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C. M. S c h I p p e r 
Victoria University of Wellington, Wellington, Nleuw
Zeeland. 

Een overzicht van de herpetofauna van 
Nieuw-Zeeland, met enkele aant~keningen over 
de verzorging van de tuatara (Sphenodon 
punctatus) in gevangenschap 

lngezonden september 1971. De heer SchIpper 
geeft een overzicht van de herpetofauna van Nieuw
Zeeland. Een aantal soorten amfibieen en reptielen 
worden kort beschreven, evenals hun blotopen en 
soms hun gedrag. Voorts wordt verteld over het hou
den van drie tuatara's in gevangenschap. De bescher
ming van de herpetofauna beperkt zich momenteel tot 
te weinig soorten, aan een omvangrijker bescherming 
wordt gewerkt. 
lnhoudsoverzlcht: inleiding - de kikkers - de gekko's 
- de skinks - de tuatara - bescherming - summary -
literatuur. 

INLEIDING 

Nieuw-Zeeland ligt tussen 34 en 37 graden 
zuiderbreedte. Het bestaat uit twee grote eilan
den, met langs de kusten daarvan een aantal 
kleinere eilanden. Het klimaat is mild, bijna 
subtropisch in het noorden, kouder in het zui
den en in de bergen. 
Ondanks de gunstige omstandigheden is het 
land arm aan soorten amfibieen en reptielen. 
In totaal zijn enkele soorten kikkers, een tien
tal soorten gekko's en ongeveer twintig soorten 
skinks beschreven. De tuatara is natuurlijk 
overbekend. 

DE KIKKERS 

Van het primitieve genus Leiopelma zijn drie 
soorten bekend. Leiopelma hamiltoni, de 'Ste
phens Island frog'. komt voor op twee eilan
den in Cook Strait (de zeestraat tussen de 
twee grote eilanden). Tot voor enkele jaren 
was deze kikker aileen bekend van een steen
heuvel op Stephens Island. Leiopelma hoch
stelleri en Leiopelma archeyi hebben een gro
ter verspreidingsgebied, van Coromandel Pe
ninsula zuidwaarts tot Rotorua. Beide soorten 
zijn zeldzaam en moeilijk te vinden. 
De larven ontwikkelen zich volledig in het ei. 

zowel in het water als in een vochtige omge
ving. 

Drie soorten van het genus Litoria ( =Hyla) 
zijn vanuit Australie ingevoerd. Deze soorten 
werden lang tot het genus H yla gerekend. In 
een recente publikatie komt T y 1 e r ( 1971) 

Fig. 1. Nieuw-Zeeland. Kaartje: Berg m an s. 

I 
G' 

-P 
I 

I Coromandal 
Pan insula 

I 0 

I .... 

IT As M AN 

I 0 

I Z E E 
0 

I 
ITt 

I > 
I > 

ZUID z 

NIEUW- ZEELAND 

1. d'Urvilla Island 
2. Staph12n Island 
3. Th12 Broth12rS Light Hous12 

51 



Fig. 2. Liloria aureo. Daze toto toont een ondersoort 
die in West-Australiii voorkomt. 
Foto: V a n d e n N I e u w e n h u i z e n. 

tot de conclusie dat aile Australische kikkers 
die tot het genus Hyla werden gerekend een 
structuur van de kaakmusculatuur gemeen 
hebben die afwijkt van aile andere Hyla, op 
grond waarvan hij ze tot een afzonderlijk ge
nus afsplitst. 

Litoria caemlea is momenteel uitzonderlijk 
zeldzaam en waarschijnlijk niet meer in 
Nieuw-Zeeland te vinden. Dit dier heeft in 
Australie een groot verspreidingsgebied. Het 
is een cultuurvolger en wordt vooral daar aan
getroffen waar waterreservoirs zijn aangelegd, 
zoals koeienvijvers en drinkbakken voor vee. 
D e zuidgrens van zijn verspreidingsgebied ligt 
bij Sydney, en dat verklaart well icht waarom 
caemlea in Nieuw-Zeeland zo zeldzaam is: het 
is hier niet warm genoeg. 

