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H. D. v a n R o o n 
Anatole Franceplaats 590, Rotterdam. 

Een onderzoek naar de huidige verspreiding van de 
boomkikker, Hyla arborea arborea (Linnaeus), 
in Twente 

lngezonden september 1972. Dit onderzoek werd door 
drs. Van Roo n, als nevenrichtlng voor het docto
raalexamen biologie, verricht onder auspicien van het 
!nstituut voor Taxonomische Zoologie (Zoologisch 
Museum) van de Universiteit van Amsterdam. Werk-
leider was dr. D. H i I I e n I u s. . 
lnhoudsoverzicht: inleiding - verspreiding in Europa -
verspreiding in Nederland - verspreiding in Twente -
biotoopeisen, water - biotoopeisen, land - gedrag tij
dens de paartijd - conclusies - samenvatting - sum
mary - literatuur. 

IN LEIDING 

Tot voor kort was er in Twente een grote 
populatie boomkikkers. De laatste jaren is 
dit aantal vrij sterk teruggelopen. Men kreeg 
de indruk dat deze teruggang niet aileen te 
wijten was aan de gebruikelijke factoren zo
als watervervuiling en een toenemend ge
bruik van insecticiden en herbiciden, maar 
voor een belangrijk deel ook aan ingrepen 
in het landschap. Vooral het verdwijnen van 
de zogenaamde houtwallen (een rij borneo 
met een dichte onderbegroeiing tussen twee 
weilanden) zou funest zijn. 
Doel van dit onderzoek was ten eerste de 
huidige QOpulatiedichtheid na te gaan, en 
ten tweede te bepalen welke milieufactoren 
van invloed zijn op het al dan niet verdwij
nen van boomkikkerpopulaties. 
Om een recent overzicht te krijgen van de 
verspreiding van de boomkikker in Neder
land werd de hulp ingeroepen van de La
certa-leden, helaas zonder resultaat. Moge 
dit artikel een aansporing vormen alsnog 
vondsten van de afgelopen jaren aan de 

Herpetogeografische Dienst te sturen. 

VERSPREIDING IN EUROPA 

Volgens M e r t e n s & W e r m u t h (1960) 
komt Hyla arborea arborea in geheel cen
traal Europa voor. In het noorden zijn vind
plaatsen bekend in Zuid-Zweden (niet in 
Noorwegen). Naar het westen komt hij voor 
tot aan de Noordzee (op de Britse eilanden 
is hij ingevoerd), naar het zuiden tot Zuid
Frankrijk. Hij is in geheel ltalie verspreid, 
behalve in het noordwesten en op Sardinie. 
Naar het oosten komt hij op het gehele Bal
·kan schiereiland voor en in Rusland tot aan 
de Oeral en de Kaukasus. 
In Noordwest-ltalie, Zuid-Frankrijk en op 
het grootste gedeelte van het lberische 
scbiereiland komt de ondersoort H.a. meri
dionalis B o e t t g e r voor. In Portugal en 
West-Spanje vindt men H.a. molleri B e
d r i a g a. Op Sardinie, Corsica en Elba H .a. 
sarda D e B e t t a. Op Kreta, Rhodos en de 
Peloponnesos vindt men H.a. kretensis 
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Fig. 1-3. Biotoop van Hyla arborea, punt 1 ta Dalden. 
De bewoners van de boerderlj zijn zaer geinteres
seerd in het bahoud van de boomkikker en Iaten de 
drinkpoel ongerept. Foto's: Van A o on. 

A h 1. Tenslotte is voor de Kaukasu~ nog de 
ondersoort H.a. schelkownikowi Cern o v 
beschreven. 
Voor referenties raadplege men Mertens 
& We r m u t h (1960). 

VERSPREIDING IN NEDERLAND 

Na de oorlog is de boomkikker in Neder
land gezien in Zeeuws-Vlaanderen, Noord
Brabant, Zuid-Limburg, de Achterhoek en 
Twente (Van de ·Bun d, 1964). Op het 
eiland Tholen is hij verdwenen sinds de 
watersnoodramp in 1953. 
In Zeeuws-Vlaanderen is hij verschillende 
malen waargenomen. De laatste melding 
aan de Herpetogeografische Dienst (voort
aan afgekort als H.G.D.) van de N.V.H.T. 
'Lacerta' dateert van 4 mei 1961, toen een 
halfwas exemplaar werd waargenomen in 
een boomgaard te Cadzand. 
In Noord-Brabant kwam een mooie popu
latie voor in de omgevibg van Tilburg. Deze 
is door stadsuitbreiding inmiddels echter 
ten gronde · gegaan. Door een aantal I eden 
van Lacerta is het grootste deel van deze 
populatie elders uitgezet, onder andere in 
de Hatertse vennen (archiefgegevens 
H.G.D.). 
De populaties van Zuid-Limburg zijn uitge
breid beschreven door Hermans (1960) 
en T e r Horst (1960). Volgens hen is de 
boomkikker nog vrij algemeen, maar moei
lijk te zien door zijn goede schutkleur. Ik 
ben benieuwd hoe het met deze populatie 
gaat nu de industrialisering van Limburg 
steeds grotere vormen aanneemt. 
Uit de Achterhoek zijn slechts enkele mel
dingen bekend, voornamelijk uit de gemeen
te Winterswijk. Deze meldingen dateren aile 
uit het begin van de vijftiger jaren. Ook hier 
zijn nieuwe meldingen aan de H.G.D. dus 
uiterst welkom. 

