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Fig. 1. Phyllomedusa lemur, wijfje. Foto: Van E ij s den. 

Notities over Phyllomedusa lemur 

E. H. Th. v a n E lj s d e n 
Stephensonstraat 1 
Den Haag 

lngezonden: januari 1977 
lnhoudsoverzicht: ln leid inll - biotoop - Phyllome
dusa lemur in het terranum - het ontwaakgedrag 
- het voedsel - de voortplanting - de eieren 
summary - literatuur 

INLEIDING 

Phyllomedusa lemur 8 o u I e n g e r is een 
kleine makikikker, van Costa Rica en Pana
ma, het mannetje wordt 40 mm, het wijfje 
50 mm. Hij heeft ecn bladgroene bo
venzijde, een groen dat 's nachts of bij 
lage temperaturen overgaat in geelbruin 
tot kastanjebruin. De onderkant van de 
achterpoten en de bovenkant van de eerste 
drie tenen zijn geelachhtig oranje. De flan
ken zijn geelachtig getint. De grote ogen 
hebben een zi lverkleurige iris en een tot een 
vertikale spleet sluitende pupil. Wat bij ons 

oogwit heet, is bij dit kikkertje glanzend 
zwart. De 4 vingers en 5 tenen hebben geen 
vliezcn en zijn voor het klauteren zeer ge
schikt, ofschoon de duimpjes niet geheel 
opponeerbaar heten te zijn. Vingers en te
nen zijn aan het uiteinde verbreed tot ta
melijk grote schijfjes. Achter het oog be
vindt zich een huidplooi die doorloopt ho
ven het tympanum tot aan de inzet van de 
voorpoten. 

BIOTOOP 

Deze Phyllomedusa wordt gevonden op 
vochtige, beboste hellingen, tot 1600 m 
hoog, waar de regenval het gehele jaar doqr 
constant is. De kikkers zijn dan ook per
manent aktief, ofschoon de voortplanting 
vooral plaats vindt in de maanden april tot 
en met juli. Tijdens deze periode verzame-
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Fig. 2. P. lemur, paartje in amplexus. Foto : V a n E ij s d e n. 

len de mannetjes zich in de buurt van on
diepe poeltjes en Iaten vanuit het struikge
was hun paringsroep horen (D u e I I m a n 
1970). 

PHYLLOMEDUSA LEMUR IN HET 
TERRARIUM 

Op 21 april 1974 kwam ik in het bezit van 
een mannctje, da t op 14 juli gezelschap 
kreeg van 3 wijfjcs en nog 2 mannetjes. 
Het terrarium bestaa t uit een groot aqua
rium ( 125.60.40 em) met een waterstand 
van ca 15 em. Boven op dit aquarium een 
bovenbouw ( 125.60.90 e m) van meta len 
frame en glas, met schuifbare TL-buizen 
De verlich ting bestaat uit drie T L-buizen 
van 40 Watt, nr. 32, met voorscha kelappa
raten geplaatst op het glazen dak van de 
hoven bouw. en twee halogeenspotla mpjes 
van 20 Wa tt. De temperatuur varieert van 
l 8° C onder in het terrarium ('s nachts) tot 
30° C boven in het terrarium (overdag). 

