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De Heikikker 
Rana arvalis arvalis Nils 

Hoewel minder bekend dan de groene kikker 
( Rana esculenta) en de bruine kikker ( Rana 
temporaria) kan men van de heikikker niet 
.zeggen, dat bet een .zeldzaam dier is. Welis
waar komt bet dier niet, of bijna niet voor in 
de westelijke provincies van ons land, maar 
in die streken, waar nog heidevelden zijn met 
vennen en poelen, zullen we de.ze kikker vrij 
algemeen kunnen aantreffen. 
V aak wordt bet dier aangezien voor de bruine 
kikker, maar in de meeste gevallen geven de 
lichtgekleurde overlangse rugstreep en de grote 
zwarte vlek achter bet oog direct aan, dat we 
een exemplaar van Rana a. arvalis voor ons 
hebben. 
Hoewel we de heikikker meestal in de buurt 
van vennen zullen aantreffen, is deze soort 
niet zo sterk aan water gebonden als zijn groen 
verwant Rana esculenta. Het bier afgebeelde 
exemplaar leefde meer dan een jaar in een 
terrarium, waarin geen waterbassin aanwezig 
was! 
In maartfapril, dus in het vroege voorjaar vindt 
de paring plaats, waarbij de mannetjes vaak 
prachtig blauw gekleurd zijn. Deze kleur wordt 
veroorzaakt door opeenhopingen van lymphvocht 
in de lymphvaten onder de huid. Het wijfje 
legt de eieren in een of twee kleine klompjes, 
waaruit de larven, die aan de bovenzijde me~ 
taalachtig bruin glanzend zijn, tevoorscbijn 
komen. Deze larven bereiken een lengte van ca. 
4,5 em. De metamorphose begint vaak al in 
juni, rloch ook wei pas in juli of augustus. 
Het exemplaar op de voorplaat is afkomstig 
van de Beegder heide, noordwestelijk van Roer.
mond, waar zich een aantal vennen bevinden. 
Begin juli van bet vorige jaar vond ik bier 
ook talrijke, pas gemetamorphoseerde kikkertjes. 
In de.ze vennen trof ik ook Rana esculenta aan, 
alsmede de larven daarvan. Daarentegen trof 
ik in de Rolvennen en bet Elfenmeer in het 
natuurreservaat tussen Herkenbosch en de 
Staatsmijn Beatrix uitsluitend Rana esculenta 
aan. Een grappige bijzonderheid van dit natuur
reservaat is bet feit, dat men bier bordjes 
aantreft met bet opschrift ,Pas op, adders!" 
Noch vorig jaar, noch dit jaar heb ik bier 
echter slangen aangetroffen ( ook de gladde 
slang moet bier voorkomen), maar dat zal wei 
aan bet abnormaal koude weer gelegen hebben. 

M. v.R. 



Blfide gebeurtenissen 

in het terrarium I 

M. Tan RekuJD - Amstelveen 

De wensdroom van icdcr rechtgcaard tcr
rariumhouder is het kweken met zijn dieren. 
vooral als het min of mecr zcldzamc dicren 
bctreft. Uit verschillendc reeds verschcnen ar
tikeltjes van mijn hand. heeft u wei kunnen 
opmaken. dat dcze wens ook bij mij zeer le
vendig is. En daarom wildc ik u het cen en 
ander gaan vertcllen van de blijdc gcbcurte
nissen die in de afgelopen maanden in mijn 
terrarium plaatsvonden, maar ook iets van 
de kleine tragedies die zich daarbij afspeelden. 
De meesten van u kennen uit vorige artikelen 
de fraaie Anolis van Barbados. Anolis roque( 
cinereus. die in vorige artikelen A. cxtremus 
of A. roquet extremus werd genoemd. Dank zij 
de activiteiten van onze lmportdienst hebben 
vele ]eden het vorige jaar deze prachtige anol!s 
kunnen aanschaffen. Het was reeds cerder gc
bleken. o.m. door de kweckresultaten van ver
schillende ]eden. waarvan ik voor de vuist weg 
dr. F. Molle en de heer Gouda noem, dat deze 
anolis zich in gevangenschap zeer gemakkelijk 
voortplant. 
Het was op Oudjaar 1957 dat ik de eerste 
jonge Anolis roquet cinereus in mijn terrarium 
ontdekte. Het diertje wcrd onmiddellijk over
gebracht in een klein terrarium, dat ik heel 
hygienisch inrichtte, door slechts enkelc klim
takjes aan te brengen en als bodem een laag 
fijn. wit vogelzand te gcbruiken. Dit werd ech
ter een volkomen fiasco. Na tien dagen was 
het jong, een 9. dood, daar het stoffijne zand 
aan de oogjes was blijven kleven een een oog
ontsteking had veroorzaakt. Goed 14 dagen 
dagen later zat er weer een jong in het ter
rarium. Dlt werd naar hetzelfde bakjc over
gebracht. maar nu stond er een Ficus Repens 
als klimplant in en bestond de bodem uit 
vochtige turfmolm. En ditmaal ging het goed. 
Het jon g. een (J. deed zich tegoed a an fruit
vliegjes, Drosophila me/.1nogaster, die ik in 
enorme hoeveelheden kweektc. 
Nogmaals 14 dagen later prijkte er weer een 
jong (J in het grate terrarium. Van dit dicr kon 
ik nagaan, dat het na ruim 6 wcken u!t het ci 
gekropen was bij cen gemiddelde temperatuur 
van ca. 20 oc. (laagste temperatuur 's nachts 
17°; hoogste overdag 23°). Dit jong werd als 
gezelschap bij het andere. ruim 14 dagen oude 
(J gezet en began ook welgemoed fruitvliegjes 
te verorberen. En zo groeiden deze beide jonge 
anolissen op. Echter. niet in broederlijke ver
draagzaamheid. lntegendeel. Broedertwisten 
waren aan de orde van de dag en ze zaten 
clkaar steeds in het vaarwater. En op een 

