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Alle exemplaren van deze gemiddeld grote 
hagedissen, behalve de grootste manne-
tjes, hebben een goed zichtbare streep 

over de rug. Bij de jonge dieren is de streep helder 
blauw en loopt door tot het puntje van de staart. 
Tijdens de groei wordt deze streep groen/blauw 
en tenslotte geel bij volwassen dieren. Op de staart 
is deze streep dan niet meer zichtbaar. Alle exem-
plaren in Costa Rica hebben twee tot drie rijen gele 
stippen langs het lichaam lopen.

Beschrijving
De totale lengte van deze dieren is 345 mm, waar-
bij de kop-romp lengte van de mannetjes 85 tot 
129 mm bedraagt. De vrouwtjes zijn met een kop-
romp lengte van 78 tot 129 mm maar iets kleiner. 
Ze hebben een lange staart, welke 65 tot 70% van 
de totale lengte voor zijn rekening neemt. De kop 
loopt direct door, zodat er niet duidelijk een nek 
zichtbaar is. De mannetjes tellen 32 tot 55 femo-
raalporiën en onder de vierde teen zitten 23 tot 34 
lamellen. Op de voorpoten bevindt zich een rij van 
vergrote schubben.
De jonge dieren zijn donkerbruin met een blauwe 
streep, welke loopt van het puntje van de neus naar 
het tipje van de staart. Tijdens het ouder worden 
verkleurt deze streep naar geel tot wit. Bij de jong-
ste exemplaren is de gehele staart blauw gekleurd. 
Bij de wat kleinere dieren lopen rijen van gele tot 
oranje strepen, of stippen bij de oudere dieren, 
langs het lichaam. De tekening van volwassen 
vrouwtjes komt sterk overeen met die van de jonge 
dieren, alleen de kleur wordt richting de staart wat 
fletser. De keel is turquoise en de grondkleur is 
wazig brons. Bij de volwassen mannetjes verdwijnt 
de gehele tekening naarmate ze ouder worden. 
Tijdens de paartijd wordt de keel en borst van de 
mannetjes oranje. De buikzijde is vaal blauw en de 
staart bruin. De iris van deze dieren is bruin met 
gouden vlekken.

Verwante soorten  
Ameiva undulata, Ameiva quadrilineata.

Leefwijze
Ameiva festiva is een veel voorkomende, nerveuze 
en actieve hagedis welke constant in beweging is. 
Ze rennen over de grond met snelle en schokkerige 
bewegingen. De kop en tong zijn voortdurend de 

omgeving aan het aftasten. Met de snuit en voorpo-
ten zijn ze druk doende om te graven in de bodem, 
op zoek naar voedsel. Alhoewel het een dagactieve 
hagedis is die eigenlijk alleen in beboste gebieden 
leeft, is de meest actieve periode de late morgen 
op zonnige plaatsen. De bevindingen van Smith 
(1968a, b), Hillman (1969), Fitch (1973a, b) 
en Echternacht (1983) in Costa Rica en van 
Vitt en Zani (1996) in Nicaragua geven de vol-
gende leefwijze aan: deze hagedissen zijn actief 
bij zeer hoge temperaturen van 34 tot 37,7 graden 
Celsius en bij het zonnen is de temperatuur zelfs 
40,50C. Dit zonnen doen ze op open plaatsen aan 
de bosrand. Bij bewolkte en regenachtige dagen 
komen deze dieren zelden uit hun schuilplaatsen. 
Ook op zonnige dagen gaan ze halverwege de mid-
dag alweer terug naar hun schuilplaats. Tijdens 
het natte seizoen kan het voorkomen dat ze voor 
een langere periode inactief zijn (dit kan wel een 
week zijn); dit is dan met name bij hevige regenval. 
Zodra de dieren benaderd worden rennen ze snel 
weg en verstoppen zich. Het voedsel bestaat hoofd-
zakelijk uit spinnen en kevers, maar ze eten ook 
kleine amfibieën en andere hagedissen (zie foto 
op pagina 8, waarop een Ameiva festiva een Ameiva 
quadrilineata probeert op te eten).

Voorplanting
De voortplanting is gedurende het gehele jaar, 
maar de grootste ei-productie is gedurende het 
natte seizoen (juli-september). De eitjes worden 
80 dagen na de bevruchting gelegd. De vrouwtjes 
produceren drie tot vier legsels per jaar bestaande 
uit één tot vier eitjes. De jonge dieren hebben een 
kopromplengte van 37 mm en zijn na drie tot zes 
maanden geslachtsrijp.

Verspreidingsgebied
Vochtige laaglanden aan de Atlantische kust van 
Tabasco, Mexico tot noord Colombia en aan 
de Pacifische kust van west Costa Rica en zuid-
westelijk, centraal en oostelijk Panama tot west 
Colombia. In Costa Rica in de Atlantische laaglan-
den en in zuidwestelijke Pacifische laaglanden en 
soms aan de noordwest kust van de Pacific tot een 
hoogte van 2 tot 1200 meter.

Titelpagina: Ameiva festiva aan bosrand
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Eigen waarnemingen
Let wel: deze waarnemingen zijn op verschillende 
tijdstippen van de dag, gedurende een langere peri-
ode, gedaan. Ik ben er niet echt voor gaan zitten, 
maar heb tijdens werkzaamheden en wandelingen 
het gedrag van deze dieren geobserveerd. Er kan 
dus geen wetenschappelijke waarde aan worden 
gehecht, maar vaak blijkt wel dat het gedrag op 
sommige punten iets afwijkt van wat in de litera-
tuur is beschreven.
Ameiva festiva is door ons, tijdens onze eerdere 
reizen, op veel plaatsen gezien. Deze vindplaatsen 
komen vrijwel overeen met hetgeen hierboven is 
beschreven. Ook hun gedrag wijkt niet sterk af  van 
de hierboven beschreven leefwijze.
Bij Jamanasin Lodge worden deze dieren ook 
veelvuldig waargenomen. Opmerkelijk is wel dat 
Ameiva festiva snel plaatsen opzoekt die in cul-
tuur zijn gebracht door de mens. Opmerkelijk is 

ook dat de dieren in de vroege morgen, als de zon 
volop schijnt, al actief zijn. Hieruit kan misschien 
worden geconcludeerd dat de dieren niet zozeer 
reageren op tijdstippen van de dag, maar meer op 
de temperatuur. Deze is namelijk ’s morgens vroeg 
al vrij hoog in de zon.
Rondom Jamanasin Lodge komen Ameiva festiva 
en Ameiva quadrilineata in hetzelfde leefgebied 
voor. Het gevolg hiervan kan zijn dat de kleinere 
Ameiva quadrilineata als prooi dient voor de gro-
tere Ameiva festiva.  Dat ook bij hagedissen de ogen 
soms groter zijn dan de maag blijkt uit het feit dat 
bij de observatie de prooi weer werd uitgebraakt. 
Volgens mij een teken dat hij toch te groot was. Een 
andere reden kan zijn dat de Ameiva festiva zich 
gestoord voelde. Ook Ameiva leptophrys komt voor 
in hetzelfde gebied, maar blijft wel iets verder weg 
van de gecultiveerde plaatsen.

Verspreidingsgebied Ameiva festiva
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Terrarium
Indien men Ameiva-soorten in een terrarium wil 
gaan houden moet men rekening houden met het 
volgende:
Het terrarium hoeft niet hoog te zijn, maar moet 
wel beschikken over veel bodemoppervlakte, 
omdat de Ameiva’s echte gronddieren zijn. Op de 
bodem moet voldoende los materiaal (zoals blad 
en grind) liggen, waartussen de dieren naar voed-
sel kunnen zoeken. Dit voedsel dient in voldoende 
mate aanwezig te zijn. Zorg er ook voor dat er vol-
doende schuilplaatsen aanwezig zijn, zodat de die-
ren zich terug kunnen trekken. Men dient ervoor te 
zorgen dat de dieren voldoende UV-licht krijgen en 
de luchtvochtigheid in het terrarium moet ’s nachts 
hoog oplopen (minimaal 75 tot 85%). De omge-
vingstemperatuur dient overdag rond de 26°C te 

zijn en ’s nachts niet kouder dan 20°C. Er dient 
ook een plaats te zijn waar de dieren zich kunnen 
opwarmen onder een spot. De temperatuur mag 
hierbij oplopen tot ruim boven de 30°C. Indien 
mogelijk is het gewenst om de omgevingstempera-
tuur een aantal uren boven de 30°C (dit kan plaat-
selijk door middel van een halogeenspot) te bren-
gen, zodat de dieren actief naar voedsel kunnen 
zoeken. Gezien hun natuurlijke biotoop moeten de 
lichten ongeveer 12 uur branden en 12 uur uit zijn.
Men doet er goed aan om niet teveel dieren bij 
elkaar te houden, omdat ze vrij agressief kunnen 
reageren op elkaar. Gevolg hiervan is veel stress 
en dieren zonder staart. Een mannetje met twee 
vrouwtjes is (afhankelijk van de grootte van het 
terrarium en de soort) waarschijnlijk het hoogst 
haalbare.

Ameiva festiva eet Ameiva quadrilineata
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Summary
Ameiva festiva
Total length of these animals to 345 
mm. Adult males 85 to 129 mm in 
standard length and adult females 78 
to 129 mm in standard length. The tail 
is long, 65 to 70% of total length. The 
head is not distinct from the neck and 
the sields on the head are smooth.
Ameiva festiva is an inhabitant of 
forested regio’s in the humid-lowlands, 
primarily in relatively undisturbed areas 
of lowland , moist and wet forests. They 
also been seen in banaan, cacao and 
coconut plantations.
These lizards attain high activity tempe-
ratures of 34-37,7-40,5 degrees Celsius 
bij basking along the edge of clearing or 
in sunny spots within the forest.
Reproduction appears to occur throu-
ghout the year, with greatest egg-pro-
duction and hachting succes during the 
rainy season (juli through september). 
Eggs are laid about 80 days after fer-
tilization. Females lay 3 to 4 clutches 
of 1 to 4 eggs per year. Author have 
seen eating an Ameiva quadrilineata by 
Ameiva festiva (see photo page 8).