De achterwand van het terrarium is opge
bouwd uit turf en plaatselij k rode kalk
steen. In het water is een eilandje aange
bracht van turf en stenen. Hierop groeien 
enige nestva rens (A splenium) en verder 
wat Philodendron, Scindapsus en een Pepe-
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romia-aehtige slingerplant , welke tot boven 
in het terrarium voortwoekerend, vlak on
der de TL-buizen een dicht bladerdek heeft 
gevormd . Daar is het gerieflijk huizen, of
schoon de kikkers ·ook lager in het terra
rium, tot vla k bij de waterspiegel slapend 
worden aangeroffcn . Oat doen deze kikkers 
steeds in verticale houding, geplakt tegen 
de achterkant van een Asplenium-blad of 
een Philodendron-blad , nooit op de bont
gckleurdc bladcrcn van Marantaceeen. De
zelfdc houding wordt ook aangenomen 
door Agalychnis callidryas, uit het laag
land van Costa Rica, dit in tegenste lli ng tot 
Phyllomedusa hypochondria/is, waarvan ik 
in 1975 drie door de heer Gouda uit Suri
name mecgcbrachte exemplaren in hetzelf
de terrarium had ondergebracht. Deze Phy-
1/omedusa houdt zich veelal schuil in het 
gebladerte, maar blijkt steeds min of meer 
horizontaal tc slapen, 6p een blad of takje 
waarbij de nauwclijks verbrede vingers en 
tenen (met opponcerbaar duimpje) zich 
vaak maki-achtig vast klemmen . Phyllome
dusa lemur echter laat zich na enige ge
wenning 's avonds vrij vroeg, soms a! om 
een uur of tien bij plaatselijke verlichting 
bekijken. P. hypochondria/is verschijnt 
meestal pas na twaalven. In de nanacht 
of vroege morgen wordt het voor enige da
gen verkozen slaapblad weer opgezocht. 



I-l ET ONTWAAKGEDRAG 

Wie Phyllom edusa lemur betrapt bij het 
ontwaken, tal getuige zijn van een merk
waa rd ig ritueel, dat zich in fasen voltrekt. 
Achtereenvolgens ziet men het kikkertje de 
ogen openen, een doorzakoefening uitvoe
ren, persende bewegingen maken, tussen
door series vervaarlij ke geeuwen produceren 
e n tenslotte vaak de faeceren. Het gehele 
cere monieel duurt ca 5 minuten tot een 
kwartier. met uitschieters tot een half uur, 
en heeft veel weg van de bena uwde mani
pulaties bij het vervellen. Inderdaad z iet 
men het dier met de voorpoten tangs de 
bek strij ken e n daarbij soms een veldraadje 
van de vingers a ftrekken. Het blijkt eehter 
dat een en ander als een vri jwel dagelijks 
te rugkerend intro tot de nacht moet wor
den opgevat. Ook Agalych nis callidryas 
vertoont dit ontwaakpat roon, ik hoop daar 
nog eens afzonderlijk op terug te komen. 
Phyllomedusa hypochondria/is ontpopte 
zich in d it terrarium als een langslaper. 
Het was daardoor moeilij k vast te stel len of 
deze kikker aan avondgymnastiek doet. 
Slechts een maal zag ik een exemplaar be
zig m•!t vervellen, maar wei in horizonta le 
positie, zittend op een takje. De hangende 

slaaphouding van P. lem ur en A . callidryas 
heeft mogelijk iets te maken met het merk
waardige ontwaakgedrag. Beide soorten be
zitte n zuignapjes, de geavanceerde maki
kikker P. hypochondria/is bijna niet. Ik ben 
benieuwd of terrariumhoude rs een soortge
lijk gedrag aan andere Hyliden hebben 
waargenomen. Due II man (persoonl ijke 
communicatie) kende het ontwaakgedrag in 
elk geval niet. 

H ET YOEDSEL 

Phyl/omedusa lemur is evenals zijn verwan
ten een vrij trage kikker. Het voedsel wordt 
meestal behoedzaam beslopen en bemach
tigd met een voorwaartse sprong, waar
bij de achterpoten vaak een takje of blad
rand omklemd houden. Het samenwonen 
met kleine, doch gewiekste kikkertjes van 
de geslachten A f rixalus, Hyperolius of zelfs 
Eleutherodactylus moet Phyllomedusa wor
den ontraden. 
Het bladerdak in genoemd terra rium maakt 
het Phyllomedusa gemakkelijk de voedsel
dieren te bereiken. Als voedsel dienen ka
mervliegen, kleine bromvliegen, kleine kre
kels en middelgroot weideplankto n (rups-

Fig. 3. P. lemur, paartje in amplexus. Foto: V a n E ij s d e n. 
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jes, allerlei tweevleugeligen). De voedselbe
hoefte is groot, al zou de schriele verschij
ning van deze kikkertjes anders doen ver
moeden! 