gegeven ogenblik was de vcchtpartij zo rauw 
en onbehouwen. dat ik. toen de dieren circa 
drie maanden oud waren. 's avonds twee ge
wonde en zieltogende anolisjes in het bakje 
vond die op de vochtigc turfbodem weldra de 
geest gaven. Eindc van cen droevig hoofdstuk. 
Sindsdien zag ik gcen jongen meer. De ouder
dieren sticrven enigc maanden later en andere 
soorten vertikten hct om voor nageslacht te 
zorgen. 
Tot ... ik begin vorig jaar januari bij de lm
portdienst weer cen paartje Anolis roquet cine
reus kocht u:t de eerstc, in zo droevige staat 
gearrivecrde zending. In het voorjaar kon ik 
telkens weer paringen gadeslaan en op zekere 
dag zag ik het 9. evenals haar voorgangster 
enige jaren terug. bezig bij het afzetten van 
een ei. Eerst werd met behulp van de spitse 
snuit en de voorpootjes een gat in de bodem 
(aarde + turfmolm) gcgraven. Daarna werd 
het ei gelegd naast het gat, en vervolgens 
werd nog een gecontroleerd of het gat wei 
diep genoeg was. Dit was kennelijk niet het 
geval. en dus werd er nag enige minuten ijve
rig gegraven. Toen werd het ei met behulp 
van de snu!t het gat ingerold en weer netjes 
toegedekt met de uitgegraven aarde. Daarna 
werd de aarde gedurende ca. tien minuten 
met de voorpootjes aangestampt, totdat niets er 
meer op wees. dat hier jong Ieven aan moeder 
aarde was toevertrouwd. Typisch was het dat 
het Q nog '\vel cen week lang andere dieren, 
die toevallig in de buurt van deze plek kwa
men, dreigend wegjoeg. terwijl het anders 
tach zo weinig agressief was. 
Deze gang van zaken heb ik meerdere malen 
kunnen waarnemen. zij het van een afstand. 
want als ik mij te dicht bij het terrarium be
vond, staakte het Q het graven en ging quasi 
een eindje omlopen! 
Ik liet de eieren daar waar ze gelegd waren, 
daar ik niet erg gestcld ben op broedbakjes, 
-stoven en wect ik vee) wat nog meer voor 
aan- en afgerade apparaten. Ten eerste ont
breekt mij daartoe de ruimte en de tijd om alles 
zorgvu1dig na te )open en verder ben ik van 
men in g. dat het moederdier de gunstigste (of 
moet ik zeggen .. minst ongunstige"??) plek 
voor de eieren in het terrarium opzoekt. In 
deze mening werd ik nog gesterkt door het 
feit. dat het wijfje elke keer weer hetzelfde 
plekje opzocht om de eieren af te zetten. Het 
nadeel is echter dat, als de jongen uitkomen, 
het gevaar bestaat, dat de ouders of andere 
dieren. vooral kikkers en padden. meteen al 

75 



een eind maken aan het nag maar pas be
gonnen Ieven. 
Van de zes eieren. die ik met tussenpozen 
van 10-14 dagen zag leggen. zijn er drie 
uitgekomen. Een ei was verdroogd in het 
sphagnum waarin een bromelia houvast vond 
en de overige twee heb ik nimmer kunnen 
terugvinden. Mogelijk werden deze doo: een 
zandhagedis (Lacerta agilis) opgegraven en 
verorberd. 
En nu zitten er in een bakje van 20x30x40 em 
een drietal mannetjes, die thans (begin maart) 
ongeveer 4-5 maanden oud zijn. Dit bakje 
werd gemaakt volgens het schema dat ik in 
mijn artikel in Lacerta op biz. 61 van deze 
jaargang aangaf. Het bakje bevat enige klim
takken, een paar kleine crypthanten en een 
Ficus rcpens, die echter inmiddels doodgegaan 
is. De verlichting bestaat u:t een TL-buis van 
8 Watt en het achter een stuk kurkschors in
gebouwde voorschakelapparaat zorgt voor de 
verwarming, waardoor de temperatuur overdag 
(het bakje staat in de verwarmde huiskamer) 
tot 20 a 22 °C. oploopt, maar in de vorst
periode 's nachts wei daalde tot 9 °C. (!) om
dat dan de gashaard uit was. 
Gevoerd wordt met kleine fruitvliegen, Dro
sophila melanogaster, en wei de ,vleugelloze" 
vorm, die men zo uit de kweekpot het terrarium 
inschudt, de grate fruitvlieg (Drosophila fune
bris), kleine wasmotvlinders ( Achroea grisella 
F.) en kleine larven van de grate wasmot 
(Galleria mellonella L.). Op dit dieet gedijen 
de diertjes voorspoedig. Bij de geboorte waren 
ze ongeveer 4,5 em lang en de oudste is in
tussen uitgegroeid tot een ca. 11 ,5 em lang 
anolisje. In de eerste weken zijn de diertjes 
vrij danker gekleurd. De mannetjes hebben 
dan V -vormige tekeningen op de rug, terwijl 
de wijfjes kenbaar zijn aan een Iichte, over
langse streep op de rug. Helaas. had ik slechts 
drie mannetjes en weldra deed· zich weer het 
probleem van de onderlinge onverdraagzaam
heid voor. Vooral het jongste dier had het erg 
te verduren, daar geen van zijn beide broertjes 
hem erg mochten. U:t artikelen van dr. Molle 
in de D.A.T.Z., jaargang 1961, blijkt, dat deze 
onverdraagzaamheid bij practisch alle anolissen 
voorkomt en de enige oplossing, om de dieren 
zonder verliezen groat te krijgen, schijnt hierin 
te liggen, dat men elk jong dier in een apart 
bakje opkweekt. Niet aileen heeft dit het voor
deel. dat er geen vechtpartijen meer zijn, maar 
oak nag dit, dat men van elk dler apart aan
tekening kan houden omtrent de lengtetoe
name. Want als men de dieren bij elkaar houdt, 

zoals ik het nu gedaan heb, dan blijft het steeds 
opgejaagde diertje sterk in groei achter, zoals 
mage blijken uit het feit, dat mijn jongste dier, 
dat slechts 27 dagen jonger is als de oudste nu 
nog maar amper 7 em lang is, tegen het oudste 
11.5 em. 
Ook bij deze kweek duurde het zes a zeven 
weken voor de eieren uitkwamen. Wil men 
echter jonge dieren met succes groat brengen, 
dan is het zaak, om reeds voor het uitkomen 
der eieren te zorgen, dat men voldoende klein 
voedsel heeft door het opzetten van kweken 
fruitvliegjes e.d., want vooral in de eerste we
ken moe ten deze dieren als het ware .. staan" 
in het voedsel. 
Een veel voorkomend verschijnsel is, dat de 
dieren na een dag of tien, soms ook veel later, 
krampverschijnselen krijgen. Het diertje valt 
dan plotseling verstijfd van de tak waarop het 
zit, blijft dan enigszins schokkend liggen. maar 
komst meestal na enige tijd weer bij en het 
lijkt dan, also£ er niets aan de hand is. Naar 
mijn mening wordt deze kramptoestand echter 
veroorzaakt door vitaminegebrek en stcrven de 
diertjes reeds na korte tijd. Het is dan ook 
zaak te zorgen dat de jonkies van tijd tot tijd 
vitamine A-D krijgen toegediend. lkzelf ge
bruik hiervoor Dohyfral A-D3 aquosum, dat 
in water oplosbaar is. Op ca. een liter water 
doe ik ongeveer tien druppels van deze vita
mine (dit is ca. 2000 eenheden van elk) en 
besproei hiermede het kweekbakje. Voorts zorg 
ik ervoor, dat bier en daar in het kweekbakje 
minuscuul kleine stukjes kalk liggen, daar de 
diertjes, net als hun ouders, steentjes (bier 
eigenlijk zandkorreltjes) inslikken. Deze kalk 
zorgt dan, met de vitamine voor een gezonde 
groei van het skelet. Sinds ik deze methode 
toepas, heb ik geen enkel krampgeval kunnen 
waarnemen. Momenteel dien ik ook Gistocal. 
een product van Brocades toe, zulks naar aan
leiding van het artikeltje van de beer J. W. 
Minjoo uit De Bilt. Dit preparaat bevat cal
ciumphosphor-verbindingen, belangrijke mine
ralen, sporenelementen van koper, mangaan en 
cobalt en gestabiliseerde ( dus houdbare) vita
mines A en D3. Ook strooi ik dit poeder in de 
kweekflessen van de fruitvliegen, in de hoop, 
dat daardoor deze dieren de bestanddelen van 
de Gistocal in zich opnemen en daardoor een 
hogere en betere voedingswaarde voor de jonge 
anolissen krijgen. 
lk hoop hiermede een kleine handleiding te 
hebben gegeven om jonge dieren groat te 
krijgen. In een volgend artikel zal ik nog iets 
vertellen over de kweek met daggecko's. 