VERSPREIDING IN TWENTE 

Het Vierde Herpetogeografisch Verslag 

(~an de Bun d, 1964) vermeldt vind
plaatsen van na 1945 in de volgende ge
meenten: Almelo, Delden, Denekamp, En
schede, Hellendoorn, Hengelo, Losser, 
Nordhorn, Ootmarsum, Tubbergen en Wet:r
selo. 
Tijdens mijn onderzoek zijn in 1970 en 1971 
in de volgende gemeenten boomkikkers 
waargenomen. 
Del den. 
Punt 1: 2-6-1970, 21.00 uur, 5 mannetjes. 
Mei 1971 op diverse data 4 mannetjes die 
steeds op dezelfde plaatsen in het water 
zaten. 
Punt 2: 2-6-1970, onbekend aantal, waar
schijnlijk meer dan 3, kwakende mannetjes 
gehoord. Mei 1971 op diverse data kwaken
de mannetjes gehoord. Door de terreinge
steldheid was het niet mogelijk het juiste 
aantal te bepalen. 
Enschede (Lonneker). 
Punt 1: mei 1970, op diverse data 3 a 4 kwa
kende mannetjes gehoord of gezien. Mei 
1971, op diverse data nog slechts 1 kwakend 
mannetje gezien. 
Punt 2: mei 1970, nog niet bestaand. Mei 
1971, op diverse data vermoedelijk 3 kwa
kende mannetjes gchoord (niet gezien). 
Punt 3: mei 1971, op diverse avonden steeds 
1 mannetje gehoord. 
Punt 4: 26-5-1971, 3 kwakende mannetjes 
gehoord. 
Losser. 
Punt 1: mei 1971, op diverse data ca. 10 
kwakende mannetjes gehoord en gezien. 
Oldenzaal. 
Punt 1: 18-5-1971, 3 kwakende mannetjes 
gehoord. 
De juiste vindplaatsen zijn aanwezig in het 
archief van de H.G.D. 

BIOTOOPEISEN, WATER 

Men is het er wei over eens dat eutroof wa
ter een voorwaarde is voor een goede voort
planting. 
Ten eerste is er in eutroof water voldoende 
voedsel aanwezig, waardoor dit geen groei
beperkende factor is. Maar oligotroof water 
schijnt bovendien een schadelijke invloed te 
hebben op het uitkomen van de kikkervisjes 
uit het dril. V a n G e 1 d e r (persoonlijke 
mededeling), verbonden aan de Universiteit 
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Fig. 4. Biotoop van Hyla arborea, punt 1 te Ensche
de (lonneker). Foto: Van Roo n. 

van Nijmegen, onderzoekt dit momenteel. 
Vooral de pH van het water schijnt hierbij 
van belang te z ijn; wordt deze te Iaag dan 
sterven Iarven van de heikikker ( Rana ar
valis N i I s s o n) en de bruine kikker (Rana 
temporaria L i n n a e u s) voor ze uitgeko
men zijn. Larven van de gewone pad (Bufo 
bujo L i n n a e u s) komen wei uit, waar
·schijnlijk omdat ze al in een vroeger stadium 
uit het ei komen. 
Aile vindplaatsen die ik zelf onderzocht heb 
zijn inderdaad zeer eutroof - vol koeie
poep - met rijke populaties tubifex en crus
taceae. Muggelarven ziet men echter nau
welijks. 
Ook waterplanten zijn volgens de literatuur 
zeer belangrijk daar de boomkikker hieraan 
zijn e iklompjes afzet. E i be sf e I d t (1952, 
1956), S c b rei be r (19F). 
De meeste vindplaatsen voldoen aan deze 
eis, slechts de vindplaatsen 1 en 2 in En
schede zijn kale plassen, vindplaats nr. 2 is 
een nieuw gegraven vijver, met steile wan
den en zonder waterplanten. Afgewacht 
dient nog te worden of de boomkikkers zich 
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hierin ook werkelijk zullen gaan voortplan
ten. De bruine kikker doet dit al wei, ge
tuige de grote aantallen kikkervisjes in bet 
water. 

BIOTOOPEISEN, LAND 

Hierover is weinig te vinden in de Iiteratuur. 
Wei schrijft men meestal dat de boomkik
ker een dichte hegroeiing op prijs stelt. Een 
plant die daarbij een duidelijke voorkeur 
geniet is de braamstruik (Rubus sp.). 
In Zuid-Siavie, waar ik talloze boomkikkers 
in bet wi ld gezien heb, zaten ze op het land 
bijna altijd op bladeren midden in dichte 
braamstrui ken. Ook in de houtwallen in 
Twente ziet men ze in de zomer bijna altijd 
in de braamstruiken zitten. Deze boutwallen 
(een afscheiding van hoge borneo met een 
ondergroei van bramen, meidoorn, diverse 
heesters en kruidachtige gewassen, tussen 
twee weilanden) zijn in Twente de belang
rijkste Iandniche van de boomkikker. Yroe
ger was deze houtwal van groot belang 



Fig. 5. Karakteristieke houtwal, punt 1 te Enschede 
(Lonneker). Foto: V a n Roo n. 

voor de boer (onder meer als houtbron voor 
de kachel). Tegenwoordig heeft de geme
chaniseerde boer er aileen maar last van. 
En hoewel ze bij de wet beschermd zijn 
weet hij de houtwal meestal in een aantal 
jaren wei weg te krijgen. Dit vormt waar
schijnlijk de grootste bedreiging voor de 
boomkikker in ons land. 
In Lonneker (gemeente Enschede) werd 
het volgende gevonden. AI jaren kwamen 
de boomkikkers in het voorjaar voor hun 
voortplanting naar de drinkpoel in een wei
Iand bij het huis van de beer R o d i n g, 
directeur van bet Natuur-Historisch Mu
seum te Enschede. De dichtstbijzijnde be
groeiing is daar ongeveer 50 meter vandaan, 
de houtwal waar de boomkikkers 's zomers 
ook gezien worden ongeveer 100 meter. Nu 
werd twee faar geleden in een naburige tuin 
een grote vijver gegraven. Deze is vrij diep, 
en daardoor kouder dan een drinkput in het 
weiland, en heeft steile walkanten met een 
beschoeiing van houten paaltjes, waartus
sen een soort nylongaas gespannen is. Zoals 
~eeds verrneld zijn er geen waterplanten in 

