitse kop. De kleur loopt van hel metallic donkergroen tot 
grijs/bruin met grote, fel tot dof rode stippen. 
Phelsuma guttata is een daggekko die echt van primair regenwoud houdt en die leeft in het noordoosten van 
Madagaskar (Maroantsetra en omgeving, Nosy Boraha). 
Daar leeft hij vooral in de Ravena/a (Waaierpalm) en de Pandanus (Reuzevaren). 
In secundair regenwoud komt dit dier niet voor. Deze daggekko wordt steeds zeldzamer en is zeer gevoelig 
voor de onrbossing, die thans op Madagaskar plaatsvindt. 
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DE BLADSTAARTGEKKO, UROPLATUS FIMBRIATUS 

Lacerta 58(6) * 2000 

Mathijs Kuijpers 
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Foro's van de auteur. 
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Bladsraarrgekko onopvallend voor ZIJn vijanden. 
Urop!atus fimbriatus. 

Bladsraarrgekko (zoekplaatje) Urop!atus fimbriatus. 

D reigende Bladstaartgekko, Urop!atttS fimbriattts. 
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Bladstaartgekko klaar voor de aanval. Urop!attu fim
briattts. 

Bladstaarrgekko slapen hangend overdag. Uroplatus 
fimbriattts. 

INLEIDING 

Een van de meest onopvallende gekko's op 
Madagaskar, is revens een van de meest opvallende 
gekko's in her terrarium; de Bladstaartgekko. 
Dit dier leefr op Madagaskar, her vier na grootsre 
eiland ter wereld. Madagaskar is zo groot als 
Frankrijk en de gehele Benelux bij elkaar. Dar er 
zoveel vreemde diersoorten op Madagaskar Ieven 
komr door her fe it dar her eiland zich zo'n 100 
miljoen jaar geleden heeft afgesplitst van Afrika. 
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Hierdoor konden zowel flora ais fauna zich ontwik
kelen tot extreme verscheidenheid. Helaas is er ai 
veel verwoest in de ongeveer 2000 jaar dat er men
sen op dit eiland wonen. Madagaskar wordt wel de 
grootste ecologische ramp ter wereld genoemd. En 
nog steeds verdwijnt er regenwoud in rap tempo. 

DESOORTEN 

In dit artikel heb ik het over de Uroplatus fimbriatus. 
Dit is een van de tien bekende Uroplatus soorten, 
andere familieleden zijn: U. alluaudi, U. sikorae, 
U. malama, U. phantasticus, U. ebenaui, U. malake
lo, U. henkeli, U. guenteri en U. lineatus. 
De Bladstaartgekko U. fimbriatus is het grootste 
familielid en tevens een van de grootste gekkosoor
ten van de wereld met zijn lengte van maximaai 
35 em. Ook heeft hij het grootste verspreidingsge
bied van aile Uroplatus soorten. AI het natte regen
woud van Madagaskar wordt bewoond door U. fim
briatus, tot hoogten van 1100 meter. Ook de eilan
den(jes) Sainte Marie, Nosy Be en Nosy Mangabe 
worden door dit dier bewoond. 

GEDRAG 

In hun woongebied hangen ze de gehele dag op hun 
kop naar beneden te slapen. Door flapjes langs het 
lichaam onopvailend, zelfs geen schaduw werpend. 
's Nachts worden ze actief, springen van boom naar 
boom en worden echte jagers. Kleinere gekko's, 
insekten, spinnen, schorpioenen, ailes lust onze 
Bladstaartgekko. Door zijn grote ogen ontgaat hem 
niks en het is een onverschrokken rover. Mocht hij 
(of zij) nu echter een grotere rover tegenkomen 
{slang, mangoest of roofvogel) dan verandert hij vol
komen. De kleur verandert van bastgroen/bruin in 
fellicht groen/geel. De oogleden krullen omhoog en 
Iaten nog grotere ogen zien. De Staart komt omhoog 
en gaat heen en weer zwiepen, om de aandacht van 
de kop af te wenden. De staart is afbreekbaar bij de 
staartbasis. 
De bek gaat wijd open, waarbij de fel rode tong 
zichtbaar wordt, dit ailes gaat vergezeld met flink 
gesis. Meestai vinden roofdieren dit iets teveel van 
her goede en Iaten de Bladstaartgekko zitten. 
Voor de mens zijn de beten overigens vrij pijnloos en 
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de tanden komen zelden door de opperhuid heen. 
Uroplatus fimbriatus is ook nog een recordhouder; 
hij heeft de meeste tanden van aile reptielen 168 
sruks. 

VERZORGING 

Op een dag echter werd onze vrolijke vriend van zijn 
boom geplukt, waarbij zelfs zijn dreigementen niet 
meer hielpen, en in een zakje gestopt. Op een ~oude 
winterdag kwam hij met nog vijftien soortgenoten 
in Nederland aan. Aile gingen naar een dierenwin
kel, waar ze gelijk in de gereedstaande bakken wer
den opgevangen. 
Tot het moment dat ik langs kwam en een kweek
groep van zes exemplaren kocht. Thuis stonden de 
bakken al klaar. 
Er werden een man en twee vrouwen per bak gehuis
vest. Deze bakken hadden afmetingen van 
80x50x80 em (lxbxh). De bakken waren zo naruur
getrouw mogelijk ingericht, met veel stammetjes en 
planten en aarde op de bodem. De aarde hield goed 
vocht vast en beschermde de dieren tegen neusbe
schadigingen, aangezien zij vrij fanatiek hun prooi 
aanvielen. 
De helft van de bodem werd door een waterbak 
ingenomen, waarin zich een verwarmingselement 
bevond. Deze verwarming stond op 25°C afgesteld 
en zorgde door verdamping voor extra luchtvochtig
heid. 
De Bladstaartgekko houdt van een vrij hoge lucht
vochtigheid, ±80 % (hygrometers zijn bijna overai te 
krijgen). Ook sproeien kan geen kwaad, ze likken de 
druppels van bladeren en lichaam. Goede ventilatie 
in de bak is belangrijk, dit i. v.m schimmelgroei. 
De Bladstaartgekko is vrij gevoelig voor uitdroging. 
Mijn bakken werden verlicht met twee glasloze haio
geen spots van 20 watt. 
Deze waren aangesloten op een thermostaat die uit
sloeg ais een temperatuur van 28° C bereikt was. 
's Nachts stond aileen de waterverwarming aan en 
mocht de bak afkoelen (± 15° C) .Aangezien de "plat
jes" nachtdieren zijn heb ik nooit paringen waarge
nomen. Echter na drie maanden in gevangenschap 
begon een van de vrouwtjes eieren te leggen. 
T wee ronde eitjes per keer in de potgrond naast een 
boomstam. Deze eitjes heb ik in vermiculiet gelegd 
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en bij een broedtemperamur van 26°C kwamen de 
jonge dieren na 88 dagen uit. 

VOORTPLANTING 

De jongen zijn exacte kopieen van hun ouders, maar 
dan in miniamur uitvoering, 5 em lang. 
Net zoals hun ouders eten ze alles war beweegt. Let 
wei op de maar van de krekeis! Meeiwormen vermijd 
ik, deze worden niet geheei verteerd.Alle voedseidie
ren bepoeder ik met korvimin, dar de nodige vita
minen, mineralen en kalk bevat. Supersnelle groeiers 
zijn het niet, wei supermooi. 
Eenmaal aan de leg legden twee vrouwrjes om de zes 
weken eieren. Wegens verhuizing naar het buiten
land, maar nu weer terug in Nederland, heb ik mijn 
Bladsraarrgekko's weg moeren doen. Op her 
moment heb ik nog geen nieuwe dieren kunnen 
lokaliseren. 
Maar .. dit dier moet behouden kunnen worden voor 
ons, liefhebbers. 

Marhijs Kuijpers 

UROPLATUS FIMBRIATUS, 
LEAFTAIL GECKO 

THE 

The Leaftail gecko U. jimbriatu.s is described in this 
article. 

This gecko is the biggest species of the Uroplatus 
genus and one of the biggest geckos in the world. 
Their region of origin is Madagascar, where they 
inhabit the rainforest. In their natural environment 
they are almost invisible, but in captivity they are 
noted for their striking appearance. This is what 
makes them so special to keep in a terrarium. These 
animals should be kept in breeding groups (one 
male and two females) with the object of breeding 
them, to secure them for our hobby. 
Six animals, in groups of one male and two females, 
were kept in two terrariums with dimensions 
80x50x80 (I xwxh). Half of the bottom was occu
pied by a water-reservoir with an aquarium-heater, 
to increase humidity by evaporation of water. 
The terrarium was regularly misted, as this was the 
moment that the Leaftail gecko used to drink. 
Hearing and lighting was provided by two 20 Watt 
halogene spots. These were controlled by a thermo
stat to prevent temperatures to rise above 28°C. 
Night temperamres were allowed to drop as far as 
15°C. 
Eggs, two at the rime, were laid in black soil. An 
interval of six wee~ between two clutches was 
observed. The eggs were incubated at 26°C in ver
miculite and hatched after 88 days. 
The juveniles measured 5 em and were fed crickets, 
dusted with Korvimin. 