Verzoek -van de penningmeester 
gireert U Uw eontributie -voor 

1 oktober a.s. Bij -voorbaat dank ! 
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De staart van Xenopus laevis 

als proefobjeet 

P.ro.-. dr. A. Stolk • Amsterdam 

De resultaten die de wetenschappelijke onder· 
zoeker bij de studie van amphibien en reptie· 
len verkrijgt, kunnen in sommige gevallen voor 
de terrariumliefhebber van grote praktische 
betekenis zijn. Wanneer men er in slaagt om 
de groene kikker { Rana esculenta) te gebrui
ken voor een zwangerschapsreactie, dan heeft 
~en dergelijk experiment zeker de belangstel
hng van de ontwikkelde leek. maar men kan 
daarom nog niet zeggen, dat hiermede de ter
rariumliefhebberij op enigerlei wijze is gediend. 
In aile bescheidenheid menen wij dat dit wei 
het geval is met de proefneming. waarvan wij 
hier in het kort mededeling willen doen. 
Het probleem. dat wij ons reeds jaren geleden 
hadden gesteld. heeft betrekking op de meta· 
morphose van de amphibien. Het mag alge
meen bekend worden geacht. dat dit interes· 
sante proces bij de overgang van water- naar 
landleven gekenmerkt wordt door ingrijpende 
veranderingen, waarvan het verdwijnen van 
het kieuwapparaat wei het meest in het oog 
springt. Bij de kikkers en padden kan in dit 
opzicht nog de afbraak van de staart worden 
genoemd. 
Nu is die metamorphose een verschijnsel. dat 
zeker de aandacht van de terrariiumliefhebber 
verd!ent. De ingrijpende veranderingen, die 
dan plaats vinden. dienen immers nauwkeurig 
te worden gereguleerd en de mogelijkheid moet 
dan ook zeker niet uitgesloten worden geacht, 
dat er op een goed moment iets mis gaat en de 
zaak volkomen spaak loopt. In het bijzonder 
bij de kwcek van exotische kikkers en padden 
heeft men op dit punt dan ook nogal eens 
moeilijkheden. die soms onoverkomelijk blij· 
ken te zijn. Wij hebben ons daarom ten doe) 
gesteld om na te gaan, welke factoren de meta
morphose beheersen. Aangezien dit als een 
bij uitstek ingewikkeld vraagstuk met vele fa· 
cetten moet worden beschouwd. wilden wij het 
onderzoek verrichten bij een zo eenvoudig mo
gelijk object. Zou men misschien in staat zijn 
om een geisoleerde staart van een Jarve een 
tijdlang in een kunstmatig milieu voort te 
kweken, zodat men verschillende verschijnse
Jen en veranderingen op betrekkelijk eenvou
dige wijze zou kunnen bestuderen? Op het 
eerste gezicht lijkt dit wei wat vreemd. maar 
in werkelijkheid is dit toch niet het gevaJ. 
Denkt u in dit verband maar aan de verschil· 
lende methoden van de weefselcultuur, die ons 
in staat stelJen om kleine stukjes weefse] enige 
tijd voort te kweken. Nu is een embryonale 
staart wei heel wat groter dan die weefsel
stukjes, maar dit neemt niet weg. dat het ex
periment in ieder geval kon worden gepro-

figuur 1 

Pig. 1. Geisolecrde stnart van de klauwkikker (Xeno
pus laevis) ter lengte van 6 mm. Hct :enuwwedsel (Z), 
bet asskdet (A) en bet spierwecfsd (S) :ijn duidelijk 
te onderschciden. 

b~erd. Laten wij u aanstonds zeggen. dat wij 
h1ervan nooit spijt hebben gehad. Het is zeker 
niet zo gesteld. dat momenteel het metamor· 
phose-vraagstuk eens en voor altijd is opgelost, 
maar in ieder geval is de weg gewezen voor 
verder fundamenteel onderzoek, waarbij te 
zijner tijd zeker ook belangrijke resultaten voor 
de praktijk kunnen worden verwacht. 
De experimenten komen in het kort hierop 
neer: 
Bij larven van de Klauwkikker (Xenopus Jae
uis) met een lengte van drie em werd zes mm 
van de staart geamputeerd (fig. 1 ) . De staar
ten werden vervolgens gebracht in een steriele 
Holtfreter-op]ossing, d.w.z. een oplossing van 
een aantal zouten in water, waaraan ter ver
mijding van ongewenste bacteriele infecties 
0,05 % sulfothiazol (Geigy) was toegevoegd. 
Bij een temperatuur van 18 oc. konden de 
meeste staarten gedurende een periode van 
meer dan een maand in Ieven worden gehou
den. hetgeen kon blijken uit de samentrekking 

AR ' 
... ... 

/ 
I 

A figuur 2 

Fig. 2. Geisolccrdc staart md een rcgencraat (R), dat 
17 dngen na de amputatie reeds cen aan:ienlijke grootte 
beeft bercikt. 
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van bet aanwezige spierweefsel en de nieuw~ 
vorming van weefsel. een zogenaamd regene~ 
raat (fig. 2). In dit regeneraat bleken ver~ 
schillende weefsels aanwezig te zijn, zoals be~ 
dekkend weefsel of epitheel, spierweefsel, haar~ 
vaten, zenuwweefsel en weefsel van bet as~ 
skelet. Sommige weefsels lieten een bijzonder 
sterke ontwikkeling zien en vertoonden uit~ 
eindelijk een zo goed als normale beroeps~ 
structuur. Duidelijk was dit bij bet asskelet~ en 
zenuwweefsel. 
Om te trachten de metamorphose na te bootsen 
werd nu in een volgend experiment aan de 
ge'isoleerde staarten schildklierhormoon, het 
zogenaamde thyroxine (Roche) toegevoegd en 
wei in de uiterst geringe concentratles van 1 op 
1 miljoen, 1 op 3 miljoen en 1 op 5 miljoen. 
Deze oplossingen werden om de andere dag 
ververst. Evenals dit bij de normale metamor~ 
phose bet geval is, gingen de staarten binnen 
een periode van drie tot zeven dagen, zulks 
in afhankelijkheid van de gebruikte concen~ 
traties thyroxine, schrompelen tot ongeveer de 
helft of een derde deel van de oorspronkelijke 
lengte. Ook bij deze kunstmatig verwekte 
schrompeling traden de verschijnselen het ~erst 
in de staartpunt op (fig. 3). 