het water, wel zitten er grote goudvissen in 
en broeden rondom een aantal wilde een
d_en. Zo op bet eerste gezicht dus totaal on
geschikt voor (boom)kikkers. Toch zitten 
er momenteel (mei 1971) kikkervisjes van 
Rana temporaria in. Bovendien kwaken er 
iedere avond 3 mannelijke boomkikkers, 
terwijl er in het weiland bij de beer R o
d i n g nog maar 1 zit tegen vorig jaar on
geveer 5. Waarschijnlijk hebben de overige 
boomkikkers de nieuwe gegraven vijver ge
prefereerd boven de oude drinkpoel omdat 
deze drinkpoel midden in een weiland ligt, 
terwijl de vijver aan twee kanten door dicht 
struikgewas omgeven wordt. 
Natuurlijk moet afgewacht worden hoe deze 
situatie zich in de komende jaren gaat ont
wikkelen, maar voorlopig beschouw ik dit 
toch als een aanwijzing dat begroeiing in de 
omgeving op bet land belangrijker is dan 
begroeiing in bet water. 
Overigens is het nog steeds onbekend waar 
de boomkikkers gedurende het voorjaar 
overdag verblijven. 
's A vonds vormen de mannetjes kwaakko-
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Fig . 6. Hyla arborea in rust op de grond. Deze op
name werd begin april (voor de paartijd dus) ge
maakt. zeker een kilometer van open water vandaan. 
Foto: Van A o on. 

ren in het poeltje, waar ook de eieren afge
zet worden. Overdag heeft niemand in Ne
derland ze nog gezien, of dit althans niet 
gepubliceerd. 
Rond zonsondergang hoort men plotseling 
het eerste mannetje kwaken. Tussen 22 en 
24 uur, afhankelijk van de temperatuur, 
verstomt het concert en zijn de kikkers plot
seling verdwenen. Pogingen om te achter
halen waar ze dan blijven zijn tot nu toe 
mislukt. 
Het zoeken overdag is vrij zinloos, daar er 
gemiddeld slechts 4 a 5 kwakende kikkers 
gehoord worden in een poe! met daarom
heen 1 ha of meer weiland. 

GEDRAG TIJDENS DE PAARTIJD 

Zoals S c h rei be r (1912) reeds waarge
nomen heeft komt de boomkikker aileen 
voor de voortplanting naar het water. Bui
ten de paartijd is hij vaak kilometers ver
wijderd van de plaats waar hij zich voort
plant. 
Voor de boomkikker ligi de paartijd tussen 
eind april en begin juni. R U h m e k o r f 
(1958) vond in de literatuur als uiterste data 
voor de eiafzelting 30 april en 30 mei. Vol
gens zijn eigen waarnemingen viel de eiaf
zetting in het algemeen samen met een tem
peratuurspiek. 
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Bij de H.G.D. zijn de volgende gegevens 
bekend: 20 april 1963 massaal kwakende 
boomkikkers bij Tilburg; 14 mei 1959 
vondst van 10 eiklompjes in de kasteel
gracht te Gronsbeek (L.); 1 juni 1950 mel
ding uit Eindhoven van de metamorfose 
van een boomkikker die ongeveer 10 dagen 
tevoren als kikkervisje gevangen was. 
In het voorjaar komen de mannetjes het 
eerst naar het water waar ze zich voortplan
ten. Ze beginnen daar met luide concerten 
hun territorium af te bakenen. 
Volgens Hediger (1954) is er bij de 
broedplaats een duidelijk 'ruimte-tijdsys
teem' waar te nemen. Overdag zouden de 
boomkikkers zich gelsoleerd in het omrin
gende struikgewas ophouden. Pas tegen de 
avondschemering begeven ze zich naar de 
waterkant, waar de mannetjes door hun ge
kwaak de broedplaatsen indelen. De man
netjes stimuleren elkaar tot kwaken. Hoe 
meer mannetjes er aanwezig zijn, des te in
tensiever wordt er gekwaakt. Hierop heb ik 
een grote uitzondering gevonden: een een
zaam mannetje in de eendevijver van het 
Haagsche Bos, dat als een Caruso Continue 
in zijn eentje doorkwaakte. Een bandopna
me is aanwezig op het Zoologisch Museum 
te Amsterdam. 
Volgens Heusser (1961) dient het kwa
ken behalve voor het Iokken van de wijfjes 
ook voor het afbakenen van hun territorium 



ten opzichte van de overige mannetjes. Dit 
geluid verschilt duidelijk van de normale 
roep, zoals gepubliceerd door E i b e s
f e I d t (1952), He us s e r (1961) en 
Schneider (1966). Bij gevaar houden 
de mannetjes op met kwaken. H9e opge
wondener de mannetjes zijn en, volgens 
mijn waarnemingen, hoe boger de luchttem
peratuur is, des te sneller hervatten ze hun 
concert. Op 11 mei 1971 werd een band
opname gemaakt bij een drinkpoel te Del
den. De taperecorder werd aan de kant ge
installeerd waarna ik mij weer verwijderde. 
Zodra ik in de buurt kwa·m werden de con
certen gestaakt. Aileen als ik hun eigen op
name afdraaide begonnen ze onmiddellijk 
mee te kwaken. Op de opname van boom
kikkers van een andere plaats werd op d:e 
avond niet gereageerd. 
Op 18 mei 1971 werden weer opnamen ge
maakt. De kikkers waren toen zo opgewon
den dat ze ogenblikkelijk invielen als ik 
hard kekekeke riep. Dit is duidelijk te horen 

Fig. 7. Kwnkend mannetje, opname gemaakt in de 
paarlljd. Foto: Van Roo n. 

