
31e jaargang no. 3 december 1972 

lacerta 

Bufo pardalla. Foto : Moo n e n. 

nederlandse vereniging voor herpetologie en terrariumkunde 



Jaargang 31, nr. 3, pp. 37-52, december 1972 Volume 31, nr. 3, pp. 37-52, December 1972 

lacerta 
,Lacerta' Is het maandblad van de Nederlandse 
Verenlglng voor Herpetologle en Terrariumkunde. 
Het heeft ruim 900 abonne's, waarvan ongeveer 100 
in het bultenland. Het grootste deel van de lezers
krlng bestaat uit amateurs op herpetologlsch gebied. 
In principe komen aile soorten artikelen over amfi
bieen en reptielen voor opname In aanmerking. De 
voorkeur gaat ult naar stukken over hun ecologie en 
ethologle (leefomgeving en gedrag) In de natuur en 
in gevangenschap. Bijzondere belangstelling bestaat 
er voor artlkelen over de voortplantlng van amfibieen 
en reptlelen in hat terrarium. 
Aile artlkelen waarin originele waarnemingen of con
clusies staan worden voorzien van een angels sum
mary. Artikelen die in het angels worden ingezonden 
worden in die taal geplaatst, voorzien van een sa
menvatting in het nederlands. 
De auteurs noch de fotografen ontvangen een hono
rarium, evenmln als de redactie en de andere mede
werkers. Het blad en de verenlglng maken geen 
winst. 

Abonnement. Het lidmaatschap van de verenlging 
houdt een abonnement in. Zowel de jaargang als hat 
verenlgings,aar lopen van oktober tot aan september 
daar op vo gend. De contributie bedraagt f 25,- per 
jaar; voor hen die op 1 oktober nog geen 18 jaar 
zijn f 15,-. 
Opgave of opzegglngen van lidmaatschap te richten 
aan de secretaris, zie beneden. 

'Lacerta• Is a monthly publication of the 'Nederlandse 
Verenlglng voor Herpetologie en Tarrariumkunde' 
(Dutch Society for Herpetology). It has over 900 sub
scribers, of whom about 100 are abroad. Most of Its 
readers are amateurs in the field of herpetology. 
All kinds of articles on amphibians and reptiles 
may be published. There Is a preference for papers 
on their ecology and ethology In nature and in 
captivity. Taxonomic and systematic problems can 
be discussed, but Lacerta Is not a journal for 
original publications on these subjects. There is a 
special Interest for articles on the reproduction of 
amphibians and reptiles in the terrarium. 
All articles containing original observations or con
clusions are followed by a summary in English. 
Manuscripts in English will not be translated, but a 
summary in Dutch will be added. 
The society, as well as this journal, are non-profit 
making. No payment is made to the authors or other 
contributors. 

Subscription. Membership of the Society includes a 
subscription and runs from October 1st to September 
30th. Rates: D.fl 25,- per annum, U.S. $ 7.50 outside 
Europe, D.fl 15,- for persons below the age of 18. 
With Institutions publishing a magazine devoted 
partly or completely to herpetology an exchange of 
subscriptions Is possible. 
All correspondence about subscriptions, please, to 
the secretary, see below. 

Redactle Editor 
G. M. M. FOEKEMA, KRUISSTRAAT 9, UTRECHT. TEL. (030) 31 14 20. 

Aile stukken betreffende de lnhoud van het blad aan All correspondence regarding the contents to the 
de redactie. editor. 

Secretarlaat Secretary 
R. M. MEIJER, ZONNESTEIN 119, AMSTELVEEN. TEL. (020) 41 74 66. 

Opgave van lldmaatschap, opzegging daarvan en Notification of membership, of termination thereof 
adreswijziging aan de secretaris. Opzegging met and of change of address to be sent to the secretary. 
ingang van de komende jaargang dient v66r 1 sap- Termination as from the new year op publication to 
tember a.s. te geschieden. take effect before 1 September. · 

Pennlngmeester Treasurer 
J. H. M. CORNELISSEN, GRAAF HENDRIK 111-LAAN 127, BREDA. 

Betaling van de contributie aan de penningmeester Payment of subcription to be made to the treasurer 
door storting op postgiro nummer 429349. (through the Dutch postal clearance service nr.429349, 

or through cheque or money-order). 

Jnllchtlngendlenst Information service 
N. R. REIJST, KASTEEL ERENSTEINSTRAAT 29, MAASTRICHT. TEL. (043) 2 ff167. 

Verzoeken om extra nummers of oude jaargangen Requqests for extra numbers or back numbers to the 
aan de lnlichtingendienst. Information Service. 

Rlchtlljnen voor auteurs. Verdeel uw artlkel in kor
tere paragrafen, een voor Ieder aspect van het onder
warp dat u behandelt. Voorzle elke paragraaf van 
een adekwate titel. Hat manuscript typen met dubbele 
regelafstand en ruime kantlijn. Noem In de tekst 
aileen auteur en jaartal van publlkatles, voeg een 
aparte llteratuurlljst toe met de volledlge gegevens 
(zie recente nummers als voorbeeld). Schrijf geen 
voetnoten, verwerk deze in de tekst zelf. Voorzle het 
stuk van een bondige samenvattlng, waarln de be
langrijkste dlngen herhaald worden. Controleer vooral 
de wetenschappelijke namen op spelfouten. 