VOOR DE JEUGD, DOOR DE JEUGD 

DE GROENE BOOMKIKKER, HYLA CINEREA 

ALGEMEEN 

Sandra Roodnat & Vera-Julie de Cloe 
Wellanr college MBO Dordrechr 

Chico Mendesring 825 
3315 WX Dordrechr 

De Nederlandse naam van de Hyla cinerea is Groene 
Boomkikker. Deze behoort bij de Klasse Amfibieen. 
De naam Amphibia betekent; zowei in her water als 

op her land levend. Daarmee is de aard van deze die
ren, die inderdaad in twee wereiden rhuis zijn, goed 
getypeerd. Dit geeft ook aan dar ze een biotoop 
bewonen in de nabijheid van her water. De Groene 
Boomkikker wordt ongeveer 5 tot 6 em groot en 
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komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika, van 
NewYork tot het zuiden van Texas. Het is een dier
tje dat in de sehemering en 's naehts aetief is en in 
hoge grootbladige planten en struiken langs het 
water leeft. De Groene Boomkikker is goed in een 
groep te houden. Bijvoorbeeld 2-3 mannen met 
2 vrouwtjes. De mannelijke dieren zijn te herken
nen aan de grotere kwaakblaas onder de keel. 

INRICHTING TERRARIUM 

Een regenwoudterrarium met enkele grootbladige 
planten. We hebben gekozen voor een hoog terrari
um met behoorlijk veel klimtakken. De grootte is 
80 em hoog, 40 em breed en 40 em diep. De aehter
wand bestaat uit kurk. De klimtakken zijn gemaaktt 
van druivenhout en kienhout. Het bodemmateriaal 
bestaat uit bark. De planten staan in potten met 
potgrond. Op de bodem staat een redelijk grote 
waterbak, waarin de kikkers het voehtgehalte van de 
hun huid op peil kunnen houden en waarin ze even
tueel eieren kunnen leggen. Het terrarium wordt 
verwarmd met twee warmtelampen. 
De temperatuur mag oplopen tot 29-30 oc met een 
eventuele winterrust van 4-6 weken op 1 0-15 °C. 
De relatieve luehtvoehtigheid is zo'n 60 tot 80%. 
Elke dag besproeien we het terrarium om de lueht
voehtigheid op peil te houden. 

VOEDING 

Boomkikkers vangen levende prooidieren, waarbij 
ze op jaeht gaan naar deze voedseldieren. 
Het voedsel bestaat uit weideplankton, krekels, vlie
gen, kleine sprinkhanen, rupsen en wasmotten. 
Ze wennen snel aan voedertijden, zodat ze goed 
overdag te voeren zijn. De voedseldieren bepoede
ren we met een Calciumfosfor preparaat voor de 
nodige mineralen. Een keer per week doen we in het 
sproeiwater enkele druppels multi-vitaminen. 
Hoe vang je weideplankton? 
De inseeten worden, met een sehepnet, van de 
grastoppen waar ze op rusten geveegd. Het net moet 
een diameter van 30 em hebben met een lange steel, 
b. v. een bezemsteel. Bewaar de inseeten in een pot 
met een sehroef deksel. Advies: de beste opbrengst 
komt van een hooiland en weiland. 
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HETKWEKEN 

Bij de Groene Boomkikker verdedigt het mannetje 
een territorium tegen eoneurrenten en probeert 
tegelijkertijd een vrouwtje tot eiafLet in zijn territo
rium te bewegen. De halts wordt ingeluid met luid 
gekwaak. Dit kwaken lijkt een beetje op het blaffen 
van een hondje. Daarmee markeert het mannetje 
zijn territorium en lokt vrouwtjes aan. Bij de paring 
aan de rand van het water omklemt het mannetje 
het vrouwtje. De bevruchting vindt plaats nadat 
het vrouwtje de eieren heeft afgezet. Er kunnen tus
sen de 50 en 100 eieren afgezet worden. Deze eieren 
worden overgeplaatst in een aquarium, waar ze als 
kikkervisjes uitkomen. Deze zijn goed te voeren met 
visvoer, algen en wat sla. Na vijf tot zes weken 
komen de eerste kikkers het water uit. Dan meten de 
jonge boomkikkers ± 1 em en kunnen overgeplaatst 
worden naar een terrarium. Dit wordt hetzelfde 
ingericht als het terrarium van de ouderdieren, maar 
het mag wac kleiner zijn. Het voedsel kan bestaan uit 
fruitvliegen en kleine krekels. Zet nooit de jonge 
kikkers terug bij de ouders of andere volwassen 
boomkikkers, omdat de volwassen dieren hen als 
voedsel zien. De hele periode van kikkervisje tot vol
wassen boomkikker duurt iets meer dan een half jaar 
bij, een goede voeding. 

FINANCIEN 

Het terrarium 
3 Dieren 
Warmtelampen 
Bodemmateriaal 
Kurkplaat 
Kienhout, takken 
Plant en 
Waterbak 
Totaal: 

Dieren per stuk 

150,--
75,--
90,--
25,--
30,--
50,--
25,--
40,--

485,--

±25,--

Sandra Roodnat & Vera-Julie de Cloe 
Wellant college MBO Dordrecht 
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HYLA CINEREA, THE GREEN TREE
FROG 

An article in a series, written by young people for 
young people. Hyla cinerea is a treefrog from the 
south-western part of the U.S.A. an d reaches a 
length of 5-6 em. It can be kept in a terrarium with 
dimensions 80x40x40 em {hxlxw), fitted up with 
branches and plants with broad leaves. T he bottom 
is covered with bark an a water-container is added. 
Maximum temperatu res can reach 29-30°C in sum
mer and I O- l 5°C in winter, humid ity 60-80%. 
Four to five an imals can be housed in this terrarium. 

They can be fed with all kinds of insects caught in 
grazing-land and for instance crickets, fl ies, small 
locusrs, caterpillars and wax-moths. T he insects are 
powdered with a Calcium-preparat ion. O nce a 
r'eek a few d rops of multivitamin-solution are added 
to the water that is used to spray the frogs. In the 
reproduction-period males are defending a territory 
and are trying to attract females by making a barking 
sound. T he females can lay up to 100 eggs. Tadpoles 
metamo rphosize in 5-6 weeks. T he juvenile frogs 
can be fed with frui t-flies an small crickets. In ano
ther six months they can grow to adult size. 
Purchasing and fi tting up a terrarium as described 
will cost about H fl 4 1 0,-- and an additional H fl 25,
- for each animal is needed. 

EEN VELDONDERZOEK IN DE MIDDLEBACK RANGES, 
SOUTH AUSTRALIA 

Zandvaraan Vemnw gouldi 

Lacerta 58(6) * 2000 

R.D. L. Masrenbroek 
Foro's van de auteur. 

Blauwrongskink Tiliqua scinciodes orienta/is 

INLEIDING 

Australie, een land mer ongekende mogelijkheden, 
grote stukken ongerepre naruur, een rijke cultuur, 
een land voor avonturiers die uit zijn op de onge
remde wildernis. 
Na mijn opleid ing afgerond re hebben k-.vam ik voor 
een moeilijke keuze re sraan , werken of verder leren. 
Op dar moment trok geen van beide mij erg aan en 
ik besloot een oude wens in vervulling re Iaten gaan, 
een reis door Ausrralie, een jaar ertussenuit zonder 
maar na te denken over war je doer en war je wil. 
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Zodoende deed ik de rugzak op en vertrok naar de 
andere kant van de aardkloot. 
Australie, het grootste eiland, en het kleinste conti
nent, verdeeld in acht staten, met een totaal opper
vlakte van 7,682,300 km2. Dit is hetland waar ik 
een jaar als "backpacker" gereisd heb. Zoals iedere 
liefhebber van dieren weet, heeft Australie een unie
ke fauna en is dus ook op herpetologisch gebied een 
paradijs. 
Zo halverwege augustus 1999 arriveerde ik in South 
Australia, Adelaide om precies te zijn. Adelaide is de 
hoofdstad van de staat en wordt ook wei de stad der 
kerken genoemd. Vanuit de busterminal belde ik 
Peter Mirtschen, directeur van Venom Supplies. 
Venom Supplies is een gifextractie laboratorium, dar 
gespecialiseerd is in de productie van dierlijke giffen. 
Peter vertelde mij de bus te nemen naar Tanunda in 
Barossa Valley, hier zou hij mij op pikken en me naar 
her lab brengen. 
Maar om een lang verhaal kort te houden: ik heb op 
dit laboratorium een tijdje gewerkt, en vanuit hier 
werd er een veld trip georganiseerd naar de 
Middleback Ranges met als doel her vangen van 
Doodsadders (genus Acanthophis). 