Ameiva festiva in de zon
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In het voorjaar van 2006 hebben wij een herpe-
tologisch georiënteerde reis gemaakt naar het 
eiland Kos. Dit vakantie-eiland maakt onder-

deel uit van de eilandengroep die “Dodecanese” 
wordt genoemd en ligt voor de westkust van 
Turkije. De meest bekende eilanden daarvan zijn 
Kalymnos, Karpathos, Kos, Leros, Patmos en 
Rhodos. 
Naast waarnemingen aan hagedissen, kikkers, pad-
den en schildpadden, hebben wij ook vier soorten 
slangen in de vrije natuur aangetroffen. Daaronder 
was ook een tweetal pijlslangsoorten van het (nieu-
we) genus Dolichophis, namelijk D. caspius en D. 
jugularis. 
Dat wij ervoor hebben gekozen bij onze obser-
vaties stil te staan, is in belangrijke mate ingege-
ven door de informatie die we uit het boek van 

Valaskis et al. (2008) haalden. Hierin wordt op 
blz.346 het volgende geschreven: “Because of the 
taxonomic ambiguity, which was only recently settled, 
the distributions of the two species in western Turkey 
(where they have been recorded as sympatric) is not 
accurately mapped. The same is true for several eastern 
Aegean islands, which may have either of the two spe-
cies or even, according to existing records, both (e.g., 
Kalymnos and Rhodos).”
Er is dus behoefte aan meer verspreidingsgegevens. 
Daarbij is het interessant te weten of deze soor-
ten daadwerkelijk naast elkaar in hetzelfde gebied 
kunnen voorkomen. Wij denken dat onze waar-
nemingen een bijdrage leveren aan de kennisstand 
over de verspreiding van pijlslangen op de Griekse 
eilanden en speciaal het sympatrisch voorkomen 
van twee soorten Dolichophis op het eiland Kos.

De Kaspische toornslang (Dolichophis caspius) en 
de Aziatische toornslang (Dolichophis jugularis)

op het Griekse eiland Kos
J. Bruekers, G. Uijtterschout en A. Brouwer 

fam.bruekers@home.nl 
Foto’s van de auteurs
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De Aziatische (D. jugularis) en Kaspische 
toornslang (D. caspius)
Voor detailbeschrijvingen van de soorten verwij-
zen wij om kort te zijn naar de werken van Kwet 
(2005), Gruber (1989), Arnold & Ovenden 
(2004) en Engelmann et al. (1993). De meest 
recente genusnaam voor pijlslangen Dolichophis is 
in de verschillende, oudere, literatuur nog terug te 
vinden onder synoniemen als Coluber en Hierophis. 
Onze ervaringen tonen aan dat volwassen exem-

plaren van beide soorten in het veld vrij goed en 
eenvoudig optisch van elkaar onderscheiden kun-
nen worden. Bij de Kaspische toornslang op Kos 
overheersen de bruin- en grijstinten met gele buik-
schilden, terwijl de Aziatische toornslang overwe-
gend zwart gekleurd is met de kenmerkende rode 
tinten aan de onderzijde van de kop. De buikzijde 
is blauwachtig met, van dichtbij gezien, een don-
kerrode gloed.

Dolichophis caspius #1 (boven) en #2 (titelpagina) nabij Lambi. Onder: D. caspius is goed te herkennen 
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Habitat
Tijdens ons tiendaagse verblijf op Kos, eind april 
en begin mei 2006, hebben we de twee soorten 
in van elkaar verschillende biotopen gevonden. D. 
caspius troffen wij aan op een braakliggend, dicht 
begroeid terrein langs de kustweg in de buurt van 
Lambi. Vlak bij een oud kippenhok en dicht bij een 
afwateringsslootje troffen wij, onafhankelijk van 
elkaar, twee volgroeide exemplaren aan. Het ter-
rein was niet overzichtelijk en dicht begroeid met 
grassen, onkruiden, bramen (Rubus fruticosus) en 

Spaans hengelriet (Arundo donax) langs de sloot. 
Aangezien het redelijk regenachtig was geweest 
profiteerden de twee tot 1,50 cm lange slangen op 
dat moment van de eerste zonnestralen om weer 
op temperatuur te komen. Toch konden we ze 
redelijk snel te pakken krijgen. De slangen waren 
best agressief, maar desondanks redelijk goed han-
delbaar. We hebben in dat veldje zelfs nog een 
derde exemplaar gezien maar niet kunnen vangen. 
Twee exemplaren van D. jugularis hebben wij in de 
berm van de weg richting Mesaria aangetroffen, 

D. jugularis nr. 1 met kenmerkende zwart/rood kleurcontrasten

Pagina links: D. caspius #2; boven: D. jugularis juveniel
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nabij olijfboomgaarden. Een juveniele slang van 45 
cm had zich onder een platte steen verscholen. Aan 
de hand van de vlekkentekening, de reeds donkere 
rugzijde en de oranje/bruine tinten aan de flanken, 
kwamen wij tot de conclusie dat het om een jonge 
D. jugularis ging. De onderzijde van deze slang was 
egaal geel.
Een meer imposante verschijning van ruim 200 cm 
troffen we iets verderop aan. Het mag een bijzon-
dere ervaring worden genoemd om een dergelijk 
formaat slang onbeschadigd uit het kreupelhout 
te kunnen trekken! De bovenzijde van de slang 
was prachtig glanzend zwart. De bovenlipschilden 
en de onderkaak waren opvallend donkerrood. 
De buikzijde had een blauwe metaalachtige glans, 
maar van dichtbij konden we een vlekkenstructuur 
en diep rode tinten waarnemen. 
Enkele kilometers verderop richting Plantani zagen 
we een derde exemplaar op de oever van een traag 
stromende rivier. Ook dit exemplaar van 179 cm 
konden we na een wilde achtervolging vangen en 
van dichtbij bekijken. Dit beest was een getrouwe 
kopie van die andere grote slang: ook overwegend 
zwart met een rode onderkaak en een rode gloed 
op de buikzijde. 

Sympatrisch
Het gegeven dat wij deze slangensoorten sympa-
trisch op Kos aantroffen, is nog eens bevestigd 
door Matt Wilson (pers. med., 26-1-2008). Hij 
meldde ons dat hij in juni 2006 op Kos twee D. 

caspius en elf D. jugularis had gevonden. Zijn meer 
gedetailleerde gegevens luidden als volgt:
•	 D caspius: adult, 180 cm, nabij Tingaki; adult, 

220 cm nabij Marmari
•	 D. jugularis: volwassen exemplaren en twee 

juvenielen, bij Tingaki, Mount Dikeos en 
Marmari. Lengtematen: 162 cm, 130 cm, 50 
cm, 140 cm, 75 cm, 110 cm, en nog enkele 
exemplaren met een geschatte lengte van 100 
cm, 150 cm, 40 cm, 70 cm en 110 cm.

Wilson benadrukte dat de jonge D. jugularis die 
hij zag reeds zwart gekleurd waren.
Het samen voorkomen van D. caspius en D. jugularis 
op de Dodecanese eilanden troffen wij in eerste 
instantie aan in Valakos et al. (2008), waarin 
zij de eilanden Kalymnos and Rhodos met name 
noemen. Dezelfde auteurs hebben Kos echter niet 
aangestipt als locatie waar D. caspius wordt gevon-
den. Dat is dus nu door onze waarnemingen en die 
van Wilson bevestigd.
Van D. jugularis bevestigen die auteurs het voor-
komen op Kastellorizo, Rhodos, Kos, Hisyros 
en Symi. Kwet (2005) noemt alleen het meest 
noordelijk gelegen eiland van de Dodecanese, 
Aganthonisi als locatie waar Dolichophis (Hierophis) 
jugularis kan worden aangetroffen. 
Het feit dat meldingen over het sympatrisch voor-
komen van deze twee slangensoorten schaars zijn, 
kan mogelijk ook worden verklaard door het feit 
dat D. jugularis vroeger als ondersoort van D. cas-
pius werd beschouwd.

De auteurs met D. jugularis van ruim 2 meter! D. jugularis #2 vlucht weg
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Geslachtsonderscheid?
Wij hebben niet gekeken naar het geslacht van de 
verschillende slangen. Eigenlijk is dat een gemiste 
kans, aangezien we nu met de vraag blijven zitten 
of de geslachten van beide soorten ook anders van 
kleur zijn of niet. Dit onderwerp verdient dan ook 
een nader onderzoek.

Dankwoord
We wish to thank mr. Matt Wilson for sharing his 
observations with us. 

D. jugularis #2 nabij een rivier
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Summary
Dolichophis caspius and Dolichophis jugula-
ris living sympatrically on the Greek island 
Kos.
The authors describe the first observations 
of both species on this island, which is one of 
the Dodecanese islands, during a herpetologi-
cal trip in April and May 2006. These species 
were easy to discriminate in the wild.  Adult D. 
caspius are mainly brown and gray and adult D. 
jugularis are black. The authors observations 
were confirmed by M. Wilson who found 
several individuals of both species in June 2006. 
Both Dolichophis species can also be found on 
two other Dodecanese islands.
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Oedura 
castelnaui
Oedura castelnaui is samen met Oedura 
monilis een van de meest gehouden en 
gekweekte Oedura soorten in Nederland. 
Naast beide bovengenoemde soorten 
komen we op de (internationale) rep
tielenbeurzen ook nog wel eens Oedura 
marmorata en Oedura coggeri tegen. 
Australische gekko’s zijn de laatste jaren 
erg populair in de terrariumhobby 
wereldwijd. Met name de verschillende 
Nephrurus soorten lijken alleen maar in 
populariteit toe te nemen.

Een van de Australische gekkosoorten die 
we ook regelmatig in de hobby aantreffen 
is Oedura castelnaui. Reeds enkele jaren 
ben ik in het bezit van deze prachtige gek
kosoort en jaarlijks heb ik ook nakweek 
van deze dieren.