Werkgroepen (secretariaten) 
Amsterdam: J. H. Vatter, Marco Polostraat 52-11, 
tel. (020) 12 76 88. Eindhoven: P. Verhaart, Moderna
laan 14, tel. (040) 43 20 46. 's Gravenhage: G. J. Krips, 
Van Heutzstraat 55, tel. (070) 85 55 90. Lelden. B. A. 
van Kleef, Klikspaanweg 46. Umburg: N. R. Reljst, 
Kasteel Erensteinstraat 29, Maastricht, tel. (043) 2ff167. 
Noorden: W. Hulsebos, Oosterstraat 3, Gasselternij
veen, tel. {05999) 24 94. Rotterdam: A. v. d. Berg, 
Dorpsstraat 11, Schledam. Utrecht: G. M. Galesloot, 
Japuradreef 164, tel. (030) 61 7610. Zeeland en West· 
Brabant: A. B. van Woerkom, Lorentzlaan 49, Ter
neuzen. Gelderland: Mevr. M. Boodt-Hogendonk, 
Konlngin Jullanastraat 218, Deventer. Zwolle: D. Alta, 

38 

Directions for authors. Use a short sectit"-; for 
every aspect of the subject of your article and give 
each of them an adequate title. Manuscripts should 
be typed with double spacing between the lines and 
an ample margin. When referring to books or 
articles just mention author and year of publication, 
giving the complete titles In a bibliography at the 
end of the article. Give full details of the publications 
listed (cf. reading lists In recent Issues). Avoid 
footnotes; Include those Into the text. Write a concise 
summary giving salient points of the article. 

Essenlaan 21, tel. (05200) 3 22 56. 

Dlensten 
Blbllotheek: Blbllotheek van de Dlergeneeskundige 
Faculteit, Blltstraat 172, Utrecht. Tel. (030) 71 55 44. 
lmportdlenst: J. L. van Heusden, Van Ostadestraat 
125 hs, Amsterdam. Tel. (020) 73 58 88. Herpeto
geograftsche Dienst: W. Bergmans, Passeerdersstraat 
59, Amsterdam. Tel. (020) 25 42 79. Llteratuurdlenst: N. 
R. Reljst, Kasteel Erensteinstraat 29, Maastricht. 

Vertegenwoordlger voor BelgiU 
J. v. Pelt, De Romboutweg 79, Brasschaet. 
Tel.: (03) 51 6715; postcheck no. 8858.13 



J. M. Moone n 
Obrechtstraat 19, Utrecht. 

Herpetologische aantekeningen van een reis 
door Oost-Kenya in september 1969 

lngezonden april 1972. De hear M o o n en geeft een 
overzicht van zi jn herpe!ologische ervaringen tijdens 
een verblijf in Kenya. 
lnhoudsoverzicht: de kust bij Watamu - daggekko's -
skinken - grashagedissen - agamen - padden - een 
nijlvaraan - summary - literatuur. 

DE KUST BIJ WATAMU 

In tegenstelling tot het boogland van Ke
nya, dat uitgesproken droog is, is de kust
strook relatief vocbtig. Plaatselijk heeft zicb 
dan ook een kust-oerwoud ontwikkeld dat 
op rotsige plaatsen als een groene pruik tot 
hoven het blauwe water van de Indiscbe 

Fig. 1. Lygodactylus pfcturalls op de stam van een 
cocospalm. Foto : M o o n e n. 

oceaan bangt. Op zandige plaatsen wordt 
het van bet water gescheiden door een ver
blindend wit strand, op modderige plaatsen 
gaat bet woud over in mangrovebossen. Bij 
de baai van Watamu heb ik verschillende 
tocbten in een dergelijk woud ondernomen. 
Watamu Iigt ongeveer 20 km ten zuiden van 
Malindi. 
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Fig. 2. Lygodactylus plcturalls. Foto: M o one n. 

DAGGEKKO'S 

Kleine grijsblauwe daggekko's (Lygodacty
lus picturalis) komen algemeen voor op 
open plekken in bet woud, op plamaan
planten en op hutten en huisjes. Bij voor
keur !open zij op boomstammen in de zon 
op een hoogte van 50 tot 150 em. Vluehten 
doen ze meestal naar boven. Het zijn ae
tieve hagedisjes die opvallen doordat bet 
kopje en de nek vooral bij het mannetje in 
de lengteriehting fel geel-zwart gestreept 
zijn. Verder zijn de diertjes blauwgrijs met 
wat zwarte kleine vlekjes. De mannetjes 
worden tot 14 em, de wijfjes blijven aan
zienlijk kleiner en zijn ook minder fel van 
kleur en tekening. · 
In een matig voehtig terrarium van 60 bij 
35 bij 35 em bleken zij uitstekend te ge
dijen op fijn weideplankton, dat 's winters 
vervangen werd door larven en vlinders van 
de kleine wasmot. 

SKIN KEN 

Kleine zwart-wit gestreepte skinken (wel
lieht Ablepharus boutoni, zie G an s, La u
r e n t en P a n d i t, 1965) Ieven algemeen 
op koraaleilandjes dicht voor de kust en op 
rotsen aan de kust (fig. 3). Ik vond ze nooit 
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verder dan 10 meter van bet water en al 
snel bleek dit niet zonder reden. Een be
langrijk dee! van hun menu wordt gevormd 
door kleine sehaaldieren die bij eb op de 
ruwe koraalrotsen aehterblijven. Herhaalde 
malen zag ik twee van deze slanke hagedis
jes veehten om een ongeveer 1 em grote 
gamaal, waarbij beide aan een kant trokken. 
Vooral op de eilandjes zijn ze zeer alge
meen op zonrijke plaatsen, hetgeen inhoudt 
dat ze 's oehtends aan de oost- en tegen 
zonsondergang aan de westzijde van de 
eilandjes te vinden waren. De doorsnee van 
de eilandjes varieerde van 10 tot 75 meter 
en ze waren sleehts aan de bovenzijde be
groeid met een diehte, doornige en vetplan
tige vegetatie. 
De skinkjes zelf waren tot 15 em lang, 
waarbij meer dan de helft voor rekening 
van de staart kwam. Het zijn zeer slanke 
dieren met korte cloeh goed ontwikkelde 
pootjes. De kleur is glanzend zwart met 
brede geelwitte lengtestrepen. 
In gevangensehap wilden ze eerst een week 
niet eten, likten vervolgens van een op een 
tak gelegd lepeltje met vanillevla (het merk 
ben ik vergeten) en sehakelden daama over 
op wasmotten en hun larven (kleine was
mot). 