op de bandopname. Zeer opvallend is ook, 
dat ze ogenblikkelijk reageerden op een 
overvliegende straaljager. Ook dit staat op 
de band. 
Op 23 mei 1971 werd een opname van e,en 
uur gemaakt bij de drinkpoel te Delden. De 
opname werd gestart om 21.06 uur, waarna 
ikzelf wegging, zodat de kikkers nergens 
door gestoord konden worden. Hierop is 
zeer fraai te horen hoe een exemplaar rond 
21.35 uur aarzelend met kwaken begon. 
Deze opname dient nog zorgvuldig geana
lyseerd te worden. Ik meen dat uitwerking 
van de door mij gemaakte opname een be
Iangrijke aanvulling zal vormen van het 
werk van S c h n e i d e r (1966) over de bio
akoestiek van anuren. 
De eigenlijke paring en de eiafzetting zijn 
in de vrije natuur niet of nauwelijks waar te 
nemen, daar het 's nachts en onder water 
gebeurt. E i b e s f e I d t (1952, 1956) heeft 
dit evenwel in het laboratorium kunnen ob
serveren en zelfs kunnen filmen. 
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Fig. 8. Detailopname van een houtwal, punt 1 te 
Enschede (Lonneker). Vooral de dichte ondergroei 
van bramen e.d. schijnt van belang te zijn voor de 
boomkikker. Daarnaast mogen enkele hogere bomen 
niet ontbreken: Foto: Van Roo n. 

CONCLUSIES 

Het voortbestaan van de boomkikker in 
Twente wordt door meerdere oorzaken be
dreigd. 

1. Door een toenemende water- en lucht
vervuiling. 

2. Door verdwijnen van geschikte poelen 
en meertjes voor de voortplanting. Steeds 
meer drinkpoelen voor het vee worden ge
dempt en vervangen door volautomatische 
drinkinstallaties, waardoor het vee minder 
snel besmet wordt door bepaalde ziekten. 
Gelukkig zijn de meeste boeren wei bereid 
om de drinkpoel in tact te Iaten, als hen 
uitgelegd wordt dat ze hiermee helpen het 
voortbestaan van de boomkikker te verze
keren. 

3. Door het mechanisch maaien van het 
hooiland. Het is de heer R o d i n g al enige 
jaren opgevallen dat de kwaakconcerten ge
durende de paartijd en vlak daarna (mei
juni) abrupt ophielden nadat het gras (met 
grote motormaaiers) gemaaid was. Dit is 
een aanwijzing dat de kikkers in het voor-
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jaar overdag in het gras rond de poe! blijven 
en niet helemaal naar de houtwallen trek
ken. Dit is ook wei logisch, daar de hout
wallen op 60 tot 100 m afstand liggen. 

4. Door het verdwijnen van de houtwallen, 
waarin de boomkikkers 's zomers Ieven en 
hun voedsel zoeken. 

Opvallend zijn de geringe aantallen boom
kikkers per vindplaats; gemiddeld slechts 3 
a 4 kwakende mannetjes per poeltje. De 
meeste boomkikkerpopulaties in Twente 
zijn vermoedelijk op de rand van hun be
staansminimum: Een kwaadwillende kan in 
enkele minuten aile kwakende mannetjes bij 
een poe! wegvangen en op deze manier in 
enkele avonden de gehele Twentse boom
kikkerstand uitroeien. 
Een groot verschil tussen bet biotoop van 
de boomkikker in Twente en in Zuid-Euro
pa is, dat de poeltjes in Twente meestal 
midden in een weiland liggen, terwij l ze in 
Zuid-Europa omgeven zijn door dicht 
struikgewas. 
Naar mijn mening zouden daarom bij een 
aantal daarvoor in aanmerking komende 
houtwallen in Twente nieuwe drinkpoelen 



gegraven moeten worden, zodat de boom
kikkers een betere bescherming hebben tij
dens de paartijd. 

SAMENVATIING 

De laatste jaren werd een toenemende ach
teruitgang geconstateerd van de boomkik
kerpopulaties in Twente. Derhalve werd 
een onderzoek gedaan naar de huidige ver
spreiding en naar de invloed van verschil
lende milieufactoren op de populatiedicht
heid van de boomkikker. 
De volgende factoren bleken een nadelige 
invloed te hebben: 
1. Het verdwijnen van drinkpoeltjes, waar
in de kikkers zich voortplanten. 
2. Het verdwijnen van de houtwallen, waar
in de kikkers 's zomers Ieven. 
3. Een grote afstand tussen drinkpoel en 
houtwal. 
4. Mechanisch maaien van bet gras rond
om de drinkpoelen. 
Voorgesteld wordt om vlak bij de daarvoor 
in aanmerking komende houtwallen nieuwe 
drinkpoelen te graven. 

SUMMARY 

In recent years an increasing decline was 
noticed of the populations of the Tree-Frog, 
Hyla arborea arborea (Linn a e us) in 
Twente (province Overijssel, Eastern-Hol
land). Therefore an investigation was held 
into the present-day distribution and into 
the influence of the environment on the 
number of Tree-Frogs. 
The following factors turned out to have a 
negative influence. 

1. The disappearance of drinking pools for 
cattle, in which the Tree-Frogs used to 
propagate. 
2. The disappearance of hedgerows (rows 
of bushes between meadows) where the 
Tree-Frogs live in summer. "; 
3. Great distance between drinking pools 
and bushes. 
4. Mechanical mowing of the grass around 
the drinking pools. 
It is suggested to dig new drinking pools 
close to those bushes where Tree-Frogs are 
known to live. 
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Ziekten van reptielen V: infectieziekten 

Voor het eerst gepubliceerd in 1970, in Diergeneeskun
dlg Memorandum 17, pp. 125-181. Dlt voor dierenart
sen bestemde tijdschrlft wordt uitgegeven door de 
farmaceutische industria. Het genoemde nummer is 
nlet meer verkrijgbaar. 
Dr~ Z w a r t geett een overzicht van de ziekten die 
zich bij reptielen kunnen voordoen, en van de gang
bare therapieen. Dit overzicht verschijnt in zes delen 
in Lacerta. De tekst is vrijwel dezelfde als die in 
Diergeneeskundig Memorandum, hat aantal illustraties 
is uitgebreid. 
lnhoudsoverzicht van deze vijfde aflevering: wormin
fecties - amoebiasis - coccldiose - bloedparasieten -
summary - literatuur. 