Pig. 3. Geisoleerde staart na een thyroxine-bebande· 
ling (concentratie 1 op 5 miljoen). Belangrijke scbrom· 
peling van de staart en gedeeltelijk vcrdwijnen van 
de vinzoom met de sterkste veranderingen in de staart· 
punt. Dit alles komt uitstekend overcen met betgccn 
men bij de normale metamorphose tc zien krijgt. 

Door dit experiment werd de grote betekenis 
van het thyroxine voor de metamorphose dui~ 
delijk aangetoond. Het is dan ook zeker n!et al 
te ver gezocht om bij moeilijke kweken van 
tropischc kikkers en padden een thyroxine~be~ 
handeling toe te passen. In de praktijk kan dit 
het best geschieden door toedien:ng van een 
kleine hoeveelheid gedroogd sch!ldklier~poeder, 
dat uit de aard der zaak thyroxine bevat. Met 
de voorlopige experimenteD, die wij in dit op~ 
zicht hebben genomen, verkregen wij een alles~ 
zins bevredigend resultaat en wij hopen dan 
ook spoedig in de gelegenheid te zijn om dien~ 
aangaande exacte voedingsvoorschriften te 
kunnen geven. 

Thamnophis 
J. A. Tan den Boseh 

Toen ik bet februari~nummer van ons blad 
uit de enveloppe haalde, ving ik meteen een 
glimp op van een slang en dacht ,Ha, Tham~ 
nophis sauritus". En zowaar, het was hem! 
Hoewel: in de toelichting werd gesproken van 
Thamnophis sirtalis. Mijn twijfel dienaangaan~ 
de heb ik op papier gezet en aan de beer Wijf~ 
fels gezonden. Deze antwoordde mij, dat er in~ 
derdaad een vergissing gemaakt was en vroeg 
mij hierop even de aandacht te vestigen, om~ 
dat ik toch ecn artikel over deze dieren wilde 
schrijven. Geen Thamnophis sirtalis (Linn e) 
dus, maar Thamnophis sauritus (Linn e). 
Kijkt U maar eens naar die witte onderkaak en 
bovenlippen, de scherpbegrensde strepen, de 
middelste iets donkerder - oker - en de late~ 
rale strepen lopend over de derde en vierde 
schubbenrij en niet, zoals bij sirtalis. over de 
tweede en derde. 
Ik wil in het nu volgende U iets vertellen over 
deze beide soorten. welke bier verward werden. 
Van T hamnophis sauritus, de .. Ribbon Snake", 
onderscheidt men drie rassen: sauritus (L i n~ 
n e) van de Mississippi tot Georgia en van 
Lake Michigan tot Maine, sackeni Ken n i ~ 
c o t t van Florida en proximus ( S a y) van 
Noordoost Mexico tot aan de Mississippi en 
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Lake Michigan. Het onderscheid tussen deze 
drie rassen bestaat in hoofdzaak uit verschillen 
in de dorsale streep, die bij proximus meer 
naar het roodbruine neigt en bij sackeni vrijwel 
afwezig is. Het zijn alle zeer slanke, behendige 
dieren, in lengte varH~rend van 45 tot 100 cen~ 
timeter of Ianger ( proximus). AI deze dieren 
houden van de nabijheid van water. Het vocdsel 
bestaat uit amphibien ( vooral boomkikkers). 
wormen, vis en insecten. De kleur is meestal 
chocolade~bruin, de laterale strepen, op de derde 
en vierde schubbenrij, zijn strogeel, de dorsale 
streep is donkerder, vooral bij proximus; buik, 
onderkaak en bovenlippen zijn wit, terwijl de 
keel wat turquoise van teint is. 
Deze soort is levendbarend en de jongen, 5 tot 
27 stuks, gemiddeld 10, worden in J uli of 
Augustus geboren. 
De verscheidene rassen van Thamnophis sirtalis 
komen voor in bijna de gehele Verenigde Staten 
en Canada. Als wij in gedachten een lijn trek~ 
ken van het uiterste zuiden van Texas langs de 
westpunt van Lake Superior tot ongeveer 51° 
NB, dan vinden wij ten oosten van die lijn de 
stamvorm: sirtalis (L i n n e), wat kleur aangaat 
de minst fraaie van de reeks, al kan ze soms 
toch zeer fraai zijn. De strecp over de rug is 



vullgeel, die op de flanken - tweede en derde 
schubbenrij dus! - is niet opvallend en weinig 
Iichter dan de blauwgroene tot bruingrijze buik, 
waarin hij geleidelijk overgaat. De grondkleur 
varH!ert van olijfgroen of bruin tot zwart. Ge
woonlijk bevinden zich tussen de strepen, aan 
iedere kant, twee rijen elkaar afwissclende don
kere blokjes. vooral bij danker gekleurde exem
plaren. Bij andere zijn deze onduidelijk of ont
breken zelfs geheel. De huid tussen de schubben 
is zwart met een mln of meer regclmatig pa
troon van korte witte of lichtblauwe horizon
ta!e streepjes, d:e s!echts zichtbaar wo::-den 
wanneer de huid gerekt wordt: als hct dier ge
geten heeft of in woede het voorste deel van 
het lichaam afplat. 
De variatie binnen dit ras is nag tamelijk 
groat en heeft zelfs aanleiding gegeven tot 
beschrijving van aparte soorten Eutaenia or
dinatus, Eutaenia dorsalis. etc). 
Thamnophis sirtalis houdt van cen vochtige 
omgeving. maar is geenszins tot de nabijheid 
van water in zijn verspreiding bepcrkt. Oak 
in bossen en weiden, in dicht bevolkte streken. 
zelfs in stadparken. tuinen en riolen houdt de 
.,Common Garter Snake" zich op. Een cultuur
volger? Oat misschien niet. maar de slang kan 
zich daar goed handhaven. daar zij zich vlug 
uit de voeten weet te maken en zij zich 
voor een slang - snel vermeerdert. 
Thamnoplris sirtalis is levendbarend en de 
jon gen. gemiddeld 33. worden in J uli of Au
gustus geboren. Het jongental varieert echter 
enorm: soms zijn het er maar enkele, doch er 
is ook een geval bekend van 85 stuks! Het 
blijkt dus we], dat dit een sterke slang is. Ook 
is deze soort de eerste, die zich na de winter 
weer vertoont en de laatste, die zich voor de 
winter terugtrekt. Vandaar een andere volks
naam voor deze slang in Amerika: .. First'n 
last". 
Het voedsel bestaat uit amphibien en wormen. 
Er zijn ook minder belangrijke bestanddelen: 
mu!zen ( alleen indien dood gevonden?), insec
ten en vis. Lang niet alle exemplaren beant
woorden aan deze regel. De voedselvoorkeur 
varieert met de streek van hcrkomst en de 
biotoop. juist als de kleur en tekening. 
Meer westelijk in zijn verspreidingsgebied. 
voorbij de lijn Lake Superior-Texas. vertoont 
de Common Garter Snake een serie rode 
vlekjes op de Hanken. tussen de dorsale en 
laterale streep. Deze vlekjes zijn kenmerkend 
voor het geografische ras parietaiis ( S a y). 
dat naar het westen verspreid is tot ongeveer 
115° W.L. naar het zuiden tot de grens van 
Mexico bij El Paso en naar het noordwesten 
tot aan de Macenzie River en Yukon Territory 
op bijna 62° N.B.! Denk eens aan de winters 
in dat gebied! 
Deze slang is vooral een bewoner van prame
moerassen en zij is ook meer aquatiel dan 
sirtalis sirtalis. Vissen vormen voor haar dan 
oak een belangrijker dee] van het menu. Het 
aantal jongen varH~ert van 6 tot 73 (Wright 
& Wright). 
Bij rassen van meer westelijke streken - ik 