Litoria ewingi werd honderd jaar geleden in
gevoerd op het Zuideiland ter bestrijding van 
muggen en andere insecten. De soort heeft zich 
enorm verspreid maar geen invloed gehad op 
de muggen; waarschijnlijk bestond er een 'ceo-
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logical niche' (een onbezette plaats in het be
staande scala van leefomstandigheden) waarin 
de soort paste. In 1947 werd ewingi overge
bracht naar het Noordeiland, waar hij zich 
momenteel langzaam aan het verspreiden is, 
geholpen door het onwettig loslaten van el
ders gevangcn exemplaren. 

Litoria t111rea (fig. 2} leeft op beide grote ei
landen. Het is een forse kikker die tot 9 em 
lang wordt. Hij is meer aan water gebonden 
dan ewingi. Het dier klimt zelden en is van
wege zijn grootte en vraatzucht een ongemak
kelijk terrariumdier. Deze kikker wordt hier in 
Nieuw-Zeeland 'golden bell frog' genoemd, de 
grondkleur is fraai kopergroeo met goudgelc 
strepen en vlekken. 

DE GEKKO'S 

Aile gekko's van Nieuw-Zeeland zijn eierle
vendbarend. Het genus Hoplodactyl11s kent 
drie soorten, aile schemer- eo nachtdieren. 



Fig. 3. Hoplodactylus pacillcus. Foto: M e ad s. 

Minder bekend dan de Phelsllmct-soorten van 
Madagascar zi jn de daggekko's die op Nieuw
Zeeland voorkomen: de genera Nattltimts en 
H eteropholis. Wat hun fraaie kleuren betreft 
doen ze echter beslist niet voor Phelmtlltl on
der. 

Hoplodactyllls pacifiClls (fig. 3) heeft de 
grootste en dichtste verspreiding, over het 

Fig. 4. Hoplodactylus duvauceli. Foto : Me ads. 

Noordeiland zowel als het Zuideiland. De 
dieren kunnen overdag gevonden worden on
der stenen, vooral als die op of dichtbij laag 
groeiende struiken (Coprosma en Mrtehlen
beckia) liggen. Ik verzamelde ongeveer hon
derd dieren in een uur tijds aan de zuidkust 
van het Noordeiland. In het binnenland zijn 
ze minder algemeen, en worden ze over het 
a lgemeen wat groter dan aan de kust. 
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Fig. 5. Biotoop van Hoplodactylus granulatus bij Ko
rokoro, niet ver van Wellington. 
Foto : Wad d I n g I o n. 

Het kleurpatroon is sterk gevarieerd en goed 
aangepast aan de omgeving waarin de dieren 
Ieven. Al s er ergens weinig schuilplaatsen zijn, 
maar de omgeving voor de dieren verder wei 
geschikt is, kan men soms meer dan dertig in· 
dividuen, jong en oud, wijfjes en mannetjes, 
bij elkaar in een rotsspleet vinden. 
Op Stephens Island komt een populatie voor 
die steeds Iicht gekleurde lengtestrepen heeft 
en bovendien een vrij constant afwijkend aan· 
tal lamellen onder de tenen; wellicht is bier 
sprake van een nieuwe soort of ondersoort. 

Hoplodact)'lus duvauceli (fig. 4) is de groot
ste gekko van Nieuw-Zeeland, hij wordt 30 
em lang. Kenmerkend is de Iicht gekleurde 
maanvormige vlek op de hals. Het kleurpa
troon is zoals bij H oplodact)'lus pacific us, 
maar wat minder gevarieerd. Deze soort is 
bijna van het Noordeiland verdwenen en 
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wordt nog slechts op de kleine eilanden ge
vonden. Ik trof ze aan op de Brothers Islands 
in Cook Strait, samen met Hoplodactylus pa
cificus, Leiolopisma festivrtm en tuatara's. 
Overdag verschuilen de zeer schuwe dieren 
zich onder stenen en in rotsspleten, tijdens de 
schemeruren komen ze te voorschijn om zich 
te voeden. Ze kunnen dan gemakkelijk ont
dekt worden met behulp van een zoeklicht dat 
men op het voorhoofd draagt. De ogen van 
de dieren weerkaatsen het Iicht, zodat men ze 
als twee kleine lichtende voorwerpen waar
neemt. 