Ervaringen 
met het houden 
en kweken van

Patrick Goertz 
phwgoertz@home.nl 

foto’s van de auteur

Oedura castelnaui, man



18 • Lacerta 67 (2009) nummer 1

Uiterlijk
Oedura castelnaui is een van de grootste Oedura 
soorten. De gemiddelde totaallengte van volwassen 
dieren bedraagt 15 centimeter. Mijn man heeft een 
kopromp-lengte van 9,5 centimeter en een totale 
lengte van 17,5 centimeter. Mijn vrouwen hebben 
een gemiddelde kopromp-lengte van 9  centimeter 
en een gemiddelde totale lengte van 16 centimeter.
Oedura castelnaui maakt op het eerste gezicht 
een slanke, lange indruk qua lichaamsbouw. 
Kenmerkend voor bijna alle Oedura soorten is 

de “dikke”staart, waaraan men de algehele condi-
tie van het dier kan afleiden. Deze gekko’s kun-
nen onderling zeer variabel van kleur zijn. De 
basiskleur van Oedura castelnaui is meestal grijs 
tot grauwachtig, onderbroken met onregelmatige 
donkere banden. Tussen deze donkere banden 
vinden we vaak een zeer lichtbruine kleur, welke 
ook zeer duidelijk zichtbaar is op de staart. Ook 
kenmerkend is de zwarte band die vanaf de neus 
vlak onder het oog tot aan de nek doorloopt in een 
V-vorm. De onderzijde van de gekko’s is vuilwit en 
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de onderzijde van de staart kan wat zwart gekleur-
de spikkels vertonen. Vlak voor het vervellen lijkt 
het vaak of de lichaamskleur van de gekko’s een wat 
“doffere” indruk maakt. Het geslacht van volwassen 
gekko’s is gemakkelijk te bepalen. De mannetjes 
hebben twee duidelijke ballen bij de staartwortel.
De laatste jaren ziet men ook regelmatig de zoge-
naamde “amelanistic” variant her en der opduiken. 
Deze kleurvorm is met name in de Verenigde 
Staten erg populair. Op de Europese reptielenbeur-
zen ziet men deze kleurvariant ook steeds meer.

Verspreiding en biotoop
Oedura castelnaui komt voor in Noord-Oost 
Australië (Cape York, de Noordoostelijke spits 
van Queensland). Dit deel van Australië staat 
bekend om zijn grote hoeveelheden neerslag in de 
zomermaanden, dit zorgt dan voor een tropisch 
klimaat. In de wintermaanden daarentegen is de 
neerslag een stuk minder en het landschap veran-
dert dan in een droge savanne. Oedura castelnaui 
is voornamelijk een boombewoner en trekt zich 
overdag meestal terug in boomholtes en schors van 
bijvoorbeeld afgestorven of omgevallen bomen. 
Tijdens de schemering worden deze gekko’s actief 
en gaan ze zowel op de grond als in de bomen op 
zoek naar voedsel.

Huisvesting
Oedura castelnaui is vrij gemakkelijk te verzorgen 
in het terrarium. Zelf houd ik mijn gekko’s in 
zelfgebouwde betonplex terraria met een lengte 
en breedte van 40 centimeter, en een hoogte van 
60 centimeter. Het terrarium is voorzien van een 
ingebouwde halogeenspot van 20 Watt. Het ter-
rarium is alleen aan de voorzijde voorzien van gla-
zen schuifruitjes. De bodembedekking bestaat uit 
Coco peat in een laag van ongeveer 1 centimeter. 
Het terrarium is op “Spartaanse” wijze ingericht, 
dat wil zeggen: het is voorzien van verschillende 
grote, dikke stukken schors, takken met een door-
snede van zo’n vier centimeter en stukken mopani 
en kienhout. De verdere inrichting bestaat uit een 
beukenhouten vogelhuisje, waar de gekko’s dank-
baar gebruik van maken, en een glazen drinkbak 
met vers water. In het terrarium staat ook een pot 
met een vrij grote orchidee. De temperaturen zijn 
overdag tussen de 25-28°C, lokaal zelfs tot 35°C 
onder de spot. ’s Nachts koelt het af tot zo’n 20°C. 
Twee tot driemaal in de week wordt het terrarium 
gesproeid met een plantenspuit met lauw kraan-
water. De luchtvochtigheid is ’s zomers ongeveer 
80 procent. Vanaf half november tot ongeveer 
eind januari/begin februari wordt de temperatuur 
teruggebracht tot zo’n 20-22°C overdag en ’s nachts 
tot zo’n 18°C. Gesproeid wordt er dan eenmaal per 
week. De luchtvochtigheid in deze periode is onge-
veer 60 procent. In deze periode gaat ook de spot 
uit en de gekko’s worden ook nog maar minimaal 

Oedura castelnaui, amelanistic, man
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van voedsel voorzien. Overigens houd ik beide 
geslachten gescheiden tijdens de winterrust.  

Gedrag
Oedura castelnaui is naar mijn mening een vrij schu-
we gekko. Overdag zitten de gekko’s meestal achter 
de stukken schors of in het vogelhuisje. Regelmatig 
ziet men de gekko’s ook overdag zonnen in de 
nabijheid van de spot. Zodra men het terrarium 
tot op een korte afstand benadert verschuilen de 
gekko’s zich gauw achter bijvoorbeeld een stuk 
schors. Dit gedrag zie ik bij mijn Oedura monilis 
helemaal of bijna niet, deze gekko’s blijven meestal 
gewoon zitten als je het terrarium benadert. Mijn 
Oedura marmorata overigens vertonen wel weer dit 
typische vluchtgedrag.

Voeding
De volwassen gekko’s worden ’s zomers twee tot 
driemaal in de week gevoerd met huiskrekels 
(Acheta domestica) en sporadisch met wasmotrup-

sen (Galleria mellonella). De huiskrekels worden 
een dag voor het verschaffen aan de gekko’s voor-
zien van stukjes wortel en een commercieel kre-
kelvoeder van het merk Vit-all (insect gut loading 
multivitamin). Om iedere voederbeurt worden de 
krekels bepoederd met de supplementen Miner-all 
of Nekton MSA. Verder staat er in het terrarium 
altijd een porseleinen schaaltje met daarin fijnge-
stampte stukjes sepia. Sporadisch heb ik ook wel 
eens een kleine maat treksprinkhanen (Locusta 
migratorin) gevoederd, deze worden wel gegeten, 
maar niet zo gretig als bijvoorbeeld huiskrekels.

Voortplanting
Zoals al besproken in het hoofdstukje huisvesting 
houd ik beide geslachten gescheiden tijdens de 
winterrust. Eind februari/begin maart plaats ik 
de man bij de groep vrouwen in het terrarium. 
Er zijn kwekers van Oedura castelnaui die zonder 
problemen beide geslachten bij elkaar in hetzelfde 
terrarium de winterrust in laten gaan, persoonlijk 

Juveniel exemplaar
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Oedura castelnaui, vrouw
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heb ik dit nog nooit gedaan.
Het paren gaat zoals bij alle andere gekkosoorten 
volgens het boekje. Het vrouwtje wordt opgejaagd 
en na de nekbeet van het mannetje begint de 
copulatie. Ik heb overigens nog nooit ernstige ver-
wondingen kunnen waarnemen aan de vrouwtjes. 
Het terrarium is voorzien van een plastic legbak 
(bewaardoos) met een lengte van 27 centimeter, 
een hoogte van 6,5 centimeter en een breedte van 
10 centimeter. De deksel van deze legbak heeft een 
gat met een doorsnede van 3,5 centimeter, verder 
is deze legbak gevuld met vochtig, niet doornat, 
Coco peat, tot ongeveer twee centimeter onder de 
rand van de doos. Heeft men meerdere vrouwtjes 
in het terrarium, zorg dan ook voor meerdere 
legbakken, daar ieder vrouwtje haar eigen legbak 
moet hebben. Overigens heb ik in al die jaren dat ik 
met deze gekko’s kweek nog nooit eitjes buiten de 
legbak(ken) gevonden. Enkele weken na de paring 
ziet men de vrouwtjes regelmatig in de legbakken, 
enkele dagen voor de daadwerkelijke eileg begin-
nen de vrouwtjes al met graven. Zijn er eenmaal 
eitjes gelegd, dan is dit gemakkelijk te zien: de 
Coco peat in de legbak is dan verplaatst naar een 
zijde van de legbak. De legbakken worden overi-
gens iedere dag gecontroleerd op de aanwezigheid 
van eitjes en de vochtigheid van de Coco peat. Zijn 
er eitjes gevonden, dan worden deze overgebracht 
in een zogenaamd krekeldoosje gevuld met voch-
tige Coco peat of vermiculiet, beide substraten heb 
ik met succes toegepast bij het incuberen van de 
eitjes. De eitjes worden half begraven in het sub-
straat en vervolgens gaat het krekeldoosje met afge-

sloten deksel de broedstoof in. Deze broedstoof is 
een zogenaamde mechanische broedstoof van het 
merk Grumbach, die ik al vele jaren gebruik voor 
het incuberen van gekko-eitjes. Ook eitjes van 
bijvoorbeeld Underwoodisaurus milli, Eublepharis 
macularius, Coleonyx elegans en andere Oedura-
soorten incubeer ik in deze broedstoof. 
De ovaalvormige eitjes van de Oedura castelnaui 
nemen duidelijk in gewicht en omvang toe naar-
mate de broedduur verstrijkt. Overdag is de tem-
peratuur in de broedstoof ongeveer 30°C, ’s nachts 
enkele graden minder, tot minimaal 26°C. De 
luchtvochtigheid is zo’n 70 tot 80 procent. Na zo’n 
60 tot zelfs 80 dagen komen de jonge gekko’s uit 
het ei. De gemiddelde totale lengte van de jonge 
gekko’s, net uit het ei, is 6 centimeter. Na ongeveer 
24 uur vervellen de jonge gekko’s voor de eerste 
maal. Na twee dagen verplaats ik de jonge dieren 
naar het opfokterrarium.

Opfok van de jongen
Het grootbrengen van de jonge gekko’s heeft bij 
mij tot op heden nog nooit tot problemen geleid. 
De jonge gekko’s worden in groepjes van maximaal 
vier dieren overgebracht in een zogenaamde kleine 
faunabox. De bodembedekking bestaat uit een laag 
vochtige Coco peat van ongeveer één centimeter, 
verder is deze faunabox voorzien van wat stukken 
schors, takken en wat kunstplanten om zo wat 
schuilmogelijkheden te creëren. Boven de fauna-
box staat een halogeenspot van 20 watt die voor 
de juiste temperatuur zorgt. Iedere dag wordt de 
faunabox met de jonge gekko’s gesproeid met lauw 

Oedura castelnaui, vrouw (links) en man (rechts)
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kraanwater. Ongeveer vier dagen na de geboorte 
worden de eerste huiskrekeltjes aangeboden, uiter-
aard voorzien van de nodige mineralen en vitami-
nes. De jonge gekko’s worden uitsluitend gevoerd 
met huiskrekels om de twee à drie dagen. Na 
ongeveer een half jaar hebben de jonge gekko’s een 
totale lengte van zo’n 10 centimeter, het geslacht 
kunnen we nu ook bepalen. Met de leeftijd van 
een jaar zijn de gekko’s geslachtsrijp, maar nog 
niet helemaal uitgegroeid. Het is dan ook zaak om, 
vooral met de vrouwtjes, te wachten met kweken 
tot deze ouder zijn dan ongeveer twee jaar.