WORMINFECTIES 

Worminfecties komen bij reptielen zeer veel 
voor. Zware besmetting van de maag en het 
darmkanaal vond I p pen (1965) bij 300/o 
van de secties. In de longen vond hij para
sieten bij 100/o van 500 geceseerde reptielen. 
In ruim de belft van de gevallen betrof bet 
nematoden (fig. 1 en 2). 
Er is een enorme variatie in de soorten pa
rasieten die kunnen worden gevonden. Door
dat praktiscb aile reptielen uit het wild af
komstig zijn, brengen zij alles mee wat zich 
in de natuur kan voordoen. De betrekke
lijke verarming van het aantal wormsoorten 
die bij langdurige gevangenschap en bij 
domesticatie optreedt (R o t h, 1968) speelt 
bij reptielen nog nauwelijks een rol. Het 
aantal keren is gering dat een wormsoort, 
die vrij patbogeen is en zich bovendien in 
een terrarium kan ontwikkelen, aanleiding 
geeft tot een ziekteuitbraak. Dit kennen wij 
tot nog toe eigenlijk slecbts van de long
nematode' Rhabdias fuscovenosa en in min
dere mate van oxyurisacbtigen (Atractis sp. 
en Alaeuris sp.) uit de dikke darm van 
schildpadden. 
Reptielen kunnen op bet moment van im-
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port zo zwaar met wormen besmet zijn, dat 
hun overlevingskansen minimaal worden. 
Van vermagerde dieren die niet willen eten, 
zal men dan ook faeces moeten onderzoe
ken op de aanwezigbeid van wormeieren. 
De eieren en eventueel larven van de wor
men van reptielen vertonen een zodanige 
gelijkenis met die van zoogdier- en vogel
parasieten, dat bet vrijwel steeds mogelijk 
zal zijn vast te stellen of de parasieten be
horen tot de nematoden (rondwormen) of 
de cestoden (lintwormen). De eieren van de 
nematoden Iaten zicb in een groot aantal 
gevallen zelfs nog verder differentieren. 
Ascaroidea komen vooral voor bij slangen. 
Berucbt zijn vooral Ophidascaris-soorten die 
zich partieel inboren in de maagwand en 
daar grote abcessen kunnen veroorzaken 
(Grunberg, 1963). De eieren van Ophi
dascaris gelijken op die van Ascaridia van 
de kip. Strongvloides-soorten komen her
haaldelijk voor in de dikke darm. 
Therapeutisch kan men bij nematodenin
fecties gebruik maken van breedspectrum 
anthelmintica zoals: 
- Tetramisole, nl. als ripercol in een dose
ring van 10 mg/kg lichaamsgewicbt dat in
traperitoneaal of intramusculair kan worden 



ingespoten (voor kleine dieren zal men de 
handelsconcentratie veelal tien maal ver
dunnen. Tetramisole is door ons vooral met 
succes toegepast bij longworminfecties. Aan
bevelenswaardig is een herhaling. van de 
injectie na ongeveer 14 dagen. 
- Thiabendazole in een dosering van 50 
mg/kg lichaamsgewicht is eveneens een vei
lig anthelminticum. 
- Piperazine-adipaat wordt vrij veel toe
gepast bij schildpadden met Oxyuris-infec
ties in een dosering van 200 mg/kg lichaams
gewicht. Herhalen na 10 tot 14 dagen. De 
resultaten waren in enkele door ons gecon
troleerde gevallen niet overweldigend. 
- Methyridine (promintic) kan worden in
gespoten in een dosering van 200 mg/kg li
chaamsgewicht. Aan therapeutische toepas
sing van methyridine in enige omvang zijn 
wij nog niet toegekomen. 
- Atgard is door W a I I a c h (1969) toe
gepast bij nematodeninfecties van reptielen 
in een dosering van 12,5 mg dichlorvos per 
kg lichaamsgewicht gedurende 2 opeenvol
gende dagen. Voor ernstig verzwakte die
reo wordt aanbevolen de dosering te verla
gen door de granulae 3 dagen in een schaal-

Fig . 1. Testudo hermann!, wormen (Ascaroldea) In 
de dlkke darm. Foto : Zwart. 

tje aan de Iucht bloot te stellen 'so that the 
potency is reduced' . Voor een ernstig ver
zwakt dier lijkt het ons minder gewenst een 
behandeling 3 dagen uit te stellen. Voorts 
wordt door W a I I a c h aanbevolen tijdens 
de behandeling overmatige warmte in de 
kooi te vermijden en ge'impregneerde vlie
genstrips (Vapona) 24 uur tevoren te ver
wijderen. 
Bij infecties met cestoden kan men gebruik 
maken van Yomesan in de gebruikelijke do
sering van 200 mg/kg lichaamsgewicht. 
Eventueel zou ook di-N butyl-tin dioxyde 
in een dosering van 35 mg/kg lichaamsge
wicht in aanmerking komen voor de behan
deling van cestoden. 
Mocht men geen faeces kunnen verkrijgen 
voor onderzoek dan komen bij vermagerde 
dieren tetramisole en thiabendazole in de 
eerste plaats in aanmerking om naast vita
minco en antibiotica te worden toegepast. 
Aan de enorm gevarieerde populaties van 
larven en volwassen wormen die in andere 
organen kunnen voorkomen zullen wij hier 
voorbijgaan, aangezien zij voor behandeling 
in de praktijk nauwelijks in aanmerking 
komen. 