wil deze hier niet alle opsommen - neemt 
het rood in de tekening steeds meer toe en 
bereikt een hoogtepunt in Thamnophis sirtalis 
tetrataenia (Cope & Yarrow). Als U 
dat moo:e platenboek DE WERELD DER 
DIEREN. Reptielen van Schmidt & In
g e r bezit. kijk dan eens naar plaat 88. Wij 
zien, dat de rode vleken hier samengesmolten 
zijn tot een rode band op de flank. De vind
plaats, niet in dit boek vermeld. is het zuidelijk 
schiereiland. het South San Francisco Penin
sula, waarop San Francisco ligt, aan de Frisco 
Bay in Californie. 
Deze tetrmwenia is eigenlijk een extreme vorm 
van infernalis ( B 1 a i n v i II e), van welke ik 
enige exemplaren in het terrarium houd. De 
slang. die nag duidelijk gescheiden rode vlek
ken heeft. is afkomstig van Palo Alto. Santa 
Clara County, Californie; de andere heeft reeds 
min of meer samengevloeide vlekken en komt 
van San Mateo County, en is als · n over
gangsvorm tussen infernalis en tetrataenia te 
beschouwen. 
Op grand van mijn ervaring kan ik zeggen, 
dat slangen van het geslacht Thamnophis zeer 
geschikt zijn om in het terrarium gehouden te 
worden. Het zijn vaak zeer mooie dieren en 
een gemakkelijker slangenmenu dan het hunne 
is nauweijlks denkbaar: aardwormen. kikkers en 
vis. Ik voer mijn infernalis hoofdzakelijk 
stukjes wijting ( zonder graten) ! en aardwor
men. Vitamine AD krijgen ze in het drinkwater. 
Probeert U het eens met een stel Thamnophis! 
Er zijn vele soo::-ten! 
In het Februarinummer van LACERTA worden 
wij gewaarschuwd voor ontsnappingen ,want 
er is alle kans, dat ze het in ons klimaat best 
volhouden en wij hebben voor vreemde slangen 
in ons land geen plaats!" 
Nu, ik heb zelf deze proef genomen. In de 
zomer van 1960 heb ik 5 stuks sirtalis sirtalis 
losgelaten in een door een muurtje omgeven 
slangentuintje. dat ik in de tuin van mijn ouders 
in Zutphen heb mogen aanleggen. De Neder
landse winter zou, zo redeneerde ik, voor deze 
aan vee) strenger klimaat aangepaste dieren 
geen nadeel zijn. Doch uit dagelijkse observaties 
van mijn ouders bleek, dat tenminste twee slan
gen tegen de winter geen aanstalten maakten 
om in winterslaap te gaan ... Ze vinden het nog 
niet koud g~noeg'' dacht ik. Maar toen ik op 
een Vrijdagavond in December bericht kreeg. 
dat de enige slang die zich nog vertoonde. dag 
en nacht in de jeneverbes opgerold lag, schijn
baar onverschillig voor regen en sneeuw. ben 
ik de volgende dag in de trein gestapt om nag 
aile vindbare slangen binnenshu:s tc halen. Ik 
heb er echter niet ecn gevonden en oak in het 
voorjaar heb ik de slangen niet teruggez:en. 
De natte zomcr van 1960 had ze waarschijnlijk 
n:et voldoende reserve voor de winter opge
leverci. Mijn conclusie is dat niet onze winters 
te streng zijn. maar onze zomers! 
Ik wil uit deze mislukte proef niet afleiden dat 
Thamnophis sirfalis ongeschikt zou zijn voor 
ons klimaat. maar in het algemeen zal het moei
lijk zijn slangen uit een streng landklimaat over 
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te plaatsen in een gebied met een zeeklimaat. 
Een dergelijke proef met een vorm van de kust, 
zeals T.s. fitchi, T.s. concinnus of T.s. pic
keringi, of met T. elegans vagrans, zou mis
schien meer succes gehad hebben. Zijn er lezers 
met ervaringen op dit gebied? lk zou gaarne 
met hen in contact komen. 
Maar het is inderdaad zo, dat er in ons land 
geen plaats is voor een vreemde slang. Ik geloof 
niet, dat een slang bij uitzetting in een vreemd 
land een plaag zou worden, zeals konijnen voor 
Australie, maar een van amphibien levende 

soort, zeals T hamnophis, zou een bedreiging 
kunnen vormen voor ooze zeldzamere amphi
bien. 
En het is vermoedelijk ook wei zo, dat er in dit 
land van akkers borneo op een rijtje. jeugd
herbergen, kampeerterreinen en recreatieoorden, 
waarin de proppen papier, de houthakkers, de 
art. 461-borden, de bromfietsen en bovenal de 
mensen zo'n frequent verschijnsel zijn, in wer
kelijkheid nauwelijks een geschikt plekje te vin
den, voor een gehaat dier als een ,handsome, 
harmless yellow-striped snakelet!" 