De Afrikaanse gestreepte skink (Mabuya 



quinquitaeniata) nam ik drie keer waar op 
open plekken in bet woud waar ze leefden 
in en om holle boomstammen. Het zijn tot 
ongeveer 25 em lange stevig gebouwde 
skinks, glanzend bruin met enkele brede 
lengtestrepen. Ze seharrelen bedrijvig over 
de stammetjes en wanneer ze me bemerk
ten keken ze een seeonde gestoord op met 
hun kleine felle oogjes en verdwenen ver
volgens tussen de stammen. 

GRASHAGEDISSEN 

Daar waar de Afrikanen hun dorpjes heb
ben zijn meestal stukken bos platgebrand, 
en vervolgens bananen, ananas en kalebas
sen geplant. Op deze plaatsen, en ook op de 
grasstroken langs de wegen, zag ik regel
matig snelle slanke grashagedissen (waar
sehijnlijk beborend tot bet genus Eremias, 
zie foto 's in G an s et.al. , 1965). Zij worden 
vrij groot, 25 tot 30 em. De kleuren en te
kening zijn totaal anders als bij de Europese 
Laeertidae. De jonge dieren lijken bet meest 
op de Guyanese Cnemidophorus sexlinea
tus: donkerbruin, soms bijna zwart, met zes 
smalle felgele lengtestrepen. De volwassen 

Fig. 3. Eilandjes voor de kust bij Watamu. Deze 
hebben een grootte van de orde van enkele tientallen 
meters . Foto: Moone n. 

dieren hebben een vuilwitte buikzijde, van 
achter het oog tot aan de staart !open twee 
brede donkerrode tot praehtig roodbruine 
lengtestrepen. Voeg hierbij een patroon van 
smalle zwarte dwarsstrepen op een gebro
ken witte ondergrond en u begrijpt, dat ik 
alles in het werk stelde om kort voor mijn 
vertrek uit Kenya enige van deze praehtige 
Lacertidae te vangen. Hun tekening en le
venswijze doet aan Cnemidophorus denken; 
welnu, ook het vangen leverde vergelijkbare 
moeilijkheden op. Deze hagedissen zijn in 
de natuur betrekkelijk sehuw en, wanneer 
ze merken dat je meer aandaeht aan ze be
steed dan de gemiddelde passant, ongelofe
lijk snel. De beste vangmethode leek mij 
dan ook de bekende stok met bet lusje, 
maar de eombinatie van schuwe hagedis 
met kraehtige zeewind maakte, dat ik na 
een ochtend hengelen in de gloeiende Afri
kaanse zon cen exemplaar van ongeveer 20 
em in de cameratas had zitten. In gevangen
schap gedroeg hij zieh aanvankelijk erg wi ld 
maar na een week leek hij aan zijn nieuwe 
omgeving te wennen, terwijl ook bet menu 
van meelwormen en weideplankton goed bij 
hem in de smaak viel. Helaas is bet mij nog 
steeds niet gelukt de juiste naam van deze 
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prachtige Lacertidae te achterhalen. 

AGAMEN 

Ongeveer 20 km onder Malindi ligt een 
prachtige oude Arabische rui'nestad in bet 
woud, tegenwoordig Gedi genoemd. Dank
zij de nijvere 20-jarige arbeid van een geo
loog is de stad weer van de plantenwildemis 
ontdaan en zeer goed toegankelijk. Tussen 
de rulnes kan de zon goed doordringen 
doordat vele borneo zijn verwijderd. Hier 
Ieefden prachtige agamen ( Agama agama), 
die erg schuw waren en bij nadering on
middellijk tussen de stenen (gemaakt van 
brokken fossiel koraal) verdwenen. 
Niet schuw, ja bijna brutaal zelfs, waren 
deze agamen op het oude Portugese fort 
Jesus in Mombasa. Tussen de oude kanon
nen liepen de grote roodkoppige dieren je 
bijna voor de voeten. Je kon ze wei tot op 
anderhalve meter naderen voor ze zich ver
waarigden zich in rustig tempo weer een 
paar meter te verwijderen. Wanneer werke
lijk jacht op ze werd gemaakt bleek dat ze 
toch wei erg snel konden zijn en dan scho-

Fig. 4. Biotoop van Mabuya, enkele kilometers land
inwaarts blj Watamu. Foto : M o one n. 
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ten ze snel in de borneo, waar ze betrekke
lijk laag, maar net te hoog, naar je zaten te 
kijken. Na een minuut zaten ze alweer in 
de zon te bakken op het hete metaal van de 
oude kanonnen. 
In de diverse Safari-loges in het Tsavo-wild
park zijn vee! schaduwrijke terrassen en 
hier is Agama agama meestal zeer talrijk 
tegenwoordig. Bedrijvig scharrelen ze hier 
tussen en zelfs op tafels en stoelen op zoek 
naar etensresten, samen met de even felge
kleurde en ook even brutale glansspreeu
wen. U begrijpt dat zo'n terras bij de ter
rariaan een heel andere indruk achterlaat 
dan een terrasje op een even zo zonnig 
Rembrandtplein. 

PADDEN 

Tussen de bungalows van bet voortreffelijke 
Watamu-beach Hotel, ongeveer 20 km on
der Malindi aan een verblindend wit strand 
gelegen, vond ik tweemaal 's avonds een 
welgedane pad (Bufo pardalis). Beide ex
emplaren waren ongeveer 7 em lang, beige
bruin met onregelmatige grote grijsbruine 



Fig. 5. De Galana-rivler In hat park Tsavo. Foto : 
Moone n. 

vlekken. Bovendien is het geheel versierd 
met plaatselijk wat rode wratjes. De binnen
zijden van de achterpoten hebben opvallen
de rode vlekken. Een van de Bujo leeft nu 
al jaren op de bodem van mijn vochtig tro
pisch terrarium en ruimt elk insect op dat 
aan Anolis en Phelsuma in de hogere regio
nen is ontkomen. 