Conclusie
Oedura castelnaui is een zeer goed te houden gekko 
waar ook nog in redelijke aantallen mee wordt 
gekweekt in Europa. Voor zowel de beginnende 
gekkohouders en de liefhebbers met enige ervaring 
is de Oedura castelnaui een boeiende soort. Ik heb 
geprobeerd met dit artikel de bestaande kennis 
omtrent deze gekkosoort te verspreiden en eventu-
ele nieuwe informatie daaraan toe te voegen.
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Summary
Notes on the husbandry and breeding of Oedura 
castelnaui
Oedura castelnaui is an Australian gecko we see 
on a regular base in the reptile hobby. Still not 
so popular as the Nephrurus species it is a very 
interesting gecko to work with. It is reasonably 
easy to keep and breed in captivity. The author 
describes his way of keeping these geckos, 
including captive management, maintenance, 
feeding, breeding and incubation.

Oedura castelnaui, amelanistic, man
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Onderstaand volgt een beschrijving van waargenomen reptielen en amfibieën 
tijdens een herpetologische reis van acht dagen in de periode van 2 juni tot en met 

9 juni 2007 in het departement Creuse te Frankrijk. De reis is verzorgd door Ecotours. 
Logies was geregeld in vakantiehuisjes (gîtes) nabij het gehucht Tigouleix, 

dat ongeveer 8 kilometer van de stad Crocq gelegen is. De zoektochten stonden onder lei
ding van bioloog Rob Veen, die samen met echtgenote Carla Heisteeg 

een natuureducatief centrum en Chambre et table d’hôte beheert.

Herpetologische waarnemingen
in het departement 

(Frankrijk)
R. Frank  

Atalanta 71  
3225 CA Hellevoetsluis  

R.Frank@gw.rotterdam.nl

M. Edelman 
Mozartstraat 89 

2992 RE Barendrecht 
mh.edelman@gw.rotterdam.nl

Biotoop esculaapslang, tevens biotoop van Natrix maura, Natrix natrix en Coronella austriaca
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Beschrijving onderzoeksgebied
De Creuse is een departement in de Limousin 
waarvan Guéret de hoofdstad is. De Limousin 
maakt deel uit van het Centraal Massief van 
Frankrijk. Het is een streek waar dorpen, smalle 
wegen,  riviertjes, bossen en velden het karakter 
van het glooiende landschap bepalen. 
Binnen het departement Creuse zijn vier land-
schapstypen te onderscheiden:
•	 laaggelegen open heggenlandschap, met name 

in het noordelijk deel van de Creuse;
•	 zwaarbeboste beekdalen;
•	 halfopen heuvellandschap;
•	 ruige heidevegetaties tot 900 meter hoogte, 

met name in het zuidelijk deel van de Creuse.
De Creuse kent een lage bevolkingsdichtheid. 
Velen, met name jongeren, trekken weg uit de 
Creuse omdat er nauwelijks bestaans- of wereldse 
ontspanningsmogelijkheden zijn. Je kan kilometers 
door de Creuse rijden of wandelen zonder iemand 
tegen te komen. Zo af en toe tref je een landbouw-

voertuig op de weg of een kudde koeien die van 
het ene weiland naar het andere worden geloodst. 
Geduld bewaren is nodig, want schijnbaar nie-
mand in de Creuse heeft haast.
Grootschalige toeristische attracties ter plaatse zijn 
onbekend, waarmee de Creuse een gebied is waar 
je in alle rust kunt genieten van het Franse platte-
land en de natuur.

Overzichtskaart van de Creuse met in de rechthoeken de per 
dag bezochte gebieden 

Overzichtskaart van de Creuse met de per dag 
bezochte gebieden genummerd. N = nachtexcursie.
Vier verschillende landschapstypen:
•	 het noordelijk laaggelegen open heggenlandschap 

"bocage",
•	 de zwaarbeboste beekdalen,
•	 het halfopen heuvellandschap,
•	 het tot 900 meter hoge zuidelijk gelegen "plateau 

des Millevaches" met ruige heide-vegetaties. 
Alle waarnemingen aan reptielen en amfi-
bieën zijn doorgegeven aan de GMHL (Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du Limousin), 
een provinciale organisatie die alle gegevens van 
zoogdieren, reptielen en amfibieën verwerkt.
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Klimaat
Wat opvalt is dat het in de Creuse overal groen 
is. Dit hangt samen met de overvloedige regenval 
in het voor- en najaar. In de zomermaanden kan 
de temperatuur waarden bereiken die doen den-
ken aan die van Zuid-Europa. Een gemiddelde 
temperatuur van 24°C is dan geen uitzondering. 
Tijdens de week van het verblijf was sprake van 
een afwisseling van zonnige perioden met relatief 
hoge temperaturen (circa 24°C) en perioden met 
bewolking en af en toe regen (circa 15°C). Met 
name in de ochtend kon het mistig en fris zijn met 
temperaturen van ongeveer 10°C.

Waarnemingen
Vanuit Tigouleix zijn dagelijks tochten onderno-
men. De bestemmingen zijn in principe vooraf 
bepaald door Rob Veen. Veelal waren we tussen 9 
en 10 uur in de morgen op een bestemming om te 
gaan zoeken. De dag werd onderbroken door één 
of twee korte koffiepauzes en een lunch. Terugkeer 
in Tigouleix lag veelal rond 19.00 uur. De zoekda-
gen waren vrij intensief. In meer of mindere mate 
zijn op elke locatie die we hebben bezocht waarne-
mingen gedaan. Het jaargetijde, de weersomstan-

digheden en plaatselijke populatiedichtheden zul-
len hier ongetwijfeld een rol bij hebben gespeeld.
Hagedissen zijn meestal waargenomen in de open 
lucht, slangen en hazelwormen daarentegen zijn 
voornamelijk aangetroffen onder hout, golfplaten, 
zeil of ander materiaal.
In tabel 1 zijn de locaties vermeld die dagelijks 
zijn bezocht, evenals de reptielen en amfibieën 
die zijn aangetroffen. In tabel 2 zijn de aantallen 
dieren weergegeven die we hebben waargenomen. 
Grotere aantallen zijn bij benadering aangegeven. 
Wat amfibieën betreft zijn larven niet in de tel-
ling opgenomen. Ook kwakende amfibieën zijn 
niet meegeteld. De ligging van de plaatsen die zijn 
bezocht is weergegeven op het kaartje.
Zoals aangegeven in tabel 1 is op vrijdag 8 juni een 
beschermd natuurgebied in het noordelijk beek-
dallandschap bezocht. Ter plaatse is een voorlich-
ting verzorgd door een vertegenwoordiger van het 
Franse Staatsbosbeheer die samen met stimulator 
Rob Veen beheersmaatregelen neemt ter bescher-
ming en herintroductie van de Geelbuikvuurpad 
in het kader van de Europese Natura 2000 wetge-
ving. Ten behoeve van de herintroductie van de 
Geelbuikvuurpad zijn in het betreffende gebied 

Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans)
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ongeveer 70 poeltjes gegraven. In 
de poeltjes is de Geelbuikvuurpad 
inderdaad aangetroffen. Het dier is 
er niet uitgezet. Het creëren van gun-
stige omstandigheden lokt het dier 
vanzelf.
Ook bij Chambonchard is onder 
leiding van Rob Veen in maart 
2007 een poel gegraven. In de poel 
zijn naast de Vuurbuikpad ook de 
Vroedmeesterpad (A. obstetricans) 
en de Vuursalamander (S. salaman-
dra) aangetroffen.
Voor zover bekend komt de 
Geelgroene toornslang in de Creuse 
niet voor. Toch vertelde Rob Veen 
dat het dier enkele jaren geleden 
zou zijn waargenomen nabij Crocq. 
Ondanks veel speurwerk hebben wij 
het dier echter niet aangetroffen. Tot 
een volgende bevestigende waarne-
ming houden wij het er op dat de 
waarneming vooralsnog op een ver-
gissing berust. 

Conclusie
Hoewel het weer niet altijd meezat 
zijn in de Creuse alle soorten reptie-
len en amfibieën die er voorkomen 
gevonden. 
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Rechts, van boven naar onder:
Amplexus geelbuikvuurpad (Bombina 

variegata)
Ringslang (Natrix natrix)

Esculaapslang (Zamenis longissimus)
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Boven: Lacerta bilineata, Westelijke smaragdhagedis

Rechtsboven: Coronella austriaca, Gladde slang

Rechts: Vipera aspis, Aspisadder

Onder: Triturus cristatus en T. marmoratus, Kam- en 
marmersalamander
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Tabel 1: Algemene gegevens
Datum (weertype) Locatie Waargenomen dieren
Zondag 3 juni
(licht bewolkt, 
relatief warm)

Tigouleix e.o.; Saint Maurice près 
Crocq

Bombina variegata; Epidalea calamita;  Pedophylax kl.  
esculentus; Pedophylax lessonae; Lissotriton helveticus; 
Zootoca vivipara; Lacerta agilis; Podarcis muralis; 
Anguis fragilis

Maandag 4 juni
(bewolkt, 
regenachtig, koel)

Plateau des Millevaches Bufo bufo; Lissotriton helveticus; Zootoca vivipara; 
Vipera berus

Dinsdag 5 juni
(plaatselijk bewolkt 
en regen achtig. 
Elders zonnig en 
warm)

Aubusson; Julesches; riviertje Petit 
Creuse.
’s Nachts: steengroeve nabij 
Auzances; Evaux les Bains

Alytes obstetricans; Bombina variegata; Rana 
temporaria; Pedophylax ridibundus; Hyla arborea; 
Salamandra salamandra; Triturus marmoratus; Lacerta 
bilineata; Podarcis muralis; Natrix maura;  Natrix 
natrix; Vipera aspis

Woensdag 6 juni
(afwisselend 
bewolkt en zonnig)

Sermur; beekdal van de Cher; 
afgraving nabij Roche

Hyla arborea; Rana dalmatina; Lissotriton helveticus; 
Triturus marmoratus; Triturus cristatus; Salamandra 
salamandra; Bombina variegata

Donderdag 7 juni
(afwisselend 
bewolkt en zonnig)

Evaux; Couzon Alytes obstetricans; Hyla arborea; Rana dalmatina; 
Triturus cristatus; Lissotriton helveticus; Anguis 
fragilis; Lacerta bilineata;  Podarcis muralis; Coronella 
austriaca; Natrix maura

Vrijdag 8 juni
(meest bewolkt)