DE MIDDLEBACK RANGES 

De Middleback Ranges liggen in de regio Eyre 
Peninsula, South Australia. 
Vanuit Tanunda gingen Peter, Pascal, een stagiaire 
uit Zwitserland en ik richting Whyalla. Whyalla is 
de op een na grootste srad van South Australia en is 
groot geworden door de ijzermijnen.Na een ritje van 
vier uur kwamen we aan in Whyalla, waar vandaan 
we onze tocht voortzetten naar de minder bewoon
de delen van de regio. Na een uur rijden vonden we 
een naar ons idee geschikte plaats om onze tent op 
te zetten en naar doodsadders te zoeken. Her was 
rond dit tijdstip al bijna donker, dus snel de tenten 
neer gooien en her avonderen maken. We spraken 
mer Peter af dar we hem in de vroege morgen weer 
zouden ontmoeten, waarna Peter weer terug reed 
naar Whyalla om war familie op te zoeken. We heb
ben deze avond niet gezocht naar doodsadders maar 
een andere belangrijke Australische traditie hoog 
gehouden, bier drinken. 
De volgende morgen, her begon allicht te worden, 
en nadat ik me nog half slapend, met een knetteren
de hoofdpijn uit de tent rolde zag ik pas de omge-
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ving. 
De ochtenddauw lag op de droge vegetatie, hoofd
zakelijk Eucalyptusbomen en Spinifex-gras, de 
bodem bestond uit rood zand. We zaten aan een 
kleine open plek, waarin de vroege ochtenduren een 
paar kangoeroes aan her grazen waren en mij nauw
lettend in de gaten hidden. Een srukje verderop zat 
een groepje Gallah papegaaien zaden uit her Spinifex 
re halen. Ja, her was mooi en rusrig, tot de rust grof 
verstoord werd door her oorverdovende geluid van 
een grote groep van honderden krijsende kaketoes, 
die overvloog. Pascal was nu wakker en kwam ook 
de tent uitgerold, met dezelfde symptomen als waar 
ik mee opstond. 
We besloten een kop koffie te drinken en war te 
eten, alvorens we gingen zoeken naar doodsadders. 
In de verte hoorden we her geluid van een auto, dit 
was Peter. Wie moest her ook anders zijn op dit tijd
stip en in een afgelegen gebied als dit. We pakten 
onze slangenhaken, pinners en zakken. 
Her was nog vroeg en de ochtenddauw lag nog op de 
planren, dit zou de beste tijd zijn om doodsadders te 
vinden, omdat die op dit tijdstip uit hun schuil
plaatsen onder het Spinifex-gras vandaan zouden 
komen om te drinken en de eerste zonnestralen op 
te vangen. 
Na vier uur lang onder elke pol Spinifex-gras geke
ken en niets gevonden te hebben, gaven we de moed 
voor deze ochtend maar op en besloten we om her 
later op de dag nogmaals te proberen. We besloten 
om terug te gaan naar de tenten en met de auto naar 
Iron Baron te rijden om te kijken of we daar mis
schien war andere dieren konden vinden. Iron Baron 
is een spookstadje bij een oude ijzermijn en her was 
ongeveer 20 minuten rijden vanaf onze kampeer
plaats. 
Op weg naar Iron Baron riep ik: stop Peter, een 
slang. Een 2 meter lange Westelijke Bruine Slang 
(Pseudonaja nucha/is) kroop over de weg. We stopten 
de auto en sprongen eruit, een korte sprint en ik had 
haar bij de staart, de pinner achter de kop. Een mooi 
vrouwtje met zwarte vlekken over her gehele lijf. We 
besloten haar mee te nemen, zodat ze mee kon doen 
in her melkprogramma op her lab. 
Aangekomen in Iron Baron bleek, dat het stadje wat 
daar ooit stond met de grond gelijk gemaakt. was. 
Her bestond aileen nog maar uit hopen schroot. De 
wildernis had her heft al in handen genomen ~n her 
afgebroken stadje was overgroeid met de plaatselijke 
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vegeracie, war namurlijk ideale schuilplaarsen voor 
repticlen schiep. 
Zo begonnen we dan ook srukken golfplaat en ande
re resren op re rillen in de hoop war repticlen re vin
den. Dit was dan ook zeker nier voor niers, wam al 
gauw bleek dar er een rijke fauna aanwezig was 
onder de stukken puin. Her begon er dan ook op re 
lijken of er onder elk smk war je oprilde een 
Dennenappelskink ( Trachydosaurus rugosus) zar. 
Deze vrij fors gebouwde skink is een veel voorko
mend dierrje in Ausrralie. Als hij zich bedreigd voelr, 
sperr hij zijn bek wijd open en maakt hierbij een luid 
hissend geluid, alsof er een fiersband leeg loopt. 
Hierbij is dan ook duidelijk de lange blauwe tong re 
zien, zoals we die bij Blauwrongskinken ( Tiliqua 
occipitalis) ook kennen. Ook dit laarste dier is een 
vrij veel voorkomende verschijning in deze comrei
en. 
Voor de Dennenappelskink hebben de Ausrraliers 
veel bijnamen, zoals "Bobtail lizard", "Sleepy lizard", 
maar de meest gebruikre naam moer toch wei " 
Singleback" zijn. AI deze namen zijn onder andere re 
danken aan her feit dar de staarr vaak verward wordr 
met de kop, war dir dier dan ook een grappig uirer
lijk geeft. 
Ook veel voorkomend onder her puin waren de vcle 
soorren gekko's, die hier schuilden tot de schemer 
intrad. Naar aile waarschijnlijkheid waren de 
mooisre gekko's toch de Diksraartgekko's 
( Underwoodisauru.s millir) en de Knobbelsraarrgek
ko's (Nephrurus stellatus), deze kleine grondgekko's 
met hun koddige uiterlijk en blufferige gedrag waren 
dan ook een lust voor her oog. Bij bedreiging gingen 
ze hoog op de pootjes staan, waarbij ze met open bek 
schreeuwden en hun belager aanvielen, in dir geval 
mijn hand. Andere gekko's die we onder her puin 
vonden waren Heteronotia binoei en diverse soorren 
Diplodactylus. 
Her was rond 15:00 uur en we besloren maar weer 
eens rerug te gaan richring onze rem, aangezien de 
temperamur nu erg hoog was. Op de terugweg 
waren de enige dieren die we nog zagen 
Baardagamen (Pogona vitticeps), die zich lagen op re 
warmen op her wegdek. War mij zeker opviel aan de 
baarden die ik zag in Ausrralie, is dar de kleuren ver 
uireenlopen. Zo zag je rode, gele en diverse kleursla
gen bruine dieren. Ook vond ik de dieren er forser 
uirzien dan de Baardagamen die in Europa gehou-
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den worden. Namurlijk zal hier ook wei een factor 
van imeclt aan vasrhangen. Een ding is zeker, hoe
vee! Baardagamen je ook al gezien hebr in je Ieven, 
deze dieren in her wild zien, geeft je er toch een 
andere kijk op en her is zeker nier iers om aan her 
oog te Iaten ontgaan. 
Eenmaal rerug bij de rent zagen we een kleine fel -
groene slang (Piasticus rubberensis). Wij waren door 
onze collega's in her lab al ge"informeerd over de 
eeuwenoude, flauwe grappen van Peter, waar deze 
mooie rubber slang ook onder viel. We besloten dir 
spel maar mee re spclen om Peer ook z'n plezierrje te 
gunnen. 
We zouden die avond terug gaan naar Whyalla om 
de nachr door te brengen in een caravanpark, dus 
begonnen we onze spullen maar in re pakken. Na 
alles in de auto gegooid te hebben gingen we nog 
even op zoek naar war repriclen. Na een half uurrje 
zoeken vond ik eindelijk enig teken van Ieven, op 
een omgevallen boom lag een Geclkop Zweepslang 
(Demansitt psammophis) zich in de laarsre zonnesrra
len van de dag op te warmen. De Geelkop 
Zweepslang is een slanke slang die behoorr tot de 
cobra-achtigen (familie Elapidae). Her gif van deze 
soon is gclukkig maar heel zwak en hij gebruikt dit 
om kleine hagedissen en kikkers re doden/verlam
mcn. 
Na ecn uitgebreide fotoscssie mer dir dier begonnen 
we aan de rerugweg naar Whyalla, war ons nog een 
uur zou kosren. 
We moesrcn langzaam rijden over deze "dirt road" 
aangezien we geen vierwiel aandrijving hadden. 
Overal schoren de Emoes, Kangoeroes en Wallabies, 
die hier veel voorkomen, weg. Her probleem mer 
deze dieren is dar ze eerst wegrennen en dan weer 
doodleuk voor de auto springen, waardoor je de gek
ste kapriolen uit moer halen om ze re ontwijken. 
Aangekomen op de Lincoln Highway konden we 
weer war door rijden, een aanral keren zijn we nog 
gestopr om te kijken naar war dode dieren langs de 
weg. Deze besraan vooral uit Baardagamen (Pogona 
vitticeps) en Dennenappelskinken, omdat deze zich
zelf graag opwarmen op her asfalr van de weg. 
Gclukkig zagen we ook nog levende exemplaren 
langs de weg zitten en je moest er maar niet bij na 
dcnken dar deze hetzclfde lor konden ondergaan als 
hun dode soorrgenoren. Even later stopre Peter, 
omdar hij war gezien had. We stapten uir de auto en 
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ja hoor, daar liep een Moloch (Moloch horridus) met 
een rrage gang langs de weg. Van aile Ausrralische 
reprielen moer dir d ierrje roch her meesr apart zijn. 
D ir kleine dierrje leefr uirsluirend van kleine zwarre 
mieren, en dan nog alleen de soorren die zich ver
plaarsen door in een rij achrer elkaar aan re wande
len. De Moloch gaar dan ook rusrig langs de zijlijn 
sraan en likr een voor een de mieren op. Ook houdr 
dir dier er een aparre manier op na om re drinken, 
hij gaar mer z'n lichaam in een ondiep plasje water 
liggen en rransporreerr her water via kanaalrjes over 
de buik naar zijn mondhoeken. Na dit dier uirge
breid bekeken en gefotografeerd re hebben vervolg
den we onze weg weer richring Whyalla. 
Die nachr bleven we in her caravanpark, war gelegen 
was aan de Spencer Golf. Her water van de golf is 
helder blauw en zier er aanlokkelijk uir om er een 
duik in re nemen, maar dir wordr helaas afgeraden 
door de mensenhaaien, die er veelvuld ig voorko
men. Dir komr door de visverwerkingfabriek op een 
paar kilometer afsrand van W hyalla. 
De volgende morgen zouden we vroeg uir de veren 
gaan om die dag nog even op Tiddy W iddy Beach re 
gaan kijken. Tiddy W iddy Beach ligr aan de andere 
kant van de Spencer Gulf, ongeveer rwee uur rijden. 
Aangekomen bij Tiddy Widdy gingen we op jachr. 
Her gebied was een paar kilometer lang en besrond 

Dennenappelskink Trachydosaurus rugosus 
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uir zandduinen, die tot zo'n 500 meter van de kusr
lijn aflagen. Deze waren begroeir mer droge grassen, 
!age stekelige struiken en war kleine boompjes. Her 
strand zelf was bezaaid mer srukken drijfhour. 
Overal waren sporen re zien van varanen, die langs 
her strand naar dode zeedieren zochten om te veror
beren. lk hoopre een van deze Gould's Varanen 
( Vamnw gouldit) re kunnen zien . Gould 's Varanen 
zijn vrij fo rse dieren, die wei zo'n 1.6 meter lang 
kunnen worden. Ook is dit de varaan met her 
groorsre verspreidingsgebied op her Australisch con
tinent. 