DE YOORTPLANTING 

De paringsroep bestaat volgens D u e I I -
man (1970) uit een soort 'tlack', herhaald 
na 8-40 seconden. Dezelfde auteur geeft 
ook een analyse van het geluid (audiospec
togram). Aangenomen moet worden dat 
D u e II m a n zijn waarnemingen in de na
tuurlijke biotoop heeft verricht. 
In het terrarium heb ik P. lemur vrijwel het 
gehele jaar door in amplexus kunnen aan
treffen en wei op 18 oktober (1974), 11 en 
12 januari, 7, 12 en 20 augustus (1975), 
14 en 15 februari , 2 juni (1976). Het door 
de mannetjes voortgebrachte geluid klonk 
als een Ianggerekt hees, in toonhoogte iets 
Qplopend 'sriep', of een lager klinkend 
'tsuk', enige malen herhaald. Soms hoort 
men daarop volgend een ' tlack' toon. 
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Tijdens het roepen zitten de mannetjes 
stil, !open rond, en soms worden ze met 
elkaar worstelend aangetroffen. Passercnde, 
mogeli jk ook in het terrarium op het ge
luid afkomende wijfjes worden terstond 
besprongen. Loslopende mannetjes trachten 
vaak een 'bereden' mannetje van zijn 
partner af te trekken. Het belaagde man
netje laat dan een snel ' tak-tak-tak' van 
zich horen, waarbij het keeltj e snel op en 
neer gaat. P y b u r n en G I i d e w e I I 
(1971 ) beschreven van de paringsplaats van 
P. hypochondria/is de paringsroep als 'a 
short, raspy sound'. De auteurs ontdekten 
dat ook de wijfjes · bij P. hypochondria/is 
stembanden bezitten. Ze vermelden verder 
dat wijfjes van andere Phyllomedusa-soor
ten eveneens een vocaal instrument hebben 
maar waarschijnlijk minder frekwent roe
pen dan hun partners. Het 'tlack' werd in 
bovengenoemd terrarium meer gehoord van 
P. hypochondria/is. Gelukkig beschikken we 
over de artikelen van Me ij e r (1960, '62), 
die de roep van P. hypochondria/is be
schrijft als het klakken van een (mensen -) 



Fig. 5. P. lemur, bijna gemetamorfoseerd. Foto: 
V a n E ij s d e n. 

tong, voorafgaande door een min of meer 
schrapend geluid. Het is mogelijk, dat bij 
dit soort kikkers, even a Is bij A . calliclryas, 
meerdere geluiden of geluidskomponenten 
in verschillende situaties worden geprodu
ceerd. 

DE EIEREN 

Pas op 16 februari 1976 vond ik aan de on
derzijde van een beschaduwd, verdord 
Maranta-blad, ca 10 em boven het water 
een legsel van 25 3 a 4 mm grote eieren: 

Fig. 6. P. lemur, aan land tegen het eind van de 
metamorfose. Foto: V a n E ij s d e n. 

179 



De bladranden waren niet dichtgevouwen 
of dichtgeplakt zoals bij P. hypochondrialis. 
De watertemperatuur bedroeg 22°C, de 
luchttemperatuur 20°C. 
De eieren waren kennelijk eerder gelegd, 
de \arven hadden stadium 19 of 20 al be
reikt, zoals te zien was aan de ontwikkeling 
van de kieuwen (vergelijk Go s n e r 1960). 
M e i j e r ( 1962) vermoedde dat de eieren 
een levend blad a\s substraat nodig hebben, 
omdat de plantesappen een rol zouden spe
len bij de ontwikkeling van de eieren. Na 
overbrenging van de P. /emur-eieren met 
nog een stukje dor blad op een levend blad, 
begonnen reeds de volgende dag de \arven 
dood te gaan en reeds op 17 februari waren 
aile embryo's bezweken. Mogelijk beeft 
verandering van Iicht de ontwikkeling bein
vloed. Een verslijmend blad zou ongetwij
feld geen goede ondergrond bieden, maar 
voor een droog, dor blad geldt dat zeker 
niet: ook A. cal/idryas-eieren ontwikkelden 
zich voorspoedig op een droog b\ad. 
Op 2 juni trof ik een paartje in amplexus 
en de volgende morgen vond ik aan de 
schaduwzijde van een groot, niet gevouwen 
Maranta-blad, 20 em boven water, een leg
sel van 23 eieren. Op 7 juni hadden 8 eie
ren, de bovenste, zich ontwikkeld tot sta
dium 16. De overige eieren waren kennelijk 