Noordelijk gelegen 
beekdallandschap (beschermd 
natuurgebied); Chambonchard

Bombina variegata; Pedophylax kl. esculentus; 
Pedophylax ridibundus;  Rana temporaria; Alytes 
obstetricans; Salamandra salamandra; Anguis fragilis; 
Podarcis muralis; Zamenis longissimus; Coronella 
austriaca; Natrix maura; Natrix natrix

Tabel 2: Visueel waargenomen aantallen 
(grote aantallen bij benadering)
Soort Aantallen
Alytes obstetricans (Vroedmeesterpad) 5
Anguis fragilis (Hazelworm) 8
Bombina variegata (Geelbuikvuurpad) 50
Bufu bufo (Gewone pad) 4
Coronella austriaca (Gladde slang) 7
Epidalea calamita (Rugstreeppad) 5
Hyla arborea (Boomkikker) 10
Lacerta agilis (Zandhagedis) 5
Lacerta bilineata (Westelijke smaragdhagedis) 20
Lissotriton helveticus (Vinpootsalamander) 50
Natrix maura (Adderringslang) 10
Natrix natrix (Ringslang) 5
Pelophylax kl. esculentus (Bastaardkikker) 10
Pelophylax lessonae (Poelkikker) 30
Pelophylax ridibundus (Meerkikker) 20
Podarcis muralis (Muurhagedis) 50
Rana dalmatina (Springkikker) 3
Rana temporaria (Bruine kikker) 10
Salamandra salamandra (Vuursalamander) 8
Triturus cristatus (Kamsalamander) 4
Triturus marmoratus (Marmersalamander) 30
Vipera aspis (Aspisadder) 5
Vipera berus (Adder) 1
Zamenis longissimus (Esculaapslang) 2
Zootica vivipara (Levendbarende hagedis) 20

Summary
Herpetological observations in the prov-
ince of Creuse in France
In the first week of June 2007 a small group of 
herpetologists visited the province of Creuse 
in France to look for reptiles and amphibians. 
The Creuse is a magnificent part of France 
with different types of landscapes. The weath-
er can be cool, especially in the morning. Rain 
is not an exception. 
All amphibians and reptiles that live in the 
region have been found (see tabel 2). At the 
moment plans are realised to facilitate the 
reintroduction of certain amphibians, specifi-
cally B. variegata.

De foto’s bij dit artikel zijn van M.H. Edelman
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Het was lang een soort uit dromen, een 
soort die alleen bekend was van een 
paar afbeeldingen uit boeken. Een soort 

die tot de verbeelding sprak vanwege het extreme 
neonblauw dat het mannetje laat zien. Onbekend 
bij het grote publiek, want de soort was niet 
beschikbaar en alleen de echte liefhebbers wisten 
van het bestaan ervan.
Tot september 2007. De soort was ineens in de 
handel. In het begin slechts een paar dieren voor 
veel geld, maar het werden er meer, ondertussen 
veel meer, en de prijzen zijn al flink gekelderd. 
Inmiddels kom je ze zelfs al in de dierenwinkel 
tegen. Vanwege de kleur van de dieren is de vraag 
groot, hoewel op het moment de markt al aardig 

verzadigd lijkt, kijkend naar de dieren die nog bij 
de handelaars zitten. 

Beschrijving
Lygodactylus williamsi is een kleine soort, met een 
maximale lengte van ongeveer 80 mm (Bruse et 
al., 2005), hoewel Spawls et al. (2002) 56 mm 
aangeven, waarbij de mannen iets groter en forser 
zijn dan de vrouwtjes. De volwassen mannen heb-
ben een neonblauw lichaam, met een zwarte keel 
en een verder oranje onderzijde. De vrouwtjes 
zijn meer groenig/brons van kleur, met een zwart 
gestreepte of zwarte keel en een iets valere oranje 
onderzijde. De jonge mannen lijken in kleur en 
tekening echter veel op vrouwtjes. Het belangrijk-

Is er nog hoop voor de 
kleine blauwe smurfen 

onder de gekko’s?
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ste geslachtsonderscheid zijn de preanale poriën en 
de hemipeniszakken, beide zijn vooral bij de vol-
wassen mannen duidelijk zichtbaar. De vrouwtjes 
ontberen deze kenmerken.
Het gedrag van de dieren verschilt een beetje per 
individu. Sommige dieren zijn enigszins schuw, al 
zijn de meeste dieren actief en laten ze zich veel 
zien. De dieren zijn territoriaal, vooral de mannen 
onderling. Hoe het in de natuurlijke situatie is met 
populatiedichtheden en territoriaal gedrag is niet 
bekend. Hiervoor is soortgericht onderzoek nodig.
Een afwijking van de andere soorten uit het 
geslacht is de manier van eieren leggen, zo is geble-
ken in gevangenschap. De eieren worden aan een 
oppervlak gekleefd, terwijl de andere veel gehou-

den soorten uit het geslacht vrijleggers zijn.

Vindplaats
Dat de dieren in 2007 in de handel kwamen heeft 
ook een minder mooie kant. De soort is endemisch 
in het Kimboza Catchment Forest Reserve, een 
beschermd bos in het Morogoro district in het 
noordoosten van Tanzania. Het gebied omvat 405 
hectare, met daarin verschillende habitats. Het 
reservaat ligt op een hoogte van 300-400 meter 
boven zeeniveau.
Het klimaat is oceanisch, met een gemiddelde 
jaarlijkse regenval van 1700 mm (met korte buien 
in oktober-december en lange buien in februari-
mei) en een temperatuur die varieert van 23°C 

Jeroen van Leeuwen 
Cannenburgerbos 23 

6718 HE Ede 
jeroen_p_van_leeuwen@hotmail.com
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in juli to 28°C in december. Het bosgebied bevat 
vier vegetatietypen: laagland bos, woodland, teak 
bossen en Cedrella vegetatie (Management plan for 
Kimboza Catchment Forest Reserve, 2004). Voor 
Lygodactylus williamsi is met name het laagland-
bos van belang. In deze vegetatie groeit Pandanus 
rabaiensis, een palmsoort waarvan de stammen 
de belangrijkste biotoop van de gekko’s vormen 
(Spawls et al., 2002).

Problemen
Vanwege het erg kleine verspreidingsgebied is het 
voortbestaan van de soort in de natuur sterk in 
gevaar. In een dergelijk klein bosgebied zijn de 

invloeden van buitenaf groot en staat het bos onder 
druk door menselijk ingrijpen. In het management 
plan van het Kimboza Reserve (2004) is aangege-
ven dat ook de natuurwaarde erg van belang is. Dit 
omdat gebleken is dat de biodiversiteit in de regio 
hoog ligt, met veel endemische soorten zowel bij 
flora als fauna.
Maar uit het plan blijkt ook dat er voor het manage-
ment van het gebied maar erg weinig midde-
len beschikbaar zijn. Dus als er iets gebeurt of 
ingegrepen moet worden zijn daar maar weinig 
mogelijkheden toe, zowel financieel als materieel. 
Doordat het een beschermd bosgebied is, is het 
niet toegestaan dieren te vangen, ook niet dieren 
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die niet onder andere regelingen als bijvoorbeeld 
CITES vallen. Maar blijkbaar is de macht van het 
geld groot, getuige de grote beschikbaarheid van 
L. williamsi in de Europese handel. De regering 
van Tanzania heeft nooit toestemming gegeven de 
soort te vangen of te exporteren. Alle nu beschik-
bare dieren zijn dus via de illegale weg in Europa 
terecht gekomen.
In het begin waren vele dieren in slechte conditie, 
de uitval was hoog. Met name uitdroging speelt 
in deze een belangrijke rol. Wanneer de dieren 
zich eenmaal aangepast hebben aan gevangenschap 
blijken ze goed te houden te zijn, al blijft het een 
gevoelige soort die meer aandacht nodig heeft dan 

de andere soorten uit het geslacht.
Ondertussen zijn in Europa de eerste eieren in 
gevangenschap gelegd en ook de eerste jongen 
lopen al rond. Wat dat betreft lijkt de soort een 
aanwinst voor de hobby te zijn. Een groot nadeel 
van de huidige populatie in gevangenschap is de 
nogal scheve geslachtsverhouding, met een heel 
klein aandeel vrouwtjes.

Ik, en naast mij ook anderen, maak me zorgen om 
de situatie in de natuur. De soort is enorm kwets-
baar door het kleine verspreidingsgebied en een 
dergelijke grootschalige vangst kan een enorme 
impact hebben op de populatie in de natuur. Het 
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en kweken in gevangenschap, maar ook voor de 
bescherming van de soort in de vrije natuur is 
dergelijke kennis onmisbaar. De soort wordt op dit 
moment door verscheidene hobbyisten gekweekt. 
Van een paar van deze mensen heb ik begrepen 
dat de soort niet moeilijk in het opkweken is, 
makkelijker dus dan sommige andere soorten uit 
het genus Lygodactylus. Belangrijk is wel de eieren 
uit te broeden op lagere temperatuur, omdat ook 
bij na kweek dieren mannen de overhand lijken te 
hebben. 

Oproep
Hierbij een oproep. Kunnen de personen die deze 
soort in bezit hebben met mij contact opnemen? 
Om een goed beeld te krijgen hoe de soort aan-
wezig is in de handel en om te kunnen monitoren 
hoe het met de kweekresultaten gesteld is, is der-
gelijke informatie hard nodig. De krachten moeten 
gebundeld worden om de soort in stand te kunnen 
houden!
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Chytridiomycose

geen paniek...
 ...maar wel tijd om actie te ondernemen

is maar de vraag of die dat gaat overleven. Dit is 
echter puur gebaseerd op speculaties, want over de 
toestand van de natuurlijke populatie is nagenoeg 
niets bekend. 