EEN NIJLWARAAN 

Op zoek naar groter wild in een droog en 
rotsig landschap langs de Galana-rivier in 
het Tsavopark (fig. 5) ontmoette ik eenmaal 
een volwassen exemplaar van de Nijlwaraan 
(Varanus niloticus). Hij liet onze Vauxhall 
Viva tot ongeveer drie meter oaderen en 
enkele seconden v66r ik mijn camera in de 
jujste positie had liep hij op hoge poten een 

lage struik in. Gezien de talrijke aanwezig
heid van Ieeuwen op die plaats ontraadde 
mijn gids mij die struik uit te gaan kammen 
en zo de ontmoeting te verlengen. Jammer, 
want ik had graag wat dia's meegenomen 
van deze indrukwekkende reuzehagedis. 

SUMMARY 

Notes are given on reptiles and amphibians 
found in Eastern Kenya during September 
1969. 

Llteratuur 

C. G an s, A. F. La u r e n t en H. P a n d I I , 1965. 
'Notes on a herpetological collection from the 
Somali Republic'. Annates Musee Royal de !'Afri
que Centrale, serle in 8°, Scie. Zoot. 134, pp. 3-93. 
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M. S p a rr e b o o m 
Roodborststraat 63, Lelderdorp. 

Vuurbuikpadden (Bomhina homhina 
en Bomhina variegata) in he.t terrarium 

lngezonden april 1972; de laatste paragraaf werd 
augustus 1972 nagezonden. Over vuurbulkpadden in 
de natuur schreef de hear Sparr e boom eerder 
daze jaargang (paglna 19-25). 
lnhoudsoverzlcht: Bombfna bomblna In het terra
rium - voedsel - paring - Bomblna varfegata In hat 
terrarium - schrlkhouding - paring - verslag mislukte 
kweek 1971 - vermoedelljke oorzaken van het slechte 
resultaat - temperatuurschok - verslag geslaagde 
kweek 1972 - summary - literatuur. 

BOMBINA BOMBINA IN HET 
TERRARIUM 

Sinds juli 1970 boud ik in enkele terraria 
uit Oostenrijk afkomstige roodbuikpadden. 
De dieren, als balfwas gevangen, zijn nu, 
april 1972, praktiscb volgroeid. De terraria 
zijn identiek en zien er als volgt uit. De af
metingen zijn: 60 em breed, 20 em diep en 
25 em boog. De bodemgrond bestaat uit 
grof zand vermengd met fijn grind. Aan de 
acbterkant en de zijkanten zijn turven ge
plaatst, waarin gaten uitgesneden zijn. 
Daarop staan wat takken en een stuk kurk
scbors. Het gebeel is vrij dicbt begroeid met 
klimop, dat ook daar waar bet op bet water 
ligt goede scbuilplaatsen biedt. De bakjes 
zijn afgesloten met een glasplaat. Ben 
strook van 15 em van de bovenkant wordt 
bedekt door een stuk borregaas. Ben 25 
Watt lampje met een reflector ( cakeblik) 
hierboven zorgt ter plaatse voor een tempe
ratuur van ongeveer 25° C. De andere zijde 
van de bak is koeler, ongeveer 20° C. Het 
water staat ongeveer 5 em boog. Schuil
plaatsen zijn in grote verscheidenheid in 
afdoende mate aanwezig. Ondanks dat zijn 
de dieren haast altijd zichtbaar. Voorkeur 
verdienen de verstopgaten vlak onder de 
waterlijn, waar ze in kunnen zitten met bet 
achterlijf verborgen en met de kop net 
boven water. 

VOBDSBL 

Het voedsel bestaat uit regenwormen en uit 
meelwormen. De meelwormen worden ge
voerd met gistocal en vochtige, onbespoten 
groente, wat veel zacbtere meelwormen op
levert. Vliegen worden doorgaans slecbt ge
geten, hoewel bet gemis van een 'uitflap
tong' geen handicap kan zijn. Bij deze we
kelijkse voeding voelen de dieren zicb best. 
Aileen de kleur van de buikzijde wordt flet
ser. Ik heb gedacbt dat onvolwaardig voed
sel hiervan de oorzaak zou kunnen zijn. 
Ondanks bet toevoegen van caroteen in de 
vorm van worteltjes aan bet menu van de 
meelwormen, blijft de kleur oranje-geel in
plaats van bet oorspronkelijke oranje-rood. 
Ik ben er niet zeker van of samenstelling 
van bodemgrond en water of licbtinvloeden 
bier tevens een rol spelen. Wei is bet. op
merkelijk, dat van de Oostzee-Iaist en van 
de poestavlakten, iit beide gevallen streken 
met een mogelijk wat zilte bodemgrond, 
prachtig roodgekleurde vuurbuiken bekend 
zijn. 

PARING 

Wanneer er gevoerd wordt en er grote be
weging in bet terrarium ontstaat, prikkelt 
dat kennelijk tot paren. Vaak zelfs komt er 



van eten weinig tereeht, wat te wijten is aan 
bet verwoede geklem van de mannetjes. De 
grote strop is nu dat aile dieren elkaar om
klemmen: ik heb dus aileen mannetjes. Dat 
blijkt ook uit bet eentonige geroep 
's avonds. De dieren zitten dan vaak aile 
met een ietwat uitgestulpte keel. Het geluid 
klinkt klaaglijk en wordt met tussenpozen 
van enkele seeonden herhaald. Het is niet 
luider dan van de geelbuik, maar naar mij 
voorkomt iets indringender. 