Fig. 7. P. lemur, volledig gemetamorloseerd, 19 mm 
lang. Foto : V a n E ij s d e n. 

180 

Fig. 8. P. lemur, gedeelte van het legsel, larven in 
stadium 21. Foto: V a n E ij s d e n. 

niet bevrucht, maar beschimmelden niet. 
Op 13 juni vic! de eerste, opva\lend forse 
larf (12 mm) in het onder het blad geplaat
ste opvangbakje. Daarin stond een laag re
gen water van 2 em met en pH van 5,8. Wa-



Fig. 9. P. lemur, juv., enkele weken na metamor· 
fose. Foto: V a n E ij s d e n. 

tertemperatuur ea 25 °C. Op dezelfde dag 
volgden na voorzichtig sproeien nog 3 lar
ven. Deze bezaten nog een dooierzakje en 
leken iets te vroeg in het water gevallen, 
want ze probeerden telkens springend het 
wateroppervlak te bereiken. De volgende 
dag gingen nog 3 larven te water. De larven 
z ijn donker gepigmenteerd en hangen mees
tal 'grazend' aan de oppervlakte. Op 29 juni 
was de grootste larf 25 mm lang, 3 va n de 
te water gelaten larven haddcn het begeven. 
Het voedsel bestond uit vergane plantedelen, 
Tetramin, brandnetelpoeder en gistvlokken. 
Op 20 juli was de grootste larf 50 mm, in 
het bezit van achterpoten en bezig de voor
pootjes door het operculum te wringen. De 
staan was inmiddels groen van kleur met 
donkere ra nden. Op 4 augustus zat het 
eerste kikkertjc, I 9 mm lang, aan land, op 
10 augustus het tweede; het derde vond ik 
op 20 augustus volledig ontwikkeld, maar 
ve rdronken en de laatste larf is verongelukt 
door mechanisch onheil. 
AI met al, na d rie jaar ve rzorging van deze 
kikkers, cen weinig bemoedigend resultaat. 
Mogelijk heb ik enkele legsels niet gevon
den en mogel ijk hebben de in hct water 
vc rbl ijvende vissen de Jarven niet helemaal 
ongemoeid gelaten. Resumcrcnd mag wor
den gezegd, dat P. lemur een Jastig kikker
tje is. dat eehter goed te houden is en met 
de nodige voorzorg ook te kweken. 

SUMMARY 

The author reports of terrari umobservations 
on the 'awaking' behaviour of Phy/lomedusa 
lemur and A galychnis cal/idryas. Between 
10 and I 2 in the evening the frogs open the 
eyes and 'sag', making pressing movements. 
Meanwhile they yawn and often defaecate, 
the whole ritual taking 5 tot 15 minutes. 
Of two spawns of P. lemur of resp. 25 a nd 
23 eggs, only few larvae survived. Remo
ving the eggs, from the dry leaf to which 
they were attached resulted in the death of 
all eggs. Eventually, of the second spawn 
two young frogs developed well. 
Further notes a re made on the mating-ca ll, 
compa rison is made between the terrarium
behaviour of P. lemur and P. hypochon
dria/is. 
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K weekresultaat met Boiga dendrophila melanota 