De d ieren die we her meeste vingen waren 
Baardagamen (Pogona barbata) die zich lagen op te 
warmen boven op de struiken. Deze dieren waren 
duidelijk een sruk forser dan P. vitticeps. Ook bij 
deze soorr liepen de kleuren nogal uireen, van gel ig 
tot rood en zelfs zwan. Verder waren er de nodige 
Blauwtongskinken en Dennenappelskinken. We 
konden zien dar er in dit gebied veel reken voor
k-.vamen, aangezien ieder dier dar we vingen er wei 
een paar bij zich droeg. 
Na menig sruk golfplaar, hour en srenen re hebben 
omgekeerd vonden we een paar Maskerslangerjes 
(Suta spectabilis), een klein oranjerood slangerje met 
een blauwe ring rond de nek. De dierrjes waren niet 
groter dan 35 em. Ze voeden zich hier hoofdzakelijk 
mer Srekelstaartgekko's (Diplodactylw intermediw). 
Ook waren in dir gebied een aanzienlijk aanral 
Geverfde Agamen ( Ctenophorus pictus) te zien, de 
mannerjes van deze soorr zijn fel gekleurd mer een 
rode kop, welke kleur doorloopr over de rug naar de 
sraarr, de keel is fel blauw, welke doorloopr over de 
flanken, de borst is geel. Verder is her lichaam gere
kend met strepen en vlekken in zwart en wit. De 
vrouwrjes daarentegen zijn bruin van kleur, mer een 
nen ekening op de rug besraand uit gelig bruine 
vlekken. De mannen waren gemakkel ijk te vinden, 
aangezien ze overal lagen te zonnen, maar de vrou
wen leken onvindbaar wrdat we een hollerje vonden 
waar een kopje uitstak. De vrouwrjes leefden rond 
deze rijd in kleine ca. 15 em diepe helen en droegen 
allemaal eieren bij zich. 
Her was regen her einde van de middag en we beslo
ren om rerug re rijden naar huis. 
We liepen richring auw wr ik nog een groor sruk 
golfplaar onrdekre. Ik kon her dan ook nier Iaten om 
ook dir sruk nog even op te rillen. Ik tilde her sruk 
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langzaam op, keek eronder en zag rot mijn grote 
blijdschap een kleine Gould's Varaan met een 
lichaamslengte van ongeveer 40 em. De kleine rak
ker nam ook geen aanstoot om weg te rennen, en ik 
verbaasde me er enigszins over hoe rustig her dier 
zich gedroeg roen ik haar oppakte. 
De dag was over, we reden rustig naar huis en lieten 
dit weekend nog even bezinken. Her was weer een 
van de perfecte excursies, die dit jaar "backpacken" 
met zich mee gebracht had. 

A FIELD TRIP IN THE MIDDLEBACK 
RANGES, SOUTH AUSTRALIA 

August 1999 the author visited Australia and wor
ked for some time at Tanunda, for the Venom 
Supply Laboratory. 
During this time a field trip was organized in the 
Middelback Ranges, with the object of finding 
Acanthophis species. The participants were exploring 
an area near Whyalla. The vegetation consisted of 
Spinifex-grass and Eucalyptus-trees. Although the 

considerable efforts were made ro find the desired 
snakes, none were found. They decided to visit Iron 
Baron, a deserted settlement nearby. A Western 
Brown Snake (Pseudonaja nucha/is) was collected. 
Large numbers of Bobtail lizards ( Trachydosaurus 
rugosus) were spotted, as were several species of gec
kos ( Underwoodisaurus millii, Nephrurus stellatus, 
Heteronotia binoei and several species of 
Diplodactylus). Moreover several Pogona vitticeps 
were seen, as well as a Demansia psammophis. On the 
route back ro Whyalla several P. vitticeps, some of 
them dead, and a Moloch horridus were found. 
The next area that was visited was the Spencer Gulf 
at Tiddy Widdy Beach, where Pogona barbata, 
Tiliqua occidentalis and Trachydosaurus rugosus were 
seen. Several orange-red snakes (Suta spectabilis) 
were found. In this area they feed mainly on 
Diplodactylus intermedius. Large numbers of 
Ctenophorus pictus were spotted, almost all of them 
were males. Females were pregnant and were hiding 
in shallow burrowings. Beneath a sheet of corruga
ted iron a juvenile ~ranus gouldii was discovered. 

GIFBETEN DOOR RATELSLANGEN WAARVAN MEN DACHT 
OAT ZE DOOD WAREN. 

Samenvatting van een arrikel uit een medisch tijdschrift. 
Jur ter Borg 

Nieuwemeerdijk 253 
1171 NP Badhoevedorp 

In de V.S. worden regelmatig mensen door ratelslan
gen gebeten. Dit artikel gaat over dergelijke slacht
offers, die in de periode juni 1997 rot april 1998 
werden aangemeld bij een toxicologisch centrum 
voor slangebeten. Her betrof 34 patienten, waarvan 
er vijf, allen mannen tussen de 20 en 48 jaar, waren 
gebeten door dieren die dodelijk waren gewond en 
verondersteld werden dood te zijn. 
Patient I sloeg een ratelslang met een sruk hour op 
de kop, tot her dier bewegingloos was. Toen hij hem 
oppakte werd hij in zijn rechter wijsvinger gebeten. 
De patient werd behandeld met tegengi£ 
Patient 2 schoor een ratelslang diverse malen door de 
kop en zag gedurende drie minuren her dier nier 
meer bewegen. Toen hij hem op tilde beet de slang 
hem in de rechter wijsvinger. De man werd behan-
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deld met tegengif. 
Patient 3 schoot een slang en onthoofdde die daar
na. Toen hij de kop oppakte werd hij in zijn rechter 
wijsvinger gebeten. Zijn vinger moest worden geam
puteerd. 
Patient 4 werd in zijn linker ringvinger en zijn rech
ter wijsvinger gebeten door een afgehakte kop van 
een ratelslang, die vijf minuten niet meer had bewo
gen. De man werd behandeld met tegengi£ 
Patient 5 werd gebeten in de linker wijsvinger door 
een ratelslang waarvan hij dacht dar hij gedood was 
door diverse schorwonden, waaronder een in de 
kop. Hij werd gebeten roen hij probeerde de ratel 
eraf te snijden. De man werd behandeld met tegen
gif, maar onrwikkelde een anaphylactische reactie. 
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Het blijken met name jonge mannen te zijn, vooral 
als ze ook nog onder invloed van alcohol verkeren, 
die dit soort ongelukken overkomt. Er wordt aan
bevolen bij voorlichting om slangebeten te voorko
menook aandacht te besteden aan het gevaar dat 
uitgaat van pas gedode slangen. 
Gelukkig verwacht ik niet dar de lezers van dit tijd
schrift regelmatig ratelslangen te lijf gaat met stuk
ken hour of met een geweer. Toch lijkt me het opra
pen van een ogenschijnlijk dode (gif)slang typisch 
iets war terrariumhouders en herpetologen bijna 
vanzelfsprekend zullen doen. Gezien her boven
staande lijkt een waarschuwing op zijn plaats. 

LITERATUUR 

Suchard, J.R. & F. LoVecchio, 1999. 
Envenomations by Rattlesnakes Thought to Be 
Dead. The New England Journal of Medicine 
340:24 biz 1930. 

AANVULLING 

Via de Ontwaakt van 8 februari 2000 werd boven
staande bericht nogmaals aangehaald, ditmaal met 
de New Scientist als bron. Een afgehakte slangen
kop zou nog tot een uur na de dood proberen 
voorwerpen aan te vallen. Oit zou op een reflexbe
weging berusten, die wordt opgewekt door de infra
rood-sensoren in de warmtegevoelige organen tus
sen neus en oog van de dieren, die de lichaams
warmte zouden waarnemen. De onthoofde ratel
slang moet volgens Dr Suchard behandeld worden 
als een hele korte slang. Als je er echt aan moet 
komen, raadt hij ·aan een hele lange stok te gebrui
ken. 