Kousenbandslangen 
Op pagina 34 van deze jaargang schreef ik 
een en ander over Kousenbandslangen, naar 
aanleiding van de foto van de heer Neder
meijer. Ik noemde daarbij het afgebeelde dier 
Thamnophis sirtalis; ten onrechte, naar mij van 
verschillende zijden werd gemeld. Ons lid A. 
Baarslag te Buffalo. N.Y .• schreef in dit ver
band: ,Het is namelijk een Ribbon Snake, 
Thamnophis sauritus, die in Nederland ,Lint
slang" genoemd zou kunnen worden. Deze 
soort lijkt uiterlijk wei wat op sirtalis. maar 
onderscheidt zich in details en vooral door 
een andere levenswijze duidelijk van s!rtalis. 
Ribbon Snakes zijn slankere dieren met langere 
staarten. Ze Ieven uitsluitend in de nabijheid 
van water en zijn beslist geen cultuurvolgers; 
daarom wellicbt ook vee) zeldzamer. Ze eten 
geen wormen, zoals de ,Garter Snakes", maar 
meest kikkers en salamanders". 
Aanleiding tot opmerkingen is ook geweest de 
laatste alinea van bet stukje, waarin gewaar
scbuwd werd. geen ,.Garter Snakes" te Iaten 
ontsnappen, omdat kans bestaat. dat ze zich 
bier kunnen handbaven en ,.wij hebben voor 

vreemde slangen in ons land geen plaats", zo 
stood er. ,.De laatste alinea is mij niet duide
lijk," scbreef ir. W. G. van den Akker, ,.ik zou 
zeggen vreemde slangen zijn welkom. We 
hebben er zelf bijna geen, in tegenstelling tot 
Noord-Amerika. En wat voor kwaad doen 

7" ze. 
Het is vrijwel zeker - en ook in bovenstaand 
artikel van de beer Van den Bosch komt dit 
naar voren - dat de introductie van een 
vreemde slang in Nederland ten koste zal 
gaan van de eigen fauna; zeals niet ten koste 
van onze Nederlandse slangen. dan to::b waar
schijnlijk van de een of andere, goed .,in de 
smaak vallende" ampbibienpopulatie. De ge
volgen van bet invoeren van een vreemd ele · 
ment in de fauna zijn nooit goed te overzien; 
de ervaringen d:e men op dit gebied beeft op
gedaan zijn bijzonder ongunstig. 
Proeven tot overwintering in de open Iucht 
moeten dan ook inderdaad worden genomen 
op controleerbare. afgezette stukjes grond. Men 
zij uiterst voorzichtig. 

L. WIJFFELS 

Pelobates fuscus 
Jlrl Houba • Praag 

Pelobates fuscus. de Knoflookpad. komt in de 
omgeving van Praag voor. Er zijn verscbillende 
vindplaatsen voor deze dieren en door mij op
gemerkte verschillen tussen exemplaren van een 
bepaalde vindplaats en van een andere, zijn 
aanleiding tot dit artikel. 
De Knoflookpad is een door de wet in Tsjecbo
slowakije beschermd amphibie. Tot op heden 
weten wij niet, of zij tot de in Bohemen en 
Mahren zeldzaam voorkomende soorten be
hoort; het zou kunnen zijn. dat haar verborgen. 
nachtelijke levenswijze een verklaring voor baar 
aangenomen zeldzaamheid biedt. 
Ik beb de Knoflookpad vaak in de directc om
geving van Praag aangetroffen; op weiden 
tussen de stadsdelen en in het stroomgebied van 
de Sazava. De dieren treden het veelvuldigst 
op in droge velden; niet in de weiden. 
Waarnemingen in de vrije natuur wijzen er op. 
dat de Knoflookpad zich overdag ingraaft in 
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de grond of dat zij wegkruipt onder stenen, 
wortels, de kanten van sloten en dijkjes. in 
grate graspollen en muizen- en mollengangen. 
Zij graaf zicb in op plaatsen waar de bodem 
los en vocbtig is. Overdag of des avonds beb 
ik de Knoflookpad nooit aan de oppervlakte 
gevonden; ontmoetingen hadden aileen des 
nachts plaats na ingespannen zoeken. lk heb 
sterk de indruk. dat deze dieren bijzonder ge
voelig zijn voor de trillingen die door ons )open 
over weke grond worden veroorzaakt. En de 
padden, die zich bij verontrusting aanstonds met 
beweg!ngen van de achterpoten ingraven, en 
dan onvindbaar zijn, weten zich ook bij verras
sing scbuil te houden, door voor onbepaalde tijd 
bewegingloos te blijven zitten. Tijdens cen 
heldere nacht beb ik eens gezien hoe een Knof
lookpad voor mijn ogen geleidelijk in de grond 
verdwcen. Bij andere, soortgelijke ontmoetingen. 
kon ik de pad aanvankelijk helemaal niet vin-



den en merkte ik het dier pas op vlak voordat 
het helemaal in de grond verdwenen was. Ook 
heb ik nooit een Knoflookpad kunnen vinden 
op een weide, waarvan ik zeker wist, dat ze er 
zaten, want ik kon ze horen. 
Een van de vindplaatsen, die ik in het vervolg 
vindplaats A zal noemen. is een kleine plas. 
waarin karpers worden gekweekt. Op de fota 
(fig. I ) ziet U de I age dam aan een zijdc van 
de vijver. en vana f dczc dam heb ik de larven 
waargenomen. Deze kwamen langzaam naar 
boven zwemmen. hapten Iucht en doken dan 
weer weg I tot 1.5 meter diep. Vanaf de berk 
glooit de helling geleidelijk en in dit dee! is de 
v ijver aan de oppervlakte met waterplanten 
begroeid ( Lemna minor?) en reikt het water 
s lechts tot kniehoogtc. Op deze plaats kon ik 
larven vangen. Bij de dam was het niet moge
lijk ze te vangen. omdat de dam te hoog en 
het water er te diep is. Aan de andere. op de 
foto n iet zichtbare. zijde van de vijver. sluit 
naaldwoud op de hoge oever aan en is het 
water tot ongeveer in het midden door dit hout 
beschaduwd. Aan de overkant, tegenover de 
oever met de berk. waar het wa ter niet be
schaduwd is. heb ik merkwaardigerwijze nooit 
larven va n Knoflookpadden gezien: wei zag ik 
er eens een Ringslang {Natrix natrix) een 
volwassen Knoflookpad eten. 
Terzijde van de vijverdam bevindt zich een 
grazige v lakte . waarop !age wilgen groeien. 
In de nabije omgev;ng is nog een tweede vijver 
van ongeveer gelijke grootte. waarin ik echter 
geen Knoflookpadden gevonden heb. maar B11fa 
b11fo, 811fo uiriclis en ook Rana escl!lenta. waar
onder vaak valkomen graene exemplaren. Rand 
deze v ijver komt de Ringslang zeer talrijk voor. 
In het water Ieven kleine grondelingen. Gob:o 
fluuiatilis, en baardgrondelingen. Nemachilus 
barbata/us. De Knoflookpadden in de eerste 
vijver daarentegen waren in gezelschap van 
Bu/o bufo. Bombina bombina. terwijl ik in de 
zomer larven van H yla arborea en op de moe
rasplanten langs de dam ook jonge gemetamor
phoseerde boomkikkertjes vond. 
Weer lager in hetzelfde. iets hellende terrein 
ligt. door een bestand van loofbomen. vooral 
paardekastanje. van de tweede vijver gesche:
den een derde. eveneens aan de !age zijde af
gedamde vijver. die voor het grootste dee! in 
de schaduw van het geboomte ligt. terwijl de 
oevers met riet en elzenbosjes begroeid zijn. 
Op 29 juni 1953 heb ik hier bij de dam bij hoge 
waterstand larven van Knoflookpadden waar
genamen. In deze plas komen weer Rana escu
/enta voor, Bombinn bombina en in het voor
jaar vond ik er Rana temporaria. In de zomer 
ving ik in deze plas larven van de kleine water
salamander. Trif11rus vulgaris. O ok zijn ring
slangen talrijk. 
Op een kwartier gaans ten s lotte van Ctyrkoly. 
een s tadje aan de Sazava. ligt in weideachtig 
terre:n de v lerde. grootste v ijver. waarin echter 
Knoflcokpadden schijnen te ontbreken. 
Op ongeveer SO km. afstand van de vijvers van 
Pysely ligt vindplaats B. een kleinc poe! vlak 
aan de oever van de Sazava, langs de wcg van 