C. A. P. van R I e I 
Magelhaenstraat 4, Breda. 

lngezonden januari 1977. 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - het terrarium - de 
dieren - het uitkomen van de eieren - samenvat
ling - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Het Genus Boiga is verspreid over de we
relddelen Afrika (o.a. Boiga blandingii), 
Australie (o.a. Boiga irregularis) maar voor
al in Zuid-Oost Azie. 
Bekende soorten in Zuid-Oost Azie zijn o.a. 
Boiga cyanea, Boiga cynodon, maar de 
meest bekende is wei Boiga dendrophila. 
Deze soort wordt in N ederfand het meest 
gei'mporteerd. Hij komt voor in Zuid-Tha i
land, Malakka, Sumatra, de l ndo-Australi
sche Archipel en de Philippijnen. Hij heeft 
in deze gebieden o.a. de namen , ular bu
rong" en , ular tjin tjin mas". 
Biotoop: mangrove bossen, regenwoudach
tige gebieden in de omgeving van rivieren. 
Uiterlijk: lengte tot 240 em, aantal ventralen 
202 tot 239, subcaudalen 89-ll 0, aantal 
rijen schubben midden op het lichaam 21-23, 
de anale schub is gedeeld. 

Fig . 1. Bolga dendrophila melanota. Foto: Van 
R i e I. 
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Kleur: diepzwart of blauw-zwart, de boven
lipschilden zijn geel en zwart omrand. Ver
der is het gehele lichaam met gele banden 
getekend. 
Boiga zijn echte nachtdieren. Het zijn 
opistogliefe slangen: 2 tanden aan de achter
zijde van de bovenkaak z ijn vergroot en 
voorzien van diepe groeven aan de voor
zijde, waardoor een zwak gif geleid wordt. 
Het voedsel bestaat in de natuur voorname
lijk uit vogels, hagedissen en slangen. 

HET TERRARIUM 

Het terra rium waar ik Boiga dendrophila in 
verzorg heeft een redelijk hoge luchtvochtig
heid: overdag ± 75 % , 's nachts als de lam
pen uit zijn is deze luchtvochtigheid natuur
lijk iets hager. 
Het grootste gedeelte van de bodem bestaat 
uit een waterbak, daar overheen hangen te
gen de achterwand grillige heggetakken. Er 
staan een paar planten in zoals Ficus ben
jamini, Croton en Sansevieria. 
De tempera tuur is op het warmste punt 30° 
C, onder in het terrarium ongeveer 24° C. 
's Nachls zakt de temperatuur nooit onder 
de 22° c. 

DE DI EREN 

Zelf bezi t ik I exemplaar van Boiga dendra
phi/a melanota, de ondersoort die verspreid 
is in Thailand, het Maleisisch schiereiland en 
Sumatra. Het is een ongeveer 182 em lang 
9 met een gewicht van 11 60 gram. Dit 9 
kwam 15 augustus 1974 in mijn bezi t en zit 
vanaf die tijd in bet beschreven terra rium. 
Ze ligt overdag a ltijd hoven in bet terrarium 
tussen de takken, maar zod ra het Iicht uit 
gaat komt ze direkt in aktie. 
De heer T. v a n L ees t bezit vanaf 29 
augustus 1974 een 169 em lang cf. Het cf 
is -~uidelijk slanker dan het 9· 
MIJn exemplaar (dus bet 9> weigerde in bet 
begin muizen, dus ik gaf de slang steeds vo
geltjes te eten, die ineens werden gegrepen. 
Pas na 2 maanden begon de slang muizen te 
eten. Het cf van de beer V a n L e e s t 
nam meteen muizen aan. 



Van 4 t/m 15 juni 1976 werd dit cJ bij mijn 
S? gezet. Ik heb de dieren nooit zien paren, 
maar dit is begrijpelijk omdat dit ongetwij
feld 's nachts is gebeurd. Rond 20 juli zag ik 
het S? duidelijk dikker worden. De slang 
vervelde 22 juli en nam daarna geen voedsel 
meer aan. 
Het water werd uit de waterbak gehaald en 
hierin werd vochtig Sphagnum gedaan waar 
de eieren in gelegd konden worden. Op 7 
augustus werden in de morgenuren 10 
prachtige, ongeveer n em lange eieren ge
legd in het vochtige Sphagnum. 's Avonds 
werden er door de slang weer 2 muizen 
gegeten. 
De eieren werden uit het terrarium gehaald 
en in een vochtige omgeving gelegd (zie voor 
de broedmethode o.a. Van R i e I, 1976). 
De temperatuur had ik op 30° C gehouden. 