Hoplodactylus granultrtus, de 'forest gecko', is 
de fraa iste representant van het genus. Het is 
de enige gekko van Nieuw-Zeeland die van 
kleur kan veranderen. Normaal is de kleur 
grijsbruin met goudgele vlekken, in een paar 
minuten tijd kunnen ze tot leigrijs veranderen. 



De originele biotoop van H oplodactylus gra
nultllns is de canopie (zie fig. 5). Vaak wordt 
het dier tezamen met boomstammen in hout
zagerijen binnengebracht. Op de plaatsen waar 
het bos verdwenen is worden de dieren in 
struiken gevonden. De soort overwintert in 
schuilplaatsen dicht bij de grond en is in die 
situatie makkelijker te vinden. 

Zoals reeds opgemerkt kunnen de daggekko's 
van Nieuw-Zeeland wedijveren met de be
kendere soorten van Madagascar. Naultinus 
eleg<IIIS, de groene daggekko van het Noord
eiland, is een expert in camouflage. De dieren 
zijn grasgroen tot lichtgroen, meestal met witte 
of gele vlekken, die soms een lijnenpatroon 
vormen. Een zeldzame vorm is lichtend gee! 
met soms wit-rose omrande vlekken, beslist 
een van de prachtigste reptielen die ik ooit ge
zien heb. Deze afwijkende kleuren zijn erfe
lijk, een van onze !eden van de New Zealand 
Herpetological Society is het na enkele jaren 
kweken gelukt slechts gele jongen te krijgen. 
Zoals aile andere gekko's van N ieuw-Zeeland 
is Naultinus elegtms eierlevendbarend. De 

Fig. 6. 'Ti-tree country' in de omgeving van Plimmer
ton, biotoop van Naultlnus elegans. De ti-tree vormt 
een moeilijk doordringbare begroei ing. 
Foto : Wad d i n g I o n. 

tweelingen, zelden een of drie, worden in de 
herfst en winter geboren, vreemd genoeg dus 
in een tijd dat er weinig voedsel te vinden is 
en het weer koel, nat en winderig is. De draag
tijd is gemiddeld acht maanden; na een jaar of 
drie zijn de jongen geslachtsrijp. 
Naultinus elegans is een boombewoner, die 
vooral daar voorkomt waar het bos open is 
en zonnige plekken heeft. Het best zijn de die
ren te vinden in manuka ( ti-tree, LeptosfJer

"""" scoparium) (zie fig. 6), voora l als dit 
gewas in de vorm van jonge struiken aan de 
rand van semigecultiveerd terrein voorkomt. 
De manuka kan ondoordringbaar zijn, zodat 
de dieren een goede bescherming genieten te
gen over-enthousiaste verzamelaars. 

Het andere genus daggekko's, 1-1 eteropholis, is 
tot het Zuideiland beperkt. Heteropholis ma
nukamts wordt gekenmerkt door twee rijen 
grotere en wat hoger liggende schubben, die 
vanaf de nek tot aan de staartwortel !open. 
De kleur is grasgroen, met vaak een geelgrijze 
buik en soms witte vlekken. Deze soort word t 
in het gebied van de Marlborough Sounds ge-
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vonden in een biotoop als dat van Naultinus 
elegans. 
H eteropholis stellatus leeft in bet Nelson dis
trict. Het kleurpatroon is zeer gevarieerd ; de 
grondkleur is groen en wordt, a! naar gelang 
het ras waartoe een exemplaar behoort, ge
broken door bruine en witte vlekken. 
Heteropholis gemme11s (zie foto pag. 49) treft 
men aan in de provincies Otago en Canterbury. 
Het is de fraaiste H eteropholis, grondkleur 
groen, met op de rug en flanken ruitvormige 
geelbruine vlekken, die soms een li jnenpa
troon vormen. 
Heteropholis rudis is een zeldzame soort die 
in het oosten van de Nelson-provincie gevon
den is. 
H eleropholis lllbercllltll liS is beschreven van 
de Noord-westkust van bet Zuideiland. Deze 
soort lijkt erg vee! op Na11ltinus elegans, bij 
onderscbeidt zicb door een andere kleur van 
de mondbolte. 