BOMBINA VARIEGATA IN HET 
TERRARIUM 

AJ jaren houd ik geelbuikpadden in een ter
rarium. Geelbuiken kunnen naar het sehijnt 
een Ieeftijd van meer dan 20 jaar bereiken 
en ik geloof, dat ik een stet vrij oude dieren 
heb. De grootste meten namelijk 55 mm en 
zijn erg fors. Met deze dieren heb ik iets 
minder peeh gehad dan met mijn roodbui
ken. Het terrarium ziet er als volgt uit. De 
afmetingen zijn: 100 em breed, 50 em diep, 
60 em hoog. Ventilatie gesehiedt door een 
strook gaas aan de bovenkant en aan een 
van de zijkanten. De inriehting is in prin
eipe eender aan die van de roodbuikbakjes, 
aileen heb ik gezorgd voor nog meer sehuil
plaatsen, speciaal onder stronken onder 
water. Hogere obstakels, een hogere klim-

Fig. 1. Links Bomblna varlegata, rechts Bomblna 
bomblna. Foto: Van M e e u we n. 

opbegroeiing, alsmede een drijvend eilandje 
van kurkschors, zijn bedoeld om de dieren 
een groter gevoel van veiligheid te geven. 
Het staat misschien mede in verband met 
het versehil in biotoop, dat geelbuiken zo
veel schuwer en schrikaehtiger zijn dan 
roodbuiken. 
Oat bet terrarium, ondanks de bewoning 
door 14 geelbuiken en bovendien 2 sehijf
tongkikkers, niet overbevolkt is, mag blijken 
uit de afzetting van bevruchte eieren door 
beide soorten op grote sehaal. 

SCHRIKHOUDING 

Als men de vuurbuikpad ruw oppakt of op 
andere wijze grote sehrik aanjaagt, gaat hij 
in de 'sehrikhouding', dit versehijnsel heeft 
de naam 'Unkenreflex' gekregen. Het dier 
houdt zich dood, treKt de · achterpoten op, 
houdt de handen voor de gesloten ogen en 
krult zich zodanig op, dat de gevlekte on
derzijde zichtbaar wordt. De ademhalings
bewegingen vertragen en de huidsecretie 
neemt toe. Men neemt aan dat dit een 
waarschuwing voorstelt. Zelf heb ik dit bij 
de roodbuik iets minder vaak waargenomen, 
misschien omdat deze soort minder onstui
mig is. Mijn geelbuiken willen bet echter 
zelfs in gevangensehap nog wei eens doen. 
Er is aangetoond (H i n s c h e, 1926) dat 
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Alytes en sommige Europese Rana en Bufo
soorten min of meer dezelfde reactie kun
nen vertonen. Behalve de vreemde houding 
die Bujo ccllamita bij schrik aan kan nemen, 
heb ik iets dergelijks nooit kunnen waame
men, ook niet bij Hymenochirus boettgeri 
(V o n F i I e k, 1967). Er is nog een bericht 
(V e r w o r n, 1897) dat bet vrouwtje de re
flex sterker zou vertonen dan bet mannetje. 
Dit zou dan zijn betekenis kunnen hebben 
bij de copulatie, waarbij een sterke greep 
van de man bet vrouwtje onbeweeglijk zou 
kunnen maken om zo haar ontsnapping te 
voorkomen. lnderdaad heb ik in mijn ter
rarium wei waargenomen dat vrouwtjes zo 
ruw gepakt waren, dat ze daama zelfs enige 
tijd bewegingsloos op de rug op bet water 
bleven drijven, maar ik voel me er niet toe 
geroepen om al mijn vuurbuiken hard te 
knijpen om vervolgens eens te zien, welke 
bet eerst in schrikhouding gaat en welke er 
bet langste in blijft. 

PARING 

Het is bekend dat in de amfibieenwereld 
bet percentage mannetjes veel boger kan 
zijn dan bet percentage wijfjes (A n g e I, 
1947)._ Vooral van vroedmeesterpadden is 
dit bekend. Gelukkig heb ik van geelbuiken 
zowel mannetjes als wijfjes. Het uiterlijke 
verschil tussen de sexen heb ik alleen in de 
paartijd, in bet voorjaar, kunnen waarne
men. De mannetjes Iaten dan hun karakte
ristieke roep horen. Ze hebben schoffelvor
mige voorpoten en zijn wat aan de magere 
kant vergeleken bij de wijfjes. Bovendien 
moet bet zo zijn, dat de mannen grotere 
zwemvliezen hebben dan de wijfjes ·en copu
latiewratten die na de paartijd niet verdwij
nen (A n g e 1, 1947). Ik heb dit nooit zo 
duidelijk kunnen zien. In de natuur heb ik 
mannen gezien met dikke voorpoten en 
forse bruine copw_atiewratten op hand en 
onderarm, terwijl de mannen in mijn ter
rarium slechts een donker streepje hebben 
op bet gele gedeelte van de onderarm. 
Nadat mijn mannetjes 3 jaar lang zonder 
resultaat wijfjes omklemd hadden (zij droe
gen kenelijk geen eieren), zijn in mei 1971 
de eerste bevruchte eieren afgezet. In alle 
jaren is aan bet terrarium en bet _voedsel 
nauwelijks iets veranderd, ik moet dus wei 
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aannemen, dat alleen de acclimatisering 3 
jaar heeft geduurd, althans van de wijfjes. 
Ondanks bet feit dat ik de dieren niet in 
winterslaap laat gaan, maar zo hoogstens 
een paar weken iets koeler houd, niet voer 
en daarbij de lichten uitlaat, vindt de groot
ste copulatie-activiteit steeds in bet voorjaar 
plaats. Behalve bet bekende ge-oenk, maakt 
bet mannetje, speciaal bij de paring, nog 
andere geluiden. Het vrouwtje produce~rt 
ook geluid wanneer ze omklemd wordt. AI 
deze geluiden Iaten zich echter lastig be
schrijven. 
De eieren worden meestal afgezet wanneer 
bet donker is, ik heb dit gebeuren dan ook 
maar een enkele keer mogen meemaken. 
Niet vaak laat een vrouwtje een mannetje 
lang op haar rug toe. Meestal probeert ze 
door langzaam weg te kruipen en de achter
poten te strekken bet mannetje behoedzaam 
van zich af te Iaten glibberen, en zo te voor
komen, dat door snellere bewegingen bet 
mannetje nog- meer- geprikkeld raakt. Met 
dit voor ogen was ik nogal pessimistisch 
over eventuele kweek, maar bet viel mee. 