Ideeën
De onzekerheid over de natuurlijke situatie maakt 
het van groot belang dat de populatie in gevangen-
schap op een goede manier opgebouwd wordt, 
om het voortbestaan van de soort veilig te stellen. 
Aangezien er op dit moment enige honderden 
(wellicht de overgeblevenen van enige duizenden 
geïmporteerde) dieren in de handel in omloop zijn 
is de genetische variatie voldoende om een goede 
basis te vormen voor een duurzame populatie in 
gevangenschap. Dit is echter wel het moment om 
tot actie over te gaan, als daarmee te lang wordt 
gewacht kan er al een groot deel van de variatie ver-
loren zijn gegaan en dat vormt een extra bedreiging 
voor het overleven van de soort.
Misschien is het een idealistische gedachte om de 
natuurlijke populatie van de soort te redden, maar 
om de soort in gevangenschap over de langere 
termijn te behouden is zeker wel mogelijk, wan-
neer dit goed aangepakt wordt. Ik denk hierbij 
aan het opzetten van een registratiesysteem, hetzij 
formeel door middel van een ESF stamboek, het-
zij informeel door middel van een kweekproject, 
om de genetische variatie en de populatieom-
vang in gevangenschap goed te kunnen monitoren. 
Ook het vergaren van zoveel mogelijk kennis van 
de soort is van groot belang. Voor het houden 

Summary
Is there still hope for the tiny blue gecko Lygodactylus williamsi?
Lygodactylus williamsi is a small, extreme blue day gecko, present within the reptile hobby since 
about September 2007. The import of this species has a strong drawback; it could bring the natural 
population on the brink of extinction. The species is endemic in a small protected forest in northeast 
Tanzania, and is therefore extremely vulnerable to external influences. Catching large numbers of 
this gecko could have a dramatic effect, especially when it happens illegally. This is just what hap-
pened with all L. williamsi now present in Europe (except offspring). Action is needed to ensure the 
conservation of this species in captivity and to protect the species from extinction in its natural habi-
tat. Starting an ESF studbook for this species could result in a strong genetically based population 
in captivity, while stricter control and regulation is needed in its natural environment to safeguard 
its survival in Tanzania.
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Amfibieën-crisis Werkgroep Dendrobatidae Nederland 
Voor informatie: Annemarieke Spitzen, RAVON 

a.spitzen@ravon.nl 
titelfoto: Piotr Naskrecki

De schimmel Batrachochytrium dendrobatidis is wereldwijd veroorzaker van massale kikker
sterfte door de ziekte chytridiomycose en laat ook de kikkers in gevangenschap niet ongemoeid. 

Bekend is dat deze ziekte bij in gevangenschap gehouden dieren voorkomt. De dieren zijn in 
 gevangenschap goed te behandelen, dus onder gecontroleerde omstandigheden, zoals in onze ter

raria, is er wel degelijk wat aan te doen. Echter, over de consequenties van chytridiomycose bij 
hobbydieren is niet veel bekend en ook is het niet bij iedereen bekend hoe kikkers precies kunnen 
worden behandeld. Lacerta, Dendrobatidae Nederland, de Stichting RAVON en de Universiteit 

Gent (België) hebben de samenwerking gezocht om dit jaar niet alleen liefhebbers van amfibieën 
beter te informeren over chytridiomycose, maar ook om gezamenlijk actief onderzoek te doen 

naar de omvang van het probleem (binnen en buiten de hobby) en zo gezamenlijk te zoeken naar 
de  mogelijkheden voor de inperking van de verspreiding van de ziekte.

Chytridiomycose

geen paniek...
 ...maar wel tijd om actie te ondernemen
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Chitridiomycose
Naast habitatvernietiging, klimaatverandering, 
vervuiling en het gebruik van pesticiden is chy-
tridiomycose één van de grootste bedreigingen 
voor het voortbestaan van amfibieën wereld-
wijd. Chytridiomycose wordt veroorzaakt door 
de schimmel Batrachochytrium dendrobatidis. De 
schimmel voedt zich met hoornstof in de huid 
van de kikkers of de monddelen van larven dat 
meestal tot sterfte van de besmette kikkers leidt. 
De schimmel groeit het beste bij 17-25°C, de opti-
male temperatuur waarbij we onze kikkers houden. 
Bovendien kunnen de sporen van de schimmel 
eenvoudig worden overgedragen via direct contact 
tussen kikkers of via het water in de vivaria. De 
laatste jaren werd al geregeld melding gemaakt van 
massale kikkersterfte bij hobbyisten in Duitsland, 
maar ook in Nederland. Het vermoeden bestond 
dat chytridiomycose hier de veroorzaker van was. 
Meestal werd dit echter niet uitgezocht of in enke-
le gevallen werden er duidelijk andere oorzaken 
gemeld. Tijdens de kikkerdag van DN in april 2008 
is er door middel van een kleine steekproef beves-
tigd dat chytridiomycose inderdaad in de hobby 
aanwezig is. Het is van groot belang dat we daar 
als hobbyisten onderling informatie over gaan uit-
wisselen en verstandig met het probleem omgaan. 
Graag informeren wij u over de stappen die we 
willen nemen en geven we nog maar eens aan wat 
chytridiomycose in negatieve zin voor onze hobby 
betekent. 

Hoe herken ik chytridiomycose?
Eén van de belangrijkste problemen bij het vast-
stellen van chytridiomycose als doodsoorzaak van 
kikkers is dat de ziekte vaak niet gemakkelijk te 
herkennen valt aan het ziektebeeld van de kikker. 
Kikkers met chytridiomycose kunnen verschil-
lende symptomen vertonen, die niet uniek zijn 
voor chytridiomycose en die ook bij andere ziektes 
gevonden worden. Veel van de besmette kikkers 
vertonen een verminderde beweging en ze eten 
niet of nauwelijks. Ook een ineengedoken houding 
of het niet meer corrigeren van rare lichaamsposes 
duidt op chytridiomycose. De besmette kikkers 
vermageren snel, maar dit zien we ook soms bij 
kikkers met worm- of flagellaat-infecties. Compleet 
tegenovergesteld kunnen besmette kikkers ook 
juist zeer gestrest bewegen of zomaar dood gaan 

zonder dat dit voorafgegaan wordt door een ver-
andering in gedrag of door duidelijke vermagering. 
Zeer kenmerkend voor chytridiomycose is dat de 
kikkers wat valer van kleur worden en er restjes van 
de vervelde huid op de kikker achterblijven. Dit 
kenmerk manifesteert zich echter niet altijd en het 
is dus moeilijk om in een vroeg stadium een kikker 
als met chytridiomycose besmet te herkennen. De 
beste methode is het bepalen van aanwezigheid 
van chytridiomycose via moleculaire technieken. 
Van de kikker wordt met een wattenstaafje de 
slijmlaag van de huid verzameld, de zogenaamde 
swab-methode, en onderzocht of daar sporen van 
de schimmel in te vinden zijn. 

Wat is er aan te doen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om kikkers 
met chytridiomycose te behandelen. Voorlopig is 
het beste alternatief het middel Chloramphenicol. 
Het is oplosbaar in water en voor de mens niet 
giftig. De kikkers kunnen behandeld worden door 
ze enkele minuten in een 20 ppm oplossing te laten 
zitten en dit gedurende 20 dagen regelmatig te 
herhalen. Ook zijn er goede resultaten behaald met 
formaline/malachietgroen oplossingen. De kikkers 
worden dan gedurende 4 uur in een oplossing van 
0,007 ml malachietgroen per liter water geplaatst. 
Om tot goede behandeling te komen dient deze 
methode om de dag zo’n vier keer herhaald te 
worden. In plaats van malachietgroen kan ook 
methyleenblauw gebruikt worden. Wees echter 
uiterst voorzichtig met malachietgroen en methy-
leenblauw. Deze stoffen zijn voor de mens giftig en 
het is dus aan te raden om een onschuldiger middel 
te kiezen voor de behandeling van chytridiomy-
cose. Een laatste mogelijkheid is het gebruik van 
Miconazole of Itraconazole. 

Temperatuurgevoeligheid
De schimmel stopt bovendien met groeien boven 
de 28°C en sterft wanneer de temperatuur gedu-
rende 4 uur boven de 35°C wordt gehouden. Veel 
van onze kikkers zullen dit echter niet overleven, 
waardoor het simpelweg verwarmen van de kik-
kerkamer of het terrarium niet de oplossing biedt. 
Wel kan hierdoor eventueel het vivarium worden 
ontsmet, wanneer de kikkers tijdelijk in een andere 
bak worden ondergebracht. Let wel, alleen de kik-
kers behandelen lost nog niet het chytridiomycose 
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probleem op. Chytridiomycose kan lange tijd zon-
der gastheer in het water overleven en de vivaria 
met hoge luchtvochtigheid bieden de schimmel 
een goede kans om buiten de gastheer in leven te 
blijven. 

Voorkómen van de ziekte
Chytridiomycose is niet volledig te voorkomen, 
maar bij aanschaf van nieuwe kikkers is wel het 
risico van besmetting van alle kikkers in een col-
lectie te reduceren. Nieuwe aanwinsten kunnen in 
een quarantaine terrarium ondergebracht worden. 
Wanneer dit terrarium tussen de 17-25°C wordt 
gehouden dan is de kans groot dat besmette kik-
kers binnen acht weken symptomen van chytri-
diomycose vertonen. De quarantaine geeft dan 
mogelijkheid tot het behandelen van de nieuwe 
kikkers en voorkomt introductie van chytridiomy-
cose binnen de al aanwezige kikkercollectie van 
de hobbyist. Het is bovendien aan te raden om 
van deze nieuwe kikkers een swab af te nemen om 
daadwerkelijk op chytridiomycose besmetting te 
testen bij een van de laboratoria die daarin gespeci-
aliseerd is. Overigens kan quarantaine van nieuwe 
kikkers veel meer ellende voorkomen dan alleen 
overdracht van chytridiomycose. In een ander 
artikel zal dieper worden ingegaan op quarantaine.

Wat wil Lacerta gaan doen?
Door de samenwerking met RAVON (Reptielen 
Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland, 
www.ravon.nl), andere hobbyorganisaties waar-
van de leden amfibieën houden, dierentuinen en 
de Universiteit van Gent hopen we aankomende 
jaren flinke stappen vooruit te kunnen zetten in 
het ondervangen van de gevolgen van chytridiomy-
cose. De specifieke doelen van Lacerta zijn hierin: 
1. het bepalen van de omvang van chytridiomy-

cose besmetting bij in gevangenschap gehou-
den dieren 

2. het zoeken naar de beste methoden om kik-
kers te behandelen 

3. het verspreiden van informatie over de behan-
deling van kikkers in de hobby. 