Er zijn verschillende moeilijkheden bij de klas
sificatie van de gekko's van Nieuw-Zeeland. 
Heteropholis tuberclllattls verscbilt slechts van 

Fig . 7. Leloloplsma llneoocellalum. Foto: Me ads. 
Opmerk ing van de redactie: zowel de maker van deze 
toto als ook M c C a n n in zijn publi katie van 1955 
spellen deze naam als Leloloplsma llneo-ocellall!m, 
wei Iicht in navolging van Du m e r i I, die in 1851 
voor het eerst deze soort beschreef. Op deze spel
lingswijze lijkt mlj echter artikel 32 (c) van de ' Infer
national Code of Zoological Nomenclature' van toe
passing. 
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Na1111i1111J elegt~~u in mondkleur; er is echter 
van het uiterste Noorden van het Noordeiland 
een vorm van Na11ltin11s elegans bekend die 
dezelfde mondkleur heeft als H eteropholis tfl
bet·Cid til 11s. 
H eteropbolis mdis en H eteropholis ma1lftkaaw 
zijn zelfs door experts aileen maar te onder
scheiden door hun geografische verspreiding. 
H eteropholis 11/ttllllkrmlls en Na11ltimts elegam 
kruisen zonder moeite in gevangenscbap, we 
weten nog niet of deze nakomelingen vruch t
baar zijn. Op d'Urville Island in Cook Strait 
komt een vorm van man11kan11s voor die wel
licht de overgangsvorm tus~en elegans en 11/t/

nllkanlls vertegenwoordigt. 
Overgangsvormen tussen Na11ltin11s elegans en 
H eteropholis stella/lis zijn bekend, evenals tus
sen H eteropholis stellat11s en Heteropholis 
gemme11s. 

Waarschijnlijk zijn de daggekko's van Nieuw
Zeeland in 'radiation', met andere woorden: 
nog volop bezig soorten te vormen. Ik zelf kan 
dan ook geen rede vinden om ze in twee ge
nera te splitsen. 



Fig. 8. De kust bij Pukerna Bay, biotoop van Hoplo
dactylus paclflcus en van Leloloplsma zelandlca, 
Leloloplsma ornatum en Leloloplsma aeneum. 
Foto: W a d d i n g t o n. 

DE SKINKS 

Char l es McCann (1955) beschreef een 
twintigtal soorten skinks, verdeeld over twee 
genera. D e onderverdeling in soorten berust 
voornamelijk op het aantal lamellen onder de 
tenen, gecombineerd met bet aantal schubben 
rond bet licbaam. Het aantal dieren waarover 
McCann beschikte was voor sommige soor-

ten vrij gering. Sindsdien is de belangstelling 
voor de herpetofauna van Nieuw-Zeeland sterk 
gegroeid, mede d ankzij zijn publikatie. Er is 
nu vee] nieuw materiaal, en de skinks zijn aan 
een herindeling toe. lk za l dan ook aileen die 
skinks noemen die 'soortvast' zijn en waarmee 
ik zelf enige ervaring heb. 

Leiolopisma grande komt van de provincie 
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Otago. Het is een van de fraaiste skinks van 
Nieuw-Zeeland. De grondkleur is zwart tot 
donker bruin, daarop gele tot bruine vlekken 
over het hele lichaam. De dieren worden tot 
dertig em lang, van deze lengte neemt de 
slanke staart het grootste deel in beslag. Ieder 
dier verdedigd een eigen territorium, tot nu 
toe is het nog niet gelukt om mannetjes en 
wijfjes samen te houden. 

Leiolopisma festiVII111 is een forse skink, vrij 
zeldzaam op zowel het N oordeiland als het 
Zuideiland, maar algemeen op de eilandjes in 
de Cook Strait. Hij wordt tot achttien em lang, 
heeft een helder oranje-rode buik en een brons
groene rug. Het aantal jongen bedraagt twee 
tot acht. Ik vond jongen die pas geboren wa
ren in de maand februari (zomer in Nieuw
Zeeland). Niet een skink om met kleinere 
soorten samen te houden. Ze zijn kannibalis
tisch en eten andere skinks als die de helft van 
hun eigen lichaamslengte hebben of minder. 