HET UITKOMEN VAN DE EIEREN 

4 eieren beschimmelden en waren weggerot. 
Het uitkomen van de overige 6 eieren duur
de erg lang, ik kon in literatuur hierover ook 
niets vinden. 
Op 20 oktober heb ik een poreus geworden 
ei opengemaakt en hierin zat een levend 
jong slangetje dat de volgende dag stierf. Op 
6 november zat in 1 ei een scheurtje. Toch 
heb ik het slangetje 7 november er verder 
uit moeten helpen. 
Aan de 4 overige eieren was op 8 november 
nog niets te zien. Daarom heb ik deze eieren 
op 8 november een beetje opengeknipt. Er 
zaten levende slangetjes in, die er de zelfde 
dag nog uit kwamen. 
Een diertje vervelde op 7 december, de 4 
andere late r op verschillende dagen. 
De lengte van het eerst geboren diertje was 
41 em, het gewicht 12,5 gram (gemeten en 
gewogen op 20 december), de slangetjes 

Fig. 2. Bolga dendrophlla melanota, het eerste jong 
komt uit het ei. Foto : V a n R i e I. 

Fig. 3. Bolga dendrophlla melanota, een van de 
j ongen 10 dagen oud. Foto: Van L ees t. 

hadden toen nog niet gegeten. Voor jonge 
muisjes hadden de slangetjes geen belang
stelling, maar wei in een hagedisje dat ik 
la ter aanbood. 

SAMENVA TTING 

Van 4 t/m 15 juni 1976 werden twee Boiga 
dendrophila melanota bij elkaar gezet. Op 
7 augustus werden de eieren gelegd, die uit
kwamen op 7 en 8 november. 
Boiga dendrophila is door zijn uiterlijk een 
prachige slang in het terrarium, maar voor 
iemand die graag bewegelijke slangen wil 
houden is hij niet aan te bevelen, omdat hij 
aileen 's nachts aktief is. 

SUMMARY 

Two adult Boiga dendrophila melanota were 
put in one terrarium during June 4-June 15. 
August 7 the female produced 10 eggs. The 
first ha tched November 6, 4 others hatched 
November 8. Length of the young ones 41 
em, weight 12,5 g. 

Llteratuur: 
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Een methode voor het succesvol opkweken 
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uitstellen van de metamorfose - de voortplantings
prikkel - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Reeds enkele malen werd in Lacerta en an
dere tijdschriften melding gemaakt van 
mislukkingen bij het opkweken van amfi
biei:Harven. De moeilijkheden waren vooral 
bet afsterven van bevruchte eieren, sterfte 
van de larven, slechte of gedeeltelijke me
tamorfose en misvormingen van de uitge
komen kikkers of padden. 
Enige jaren geleden heb ik eens wat expe
rimenten verricht aangaande deze proble
men en hieruit is bij mij een methode ge
groeid waarmee ik de meeste moeilijkhe
den op een gemakkelijke manier kan ver
mijden. Graag wil ik deze methode ter dis
cussie voorleggen aan de belangstellende 
kwekers van amfibieen. Hierbij geef ik de 
resultaten van mijn proefjes. 

VOEDSEL 

Een van de eerste experimenten die ik heb 
uitgevoerd, was het testen van wat voor
voedsel bet beste voldeed bij het opkwe
ken van de larven van Rana temporaria, 
Gastrotheca marsupiata en Pelobates cui
tripes. De volgende voedselsoorten, be
schreven in de literatuur, werden getest: 
gedroogde brandnetels, gedroogd en gehakt 
stro, gedroogde waterplanten en algen, 
verse waterplanten en algen, gedroogde ba
naneschillen, gedroogd siervisvoedsel en 
bier en torulagistvlokken. Elke voedsel
soort werd getest met 50 larven, aile ge
houden in hetzelfde water (leidingwater), 
bij kamertemperatuur en met dezelfde 
licbtinval en lichtsterkte. De groep larven 
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die gevoerd werden met verse water
planten en algen dienden als 'standaard' 
voor vergelijking, aangezien dit voedsel 
waarschijnlijk nog bet beste overeenkomt 
met het natuurlijk voedsel. 