VERSLAG MISLUKTE KWEEK 1971 

Ik schat dat er ongeveer evenveel mannetjes 
als wijfjes zijn. 
Vanaf maart 1971 intensievere paameigin
gen van de mannetjes. 
16, 17 mei: ongeveer 60 eieren afgezet in 
kleine klompjes op de bodem en aan de 
turven tegen de oever. Ze zijn wit van ho
ven, lichtbruin van onder. Ik heb ze zoveel 
mogelijk overgebracht naar een andere bak. 
18 mei: een vrouwtje hupt rond met een 
tros eieren achter zich aan. Het probeert ze 
vergeefs af te schuren. De eieren worden 
uiteindelijk afgezet op de oever en zijn 
naderhand beschimmeld. 
20, 21 mei: eieren afgezet, deze keer op de 
waterplanten (hoomblad en waterpest) die 
ik speciaal hiervoor in de bak heb gedaan. 
22 mei: eieren afgezet. De larven uit de 
eieren van 16, 17 mei zijn 'los' en meten 
nog geen 5 mm. De mannetjes heb ik bijge
voerd omdat ze erg mager zijn. De paringen 
gaan verwoed door. 
22, 23 mei: eieren afgezet. Steeds meer 
eieren blijken niet bevrucht. Zijn de man
netjes uitgeput? 



Fig. 2. Het terrarium van de geelbuiken. Foto: V a n 
Me e u wen. 

28 mei: ik heb de Iar.•en naar maat gesor
teerd. De oudste meten 6 mm, zwemmen al 
meer en zijn zwart geworden. Voedsel: fijn
gehakte brandnetel, sla, draadalg uit de 
sloot. Dertien bakjes (20 bij 15 bij 10 em) 
waar 90 larven over verdeeld zijn, staan in 
het voile Iicht op de vensterbank. 
30 mei: ongeveer 25 eieren afgezet. Dode 
larven door het hete water. 
7 juni: uit een serie van 25 eieren zijn 
slechts 8 Iarven gekomen, waarvan 4 mis
vormde. Ze zwemmen slecht en drijven dik
wijls op hun zij of ondersteboven. Er zijn 
tot nu toe altijd eieren in het terrarium 
achtergebleven, maar larfjes heb ik er nooit 
in kunnen ontdekken. De temperatuur van 
het water in de bakjes met larven bedraagt 
17° C. Twee dagen geleden was die mins
tens tien graden warmer! De grootste larven 
zijn 25 mrn en hebben knobbeltjes op de 
plaats van de achterpoten. 
17 juni: grootste larf 40 mm, heeft achter
pootjes. 
23 juni: vee! dode larven. Het water is in 
twee dagen sterk vervuild. 
26 juni: enkele eieren afgezet. Eerste larven 
met voorpoten. 
5 juli: de eerste dieren metamorfoseren; 
hiertoe heb ik ze in aparte bakjes gezet, 
waar ze op een landgedeelte kunnen krui-

pen. Sommige slagen daar niet in en ver
drinken. 
24 juli: enkele dieren willen rnetamorfose
ren zonder voorpoten. De laatste eieren zijn 
niet bevrucht. 
Augustus: 12 kikkertjes van 7 rnm heb ik 
overgehouden. Gevoerd met fruitvliegen, 
tubifex en fijngehakte kleine regenwormp
jes. De dieren hebben kennelijk moeilijk
heden met het ophappen van voedsel van de 
bodem en vermageren. 
Januari 1972: de enige twee kikkertjes die 
ik heb overgehouden zijn 2 em groot en 
eten de eerste kleine meelwormen. 
Halverwege de maand juli had ik twee, 
uit Joegoslavie afkomstige, larven bij de an
dere gestopt. Ik ben bang dat dit de over
gebleven twee dieren zijn, maar ik kan het 
niet nagaan. 

VERMOEDELIJKE OORZAKEN VAN 
HET SLECHTE RESULTAAT 

1. Jk had nooit materiaal uit de sloot moe
ten gebruiken om eieren op af te Iaten zet
ten en om als voedsel voor larvcn te Iaten 
dienen. Allerlei larvenetend gedierte kan zo 
binnendringen. 
2. De larven had ik beter met nog minder 
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bij elkaar in een bakje kunnen zetten. Ze 
zouden dan sneller gegroeid zijn, op grotere 
lengte gemetamorfoseerd zijn, met als ge
volg grotere, eenvoudiger te voeren jonge 
kikkertjes. 
3. Gezien bet hete weer konden waterver
vuiling en zuurstofgebrek binnen een dag al 
funest zijn. Vreemd trouwens, dat mijn 
larven bier zo uiterst gevoelig voor bleken 
te zijn, gezien de soms zo bizarre levens
omstandigheden van de dieren in de natuur. 
Waren mijn larven zo zwak door slecht voe
deren van de ouders? 

DE TEMPERATUURSCHOK 

Voor bet kweken van bepaalde soorten am
fibieen schijnt bet toepassen van een 
zogenaamde temperatuurschok van groot be
lang te zijn. De temperatuur wordt plotse
ling sterk omlaag gebracht door een hoe
veelheid koud water in de bak te gieten. In 
laboratoria worden op deze manier onder 
meer de axolotl (Ambystoma mexicanum) 
en de klauwkikker (Xenopus laevis) tot 
voortplanting gestimuleerd. Ben enkele keer 
heb ik ·in mijn terrarium, na besproeiing 
met koud water, inderdaad een verhoogde 
paaractiviteit menen waar te nemen. Ik heb 
echter nog te weinig gegevens om te durven 
zeggen of de temperatuurwisselingen in 
mijn terrarium bepalend zijn voor de voort
planting van vuurbuikpadden. 