Leiolopisma zelandica is de algemeenste skink. 
Hij is alleen niet met zekerheid van het Noor
den van het Noordeiland bekend. Het is goed 
mogelijk dat een andere soort, Leiolopisma 
moco, daar zelandica vertegenwoordigt. Deze 
soort leeft in open terrein. Zijn veelvuldigheid 
is door bet in cultuur brengen van land sterk 
toegenomen. 

Leiolopisma smithi is een soort van de Noord
oostkust van het Noordeiland. De biotoop van 
dit dier is het strand en de aangrenzende heu
vels. Meestal wordt hij aangetroffen op rot
tend zeewier, waar hij onder andere vlo-kreeft
jes eet. Men client een slecht ontwikkeld reuk
vermogen te hebben om deze dieren te ver
zamelen! 

Leiolopisma s11teri is afkomstig van de pro
vincie Northland en aangrenzende eilandjes. 
Het is de enige hagedis van Nieuw-Zeeland 
die eieren legt, alle andere soorten zijn eier
levendbarend. Dit dier leeft beneden aan de 
vloedlijn van de keienstranden. Verbazend is 
het, dat de dieren lange tijd onder zeewater 
kunnen doorbrengen. Hoe ze het malende ef
fect van de keien bij ruw weer overleven, is 
mij een raadsel. 

Tot het andere genus skinks, Sphenomorphm, 
wordt voor als nog slechts een soort gerekend. 
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Het is Sphenomorphus pseudornatr1111, een 
kleine skink van Northland, die in een tame
lijk vochtige biotoop voorkomt. 

DE TUATARA 

Ik ben zo fortuinlijk geweest drie tuatara's 
(Sphmodon prmctatru), een mannetje en twee 
wijfjes, te mogen vangen om ze te gebruiken 
voor vergelijkende biochemie. De dieren zijn 
gehuisvest in een kamer van mijn insectarium. 
De v~oer, twee bij drie meter, is bedekt met 
een laag aarde van 20 tot 30 em hoog. De 
aarde is vermengd met keien, plantenwortels 
en takken. De ruimte wordt geventileerd via 
een open raam en een ventilator. Er is geen 
verwarming. De dieren krijgen 's morgens 
zon. De maximum temperatuur is van de zo
mer 27 ° C geweest, de minimum temperatuur 
in de winter 5° C. Alhoewel de dieren in open 
grasland gevonden kunnen worden is de ruim
te beplant met inheemse planten, voor zover 
deze althans de vrij robuste dieren kunnen 
weerstaan. Ingegraven draineringspijpen van 
tien em doorsnede worden door de dieren als 
schuilplaats gebruikt, hoewel ze ook zelf tun
nels graven. 
Drinkwater is voorhanden, maar ik heb de 
dieren nog nooit zien drinken. Als voedsel voer 
ik voornamelijk Amerikaanse kakkerlakken, 
die wat minder bewegelijk worden gemaakt 
door de nek uit te rekken, verder huisjesslak
ken en pasgeboren muizen. Tijdens veldwerk 
verzamelde ik cicades en weta's, de laatste zijn 
inheemse reuzenkrekels. Veel moeite met kau
wen hebben de dieren niet, de kaakspieren en 
het gebit zijn goed ontwikkeld en men zegt, 
dat een volwassen mannetje vingers kan afbij
ten. De manier waarop mijn volwassen man
netje een muis op at maakt dit wei geloof
waardig, de muis werd na enige pogingen ge
grepen en na tien minuten kauwen in zijn ge
heel verzwolgen. 
Bij hun aankomst, van Stephens Island, waren 
de dieren schuw, dreigden met kwakerige ge
luiden, krabden met hun stevige nagels en wa
ren moeilijk te hanteren. Na enkele weken al 
werden ze minder schuw en nu zijn ze vrij
wel handtam, alhoewel de wijfjes bij het op
pakken soms verontrust hun kam opzetten. 
De dieren houden gedurende de koele winter
maanden een rustperiode, er wordt dan bijna 
geen voedsel opgenomen, hun gewicht ging de 



Fig. 9. Leloloplsma latlllnearum. Foto: Me ads. 

vorige winter wat achteruit. 
Eieren zijn nog niet gelegd. maar we zijn hoop
val. De incubatieti jd bedraagt 15 maanden, 
hetgeen voor zo ver bekend een record is voor 
de reptielen. Ik hoop dit jaar nog drie tua
tara's te verzamelen op Stephens Island en dan 
meteen meer gegevens over het natuurlijk 
voedsel te verzamelen. 