RESULT A TEN 

De met gedroogde bananeschillen en ge
hakt stro gevoederde larven waren na de 
eerste week reeds dood en niet gegroeid. 
Aile andere soorten voedsel voldeden goed. 
De met gedroogde brandnetels gevoerde 
larven overleefden het experiment voor 
68 %. Ze metamorfoscerden maar waren 
22 % kleiner dan de vergelijkingsgroep die 
gevoederd was met verse waterplanten. De 
groep gevoederd met gedroogde waterplan
ten en algen overleefde bet experiment 
voor 76% maar was gemiddeld 10% 
kleiner. 
Van de vergelijkingsgroep overleefde 88 % 
het experiment. Hun grootte, 32 mm ± 
6 mm, werd als standaard aangenomen. De 
larven gevoederd met gedroogd siervis
voedsel overleefden voor 88 % het experi
ment en hadden dezelfde grootte als de 
vergelijkingsgroep. Aile genoemde larven 
metamorfoseerden op dezelfde tijd, binnen 
een week. Deze tijd kwam overeen met het 
tijdstip waarop de larven metamorfoseer
den in de vijver bij Antwerpen, waaruit ik 
mijn Rana temporaria larven voor het ex
periment gevangen had. 
De larven gevoederd met bier- en torula
gist overleefden het experiment aile (1 00%) 
ze waren gemiddeld 42 % groter dan de 
vergelijkingsgroep. Hun metamorfose viel 
12 dagen vroeger. Deze groep vertoonde 
geen misvormingen (verkorte onderkaak, 
slecht ontwikkelde of afwezige voorpoten), 
van aile andere gemetamorfoseerde larven 
vertoonden 18% misvormingen. Deze proe
ven overtuigden mij volledig: het meest 
geschikte voedsel om kikker- en paddelar
ven mee op te fokken is bier- of torulagist. 
Het enige nadeel bieraan verbonden was, 
dat het slechts in zeer kleine boeveelbeden, 
maar wei dikwijls gegeven moest worden. 



Het zonk namelijk vrij snel naar de bodem 
en vertroebelde het water erg indien het 
niet opgegeten werd. Het andere voedsel 
bleef op het water drijven en werd na eni
ge tijd opgegeten zonder het water erg te 
vertroebelen. Bij aile proeven werden aile 
larven elke week geteeld en gemeten. Hier
bij werd ook het water ververst. Er werd 
getracht ongeveer gelijke hoeveelheden 
voedsel te geven in elk aquarium. 

ZOUT IN HET WATER 

In de literatuur wordt vermeld dat eieren 
of larven soms plotseling gingen schimme
len door de waterschimmel Saprolegnia. De 
eieren en larven werden plotseling bedekt 
met een wit beslag en stierven aile af. 
Uit de aquariumwereld zijn een groot aan
tal chemicalien bekend die schimmelwerend 
(fungistatisch) of schimmeldodend (fungici
de) werken. De meest gebruikte stoffen 
zijn mercurochroom, methyleenblauw, ma
lachietgroen, trypaflavine, gentiaanviolet en 
keukenzout. De meeste produkten voldeden 
als profylactischc maatregel niet bij amfi
bieen, aangezien ze na enkele dagen werden 
afgebroken en verdwenen waren. Ofwel de 
larven stierven doordat ze nict hestand wa
rcn tcgen de hoge doseringen, nodig om 
de ·schimmcls te doden. 
Het enige produkt dat bruikbaar is geble
ken is keukenzout. Nu, na twee jaar vol
doet het bij mij nog voiiedig. lk heb nooit 
meer schimmel gekregen bij een concentra
tie van 0,1 % keukenzout. Zowel de eieren 
als de Jarven ondervonden van dit zoutge
halte gcen hinder en alles verliep normaal. 
Bij reeds aangetaste eieren of larven kan 
men het zoutgehalte opdrijven tot 0,2 a 
0,4%, maar bij mij gaf dit slechts ge
deeltelijk resultaat. Hoger dan 0,6 % mag 
men het zoutgehalte niet opvoeren om
dat dit dodelijk is. Ik ben altijd een oplos
sing van 0,1 % blijven gebruiken. Het 
water bleef lange tijd helder en behoefde 
slechts om de 14 dagen ververst te worden 
(ca 50 larven in 4 liter). 