117 



Ophldascarls sp. uit de maag van de python 
argus. Foto: F o e k e m a. 

AMOEBIASIS 

Amoebiasis is vooral bij slangen van bete
kenis. Bij hagedissen (Frank, 1966) en 
schildpaddcn is zij wei bekend, maar vrij 
zeldzaam. 
De ziekte wordt veroorzaakt door Entamoe
ba invadens, een entamoebe die nauw ver
want is aan Entamoeba lzistolytica van de 
mens. Beide amoebensoorten zijn faculta
tieve weefselparasieten, die niet slechts in 
de darmwand maar ook in andere organen 
afwijkingen kunnen veroorzaken. 
De parasiet veroorzaakt ontstekingen in de 
darm. Zij nestelt zich vooral ter hoogte van 
de nieren in de darm en de darmwand. Daar 
ontstaat, ten gevolge van een heftige, fibri
neus-necrotiserende ontsteking, een stevige 
spoelvormige verdikking in de darmwand, 
die door palpatie (betasting) is vast te stel
len. Vanuit de darmwand verspreiden de 
entamoeben zicb via de bloedvaten vooral 
naar de lever, waar uitgebreide necrosen 
kunnen ontstaan. Vaak dringen er tevens 
bacterien in de leverbaarden en verergeren 
bet proces. In de dunne darm en in de maag 
kunnen kleine zweren ontstaan met een ne
crotisch centrum, omgeven door een witte 
wal en daar buiten een fel haemorrhagisch 
randzoompje. Klinische. verschijnselen zijn, 
ondanks de zeer uitgebreide veranderingen, 
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wetmg specifiek. De patienten eten niet 
meer, de vervellingen houden op. Soms ver
tonen ze krampen. 
Een enkele keer wordt een rood-bruine, 
bloedrijke, dunne ontlasting geproduceerd. 
De spoelvormige verdikking in de wand van 
de dikke darm is een karakteristiek, bijna 
pathognomoniscb verschijnsel. De ziekte 
verloopt dodelijk in enkele weken tot 21/: 

maand, soms echter sterft een tevoren ogen
scbijnlijk kerngezonde slang na gedurende 
4 tot 7 dagen voedsel geweigerd te hebben. 
Er kunnen flinke epidemieen optreden. Aan
tonen van de amoeben tijdens bet Ieven is 
eigenlijk slechts mogelijk door culturen aan 
te Ieggen van cloaakafstrijkjes op speciale 
voedingsbodems. 
Ondanks vele pogingen om zieke dieren te 
genezen, kan er momenteel geen betrouw
bare therapie worden aangegeven. Gewerkt 
is met pbenantbrolinquinon (Entobex) 200 
mg/kg lichaamsgewicht, dat 2 maal met een 
tussen poos van een week werd gegeven, 
terwijl tegelijk met de toediening de omge
vingstemperatuur tot 37 a 40°C verhoogd 
werd (Steck, 1963). Ook emetine HCI 
40 mg/kg lichaamsgewicht en diiodohy
droxyquin (Diodoquin) zijn toegepast (W a I
I a c h, 1969). Tberepeutisch en ondersteu
nend zou Terramycine werken (F r a n k, 
1966). 



Het preparaat metronidazole (Flagyl), dat 
bij de mens met vee! succes bij amoebiasis 
wordt toegepast, biedt misschien nieuwe 
perspectieven voor deze moeilijk te bestrij
den ziekte. Gebaseerd op het gebruik bij de 
mens zou een kuur van 10 dagen me.t 40 mg/ 
kg lichaamsgewicht per dag in aanmerking 
komen. 
Prophylactische (voorkomende) maatrege
len zijn bij uitstek van belang. Quarantaine 
van 3 maanden is een vereiste voor aile 
nieuw aangekochte slangen. Mocht er in de 
quarantaineperiode in een groep slangen 
een gcval van amoebiasis optreden, rlan 
moet op dat moment een nieuwe periode 
van 3 maanden ingaan, aangezien aile ver
blijfsgenoten als besmet zijn te beschouwen. 
Yersleping van de ziekte naar andere 
bakken moet worden voorkomen door af
zonderlijke schoonmaakmiddelen en uten
silien, en door het wassen van de handen na 
het werken in elk terrarium. 

COCCIDIOSE 

Coccidiose vinden wij af en toe in de darm 
van kamclcons, waarbij dan soms tcvens 
een darminvaginatie kan optreden. Gunsti-

Fig. 3. Coluber gemonensls. Haemogregarinen (beida 
pijltjes) naast de compact zwart afgebeelde kern van 
de rode bloedcellen, 1000 maal vergroot. Foto: 
Zwart. 

ge_ therapeutische resultaten werden ons ge
meld van EsBs. Met sulfamezathine, 75 mg/ 
kg lichaamsgewicht gedurende 7 dagen, 
werden in tot nog toe (slechts enkele geval
len) geen resultaten geboekt. 
Bij anolissen is coccidiose van de galblaas 
een ziekte die men bij secties wei diagnosti
seert. 

BLOEDPARASIETEN 

Van de bloedparasieten zijn het vooral Hae
mogregarinen die bij reptielen voorkomen. 
Men vindt ze in bet bloed dat men bij ge
storven dieren uit het hart, bij levende die
reo bv. uit een mondvene of afgekniptc 
nagel verkrijgt. Ze zijn reeds in ongekJeurde 
preparaten herkenbaar als intraerythrocy
tair gelegen worstjes, die de erythrocyten
kern veelal terzijde gedrukt hebben (H i 1-
g en f e I d, 1968). Beter echter zijn ze te 
herkennen in preparaten die gekJeurd zijn 
volgens Giemsa (fig. 3). Klinische verschijn
selen zouden volgens de genoemde auteur 
pas te verwachten zijn als ongeveer 1/3 der 
erythrocyten in bloeduitstrijkjes besmet blij
kcn. Naar onzc mcning zijn dit uitzonder
lijk zware infecties die onherroepelijk tot de 
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dood leiden. 
Therapieen zijn tot ~p heden niet bekend. 