}ur ter Borg 

CD-BESPREKING 
Jur ter Borg 

Nieuwemeerdijk 253 
1171 NP Badhoevedorp 

AUSTRALIAN FROG CALLS 
Tropical North-east (code NASO 03) 
David Stuart, Nature Sound. 
P.O.Box 256 
Mullumbimby 
NSW 2482 Australia 
Email: nemarotu@om.com.au 

± f 25,00 

CD-BESPREKING 
Een aflevering uit een serie CO's en audiocassettes 
van natuur- en vooral kikkergeluiden uit Australie. 
Oeze CD heeft een speelduur van 69 minuten 17 
seconden en bevat, naast een. inleiding van 3 minu
ten 30 seconden, de geluiden van 67 kikkersoorten, 
dar zijn, op vijf na, aile soorten die in de beschreven 
regio voorkomen. 
Ze omvat )eden van alle vijf Australische kikkerfa
milies en de geluiden zijn ook als zodanig gegroe
peerd. Het betreft in ieder geval steeds per soort het 
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geluid van een of enkele exemplaren, en daarnaast 
van diverse soorten ook de echte kwaakkoren. Elk 
geluid wordt gevolgd door de Australische en de 
wetenschappelijke naam, op smaak gebracht met 
een onvervalst Australisch accent. Het noemen van 
de naam achter her geluid zou een didactische 
reden hebben. De geluiden zijn voorzover ik kan 
beoordelen kwalitatief zeer goed. 
De bijgeleverde gedrukte informatie bevat naast 
een algemeen verhaal, een lijst met voor elke soon 
de Australische en de wetenschappelijke naam, de 
tijdsduur van de opname(s) en de plaats waar elk 
geluid is opgenomen. Daarnaast is er een lijst met 
per soort summier het type leefgebied en de status, 
al dan niet bedreigd, van de dieren.De schrijver 
beveelt aan de CD te gebruiken in combinatie met 
het boek "Reptiles and Amphibians of Australia 
van Harold G. Cogger (1996), het standaardwerk 
van de Australische Herpetofauna. Ik beschouw 
deze CD, evenals vermoedelijk de andere uit deze 
serie een "must" voor herpetologisch ge'interesseer-
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den die naar Australie willen afreizen. 
En wie weer kunnen de geluiden ook worden 
gebruikt om eventueel in Nederland verblijvende 
Australische kikkersoorten te srimuleren tot voorr
planting. Maar voor ons slag mensen is her vooral ook 
gewoon leuk om deze CD re beluisteren. Helaas zal 
de CD in Nederland vrij moeilijk re verkrijgen zijn, 
maar misschien biedt her internet uirkomst. Nog 
makkelijker, vind iemand die naar Australie gaat. 

In de serie zijn verder verschenen: 
CD: Australian Frog Calls, Subtropical East (70 
soorten, 71 minuten, NASO 02) 

Audiotape: Australian Frog Call Series, 
Frog Calls of Brisbane and South-eastern 
Queensland (51 soorten, 60 minuten, NASO 04) 
Frog Calls of North-eastern New South Wales (51 
soorten, 60 minuten, NASO 05) 
Frog Calls of the Greater Sydney Basin (38 soor
ren, 60 minuren, NASO 06) 

Jur ter Borg 

TARENTOLA DELALAND/1, EEN GEKKO VAN 
DE CANARISCHE EILANDEN. 

INLEIDING 

Aanvullende waarnemingen. 
Jur rer Borg 

Nieuwemeerdijk 253 
1171 NP Badhoevedorp 

Foro's van de auteur. 

In dit artikel wil ik graag voortborduren op een eer
der artikel van mijn hand (BORG 1991), waarin ik 
de verzorging van deze soon in her terrarium 
beschrijf. 

Tarentola delalandii is een van de endemische gek
ko's van de Canarische eilanden. Elk van de eilan
den wordt bewoond door slechrs een soort gekko, 
m.u.v. Tenerife, waar ook de ingevoerde soorten 
Tarentola mauritanica en Hemidactylus turcicu: 
voorkomen. T. delalandii komt voor op de eilanden 

Lacerta 58( 6) * 2000 181 



Padnrcis mumlis man 

Tenerife, La Palma en op de Roques del Salmor, rcn 
noorden van Hierro. Voor ecn uirgcbreide beschrij
ving van de herperofauna van de Canarische eilan
dcn raad ik aan BISCH O FF ( 1985a, 1985b) re 
raadplegen. 
Her klimaar op deze eilanden is oceanisch-subrro
pisch, maar in de hogere gebieden van Tenerife valr 
regelmarig sneeuw. T delnlnndii is ror op 1800 m 
hoogrc waargenomen. 
De soorr sraar bekend als een bodembewoner, die 
zich graag versropr russen en onder srenen, maar ze 
worden soms ook op bomen en muren gezien. 

VERZORGING 

Thans houd ik de dieren vergelijkbaar mer de sirua
rie van 1991. Er zijn rwee kweekgroepjes, elk in een 
rerrarium mer afm eringen van respecrievel ijk 
50x40x30 en 50x40x50 em (lxbxh). De bakken wor
den verwarmd met een 25 W gloeilampje en verlichr 
mer een TL-buis of een spaarlamp. Hierin zinen een 
man en rwee rot drie vrouwtjes. Daarnaasr heb ik 
d iverse bakjes van uiteenlopende afmeringen, waar
in ik de jongen huisvesr. Bij voorkeur houd ik elk 
jong aparr in een klein bakje, in maar varierend van 
30x 15x30 ror 25xl5x 15 em (lxbxh). De bakjes wor
den deels verwarmd mer een per nveeral in serie 
geschakeld 15 W gloeilampje (effecrief dus 7,5 W), 
deels mer een warmrekabelrje onder de bakjes. 
Boven een rij bakjes hangr een TL-buis van 36 W. 
Meesral ben ik genoodzaakr de dieren re combineren 
mer een of meerdere Podnrcis lilfordi, of als de aan
was re groor is nog enkele T defnlandii. 
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Aile hierboven beschreven bakken ZIJil sparraans 
ingerichr mer zand op de bodem en srukken schors 
of Aagsrone rechrop regen de achrerwand. I-lier vin
den de dieren zonder probleem een schui lplaars. 
Daarnaasr heb ik momenreel een bak mer iers oude
re jongen, nakweek uir 1999, die ik genoodzaakr 
ben in een groep re huisvesren. Zo heb ik nu een bak 
van 40x30x60 em (lxbxh), waarin ik derrien jongen 
van vorig jaar huisvesr. Bij een zo grore bevolkings
druk is her moeilijk voor de dieren om hun eigen 
plaarsje re vinden achrer smkken schors of Aagsrone, 
dus ik heb hier geprobeerd aan oppervlakrevergro
ring re doen. Ik heb over de hele achrerwand spleren 
geconsrrueerd , waar elk dier zijn plaarsje kan vinden. 
Dir is vrij eenvoudig re doen door plaarjes rempex 
op re stapelen (regelmarig spleten open laren) mer 
behulp van sil iconenkir. Her geheel besrrijk je 
nveemaal goed mer regellijm en vervolgens verf je 
her geheel mer larex-muurverf, die je mer war klcur
srof op kleur kunr brengen. In de nacre verf kun je 
nog war zand srrooien, voor een berer houvasr voor 
war minder goed klimmende hagedissen . Zo creeer 
je een soorr Bijlmer-Aar voor gekko's. In deze bak 
zirren derrien jonge gekko 's, meesral een, soms nvee 
per spleetje. 
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Padarcis murnlis vrouw 

Deze bak wordr verwarmd en verlichr mer een gloei
lampje van 15 W nabij de bodem en drie halogeen
lampjes van 20 W bovenin. 
De drie grootste bakken zijn verder aileen nog aan
gekleed met een kunsrstof hangplamje. 
De dieren worden voornamelijk gevoerd mer kre
kels, meelwormen (buffalowormen voor de klein
tjes) en wasmotlarven en wasmonen. De krekels, 
meelwormen en buffalowormen worden vooraf 
alrijd gevoerd met Carmix. Thans voeg ik aan her 
drinkwarer 2 ml Mulrivit (Bogena) en een rheelepel 
melkzure kalk per li ter toe. Dir wordt rwee keer per 
week verversr. Verder liggen er alrijd stukjes sepia in 
de bak. 

GEDRAG 

De waarneming h icrvan is, zoals u ook in mijn vori
ge artikel kunt lezen, een groor probleem bij deze 
dieren. Ze zijn namelijk nooit te zien en tot voor 
kort zou ik hier ook bijna geen zinnig woord over 
kunnen zeggen. Maar daags na de inwijding van de 
"Bijlmer-bak" was ik in Staat voor her eerst waarne
mingen aan her gedrag re doen . Let wei , ik houd 
deze soort al s inds zomer 1989. 
Zo kan ik ze eindel ijk eens zien eren en blijkr hun 
voorkeur voor wasmorlarven. War ook opvallend is, 
is dar ze in de zekerheid dar er steeds een goede 
schuilplaars in de buurt is, ook sneller geneigd zijn 
ui t hun spleerje re spurten achrer een prooi aan. Een 
dergelijke reacrie wordt vooral opgeroepen door vlie-
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Tarentaln delnlandii in rempex-achrerwand. 