Fig. 10. Leloloplsma lnfrapunctatum. Foto : M e ad s. 

BESCHERMING 

Onder de huidige wctgeving zijn de tuatara en 
de inheemse kikkers volledig beschermd. D e 
overige reptielen zijn tot nu toe onbeschermd, 
alhoewel sommige van hen zeer zeldzaam zijn. 
Het is goed nieuws dat 'Wildlife", een rege
ringsinstelling, bezig is met de voorbereiding 
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Fig. 11. De tuatara, Sphenodon punctatus. De toto 
toont een 0 van Stephens Island, dat sinds 1962 door 
M e r t e n s in gevangenschap wordt gehouden. 
Foto: H aup t , Senckenberg Museum. 

van nieuwe wetten, die voor sommige soorten 
totale bescherming inhouden, en verkoop en 
handel van aile soorten zu llen verbieden. D e 
nog jonge New Zealand Herpetological So
ciety wordt in het opstellen van de nieuwe 
wetten gekend. 
Buitengewoon moeilijk, voor een amateur vrij
wel onmogelijk, is het importeren en expor
teren van dieren. Eerst na meer dan 12 maan
den onderhandelen gaf 'Wildlife' mij toe
stemming voor het exporteren van vrij alge
mene dieren. Slechts zes tuatara's, uit een ge
schatte populatie van 20.000, worden jaarlijks 
beschikbaar gesteld voor research en dieren
tu inen, voor binnenland en buitenland samen. 
Er zijn weinig inheemse natuurlijke vijanden: 
een ijsvogel, een uil en zeevogels. De inge
voerde vijanden oefenen nog steeds een be
treurenswaardige invloed uit. Katten, wezels 
en ratten doden direct ; geiten, schapen, her
ten en konijnen vernietigen de biotoop. 
De mens met zijn bulldozers en cultivatiema
chine's is echter wei de belangrijkste bedreiger 
van onze biosfeer. Jammer genoeg zijn we ook 
hier in N ieuw-Zeeland nog niet aan de juiste 
oplossing toe. 
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SUMMARY 

The herpetofauna of New Zealand consists of 
six frogs, three of which were recently intro
duced by man, ten geckos, approximately 
twenty skinks and the tuatara. 
Short descriptions of some of the species and 
their habitats are given; most attention is paid 
to the geckos. 
The New Zealand day-geckos seem to be in 
radiation, causing difficulties in naming the 
species. Their separation in two genera, Nard
linus and l-LeterofJ holis, is questionable. Be
tween several species of H eteropholis intergra
des occur. 
Notes on three tuataras (Sphenodon puncta
Ills) in captivity are given. The animals are 
doing well in an unheated room in Wellington, 
with the temperature dropping to 5° C in 
winter and rising to 27° C in summer. The 
floor, measuring two by three meters, is cov
ered with a layer of sand mixed with stones, 
branches and roots of plants. The animals 
hide themselves in drainage tubes with a dia
meter of 10 em and in self made tunnels. They 
are fed on American cockroaches, garden 



snails and baby-mice, and also on cicades and 
wetas caught in the open. 
Currently the native frogs and the tuatara are 
protected by law. Protection of the tuatara is 
very rigid: only six individuals per year, from 
an estimated population of 20.000, are caught 
for research and zoos. The protection of other 
reptilian species is needed. A new legislation 
for protection of the native herpes is being 
drawn up by the Wildlife Department in co
operation with the New Zealand Herpetolo
gical Society. 