Fig. I. Karpervijvcr. aan een zijde afgedamd. 
in de Gemeente Pysely bij Praag. Vindplaats A. 

C esky Ste rnbeck naar Votryby. Hct is ccn 
kleine, ondiepe plas. met een rijke, weelderige 
water flora (fa to 2). In het voarjaar kan de 
plas echter vee) water bevatten - de foto werd 
in het voorjaar gemaakt - waarna echter in de 
zomer de watersp:egel weer ilanzienlijk zakken 
kan. Ik heb eens - in de nazomer van 1952 -
de plas geheel uitgedroogd gevonden. De poe! 
ligt in flauw glooiend terrein. dat op en:ge af
stand van de poe) een valleitje vormt. van 
waaruit een beekje afvloeit in de Sazava. 
De a mphibicn uit deze poe) zijn: T riturus crista
ius. Trifllrlls Ulllgaris, Bombina bombina en nu 
en dan vind je er Rana escu/enfn. In het water 
heb ik meer dan eens larven van boomkikkers 
gevonden. Ecn maa l heb ik hier een Ringslang 
gezien en een keer. in het voorjaar. vlak bij de 
oever een adder. Vipera berus. 
De Knoflookpadden van vindplaats A. de vij
vers in de gemeente Pysely. hebben een grauwe 
grondkleur met bruine vlekken en rode puntjes. 
De buik is wit. De tekening is markant. Groat
te 59 mm. Een in gevangenschap groot ge
brachte larve vertoonde dezelfde kleur. was wat 
Iichter en had meer rode puntjes op de kop. 
De Knoflookpadden van de Sazava-poel bij 
V otryby hebben een Iicht olijfgroene grond
kleur; de kop en achterkop hebben de dan
kere kleur van de lichaamsvlekken en de don
kere dwarsbanden op de paten, welke tekening 
weinig rnarkant is. De buik is geelachtig. Een 
vorrning van cen zig-zag streep of een rechte 
streep midden op de rug. zoals de Pysely-knof
loakpadden vertonen. ontbreekt hier . 
Ook de larven zijn duidelijk verschillend. D ie 
van de vindplaats A hebben korte. maar krach
tig ontwikkelde achterpootjes. Zc zijn bruin
zwart met een tere goudglans. Het lichaam is 
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Fig. 2. Poe! bij Votryby in de vallei van de 
Sazava. Vindplaats B. 

stevig en gespierd. De larven, ook het 
staartgedeelte, zijn kleiner . dan die uit de v ind
plaats B, de lichaamsvorm is langwerpiger en 
de staartzoom is anders van vorm, zoals de 
afbeeldingen weergeven. De larven van vind
plaats B onderscheiden zich door korte, maar 
zwak ontwikkelde achterpoten. een heel Iicht 
bruine lichaamskleur met sterke goudglans. Het 
lichaam lijkt week, zacht en bol; maakt cen wat 
geleiachtige indruk. De kop en romp hebben 
samen een ei-vorm. waarbij opvallend is, hoe 
de onderzijde recht en v lak is. terwijl de rand 
van de staartzoom eveneens recht verloopt. 
In de poe! bij Votryby hoorde ik o p I mei 1954 

Fig. 3. Larve van Pelobates fuscus fuscus van 
vindplaats A. N aar een foto van de schrijver 
getekend door Evzen Opatrny. 
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tegen zeven uur 's avonds het geluid van een 
Knoflookpad. die ergens in het midden zat. Op 
6 mei vond ik 's midda gs om ongeveer 3 uur 
in het midden van de plas tussen waterplanten 
en riet eieren van Knoflookpadden. Deze be
vonden zich op 20 tot 80 em onder de wa ter
oppervlakte. Het was een geleimassa tussen de 
planten, waa rin drie snoeren herkenbaar waren. 
Niet lang na de ontdekking v ing ik een Knof
lookpad. die in het water zweefde in een hou
d:ng, gelijk aan die welke de dieren ·s nachts 
op het droge aannemen. Het dier hield daarbij 
ook de ogen geheel geopend. Bij vangst bleek, 
dat het dier aa nmerkelijk beweeglijker was, dan 
deze padden op het drogge gewoonlijk zijn. 
Een onderzoek van de omgeving der vindplek. 
leverde een tweede Knoflookpad op, eveneens 
zwevende in de typische houding in het water. 
tussen planten. Ongeveer een meter daarvan
daan trof ik een tweede legsel aan en ook hier 
waren gedeeltelijk snoeren in de massa te 
volgen. 
Eveneens o p 6 mei, maar in 1956. zat ik hier om 
4 uur in de namiddag aan de oever. Onder de 
oppervlakte zag ik geen levend wezen zich 
roeren; ook geen insekten. E erst na geruime tijd 
bemerkte ik op ongeveer twee meter afstand 
enige beweging in een riethalm, &e zich nog 
eens herhaalde. Het duurde nog enige tijd voor
dat ik een Knoflookpad bij die halm in het 
water kon onderscheiden. Het dier kwam lang
zaam tussen de grasachtige plantenresten van 
vorige jaar naar boven. iets in de richting van 
de oeve r. T oen de pad een ondiepe plek dichter 
bij de kant had bereikt. begon hij zich even
wijdig aan de kant te verplaatsen. Opvallend 
was, dat het dier, ook als het heel dicht bij de 
oppervlakte kwam. niet opdook uit het water. 
Het beest was mager, bewoog zich met moede 
zigzag bewcgingen voort als kroop het en bleef 
vaak stilz!tten. Het gedrag van de Knoflook
pad leek vee! op dat van de gewone pad tijdens 
diens verblijf in het water in het voorjaar. 
Herhaaldelijk heb ik waargenomen dat Ring
~langen Knoflookpadden eten. Gewoonlijk trof 
ik da n de slangen heel dicht bij het water aan. 

Fig. 4. Larve van Pelobates fuscus fuscus van 
vindplaats B. N aar een foto van de schrijver 
getekend door Evzen Opatrny. 