De samenwerking met RAVON en de Universiteit 
van Gent biedt ons de mogelijkheid om aanko-
mend jaar te bepalen wat de omvang van chytri-
diomycose bij in gevangenschap gehouden dieren 

is. RAVON en de Universiteit van Gent zijn geïn-
teresseerd in de verspreiding van chytridiomycose 
binnen de inheemse fauna en zullen daar aanko-
mende jaren in Nederland onderzoek aan doen. 
Daarnaast willen we met de samenwerkende partij-
en over Nederland verspreid bij hobbyisten swabs 
verzamelen om deze te testen op chytridiomycose. 
Dit is voor u de kans om uw kikkers eenvoudig op 
chytridiomycose te laten toetsen. Bovendien zal dit 
kosteloos en anoniem gedaan worden. 
Afhankelijk van de omvang van de kikkercollec-
tie willen we een goede steekproef per hobbyist 
nemen. Dat wil zeggen: er worden swabs genomen 
van een tiental kikkers om met redelijke betrouw-
baarheid vast te stellen of bij een hobbyist chytri-
diomycose in de collectie aanwezig is. Bovendien 
krijgen we met zo een steekproef inzicht in het 
percentage van besmette kikkers binnen een kik-
kercollectie. Dit geeft een maat voor de besmet-
telijkheid binnen een collectie. 
Een ervaren onderzoeker komt bij u langs voor het 
nemen van de swabs van uw kikkers. Dit om te zor-
gen dat alle kikkers op de juiste en vooral ook op 
eenzelfde manier worden bemonsterd. Dit maakt 
de resultaten een stuk betrouwbaarder. 

Wat is een swab-test? 
Met een steriel wattenstaafje wordt er een aantal 
keren over de liezen en poten van de kikker gestre-
ken. Op de swab blijft dan wat van de slijmlaag van 
de kikker zitten. Indien kikkers besmet zijn met 
chytridiomycose dan komt het DNA van de schim-
mel op de swab terecht. Met behulp van PCR ana-
lyse, een moleculaire techniek, kan het DNA van 
chytridiomycose worden aangetoond. Zowel de 
deelname aan het onderzoek, als de resultaten zijn 
vertrouwelijk. De deelnemers aan het onderzoek 
zijn alleen bekend bij de projectleider bij RAVON 
en de monsternemer. De uitslag van iedere test zal 
alleen bekend zijn bij Annemarieke Spitzen van 
RAVON die het onderzoek zal gaan leiden. Zij zal 
naar iedere deelnemer terugkoppelen of de kikkers 
positief of negatief getest zijn. Alle deelnemers krij-
gen een overzicht van de volledige test uitslagen, 
natuurlijk zonder vermelding van welke andere 
leden er hebben meegedaan in het onderzoek. 
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Begeleiding van de deelnemers
Graag willen we de leden die mee doen met het 
onderzoek goed begeleiden in de te nemen stappen 
wanneer er bij u chytridiomycose in de collectie is 
aangetoond. Alle deelnemers aan het onderzoek 
krijgen dan ook informatie over de behandelings-
mogelijkheden en informatie over contactperso-
nen waarmee ze kunnen overleggen. We stellen 
het bijzonder op prijs wanneer u, bij geval van 
een positieve test, uw ervaringen van behande-
ling op papier zet en daar bij de contactpersoon 
Annemarieke Spitzen melding van maakt. Uw 
bevindingen zijn essentieel in het aanpakken van 
chytridiomycose in de hobby. Na behandeling zou-
den er dan ook vervolg afspraken kunnen worden 
gemaakt om te toetsen of kikkers ook daadwerke-
lijk chytridiomycose vrij zijn en de behandeling 
gelukt is. 
Let wel, iedereen loopt het risico om een kikker 
met welke ziekte dan ook te krijgen met vervelende 
gevolgen van grote sterfte in zijn/haar collectie. 
De enige manier om grip te krijgen op ziektes bij 
onze hobbydieren is dat we informatie uitwisselen. 
Iedereen heeft er belang bij om een stap verder te 
komen in de behandeling van kikkerziekte in de 
hobby zodat we veel van de prachtige kikkersoor-
ten nog lang kunnen blijven bewonderen. Het is 
dus belangrijk dat er geen taboe rust op het melden 
van ziektes en dat we daardoor nu eindelijk eens 
de kennis rond ziekte en behandeling goed gaan 
uitwisselen.

Meedoen?
Wilt u meedoen aan het onderzoek naar chytridio-
mycose, dan kunt u zich opgeven bij Annemarieke 
Spitzen. Stuur een email aan a.spitzen@ravon.nl 
met daarin vermeld:
•	 Naam
•	 Adres
•	 Telefoonnummer
•	 Email adres
Verdere informatie:
•	 Aantal terraria
•	 Aantal kikkers
•	 Aantal soorten
•	 Welke soorten?
•	 Geschat aantal nakweekdieren dat jaarlijks 

wordt overgedragen aan andere hobbyisten
•	 Geschat aantal nakweekdieren dat jaarlijks 

wordt overgenomen op beurzen of bij andere 
hobbyisten 

     
Na opgave wordt een afspraak met u gemaakt voor een 
datum waarop de monsters verzameld kunnen worden. 
Alle aanmeldingen worden vertrouwelijk behandeld, 
de resultaten worden enkel aan de betrokken personen 
teruggekoppeld.

Summary
Chytridiomycosis — no panic, but time to take action
Chytridiomycosis is a disease caused by a mould, Batrachochytrium dendrobatidis. The disease occurs 
in amphibians all over the world, also in captivity, and is a threat to the survival of these animals. 
Recently research is started by several institutes and societies on the incidence of the disease in captiv-
ity. The symptoms are quite a-specific, for instance decrease in mobility and appetite and incomplete 
shedding of the skin. By testing the mucous skin with PCR technology for DNA of the mould, the 
disease can be diagnosed. This can be treated successfully with Chloramphenicol, Malachite-green, 
Miconazole or Itraconazole. The mould dies at temperatures above 35°C, but this is not suited as 
treatment. However it can be used to exterminate the remaining mould in the terrarium.
The disease is very contagious and can only be prevented by a strict quarantine for new animals.
The main goal of this research is to assess the incidence in captivity, to find the best treatment and to 
spread this information amongst the keepers of amphibians, especially frogs. Participation is volun-
tary and anonymous. A researcher collects some mucus from the skin of several frogs in the collection. 
This material is tested for the disease. Participants are being informed of the results and coached with 
the treatment in case the disease is diagnosed.
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Op het moment wordt er veel gesproken over 
de chytridiomycose-schimmel in de hobby. 
Liefhebbers zijn bang dat hun kikkers de schimmel 
hebben of krijgen door de aanschaf van een nieuwe 
kikker voor de hobby. Stoppen met het kopen van 
kikkers is geen optie, de collectie zal aangevuld 
moeten worden bij het doodgaan van een fokman 
of vrouw. Maar hoe voorkom je dan dat je kikkers 
ziek worden door de aanschaf van een nieuwe kik-
ker? Het antwoord daarop is quarantaine. Je zou 
nieuwe kikkers voor 60 dagen in quarantaine moe-
ten houden om mogelijke besmettingen met ziek-
tes of parasieten te herkennen en te behandelen.

Wat is quarantaine?
Van Dale omschrijft quarantaine als: “Gedwongen 
afzondering bij een besmettelijke ziekte: een schip 
in ~ plaatsen.” In dit geval gaat het om mensen 
of goederen die in quarantaine geplaatst worden. 
Maar voor de hobby betekent het eigenlijk het-
zelfde. We plaatsen de dieren die we aanschaffen 
voor een periode apart van onze huidige collectie 
dieren. In deze periode kunnen we de kikker aan 
een aantal onderzoeken onderwerpen om besmet-
ting met eventuele ziektes of parasieten te voor-
komen. Hierbij kan je denken aan het nemen van 
een ‘swab’ voor een chytridiomycose-schimmel-
onderzoek, een mestonderzoek en het observeren 
van het gedrag van het dier.

Wanneer quarantaine?
Alle nieuw aangeschafte kikkers zouden voor een 
periode in quarantaine gehuisvest moeten worden, 
ook als de kikkers bij een bekende hobbyist of kwe-
ker vandaan komen. Zowel de beginner met een 
net ingerichte showbak als een meer gevorderde 
hobbyist met een mooie collectie kikkers zou zich 
hieraan moeten houden.

De beginner: Vaak is dit iemand die een mooie bak 
in de huiskamer heeft staan, die een aantal maan-
den voor de aanschaf van de kikkers is ingericht. In 
de tijd dat er geen kikkers in de bak zaten is de bak 
naar alle wensen ingericht. Er is gekeken naar alle 
waardes, zoals de relatieve vochtigheid en tempera-
tuur. Op een gegeven moment worden er kikkers 
bij een andere hobbyist aangeschaft. Vaak gaan 
na aanschaf de kikkers direct de mooi ingerichte 
showbak in. Veelal is dit geen probleem, maar je 
zult net een paar kikkers treffen die besmet zijn 
met bijvoorbeeld de chytridiomycose-schimmel. 
Uiteindelijk zou dit betekenen dat de totale bak 
leeggehaald moet worden en de inrichting ver-
brand/ontsmet moet worden. Doorgaans kan een 
ziekte of parasiet aangetoond worden in de quaran-
taineperiode en kan het bovenstaande voorkomen 
worden.
De meer gevorderde hobbyist: In veel gevallen is dit 
iemand die een mooie showbak in de huiskamer 
heeft en op een aparte kamer in huis nog een aantal 
kweekbakken. Nieuw aangeschafte kikkers gaan 
vaak òf zo de showbak in òf zo een kweekbakje 
in bij een wachtend mannetje of vrouwtje. Vaak 
levert dit geen probleem op, maar als dit bewuste 
kikkertje een ziekte of parasiet bij zich heeft kan dit 
de dieren die al in de bak zitten besmetten. Deze 
dieren kunnen dan, samen met de nieuwe diertjes, 
dood gaan. Dit had voorkomen kunnen worden 
door het nieuwe diertje in quarantaine te houden 
na aanschaf.