A. S e v e n h u IJ s e n 
Alpen Rondweg 37, Amstelveen. 
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Belevenissen rond de kweek van een Afrikaanse 
boomkikker (Hyperolius viridiflavus) 

lngezonden juni 1971. De heer Seven h u ij sen 
vertelt over de problemen die het grootbrengen van 
jonge kikkertjes met zich meebrengen. 
lnhoudsoverzicht: huisvesting - geluid - voedsel ver
garen - buitenterrarium - summary - literatuur. 

HUISVESTING 

Op 25 april1966 kreeg ik van de heer Meijer 
(Amstelveen) 18 kikkervisjes. Deze larven wa
ren afkomstig van een paar kleine kikkers 
welke bij hem tot voortplanting waren overge
gaan. De herkomst van de dieren is mij verder 
niet be ken d. N a metamorfose van de kikker
visjes bleken er twee varieteiten te zijn, nl. een 
lichtbruine en een overheersend groene. De 
groene werd later door de heer H o o g m o e d 
(Leiden) gedetermineerd als zijnde Hyperoliru 
viridif/avru. 
De 18 kikkervisjes werden ondergebracht in 
een bakje van 60 em hoog en 30 em diep en 
breed. De gehele bodem was watergedeelte. 
Het landgedeelte bestond aileen uit random 
geplaatste stukken hoogveenturf, welke aan de 
achterzijde waren opgestapeld tot hoven aan 
het bakje. Een plaatje Belgisch leisteen, dat 

schuin in het water stond ( dit ter vergemakke
lijking voor de dieren om uit het water te ko
men) en een paar druivenranken, hier en daar 
in het bakje geplaatst en begroeid met Fic11s 
repens, completeerden de inrichting. Een spotje 
van 1 S watt zorgde voor het Iicht en de vee
warming; het water werd niet verwarmd. 
Aanvankelijk deden de kikkervisjes het goed. 
Ze werden grater maar er verschenen geen 
poten. In de maand juli van dat jaar zijn de 
meeste omgekomen, vermoedelijk door dat de 
watertemperatuur te hoog is opgelopen. 
In september kreeg ik van de heer M e ij e r 
S gemetamorfoseerde dieren, grootte ongeveer 
1 em. Deze groeiden voorspoedig. Dit bleek 
wei uit het feit, dat de dieren in januari 1967 
geslachtsrijp waren. Toen kreeg ik nl. in dit 
bakje ongeveer 100 eieren. De dieren hadden 
toen een grootte bereikt van een flinke duim
nagel. Het waren 2 bruine en 3 groene exem-
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plaren. Bij beide vormen zat een man. 

GELUID 

Het paren was een drukke aangelegenheid. D e 
mannetjes vochten met elkaar en paarden met 
beide kleurvarieteiten. Het kwaken is meer een 
zeer hoog fluiten , zo hoog, dat dit geluid moei
lijk op een bandrecorder opgenomen kon wor
den. De microfoon sloeg dicht. De kwaakblaas 
van de mannen was haast even groot als het 
lichaam, werkelijk enorm (zie fig. 1). 
Het geluid dat deze kleine diertjes produceer
den was ook enorm. Zo erg zelfs dat ze van 
mijn vrouw weg moesten, omdat zij er niet 
van kon slapen. Het was door het hele huis te 
horen. Als men vlak bij het bakje stond suis
den je oren ervan. Dit was dan ook de reden, 
dat de dieren in het voorjaar in een pas inge
richt buitenterrarium werden gezet. De be
planting van dit terrarium was niet erg d ich t 
en in het begin vreesde ik ook, dat ze te vee! 
zon zouden krijgen, wegens te weinig schuil
gelegenheid. Verder was ik bang dat ik ze aan 
het eind van de zomer, als de begroeiing dich
ter zou zijn, niet meer terug zou kunnen vin
den. Wie schets echter m ijn verbazing, toen 

Fig. 1. Kwakende Hyperollus vlrldlllavus. 
Foto : Seve n h u ij s e n. 
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bleek dat de dieren juist de gehele dag op dun
ne kale takken gingen zitten, in de volle zon. 
Als plakplaatjes zaten zij tegen de takken aan 
en het terugvinden was dus ecbt geen kunst. 
Ook bet geheim houden van deze flu iters niet. 
De bele buurt sprak er over. Vooral na een 
regenbui was bet geproduccerde geluid enorm. 
Maar aangezien niemand geloofde dat kikkers 
konden fluiten kregen ze de schuld niet en 
konden ze ongehinderd van de Hollandse zo
mer genieten. Aangezien meerdere mensen in 
de omgeving vogels hielden kregen deze de 
schuld. Men dacht maar aan katten en vogels 
in doodsnood. Ik heb dit maar zo gelaten. 