VERSLAG GESLAAGDE KWEEK 1972 

Bij de kweek van geelbuikpadden in maart 
1972 heb ik geprobeerd de eerder bespro
ken fouten te vermijden. 
21 maart: na al enige dagen verwoed paren 
ongeveer 10 eieren afgezet. Temperatuur 
Iucht en water 20° C. 
27 maart: de larven uit de eieren van 21 
maart en uit de daama gelegde eieren zijn 
'los'. 30 larven heb ik verdeeld over 10 
bakjes van bet eerder besproken formaat. 
29 maart: enkele larven dood vanwege door 
koolbladeren vervuild water. Ongeveer 10 
eieren blijken onbevrucht te zijn. Ongeveer 
75 nieuwe eieren afgezet aan speciaal hier
voor in bet terrarium gelegde takjes. 
3 april: veel larven (rond 20 mm groot) 
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zwemmen op hun rug hoven en hebben een 
spierwitte darminhoud. Het voedsel bestond 
tot nog toe hoofdzakelijk uit alg. Ik ben 
overgeschakeld op andijviebladeren. De 
eieren van 29 maart zijn' uitgekomen. 
13 april: de larven die bet eerst andijvie 
hebben gekregen, zijn bet grootst: 30 mm. 
Ook sla blijkt goed voedsel. Temperatuur 
21° C. Ben plotselinge overgang naar 140 C 
door waterverversing deert de larven niet. 
16 april: de grootste larf (35 mm) heeft 
achterpootjes. Door de grote hoeveelheid 
larven kan ik kleine voedselexperimenten 
beginnen. Hondebrood, zeewier en Tetra
min leveren echter slechts snel vervuilend 
water en dode larven op. lk houd bet daar
om voortaan op sla aileen. 
26 april: de meeste larven hebben achter
poten. 
29 april: de eerste larven krijgen voorpoten. 
Zo af en toe worden er nog klompjes van 
ongeveer 5 eieren afgezet. 
5 mei: eerste metamorfoses. De kikkertjes 
zijn 15 mm groot. Voer: vleugelloze fruit
vliegen. 
11 mei: klontjes tubifex worden niet gege
ten. Ben kikkertje hupt rond met aan elkaar 
gegroeide voorpoten. In de streek van de 
achterpoten wordt de gele kleur van de 
onderzijde reeds zichtbaar. 
22 mei: na enkele tientallen larven wegge
geven te hebben, heb ik ongeveer 30 larven 
en rond 20 kleine kikkertjes over. Tempe
ratuur water 23° C. 
Begin juni zijn aile larven gemetamorfo
seerd. Het hoofdvoedsel bestaat vooralsnog 
uit Drosophila. Fijngesneden kleine wormp
jes worden heel slecht gegeten. De groei 
van de jonge dieren verloopt ongelijkmatig. 
Zo nu en dan vermagert een jong zwak dier 
te zeer en gaat dood. In augustus ben ik 
overgegaan op bet voeren van klein weide
plankton, dat substantieler is dan de te klein 
geworden fruitvliegen. De grootste dieren 
zijn nu, eind augustus 1972, 25 mm en 
groeien goed. 

SUMMARY 

After some studies on the ecology of Bom
bina bombina and Bombina variegata (pp. 
19-25) the author describes the keeping of 
this toads in the terrarium. 



Bombina bomb ina is doing well in captivity. 
They are fed with rainworms and meal
worms. No breeding is recorded: all the 
individuals in the terrarium proved to be 
males. 
Bombina variegata is doing well in the ter
rarium pictured in fig. 2 (100 by 50 by 60 
em). The animals mated often, most fe
quently in spring, but only after three 
years in captivity the females produced 
their eggs for the first time. A detailed re
port is given of the development of the 
eggs and larvae. 
In 1971, the larvae did not grow up well. 
In 1972 again fertilized eggs were produced 
(March 21). This time the eggs and larvae 

B. A L a n g e r w e r f 
Benedenkerkstraat 36a, Waspik. 

developed good. Salad proved to be the 
best food for them. May 5 the first meta
m9rfosed. The young toads were fed with 
Drosophila and little insects caught in 
meadows. August 1972 they measured 25 
mm. 
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Een kennismaking met de Atlas-agame ( Agama 
bibronii} 

lngezonden oktober 1972. 
lnhoudsoverzicht: Agama blbronll - waarnemlngen In 
de natuur - in het terrarium - summary. 

AGAMA BIBRONII 

Deze prachtig gekleurde, ongeveer 25 em 
lange agame komt uitsluitend voor in bet 
Atlas-gebergte en in de bergachtige rand
gebieden hiervan. In Marokko heb ik bet 
dier veel gezien in oleanderstruiken, die 
langs de rivieren groeien. Ze waren daar 
dermate schuw, dat ik ze pas ontdekte toen 
ik een oleanderstruik ging doorzoeken op 
mogelijke reptielen. En ineens rende daar 
op hoge poten een geel, rond hagedisje weg 
met rode dwarsbanden op de rug en met 
een blauwe kop van opwinding. En ik di
rect, rood van opwinding, er achter aan, tot 
bet diertje een vergissing beging door onder 
een losse steen te schieten. Na veel inspan
ning heb ik op deze manier vijf van deze 
diertjes weten te vangen. Deze agamen wa-

ren echter niet alle zo mooi gekleurd. Er 
waren er ook, die eenvoudig grijsbruin 
waren. De drie gekleurde, die ik gevangen 
had, waren alle drachtig, de twee bruine 
niet. Bovendien bleken de gekleurde en de 
bruine altijd samen voor te komen, zodat 
bij mij bet vermoeden rees, dat bet allebei 
Agama bibrionii waren en de bruine wellicht 
de mannetjes. 
Ik had dus 5 agamen gevangen, de 3 klein
ste (2 drachtige ~~ en 1 bruine) gingen in 
bet leefnet en aten daarin direct sprink
hanen. De 2 grootste gingen in linnen zak
jes omdat ze te groot waren voor bet leef
net, deze overleefden de reis van Marokko 
naar Nederland helaas niet. Dit in tegen
stelling tot b.v. de parelhagedissen en de 
doornstaarthagedissen, die dezelfde condi
ties wel overleefden. 
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Fig. 1. De rlvler de Sebou blj Ahermoumou. In de 
droge bedding komen de agamen voor. Ook Ieven 
hier Clemmy• caaplca en Natrlx maura. 
Fig. 2. Volubllus. Daze oude Romelnse stad, die 
zeker een vlerkante kilometer groot Is, bled! de 
agamen ontelbare schullplaatsen. 
Foto's: L a n g e r we r f . 