.Vondsten in de tweede helft van juni en in juli 
van Ringslangen. die volgroeide larven van 
de padden te pakken hebben gekregen. wijzen 
erop dat de slangen te water gaan om hun 
prooi te grijpen. 
Op gcen van a ile vindplaatsen heb ik na juli 
ooit larven mcer gevonden. Omstreeks eind juli 
hecft de metamorphose plaats. In hun laatste 
stadium van de la rvale ontwikkeling heb ik 
ze waargenomen en gevangen in de eerste helft 
van juli en vroegcr in het jaar. 

Literatuur: D ie Knoblauchkrote in den Saza
vaauen. Pe/obafes fuse us fuse us Laur. J. Houba. 
Ziva 3. 41. 1955. 

Summary: Mr. H ouba discusses in this article 
the occurrence of the Pelobatid frog. Pelobates 
/uscus /usws. in the neighbourhood of Prague. 
Tchekoslovakia. Two different localities are 
described: artificial fish breeding ponds in 
Pysely and a pool in the Sazava valley. The 
author descr ibes distinct differences between 
adu lt and larval specimens of these two locali
ties. A few notes on habitat. reproduction and 
enemies arc added. 

Grotere 
n. G<'eslnk, Zelst 

Toen cr ongcveer twee jaar geleden cen .. sc:;
sat:onele" aanbieding in Groene Leguanen kwam 
~ zevent:en gulden - heb ik er twee gekocht. 
al moest ik mijn muurhaged!ssen ervoor de dcur 
wijzen. De nicuwelingen waren 29 en 30 centi
meter lang en aten de eerste dag direct al. zij 
het van de terrariumbeplanting. En het bleek 
dan ook spoedig. dat het helemaal onmogelijk 
was. bij deze wilde klimmers en springers plan
ten tc houden. Nadat er een orchidce - Ep:den
drum O'Brienf,1num - gesneuveld was. heb ik 
nog ccn poging tot beplanting gcwaagd met een 
stevig vcrankerde Biibergia. maar ook deze 
wisten de dieren los te werken. zodat ik besloot 
beplanting vcrdcr maar achterwege tc Iaten. on
clanks het wat ka le aspect van de bak. 
Na 'n jaar bcgon ccn van de twee hagcdissen 
gee! tc kleuren en stierf na een week. Bij scct'e 
bleek. dat hct dier een stuk hondebrood had 
ingeslikt. bui tgemaakt op de palmeekhoorn die 
ik in hun gczclschap hield. lk kocht een nieuwe 
leguaan. d :c cchter cen v reemde knobbel op zijn 
kop had. Toen deze bult sterk begon te zwellen. 
heb ik die doorgeprikt. De bult blcek met pus 
gevuld d 'e overvloedig stroomde. Na een be-

F ig. 5. Knoflookpadden van beide vindplaat
sen. Een mannetje van vindplaats B en een 
jonge dier van vindplaats A. Het verschil in 
tekening en kleur is heel duidelijk. 

leguanen 

handeling met watcrstofsuperoxyde en penicil
line knaptc hct d ier aanvankelijk wat op. stierf 
echtcr ongevecr twec weken later. 
Het andere cxemplaar heeft nooit ergens last 
van gehad en heeft nu een kop-romp-lengte van 
20 em .. waarbij een staartlengte van ongeveer 
60 em. zou horen, maar ik geloof. dat de staart 
door het verblijf in de vrij kleine ruimte in het 
terrarium wat achter gebleven is. 
l k gccf de dicren vee! fruit en sla. Het grootste 
dier is erg vcrzot op rauw vlees. dat hij met 
g~otc stukken naa r binnen schrokt. Op a ile 
voedscl doc ik wat Gistocal. en het resultaat 
bevalt mij wei. Is geen fruit beschikbaar. dan 
krijgen zc tarwcbrood. geweekt in karncmelk. 
wat ze. l)ezien de flinke hoeveelheden waarin 
zc hct verwcrken. cen goed maal v inden. 
Sedert ongcvecr een jaar is er in mijn ter rarium 
een driepotige wijfjesbasilisk gehuisvest ( Basi
lisws basiliscus}, die ondanks het mankement 
uitstekend kan klimmen. Het dier ligt het liefste 
de helc dag in het water en verlaat het slechts 
om te eten. Hct voedsel voor dit dier bestaat 
voornamelijk uit blokjes gesneden v lees en trek
sprinkhanen. waar het heel handig achteraan 
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Iguana iguana iguana L. 

huppelt. H et is mlJ Jammer genoeg niet gelukt 
dit dier mannelijk gezelschap te bezorgen. Vol
wassen basilisken gingen reeds na een paar 
dagen dood en een jong mannetje stierf na een 
maand. zonder dat een duidelijke oorzaak aan
wijsbaar was. 

Behalve deze hagedissen huisvest het terrarium 
een paartje Mo pskopleguanen ( Uranoscodon 
superciliosum) bijzonder grappige dieren . die 
overdag zeer gaarne de basilisk in het water 
gezelschap ho uden. Vaak ook zitten de zeer 
rustige dieren stil te g luren. rustend op een tak. 
Maar komen er voederdieren in het terrarium. 
dan zij n ze een en al Ieven! Het is werkelijk 
amusant om te z:en hoe ze met hun grate kop 
trachten een kakkerlak te plukken uit de met 
accacia-schors beklede achterwand. Behalve 
kakkerlakken cten ze ook treksprinkhanen; naar 
ik hoorde vergrijpen zij zich als ze kans daar
toe zien, aan jonge Anolis en andere hagedisjes. 
De grootte van een volwassen treksprinkhaan 
in aanmerking nemende, lijkt dit ook wel waar
schijnlijk. 
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Deze dieren lijken mij niet heel warmtebehoeftig, 
maar ze hebben wei graag een vochtige atmos
feer. Als de Iucht te droog is, worden ze geel
bruin, baast zonder tekening, terwijl ze in een 
vochtige omgeving donkerbruin zijn met een 
vuilwitte, maar duidelijk zichtbare. langsband 
over hun lichaamszijde. Het zijn emotionele 
dieren . die bij angst, opwinding en verontrusting 
direct een helder gele o f donker rode keel op
zetten - het kleurverschil is misschien indivi
dueel of mogelijk kenmerkend voor de ge
slachten. In het algemeen meent men. dat deze 
dieren geen grate voedselbehoefte hebben. maar 
de mijne eten per dag wel 3 of 4 fli nke regen
wormen plus nog wat kakkerlakken en meel
wormen, met daarbij Gistocal. Het zijn ult
stekend houdbare dieren. d ie ik ieder d ie wat 
grotere hagedissen wi l verzorgen zeer kan aan
bevelen. 
Ik houd mijn dieren in een terra rium. dat on
geveer 90 em. breed is, 75 em. diep en 1,80 m. 
hoog. Het is een omgebouwde muurkast. als 
terra riumruimte heel geschikt voor deze grotere 
dieren. 