Wat komt er kijken bij quarantaine?
Een quarantainebak moet los staan van onze hui-
dige kikkerpopulatie. Dus de bak zou het liefst 
in een andere ruimte in huis moeten staan dan 
de kikkers die al aanwezig zijn. Sommige ziektes 
kunnen zich namelijk verspreiden via de lucht. Is 

Quarantaine[

[

Peter C. de Jong
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het niet mogelijk om een quarantainebak in een 
andere ruimte te plaatsen, dan moet men er goed 
op letten dat na het werken in de bak de handen 
goed gewassen en ontsmet worden. Ook mag er 
geen overdracht zijn van planten, voedseldieren of 
andere voorwerpen tussen de quarantainebak en 
de andere kikkerbakken.
Als quarantainebak kan een klein volglazen ter-
rarium volstaan, maar ook een curverbox voldoet 
in veel gevallen prima (wel een doorzichtige). 
Belangrijk bij de keuze van de bak is dat deze 
gemakkelijk schoongemaakt en ontsmet moet kun-
nen worden. De grootte van de bak hangt geheel 
af van de kikkersoort en het aantal dieren dat erin 
gehouden moet worden. Schaf eventueel meerdere 
bakjes aan in verschillende afmetingen.
De inrichting van de bak moet heel simpel en over-
zichtelijk zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt worden van pvc-buisjes, kunstplantjes 
en plastic potjes als aankleding van de bak. Deze 
aankleding moet er vooral voor zorgen dat de kik-
kers een plekje hebben waar ze zich terug kunnen 

trekken en dus niet teveel stress ondervinden van 
de quarantaine.
De verzorging van de kikkers in quarantaine is 
hetzelfde als van de dieren die hier niet in zitten. 
Dus de kikkers worden naar behoefte gevoerd en 
gesproeid, het voer wordt ook voorzien van de 
gebruikelijke vitamine en mineralen.

Reiniging
Reiniging van de quarantainebak moet minimaal 
wekelijks gebeuren. Het totaal ontsmetten van de 
bak en de inrichting gebeurt zodra de bak weer 
leeg is, zodat de bak klaar staat voor een volgende 
quarantaineperiode met nieuwe dieren. Als u over 
meerdere quarantainebakken beschikt is het han-
dig om de bakken altijd in dezelfde volgorde te 
reinigen; dit om ziekteverspreiding tussen de bak-
ken te voorkomen.
Bij de reiniging en de andere werkzaamheden 
in de bakken moet men wegwerphandschoentjes 
gebruiken; na het werk in de bak moeten deze ook 
meteen in de afvalbak gegooid worden. U kunt er 

Leptopelis parkeri, Tanzania. Foto David Moyer



Lacerta 67 (2009) nummer 1 •  41

ook voor kiezen om uw handen na het werken in 
de bak te ontsmetten. Helaas is daarbij niet vast te 
stellen of uw handen 100% ontsmet zijn. Door de 
handschoenen kan er ook geen vuil op uw handen 
achterblijven en overgedragen worden naar een 
andere bak.
Waarschuwing: Uit onderzoek is gebleken dat 
wegwerphandschoentjes (latex) giftig zijn voor 
kik ker larven. De minst giftige handschoentjes zijn 
die van vinyl, deze moeten dan wel eerst afge-
spoeld worden zodra u ze aantrekt. Hierbij worden 
de schadelijke stoffen van de handschoen afge-
spoeld en kunnen larven veilig gehanteerd worden. 
Ook bij het schoonmaken van bakjes waar larven 
in zitten moet hier rekening mee gehouden wor-
den. Of wegwerphandschoentjes schadelijk zijn 
voor kikkers is nog niet onderzocht (Cashins et 
al., 2008).
Schoonmaakmaterialen zoals borstels en sponzen 
mogen maar voor één quarantainebak gebruikt 
worden, voor elke andere bak is nieuw materi-
aal nodig. Dit is om te voorkomen dat via deze 
schoonmaakmaterialen een besmetting overgedra-
gen wordt.
Bodemmateriaal dat niet ontsmet kan worden 
(zoals keukenpapier of aarde) moet regelmatig ver-
vangen worden, liefst wekelijks. Hierdoor wordt de 
infectiedruk sterk verminderd in de bak. 

Ontsmetten
Voordat men begint met het ontsmetten van een 
bak of voorwerp is het belangrijk om het opper-
vlak goed te reinigen, er mogen geen vuilresten 
meer op zitten. Elk stukje vuil heeft invloed op de 
ontsmetting.
Ontsmettingsmiddelen die aangeraden worden 
voor de kikkerbakken en materialen zijn:
•	 Bleek (1 deel bleek, 9 delen water), gedurende 

15 minuten (middel goed laten intrekken) 
•	 70% ethanol, gedurende 1 minuut
•	 Een temperatuur van 60°C gedurende 30 

minuten
Belangrijk hierbij is dat na ontsmetting met boven-
staande chemische middelen de bak en materialen 
met een ruime hoeveelheid water worden afge-
spoeld. Naspoelen is erg belangrijk omdat er geen 
residuen achter mogen blijven. Deze residuen zijn 
schadelijk voor kikkers!
Belangrijk bij quarantaine is dat dieren als groep de 

quarantaine verlaten, nooit wordt er maar één dier 
uit een groepje gehaald (“all in – all out” principe). 
Alle dieren uit één bak worden gezond verklaard 
of geen enkele wordt gezond verklaard. Dit om 
eventuele besmetting te voorkomen van dat ene 
zieke dier uit die ene quarantainebak. De groep 
uit één bak kan ook pas gezond verklaard worden 
nadat er een mestonderzoek heeft plaatsgevonden, 
daarnaast is het belangrijk dat alle dieren goed 
eten, goede gezonde ontlasting hebben en zich 
normaal gedragen.
De minimale duur van een quarantaineperiode 
is 30 dagen, maar 60 dagen is beter. In deze extra 
periode kunnen de dieren extra geobserveerd en 
onderzocht worden. De quarantaineperiode wordt 
natuurlijk langer als er een ziekte of parasiet gevon-
den wordt. De dieren kunnen pas uit de quaran-
taine als de behandeling volledig afgerond is en 
de ziekte/parasiet daarna niet meer kan worden 
aangetoond. 

Onderzoeken
Mestonderzoek zou het liefst wekelijks moeten 
plaats vinden; dit kan het beste gebeuren door een 
dierenarts. Door de kosten is het vaak niet realis-
tisch om dit wekelijks te doen, maar aangeraden 
wordt toch wel om dit één keer aan het begin van 
de quarantaineperiode te doen, zodat er begon-
nen kan worden met behandelen tegen eventueel 
gevonden parasieten.
Het is aan te raden om minimaal één keer tijdens 
de quarantaineperiode te testen op de chytridi-
omycose-schimmel door middel van een ‘swab’, 
zeker wanneer men vermoedt dat het dier de 
schimmel heeft. Helaas is de test nog niet geheel 
betrouwbaar en kunnen meerdere testen bij een 
dier verschillende uitkomsten hebben.
Het rana-virus kan ook door middel van een ‘swab’ 
gevonden worden. Zowel bij de chytridiomycose-
schimmel als het rana-virus wordt door het lab wat 
de test uitvoert gezocht naar DNA op de ‘swab’.

Dode dieren in quarantaine
Als er een dier dood gegaan is in de quarantainepe-
riode dan is het altijd verstandig om dit dier voor 
sectie op te sturen naar een specialist. Deze kan 
dan kijken waaraan het dier overleden is en een 
eventuele behandeling voorstellen voor de overige 
dieren in dezelfde bak.
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Dode dieren mogen nooit via het toilet doorge-
spoeld worden. Het beste kunnen ze op dezelfde 
manier ontsmet worden als bovenstaande ontsmet-
tingsmethode voor bakken en materialen.

Slot
Helaas is een quarantaineperiode geen 100% garan-
tie dat er via nieuwe dieren geen ziekte of parasiet 
binnenkomt in onze bakken. Belangrijk zijn uw 
eigen observaties bij de quarantaineperiode. Doet 
een dier vreemd in vergelijking met andere kikkers, 
dan kan er aangenomen worden dat er iets niet 
klopt en is verder onderzoek nodig.
Quarantaine is wel een goede manier om in een 
vroeg stadium de ziekte te herkennen en te behan-
delen. En ook in onze hobby geldt: “Beter voorko-
men dan genezen.”

Dit artikel is deels samengesteld uit een handleiding 
voor bedrijven die werken met amfibieën in combina-
tie met de amfibieëncrisis. Hierdoor kunnen sommige 
maatregelen verder gaan dan mogelijk is bij de hob-
byist thuis. Belangrijk is om over bovenstaande eens 
goed na te denken en hier het mogelijke uit te halen 
voor uw hobby thuis.
Mocht u meer vragen hebben over quarantaine of 
zaken die hier mee te maken hebben, dan kunt u 
altijd terecht op het forum (www.gifkikkerportaal.
nl).

Summary
Quarantine
At this moment there is much attention for Chytridiomycosis in the hobby. Keepers want to prevent 
that newly acquired frogs are able to transfer the disease to the rest of the collection. This can be pre-
vented by quarantine. This is a period of isolation in which new animals can be observed and can be 
tested for diseases. Animals that are healthy after this period can be placed with the other animals of 
the collection.
The quarantine-terrarium is preferably housed in another room than the rest of the terrariums. 
Transfer of materials, plants and food to these other terrariums should be prevented strictly. Hands 
should be washed and disinfected. .Minimal quarantine-period is 30 days, but 60 days is better.
Glass terrariums are alright, but transparent plastic boxes work fine too. As long as cleaning and dis-
infection is easy. Simple decoration with plastic hiding-places and plants will do. Husbandry of the 
animals as usual. Handling the animals and the terrarium should be done wearing disposable gloves. 
Latex gloves have proven to be harmful for tadpoles, vinyl gloves are better, but they should be washed 
after they have been put on.
Bottom material that can’t be disinfected should be replaced every week. The other items should be 
cleaned and disinfected every week with bleach (1:10 solution) during 15 minutes or 70% alcohol 
during 1minute, after which everything should be washed thoroughly with water. The terrarium can 
also be disinfected by heating it to 60°C during 30 minutes.
All animals in one quarantine-terrarium will always be declared healthy together.
During quarantine a swab can be taken to test the animals for diseases like Chytridiomycosis. When 
this is done at the beginning of the quarantine-period, treatment can start at once.
Quarantine can’t prevent the outbreak of diseases for 100%, but it decreases the risk notably.
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Frogs are disappearing!
In an effort to raise awareness of the plight of amphibians, the scientific community 

has declared April 28th, 2009 the 1st Annual ‘Save The Frogs Day’. On this day we 

encourage the appreciation and celebration of amphibians by people from all 

walks of life.

Please get involved and help spread the word!
Save The Frogs Day is a perfect time for teachers and students to focus on amphib-

ian conservation, learn about amphibian extinctions, and discuss ways that we can 

all contribute to amphibian conservation efforts. 

Remember that only a small proportion of our public is aware that frogs are 

disappearing, and that amphibian conservation efforts will not be successful 

until  amphibian declines are common knowledge: think of how long it has taken 

for any political action on global warming to occur! 

Politicians rarely act until the public demands 

action.

Our goal is to make the amphibian 

extinction crisis common knowledge by 2013. 

Help make it happen!

savethefrogs.com/day