VOEDSEL VERGAREN 

Gaan we weer terug naar de eieren die waren 
afgezet. Het crecren van een geschikte omge
ving voor Hyperoli11s was niet de moeilijkheid, 
dat bleek wei uit de omstandigheid, dat de 
dieren in zo een kleine, eenvoudig ingerichte 
ruimte tot voortplanting waren over gegaan. 
Maar het voedsel! Dat is het probleem. N iet 
voor 5 kikkertjes, dat gaat nog wei. Maar als 
het er 50 of meer worden, dan wordt het 
moeilijk. De larven werden groot op slabladen, 



welke in het water werden gedaan en verder 
met verschillende soorten droogvoer voor aqua
riumvissen. Oat kan allemaal gekocht worden. 
Maar toen werden het kleine kikkertjes. Ik 
had een kleine kwekerij van fruitvliegen en 
kamervliegen, ·soms wel 20 potten tegelijk. 
's Zomers ging ik er dan veel op uit met het 
vliegennet. Gelukkig verkeerde ik in de geluk
kige omstandigheid aan de rand van de stad 
te wonen. Precies wist waar ik de meeste vlie
gen kon verwachten. Dit hangt onder meer af 
van de wind en het weertype. Is er net ge
maaid? In welke weiden zitten de koeien? 
Soms ging ik er wel twee maal per dag op uit. 
Oat is een voornaam punt: men moet veel 
vrije tijd bezitten en bereid zijn deze tijd aan 
het houden en kweken van reptielen en am
fibieen te spenderen. Als ik wegga met de 
auto: het vliegennet heb ik steeds bij me, 
evenals potten voor sprinkhanen en plastic 
zakken voor het voer voor de schildpadden. 

BUITENTERRARIUM 

Ik heb de ervaring, dat men zonder een bui
tenterrarium vrij weinig doet. De meeste bin
nenterraria zijn moeilijk schoon te houden als 
men zoveel jonge dieren heeft, de planten heb
ben veel te lijden en de bodemgrond vervuilt 
erg. 
Ik zie dan ook het buitenterrarium als onder
komen voor langere tijd, zodat men de bin
nenterraria goed kan reinigen, de planten kan 
verversen, kortom: grote schoonmaak kan 
houden na een lange winter. Verder zie ik het 
buitenterrarium als sanatorium voor de dieren, 
zodat zij de winter makkelijker door kunnen 
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komen. Ik heb nu al zes jaar een buitenterra
rium en wat ik er ook in hield, alles deed het 
prima. Ons klimaat is mild, ook al vindt de 
gemiddelde Hollander het weer hier 's zomers 
vaak slecht. Maar hoeveel soorten tropische 
planten worden er in Nederland niet 's zomers 
buitengehouden en in de meeste gevallen met 
succes. Denkt U maar aan het Indisch bloem
riet, bougenvillia, pampagras, oleanders en de 
vele agaven. Natuurlijk komen er koude da
gen voor met slecht weer, maar dan kan het 
buitenterrarium afgedekt worden. Ik zelf heb 
nog geen slachtoffers gehad in het buitenterra
rium wegens het weer. De meeste dieren die 
bij mij zijn gestorven stierven binnen, tegen 
het eind van de winter! 

SUMMARY 

The author tells about the breeding of Hype
rolirts viridijlav11s. The animals mated in a 
very small and simple terrarium. Feeding the 
larvae with lettuce is easy. But feeding small 
frogs is difficult, because a large number of 
small flies is needed. 
The animals produce a whistling sound which 
is almost unbearable inside the house. So they 
were put in a terrarium outside. Especially 
after rain the noise was so loud as to annoy 
the neighbours. They did not suspect the frogs 
however, but blamed the birds in the neigh
bourhood. 
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