W AARNEMINGEN IN DE NA TUUR 

In Ahermoumou, aan de noordflank van de 
Midden-Atlas, 80 km ten zuidoosten van 
Fes, heb ik bet Ieven van deze agamen be
studeerd om te weten te komen, hoe de die
ren zo goed mogelijk te houden. Ze bleken 
zich tot 10 a 15 meter van hun schuilplaats 
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te verwijderen, op jacht naar allerlei insec
ten. Zien ze een insect, dan besluipen ze bet 
met bet hoofd omlaag tot op enkele cen
timeters en schieten dan ineens toe. De die
reo jagen zelfs 's avonds als bet nog warm 
is. Ze klimmen ook in struiken. 
In Ahermoumou leefde deze agame samen 
met de Algerijnse zandloper, de franjeteen-



bagedis en de berberskink. 
Volgens de plaatselijke bevolking viel in de 
streek, waar de agamen voorkomen, 's win
ters wei eens sneeuw. De gemiddelde ja
nuari temperatuur is 11° C, zodat deze 
agame gedurende december en januari best 
wat koeler gebouden kan worden, hetgeen 
wellicht nog de voortplanting bevordert 
ook. In juli kan de temperatuur in bet At
las-gebergte hoven 40° C stijgen en in ok
tober nog hoven de 30° C. Bij grotere hitte 
houden de dieren zicb schuil in de overal 
aanwezige oleanderstruiken. Een zacht re
genbuitje wordt door de dieren zeer op 
prijs gesteld; ze Iaten zich lekker nat rege
nen en platten hun lichaam nog af ook. In 
bet Atlas-gebergte valt jaarlijks ongeveer 
evenveel neerslag als bier, maar is daar zeer 
periodiek en valt hoofdzakelijk in het win
terhalfjaar. 
Een andere vindplaats van deze Atlas
agarne was de oude Romeinse stad Volubi
lus ten noordoosten van Meknes. Ook bier 
weer gekleurde en bruine exemplaren. Ze 
zitten daar vaak als een standbeeldje op een 
zuil. Bij nadering rennen ze de oude Ro-

Fig. 3. Op 4 augustus legt het tweede wljfje eleren. 
Foto: Langerwerf. 

meinse riolering in, hetgeen bet verder ab
soluut onmogelijk maakt ze te volgen. In 
Marokko worden deze agamen 'hardoen' 
genoemd, onze naam voor Agama stellio. 

IN HET TERRARIUM 

Thuis aangekomen had ik dus twee drach
tige gekleurde dieren en een bruine. Bind 
juli werden door bet eerste S? vier eieren 
gelegd en korte tijd daarna legde bet an
dere S? op 4 augustus acht eieren, daarvan 
zijn de foto's. Daarna was het een week 
bewolkt weer en bet S? dat eerst vier eieren 
afgezet had bleek legnood te hebben. Lauwe 
baden hielp niets. Uit bet dode dier verwij
derde ik direct de vier eieren, die er nog in 
bleken te zitten. Deze en ook de andere 
eieren (totaal 16) werden regelmatig groter. 
Ik had ze ingegraven in bloempotten met 
scherp zand en wat turfmolm. Met bloem
potten is bet namelijk eenvoudig de eieren 
te verplaatsen en door er nog een klein 
plantje bij te Iaten groeien kan men mooi 
controleren of bet niet te droog wordt. Deze 
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bloempotten werden in een klein terrarium 
ingeplant en warm gehouden, terwijl bet 
's nachts weleens 12° C werd. Overdag 25 a 
30° c. 
Enige dagen geleden, 25 oktober, werden de 
eerste twee jongen geboren, die a1 direct na 
de geboorte vreselijk vlug waren. Ze zijn 58 
mm lang en noch geel en rood gekleurd, 
noch bruin. Het waren twee mooie grijze 
dreumesjes, die al direct zo hoog mogelijk 
wegkropen in bet terrarium-voor-jonge
hagedisjes. Vaak hangen ze aan bet horr~
gaas te slapen. Deze jonge agaampjes eten 
heel kleine spinnetjes, rupsjes e.d. 
In tussen heb ik ook nog twee volwassen 
exemplaren (bet geel en rode ~ en de 
bruine). Dit blijken bijzonder prettige ter
rariumbewoners te zijn, die alles eten: ke
vers, lieveheersbeestjes, spinnen, kakkerlak
ken, vliegen en sprinkhanen worden met bet 
dikke tongetje gepakt en bijzonder smake
lijk opgeknabeld. Ben keer heb ik gezien 
hoe bet ~. op een . jong ganzevoetplantje 

afstoof en dit plantje blaadje voor blaadje 
oppeuzelde! Of wilde bet diertje geen on
kruid in bet terrarium hebben?! De twee 
agamen zitten altijd naast elkaar te zonnen 
en slapen 's nachts ook naast elkaar op een 
houten plankje hoven in bet terrarium. 
Kom ik met insecten, dan zijn ze aile an
dere hagedissen voor. Overigens zijn de die
ren zeer vredelievend tegenover de kleinere 
medebewoners van bet vier meter lange 
terrarium. 
Intussen wacht ik met spanning op bet uit
komen van de overige eieren. 

SUMMARY 

Notes are given on the behaviour of Agama 
bibronii in Morocco. Five animals were 
caught, two of them proved to be pregnant 
and layed eggs the last days of July and the 
beginning of August. The first of them 
hatched the end of October. 

Advertentle 
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