Tarentaln delnlandii rusrig zinend in 
hun "eigen" spleerje. 
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gende insecren als wasmotten en vliegen. 
Ook blijkt, dar ze liever niet te dicht op elkaar zit
ten. Als een gekko in de spleet van een andere komt, 
dan proberen ze elkaar eerst hieruir te verjagen. Dar 
doen ze door met een (voor zover mogelijk) hoge 
rug, kwetterende geluidjes makend, op elkaar af te 
lopen. Vaak ruimt de kleinste her veld, soms blijven 
ze allebei zieten, maar altijd zo ver mogelijk van 
elkaar weg. 
Ik denk dar her sysreem van de spleerjes erg handig 
is voor schuwe hagedissen. Ook Podarcis lilfordi 
blijkt opeens zeer goed zichtbaar in een dergelijke 
bak. Echt heel anders dan onder normale omstan
digheden. Vandaar dar ik heb besloren al mijn terra
ria in de loop der tijd te voorzien van een dergelijke 
achrerwand (ik grassier namelijk in schuwe hagedis
sen). Misschien is her oak een tip voor andere hou
ders van gekko's of schuwe hagedissen. 
In de loop der tijd heb ik wel war waarnemingen 
kunnen doen aan her eileg gedrag. Meestal beginnen 
de vrouwrjes tc graven in de avondschemering, als de 
lampen bijna uitgaan. Ze graven op de warmste 
plek, vlak onder de gloeilamp. Regelmarig zie ik drie 
vrouwtjes tegelijk naast elkaar graven, zonder dar ze 
elkaar daarbij lijken te hinderen. De vrouwrjes gra
ven mer hun achrerporen in her volgende systeem. 
Eerst wordr er met de ene achterpoot zes maal 
achterelkaar war zand weggegooid, dan zes maal met 
de andere poor. Dit gaat met behoorlijk veel krachr, 
her zand wordt ongeveer 20 em weggeslingerd. 

VOORTPLANTING 

Mijn conclusie in 1991 was, dar de dieren probleem
loos te kweken waren. Oat is nog steeds zo. Ook ver
meldde ik, dar ik probeerde de broedtemperaruur 
(maximaal 29-30°C) war re varieren met behulp van 
een automatische diminsrallarie, omdat ik verwacht
te dar een constance broedtemperaruur zou zorgen 
voor jongen van slechts een geslachr. Mijn vermoe
den bleek juist te zijn. Eigenlijk zijn er tot voor kort 
aileen maar vrouwrjes geboren. De mannetjes uit 
mijn kweekgroepjes zijn dan ook ongeveer 14 jaar 
(wildvang man) en 10 jaar (nakweek man, vermoe
delijk spontaan in her terrarium uitgekomen). 
Overigens lijken vrouwrjes war minder oud te wor
den, mogelijk is de aanslag, die her leggen van eieren 
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op de condirie van her vrouwtje doer, roch erg 
belastend. Bij kunsrmatig uitbroeden bij constance 
of niet voldoende varierende temperaruur worden er 
aileen vrouwtjes geboren. Ook Pier Mantel (pers. 
med.) verrelde me dar hij nooit mannetjes van deze 
soort heeft weren te kweken. Maar er zijn gelukkig 
lichrpuntjes. Her feit dar er toch een keer een man
netje is geboren geeft al een aanwijzing. 
De laarsre jaren experimenteer ik war met de broed
temperaturen. In plaars van de rhermosraat van de 
broedbak via een auromarische diminsrallarie te sru
ren, wordt deze nu geregeld door een rijdklok, waar
door er nog meer variarie in de broedtemperaruur 
ontstaat. Ik probeer de eieren bij kamertemperaruur 
uir te Iaten komen (lukt nier zo best), ik graaf de eie
ren war later op enz. Daarmee heb ik her idee dar er 
wei eens manncrjes worden geboren. Ik heb hiervan 
een echt bewijs. 
Op 20 mei 1999 heb ik een groepje van vijf jongen 
uir 1998 overgedragen aan Ger Neimeier uit 
Opperdoes. De dieren zaten enkele maanden in een 
apart terrarium, waar voorheen geen andere T. dela
landii hadden gezeten. Ook zijn ze nier in contact 
geweest mer een van de volwassen mannen. 
Vervolgens zijn in dit bakje enkele jonge P. lilfordi 
gehuisvest, tot 9 september, waarna de verlichting en 
verwarming zijn uitgeschakeld. Op 9 oktober werd 
her bakje uitgeruimd om opnieuw te worden inge
richt. Wie schetst mijn verbazing dar er zich twee 
jonge T. delalandii in her bakje bevonden, kennelijk 
in goede conditie. In de bak zaren nog steeds war 
krekelrjes en buffalowormen, water mocr er gedu
rende langere rijd niet meer zijn geweesr. De volgen
de conclusies zijn hieruit te trekken: 
I) Bij de vijf jonge gekko's moet minimaal een 

man en een vrouw hebben gezeren. 
2) Srerkere variarie in broedremperaruur is de weg 

om oak mannetjes te kweken. 
3) De dieren kunnen zich binnen een jaar voort 

planten. 
4) De dieren hebben, in ieder geval bij lagere rem-

peraruren, weinig water nodig. 
Er is dus nog hoop voor de roekomsr. Mogelijk kan 
er zo een popularie in gevangenschap behouden blij
ven. 
Kweekresulraten van de laatste jaren: 1996 10 exem
plaren, I997 II exemplaren, 1998 11 exemplaren, 
1999 20 exemplaren. In 2000 zijn reeds enkele jon-
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gen geboren. Bij deze soort is her overigens weer 
moeilijk de jonge dieren aan de man re brengen. 

CONCLUSIE 

T. delalandii is eenvoudig rot voorrplanting re bren
gen. Bij kunsrmarig uirbroeden van eieren bij con
stante of weinig varierende remperaruur worden uir
sluirend vrouwtjes geboren. Waarschijnlijk is de 
oplossing voor dir probleem een srerkere variatie van 
de broedtemperatuur, bijvoorbeeld door de verwar
ming van de broedstoof 's nachts uit te schakelen. 
Een schuwe diersoorr als T. delalandii kan toch goed 
geobserveerd worden door de achterwand van her 
terrarium zodanig te ontwerpen, darer veel spleten 
ontstaan waar van voren ingekeken kan worden. 
De dieren zijn voor her overige niet moeilijk te hou
den. 

Jur ter Borg 
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TARENTOLA DELALANDIJ, A GECKO 
FROM THE CANARIES. SUPPLE
MENRARY OBSERVATIONS 

This article is a continuation of an article dated 
april-may 1991 (BORG 1991). 
T. delalandii is a gecko from Tenerife, La Palma and 
the Roques del Salmor. The animals are very timid 
and behaviour is rarely seen. A possible solution is 
the construction of crevices rhat can be visually 
inspected. This can be done using polystyrene plates 
that can be stacked against the backside of the terra
rium, using silicone paste. The polystyrene is cove
red with cement-based glue for ceramic riles and 
painted with latex-paint. The animals prefer a crevi
ce for themselves. Two animals in one crevice first 
try to impress each other by humping their back and 
making chirping sounds. Often the smallest one lea
ves, but sometimes both animals are staying, 
although at opposite sides of the crevice. An abun
dance of hiding places like this makes them more 
eager ro leave the crevice to chase a prey. 
An important problem is the fact, that artificially 
incubated eggs (29-30°C) only give rise to females. 
A sharp daily variation in the incubation temperatu
re seems to be a solution, since switching off the hea
ting source of the incubator during the night has 
resulted in hatching of at least one male. 
The animals are capable to reproduce themselves 
within one year after hatching. 
Females will bury their eggs in rhe sand just below 
the heating source (electric bulb). They start digging 
at the end of the day, sometimes three animals at the 
rime. They are digging with their hind-feet, first six 
rimes with one side, then six rimes with the opposi
te side. Sand is thrown away for about 20 em. 
These animals are not difficult to keep and to breed 
in captivity. 

EEN KOSMOPOLITISCHE SCHILDPAD 
Jur ter Borg 

Nieuwemeerdijk 253 
1 1 71 N P Badhoevedorp 

Foro's van de auteur. 

AI vele jaren worden Roodwangschildpadden 
( Trachemys scripta elegans) in Nederland gehouden 
als huisdieren. De dieren zijn in her algemeen inge-