SUMMARY 

This is the fifth article in a series, giving a 
review of the diseases of reptiles. The series 
was first published in 'Diergeneeskundig 
Memorandum' 17, 1970, which is already 
out of print. 
This part deals with endoparasites. 

Of all endoparasites in reptiles the helminths 
are most frequent and most varied. Among 
these there are only a few species which 
can perform their life-cycle in a terrarium 
and thus evoke heavy infections. The best 
known examples in this regard are Rhabdias 
fuscovenosa, a lungworm in snakes, and 
A tract is sp., oxyuroid worms from the large 
intestine of tortoises. 
Recently imported reptiles may be heavily 
infected at the moment of importation and 
may have llttle chance of surviving. Broad
spectrum anthelmintics such as Tetramisole 
( 10 mg/kg body weight) and Thiabendazole 
(50 mg/kg) are very useful against many 
round-worms (Nematodes). 
Cestoda can be combatted by Y omesan 
200 mg/kg. 

Amoebiasis is a constant threat for keepers 
of snakes. Entamoeba histolytica invades 
the intestinal mucosa and may spread 
through the body via the bloodstream, 
especially parasitising the liver. In general 
the disease is fairly acute. The patient stops 
eating, eventually produces some blood-
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stained faeces and develops a spindle-shaped 
thickening in the large intestine shortly oral 
of the cloaca. Death may supervene between 
4-16 days, eventually longer. 
Of all amebicidal chemicals metronidazole 
(Fiagyl) is most promising at the moment 
(50 mg/kg during 10 days). Strict hygiene 
is of greatest importance to prevent spread 
of the disease. 

Coccidiosis of the intestinal tract is known 
in chameleons. Therapy with a sulfa
preparation known as EsB3, is effective. 
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Opmerkingen over gedrag en voorplanting van 
Bombina bombina en Bombina variegata 

lngezonden november 1972. Als aanvulling op de twee 
artikelen van de heer S p a r r e b o o m over vuur
buiken en geelbuiken brengt de heer B e r b e n kort 
verslag uit van zijn ei'Varingen met deze padden. 
lnhoudsoverzicht: kWeek Bomblna varlegata - buiten
terrarium - opmerkelijk - conclusie - summary - li
teratuur. 

KWEEK BOMBINA VARIEGATA 

In juli 1970 heb ik van een kennis 4 exem
plaren van Bombina variegata variegata ge
kregen, door hem gevangen in Jajce (Bos
nie, Joegoslavie). De dieren werden gehou
den in een aquarium van 70 bij 30 bij 30 em, 
ingericht met een paar platte stenen met 
mos erop. Het water stond 8 em hoog, tot 
aan de bovenkant van de stenen. Een derde 
deel van de bak bestond zo uit 'land'. In 
het water. groeide waterpest. Hieraan kon
den de dieren hun eieren afzetten. Reeds na 
drie weken was bet inderdaad zover. De 
larven werden grootgebracht met sla, gema
len hart en Tetramin, aangevuld met zo nu 
en dan een champignon of een rauwe mos
sel. De pas gemetamorfoseerde kikkertjes 
kregen bij tubifex, af en toe aangevuld 
met fruitvliegen. Na 'een paar weken kon
den al bloedwormen en kleine regenwormen 
gevoerd worden. Door een gevarieerde voe
ding, in grote hoeveelheden toegediend, is 
het me bij een kamertemperatuur van op 
zijn minst 20°C gelukt de dieren binnen een 
jaar geslachtsrijp te krijgen, zodat in de zo
mer van 1971 de tweede generatie zich aan
diende. 
Met door mijzelf in de omgeving van Dugo 
Selo (Joegoslavie) gevangen roodbuiken 
(Bombina bombina) heb ik dit jaar soortge
lijke kweekervaringen gehad. Omdat ik met 
geelbuikpadden met name in het buitenter
arium goede resultaten heb behaald, wil ik 
bier even bij stil staan. 

BUITENTERRARIUM 

Een gedeelte van mijn tuin is afgezet met 
ijzeren platen, oppervlak 20 m2• Door op 
verschillende plaatsen verschillende bodem
grond te gebruiken, is het me gelukt binnen 
een kleine ruimte een gevarieerde flora te 
verkrijgen. In het terrarium liggen stronken 
en grote platte stenen, die door aldaar aan
gebrachte oneffenheden ietwat vrij van de 
grond liggen en zo een vochtige, bij zonnig 
weer warme schuilplaats bieden. 
Bij zonnig weer liggen rood- en geelbuiken 
op een kluitje te zonnen op de oever. De 
waarneming die de beer S p a r r e b o o m 
in de natuur heeft gedaan betreffende de 
verschillende verblijfplaatsen van halfwas 
en volwassen dieren kan ik bevestigen met 
observaties in mijn buitenterrarium: de vol
wassen dieren zonderen zich wat af en zoe
ken meer de hiertoe geschikte plaatsen op 
dan de halfwasjes. Behalve bij regenachtig 
weer en 's nachts, houden aile dieren zich 
in de regel dicht bij de waterkant op. 
Voor de voortplanting gaven de dieren de 
voorkeur aan een door m1j in het terrarium 
geplaatste platte plastic waterbak, die heel 
de dag in de zon stond. Wanneer in de vij
ver de temperatuur 20°C bedroeg, kon die 
in de plastic bak oplopen tot 30°C. 's Nachts 
zakte de watertemperatuur soms tot l2°C. 
Omdat, naar mij gebleken is, enkele goud
vissen en ook wei vogels zich vijanden van 
de larven betoonden, is steeds een groot deel 
van de larven door mij naar binnen gehaald 
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en daar verder opgefokt. 