voerd als babyschildpadjes regen een zeer laagdrem
pelige prijs, war veel mensen heeft verleid tot een 
impulsaankoop. Gebleken is, dar veel van deze die-
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ren, door onkunde en tekortschietende verzorging, 
het eerste levensjaar niet hebben overleefd. Oat is 
jammer en onnodig, want bij goede verzorging zijn 
de dieren uitstekend te houden in gevangenschap. 
De wei overlevende dieren blijken, door hun toene
mende grootte, deels terecht te zijn gekomen in 
schildpadden opvangcentra of te zijn uitgezet in de 
"natuur". 
Zo zwemt er bijvoorbeeld in een vijver in het 
Rembrandtpark in Amsterdam al jaren een groepje 
Roodwangschildpadden. Kans dar het ooit een plaag 
wordt is zeer klein. De lage zomertemperaturen in 
ons land maken het zeer onwaarschijnlijk dat de die
reo zich ooit in her wild zullen voorplanten. Mocht 
het uitbroeden van de eieren tijdens een extreem 
warme zomer ooit lukken, dan zouden in dat geval 
aileen mannetjes worden geboren. De broedtempe
ratuur is bij deze dieren namelijk bepalend voor het 
geslacht van de dieren. 
Ook zijn er meldingen elders uit Europa. ARETS 
(2000) meldt bijvoorbeeld Roodwangen in een 
stuwmeer bij St. Remy. Naarmate de uitgezette die
reo zich in zuidelijker regionen bevinden, neemt 
natuurlijk de kans dat ze zich kunnen voortplanten 
toe. Dit zou een blijvend negatief effect kunnen heb
ben op de regionale flora en fauna. 
Het is te verwachten, dat ook elders in de wereld 
Roodwangschildpadden zijn terechtgekomen. Deels 
zal dit gaan om handel in huisdieren, deels om han
del voor consumptie doeleinden, bijvoorbeeld naar 
China (WILLIAMS 1999). AI naar gelang van de 
plaatselijke omstandigheden kan de al dan niet 
moedwillige introductie van deze dieren succesvol 
verlopen. Zo was ik dit jaar in Japan en bezocht daar 
de Todai-ji tempe! in Nara. Naast de tempelligt een 
grate vijver en daar nam ik een volwassen 
Roodwangschildpad vrouw waar. Dit gebied in 
Japan ligt erg zuidelijk, namelijk ter hoogte van 
Californie en Noord-Afrika. Potentieel kan deze 
soort zich hier dus voortplanten. Zie ook bijgevoeg
de klimaatgrafiek. 
Japan kent overigens ook een traditie van her hou
den van exotische dieren, inclusief her uitzetten van 
overtollige dieren in de "natuur". Her is dus zeker 
niet uitgesloten dat dit dier vaste voet krijgt in 
Japan. 
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A COSMOPOLITAN TURTLE 

Introduction of the Red-eared Slider (Trachemys 
scripta elegans) in Europe is discussed. It is not unli
kely that these animals can propagate in southern 
area's, thus being a threat to the endemic flora and 
fauna. Intentional or accidental introduction in 
other parts of the world, as a result of the trade in 
pets or for consumption, is possible too. The author 
visited Japan and noticed there a female Red-eared 
Slider in a pond at the Todai-ji temple in Nara. This 
area is located at the same geographical latitude as 
California, so it is not unlikely that this animal can 
gain a foothold in Japan. 
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Roodwangschildpad (Trachemys scripta elegnns} in de vijver van de Todai-ji tempe! in Nara 

Todai-j i tempe! in Nara 
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INLEIDING 

KLIMATEN 1 
N. de Leeuwen P. Floor 
p/ a Oude Elburgerweg 5 
8094 PO Harremerbroek 

Her houden van rerrariumdieren berekenr, dar we levende wezens uir hun naruurlijke milieu halen om ze 
onder re brengen in een omgeving die in aile opzichren kunsrmarig is. Klimaar, voedsel, ruimre en de samen
srelling van de popularie, opal deze rerreinen zullen we moeren afwegen war wenselijk en haalbaar is. 
De ware liefhebber hoorr in deze een combinarie van inzer en wijsheid re ronen. Inzer om her maximale re 
bereiken, op welk niveau dan ook. Wijsheid om dargene re Iaten war voor hem of haar onbereikbaar is, dir 
laarsre mer name naruurlijk waar her de keuze van de re houden dieren berrefr. Denk maar eens aan aldie 
klein aangeschafre leuke beesrjes die groor bleken re worden of aan de koel re houden salamanders of kame

leons in gloeiend here kamers op her zuiden. 

DE LEN GTE VAN DAG EN NACHT 

Afbeelding 1 

De lengre van dag en nachr varieerr op aarde srerk. Dir 
wordr veroorzaakr door de relarie russen rwee verschijn- 0 

selen, namelijk de geografische breedreligging van een 
plaars en de schuine stand van de aardas. Her begrip 
geografische breedre slaar op de afsrand van een plaars ror 
aan de evenaar. (uirgedrukr in graden, zie afb. 1). Hoe 
verder van de evenaar, hoe hoger de geografische breed-
re. 
De geografische breedte is van invloed op de invalshoek 

ZONUCHT 

van de zonnesrraling. Hoe verder van de evenaar, des re schuiner de invalshoek van de zonnesrraling. Dezelfde 
hoeveelheid srraling wordr dan gebruikr voor her verlichren en verwarmen van een grocer sruk aardoppervlak. 
Als eersre onderwerp zullen we her gaan hebben over: 
Oaardoor zal de remperaruur op hogere geografische breedren lager zijn dan in de buurr van de evenaar (zie 
afb. 2a +b). 

Afbeelding 2a en b 
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Als de as van de aarde nu loodrecht zou hebben gestaan op de baan die de aarde om de zon draait, dan was 
het verhaal met het beschrijven van de gevolgen van de verschillen in geografische breedteligging volledig 
geweest. De aardas maakt echter een hoek die er voor zorgt dat bijvoorbeeld rond de maanden juni en juli het 
noordelijk halfrond meer naar de zon is gekeerd. (zie afb.3) De dagen zijn daardoor Ianger en de zon staat 
hoger hoven de horizon. Er is dus meer straling beschikbaar voor de verwarming van het aardoppervlak en de 
temperaturen zijn hoger. 

Afbeelding 3 

01maan 

:--8- tC?\ 
zon \...Li::i 

111n1 ' lt1 dao 

Het is zomer. Het zuidelijk halfrond 
komt er op dat moment bekaaid 
vanaf. Het is meer van de zon afge
keerd, de dagen zijn dus korter, de 
invalshoek van het zonlicht is kleiner, 
kortom daar is het in juni winter. 
Een troost, rond december/januari 0 
zitten ze daar goed en is het op het---------n_••_P'------' 
noordelijk halfrond winter. 

Wie nu rond de evenaar woont valt altijd in de prijzen. De daglengte varieert weinig, de invalshoek van de 
zon ook, kortom er is sprake van een vrij gelijkmatige temperatuur. We vinden er dan ook vele soorten koud
bloedigen. 
Voor de gebieden rond de polen is de situatie volledig anders. De variatie in temperatuur en daglengte gedu
rende her jaar is er enorm. Voor koudbloedigen valt daaraan weinig eer te behalen. Binnen de poolcirkel 
komen ze dan ook vrijwel niet voor. 
Samenvattend: afhankelijk van de Jigging van een plaats ten opzichte van de evenaar is er sprake van meer of 
minder variatie in de lengte van dag en nacht en de hoeveelheid straling van de zon die op het aardoppervlak 
valt. Deze variatie zorgt voor het ontstaan van seizoenen die zich sterker van elkaar onderscheiden naarmate 
de plaars verder van de evenaar af ligt. 
Voor ons is nu van belang, dar de dieren en planten die in de diverse gebieden voorkomen zich aan de omstan
digheden hebben aangepast. Zelfs zo sterk, dar de wisseling van de seizoenen nabootsen een zeer belangrijke 
voorwaarde is voor hun welzijn. Her bernvloedt in hoge mate hun hormoonhuishouding en daardoor hun 
voortplanting en stofwisseling. Bij het nier naboorsen van de seizoenswisselingen ontstaan dan ook tal van sto
ringen in het gedrag van de dieren die in vele gevallen leiden tot de dood. Vele voorbeelden daarvan zijn uit 
de praktijk bekend. Denk maar eens aan de veel te srerke uitdroging en vermagering die ontstaat bij land
schildpadden die tijdens hun winterrust periode, die ze hoe dan ook op commando van hun biologische klok 
ingaan, nier voldoende kunnen afkoelen. 
Om ervoor te zorgen dat we de door ons gehouden dieren een zo groot mogelijke kans op voldoende welzijn 
kunnen geven moeten we dus op de hoogre zijn van de variatie in dag en nachdengte zoals die in hun natuur
lijke omgeving voorkomt. Naast de variarie in de lengte van de dag en nacht moeten we ons ook realiseren 
dat ook de lichtintensiteit met de wisseling van de seizoenen varieert. 
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Kortom, naast Ianger Iicht moet er in de zomer ook 
feller Iicht zijn. O m renslotte d ir rheoretische ver
haal compleer re maken volgr hier een rabel waarin 
men op kan zoeken hoe groor de variatie in dag en 
nachdengre moer zijn. 

TABEL 

De middenbalk is de evenaar, de bovenste helfr is 
her Noordelijk H alfrond en de onderste helfr is her 
Zuidelijk Halfrond. 

De graden in de eersre kolom geven de Noorder- of 
Zuiderbreedre aan. De gerallen in de kolommen 
geven her gemiddeld aantal uren dagl ichr aan op die 
breedre (linker kolom) in de bovenstaande maand. 
Bijvoorbeeld: her aanral uren daglichr in Nederland 
(± 52° NB) in november is 6 uur. 
Hier volgr nog een voorbeeld om de roepassing 
ervan te verduidelijken: 
Srel men koopr een paanje Anolis carolinemis 
(Roodkeelanolis). Deze hagedissen komen uit 
Florida (USA). Florida ligr op her noordelijk half
rond rond de 28° NB. In de rabel (dichrsrbijzijnde 
regel: 30° NB) zien we dan dar dit betekent dar de 
korrste dagen (winter) vallen in de periode novem
ber - januari. De dag duurt dan ± 9 uur. De langste 
dagen vinden we in juni (zomer). De daglengte is 
dan 14 uur. Dir geefr ons al een duidelijke aanwij
zing hoe lang de verlichring in die perioden moer 
branden. 
(Wordr vervolgd) 

Tabel 

~ l<b Mrt .... _, jua J<d .... ... .... - dec 

s • 12 I! It 21 It IS " • s ) 

6 • 12 " 16 II 16 " 12 • 6 ' • 10 12 13 I! 16 IS I) 12 10 • , 
' 10 12 12 IJ 14 I) 12 12 10 • ' 
10 II 12 12 IJ IJ 13 12 12 II 10 10 

II 12 12 12 IJ IJ IJ 12 12 12 II II 

" u IZ u u u u u u u u u 

13 12 12 12 II II II 12 12 12 I) I) 

" 13 12 12 II II II 12 12 I) " I< 

I! " 12 12 II 10 II 12 12 14 I! " 
16 " 12 II • • • II 12 " 16 " 
II I! 12 10 • 6 • 10 12 " II 19 

19 16 " • 6 ) 6 • 12 16 19 ll 
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Savanne 

Woestijn 
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CLIMATES 1 

This is the first article of a series concerning 
climate and a responsible way to keep repti
les and amphibians in captiviry. 
An explanation is given of the variation in 
day-length and light-intensiry during the 
year in relation to the geographical latitude 
and the inclination of the earth's axis. A 
table is added for an easy way to obtain day
length for a given month and a given latitu
de. Using these data is an important first 
step to give our animals the right circum
stances for a healthy life. Moreover it is 
essential for good breeding-results. 
For Anolis carolinensis an example is given 
how to use the table. T his animal lives in 
Florida, with a North lati tude of 28°. 
Nearest latitude in the table is 30°, which 
has a day-length in November-January of 9 
hours. In June the day-length is 14 hours. 
(To be continued) 

Roodkeelanolis Anolis carolinensis 
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SUMMARY: LACERTA 58 (5), 154 
Kruisingen tussen verwante dieren: niet geheel zonder risico. 

Jur ter Borg 

BREEDING WITH CLOSELY RELA
TED ANIMALS, NOT WITHOUT 
RISK 

The negative consequences of inbreeding in small 
populations of reptiles and amphibians are discus
sed. When a species breeds in captivity, the resulting 
population after several generations often has a limi
ted amount of genetic variation. This is due to the 
fact that the ancestors of this group are made up of 
only a few founder-animals. Certain genetic charac
teristics can be expressed more frequent in their off
spring because they tend to accumulate in a small 
population, especially when the breeder tries to 
select for certain qualities. Other features are easily 
lost due to the often limited size of the group, in 
which only a limited amount of genes can be pre
sent. The animals are no longer wild, but in stead 
domesticated. 
Sometimes negative features can be seen more fre
quent in those populations, especially when siblings 
are allowed to mate. The author describes offspring 
of a brother/sister mating in Lacerta viridis. It is sug
gested, that on their turn their parents were proba
bly offspring of related animals too. Several clutches 
of eggs were laid, often not fertilized and often dying 
off during incubation. Only two healthy looking 
juveniles hatched from 45 eggs. At first the author 
thought this was the result of Calcium/vitamin defi
ciency, although he had good results breeding seve
ral species of Podarcis, giving the same care. 
More Calcium and vitamins were provided, resul
ting in a clutch of 12 eggs, of which 3 not fertilized. 
The other eggs died off during incubation. An other 
clutch of 17 eggs contained 6 unfertilized eggs. The 
rest of the eggs resulted in 7 normal looking animals, 
one fully grown juvenile that had died off just befo
re hatching, one animal with a coiled tail and one . 
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with a coiled tail and a paralysed right hind leg. The 
remaining egg was opened and contained a still 
living animal that looked normal from chest to 
head. The rest of its body consisted of an unstructu
red tumour-like process. The healthy looking ani
mals and the lizards with the coiled tails thrived well, 
although the latter ones lost their abnormal shaped 
tail within an day. 
Olsson et al (1996) describes a very isolated popula
tion of Lacerta agilis in Sweden, in which malfor
med tails and paralysed extremities are often seen. 
Supported by laboratory experiments he claims that 
those aberrations are a result of inbreeding. 
In captivity populations can often be compared to a 
very isolated population in nature. Keepers of repti
les and amphibians should be well aware of the nega
tive consequences of mating between closely related 
animals of a species. It is a potential danger for the 
survival of some groups in captivity. It is recommen
ded to artificially enlarge the population of a species, 
and with it its genetic variation, by working together 
with other keepers. Animals can be exchanged to 
minimize inbreeding, joining a studbook project is 
especially recommended. 

Jur ter Borg 
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Club lnsektExpresse is een club van en 
voor liefhebbers van vogels, 
reptielen, amfibieen 
en andere insekten
eters. ledereen kan 
er gratis lid van 
worden en er aile 
gewenste levende 
insekten en 
wormen kopen 
en profiteren 
van aile ch:tbvoordelen! 

De voordelen 
van onze club: 
0 altijd YetSe produkten 

direkt van de kwekerijl 
0 gratis sporen vaor 

kontante kortlngl 
0 gratis cotalogus 

en prljsrl}sten 

Punten sparen: 
g~ld verdienent 
ltderr bestede f!Jiden• l - • 
Haalt u bin~ 1 e>-ett u I 0 /JUrrten ,.,, 
do ··~· maand I.SOO -,.. 

11 llilC>angt u 7 5 bot, Punten, 
Haalt u 8 OOO ..,, US/JUnrv._ 
d . rvll~nbmnen 

an llilt>ongt u 150 ba een ha/fjaar 
_., haa/t u bi nuspumen_ 

nnen 1 jaa 15 dan fe'tert u dat I.Ooo ~ .000 Punten, 
..,.,_.__ US/JUn~n opt 
w~4TWcn 

0 2 x per joor ontvan~ t" 
udeOu~H~IeuWSbnef 'f U gaat gcrJ ~ o vaste kortlng op ••• 0 tU 1• n I 
yerzendkostell de dieren · 

0 _ __, unieke oonbiedingen n a a r .-<. ~dozen voot..,. dorje 
~~6- 0 L ,_ .. 1 f<Drt~oc lwnt """" .... ,s.ooo 

L 
__ o~~een __ vao_ r _ u""""' _ _ en _ _ 

1
Jn j>loGIS..., . Spoort u ~ l jo« ":...........a.en 
naarde~ ~voorl-~:_:-~ 
puntell. don lwnt u cle keUU In Ned.ttond of ..,._ 
_, de cfiet<n~Uin v;" u r lijd 25.000 puntell. don ce""" Postorder-service 

heel Nederland En spoort u blnnen JoO beWijtenl 
we u do<IOVOO" 4 toet•nl' 

centraal bestel-. 
. ~onummer. en Jnr 3 (0341) 43442 

Meer punten, 
meer korting! 
Per 1.000 punten krijgt u 2% korting. 
per 2.000 punten krijgt u 4% korting. 
blj I 0.000 punten word! dot 20% 
en zo kunt u doorsparen tot 30.000 
punten voor maximaa/ 60% korting 
op uw bestellingl 

U bepaolt zelf bij welke bestelling u 
de puncen inwisselt voor kontonce korting. 
& gelden aileen maximum kortings
bedrogen bij inlevering vonof 15.000 
puncen: 
von I 5.000-20.000 punten: Hfl 200,
von 20.000-25.000 punten: Hf/ 300,
von 25.000-30.000 punten: Hf/400,-

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

ml 3 mt 4 mt 5 ml 6 ml 7 ml 8 pnjs VElDKREKELS 
a antal per doasje 350 175 125 90 70 60 4,30 per doasje, mt 6 ,7,8 
per 3 d oasjes x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11,55 per doasje valwa ssen 

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

Betaling 
Als Club lnsektExpresse-lid 
macht igt u ons voor automa
t ische afschrijving, dus daar heeft 
u verder geen omkijken naar! 

Club lnsektExpresse 
Postbus I 074 
3840 BA Harderwijk 
Telefoon (0341) 434423 

per 6 d oasjes x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21,45 WASMOTTEN 
per 12 doasjes X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 j41 25 d d . 

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

SPRlNKHANEN 

pnjs MEELWORMEN 
4,50 per doos je 50 g r 
8,00 per doos je 100 gr 

15,00 per doos je 500 g r 
30,00 per doasje 1 000 gr 

per doasje I 1 0 stuks I middel formaci 
per 5 doasjes I 50 stuks I middel formaci 
per doasje I 1 0 stuks I groal formac i 
per 5 doasjes I 50 stuks I groat formaci 

KRULVUEGEN' pn-15 FRUITVUEGEN' 
per doosje co . 100 sl 4,30 klein of groa t 
per 5 doosjes 20,00 per kweekporlie 
• (niel vl iegende per 5 doosjes 

huisvliegen) • (niel vliegende) 

' voe er oas1e, ca . 70 

pnjs REUZEMEELWORMEN prijs 
2,50 per daasje 25 6 30 sl 3,90 
4,50 per doosje 100 gr 7,50 

15,00 per d oasje 500 gr 30,00 
25,00 per doasje 100 0 g r 55,00 

prijs REGENWORMEN' prip 
7,50 per doasje 15 st 

30,00 per doasje 45 sl 
10,00 per doasje 90 sl 
37,50 per doasje 450 sl 

" •gewone of 
P.!:'~ dendrobeana's 

KRECAVIT 

2~·~ mineroal l vitamin& 
' pre poraal, 20 gr 

3,00 
8,00 

14,00 
65,00 

prijs 
7 

voor: • ~,n•·•~•~.n 

•ZOOMED accessoires •terrariums •verlichting 
• .... VRAAG DE CATALOGUSI 