OPMERKELIJK 

Onder mijn tweede generatie geelbuiken be
vindt zich een exemplaar dat van hoven al
tijd grijs-wit gekleurd is en op de buik fletse 
lichtgele vlekken vertoont. Zou men kunnen 
spreken van een albino Bombina? 
Ben van de door mij gevangen geelbuiken, 
afkorilstig uit de omgeving van bet Skutari
Jezere in Zuid-Joegoslavie, heeft de abnor
male grootte van 57 mm. Dieren uit deze 
streek blijken ook een groter aantal stekels 
op elke wrat te hebben dan de daal' voor
komende Bombina variegata scabra. 
Vijf roodbuiken (Bombina bombina), die 
mijn zoon deze zomer buiten Warschau 
(Polen) heeft gevangen, blijken van bet ge
bruikelijke vuurbuikpaddenmenu (wormen 
en kleine insecten) bet liefst de insecten te 
nemen. Aan de wormen wordt nauwelijks 
aandacht geschonken. Zo'n kieskeurigheid 
is ongekend bij Bombina. 

R. C. J. S I n k e 
M. D. de Grootstraat 66, Goes. 

CONCLUSIE 

Concluderend geloof ik te kunnen stellen, 
dat gezien de vrij frequent voorkomende 
kweekresultaten met deze dieren, de vuur
buikpadden goed kweekbare amfibieen zijn 
die, speciaal wanneer men over een buiten
terrarium beschikt, ook in gevangenschap 
goed tot hun recbt kunnen komen. 

SUMMARY 

Notes are given on the breeding of Bombina 
bombina and Bombina variegata in captivity. 
The animals are doing very well in an open 
terrarium outside. Both species are breeding 
too in a room terrarium. 

Llteratuur 

Sparr e boom, M. 1972. 'Vuurbuikpadden (Bom
blna bomblna en Bomblna varlegata) in de na
tuur'. Lacerta 31, pp 19-25. 

S p a r r e b o o m, M., 1972. 'Vuurbuikpadden (Bom
blna bomblna en Bomblna varlegata) in het ter
rarium'. Lacerta 31, pp. 44-49. 

Enkele opmerkingen over Lacerta trilineata_ 
als terrariumdier 

lngezonden januari 1972. 

Tot de grootste smaragdhagedissen van 
Europa beboort de zeer mooie smaragd
hagedis met de gele keel, Lacerta trilineata. 
Ze komen voor in de Balkanlanden, echter 
voorm1melijk in J oegoslavie en wei tangs de 
Dalmatiscbe kust met inbegrip van de daar
voorgelegen eilanden. Ze zijn over bet alge
meen schitterend effen groen van kleur, zo
wel bet mannetje als bet wijfje. De jongere 
dieren zijn gevlekt, soms gespikkeld en heb
ben drie of vijf witte lengtestrepen, integen-
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stelling met Lacerta viridis die er twee of 
vier heeft. Ze kunnen een lengte van ruim 
50 em bereiken, maar zijn gemiddeld 42 
em, inbegrepen een zeer lange staart die 
ongeregenereerd een lengte heeft van iets 
meer dan 2/3 van de totale lengte. Deze 
smaragdhagedissen zijn moeilijk in een ter
rarium te houden en zijn wat betreft bet 
voedsel kieskeurig. 

Zelf beb ik drie paartjes gevangen op bet 



eiland Cres voor de Dalmatische kust van 
Joegoslavie (1968) waarvan slechts een kop
peltje nu nog leeft. Dit paar was in een 
ander terrarium ondergebracht dan de twee 
andere. Het was beplant met klimop, 
helmgras, vetplanten (o.a. cactussen) en wat 
hangplanten, die tussen de van cement ge
maakte rotswanden uitgroeiden. De bodem 
bestaat deels uit zand, deels uit losse tuin
grond met een hoekje kiezel. Verder zitten 
er boomstronken en stevige takken in, aan
gevuld met grove stenen als schuil- en klim
gelegenheid. Ook een vijvertje ontbreekt 
niet. Mijn ervaring is dat deze smaragd
hagedissen volkomen rust in het terrarium 
moeten genieten, en dat er verder geen klei
nere hagedissen maar aileen enkele grotere 
soorten aanwezig mogen zijn, omdat ze an
ders enorm aggressief worden, aile voedsel 
weigeren, en hun medebewoners doodbijten. 
Men moet in het terrarium zorgen voor vol
doende schuilplaatsen. 
De dieren worden gevoed met grote insec
ten zoals krekels, vlinders, · regenwormen, 
wandelende takken, slakken, spinnen en 
meelwormen. Bovendien zijn ze verzot op 
aardbeien, kersen en stukken banaan. Het 
terrarium moet veel zon ontvangen omdat 
de dieren veel warmte vragen, en goed 
groot zijn. Ze zijn goed samen te houden 
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met parelhagedissen, Lacerta lepida. Deze 
twee soorten zitten elkaar wei eens achter
na, maar vallen elkaar zelden aan. Ze hou
den ook bijzonder van krekels en sprink
hanen, en zijn te wennen aan meelwormen 
gedompeld in de gistocal. 
Aan te bevelen is. direct nadat u een exem
plaar gevangen of gekocht heeft, deze gelijk 
in een terrarium te zetten waar ze verder 
voor vast in verblijven, omdat anders de 
dieren door overplaatsing moeilijk wennen, 
aggressief worden, niet eten en dood 
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SUMMARY 

Three couples Lacerta trilineata were 
caught in Yougoslavia. After 3.5 years only 
one couple was still alive. Temperature was 
kept high in winter. 
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