EEN AQUARIUM VOOR DE LARVEN 

De larven werden opgefokt in een normaal 
aquarium met een inhoud van 4 a 5 liter. 
Het is uitgerust met luchtpomp en binnen-

filter. Op de bodem komt een laag gewassen 
en gesteriliseerd Rijnzand van ongeveer 
1 em hoog. Er is geen bijkomende verlich
ting of verwarming. De bak wordt gevuld 
met gewoon leidingwater, waar 0,1 % keu
kenzout in is opgelost, en op kamertempe
ratuur gehouden. Als de zuurtegraad (pH) 
niet tussen de 6,5 en 7,2 lag, werd bet 
water ververst. 
De Iarven werden uitsluitend gevoederd 
met gedroogde bier- of torulagistvlokken. 
Dit kregen ze twee keer per dag. Indien de 
eerste portie niet helemaal opgegeten was, 
werd de tweede voedselbeurt overgeslagen. 
Deze methode had steeds een regelmatige 
ontwikkeling van de larven tot gevolg en 
een normale metamorfose. Persoonlijk ge
loof ik dat een te hoge temperatuur (ook 
bij tropische kikkerlarven) de groei te 
zeer versnelt, waardoor misvormingen ont
staan, net als bij reptieleeieren die op een 
te hoge temperatuur zijn uitgebroed. 
Zodra de metamorfose begon, liet ik een 
stukje kurkschors in het aquarium drijven, 
waarop de diertjes zich dan verzamelden. 
Deze konden dan gemakkelijk gevangen 
worden en overgebracht naar een terrarium. 

VOEDSEL YOOR GEMETAMORFO
SEERDE KIKKERS 

Zodra de larven metamorfoseren en de jon
gc kikkertjes of padden aan land kruipen 
bcgint een zeer moeilijke periode voor de 
verzorgers: het verstrekken van voedsel aan 
het jongbroed. Aangezien in de meeste ge
vallen het aantal diertjes gr:oot is, kan men 
moeilijk uitsluitend gebruik maken van 
voedselkweken, aangezien de enorme vraat
zucht van de jonge dieren zeer snel de 
voedselkweek te gronde richt. Men is daar
om in de meeste .gevallen veplicht bij te 
vocren met weideplankton en allerlei kleine 
insekten uit de natuur, ofwel de dieren te 
verdelen onder andere liefhebbers. 
Het probleem begint pas echt als de larven 
beginnen te metamorfoseren in een periode 
dat er in de natuur geen of slechts zeer 
weinig insekten zijn. Deze periode valt in 
de meeste gevallen van eind oktober tot 
half maart. Gedurende deze maanden kan 
men dan ook aan bet jongbroed niet vol
doende voedsel verstrekken met aile ge
volgen vandien. Ook komt bet voor dat de 
gedane planning niet helemaal klopt en de 
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voedselkweken nog niet helemaal aan de 
gang zijn als de jonge amfibieen komen. 
Dit probleem heeft zeker reeds iedere ter
rariumliefhebber die amfibieen houdt mee
gemaakt. Een natuurlijke oplossing voor dit 
probleem is het vroeg genoeg opzetten van 
enorme voedselkweken. Maar vooral de 
nodige fruitvliegenkweken die in het be
ginstadium nodig zijn, vragen een enorme 
produktie, veel tijd, werk en ruimte. 

HET UITSTELLEN VAN DE 
METAMORFOSE 

Er bestaat evenwel een onnatuurlijke op
lossing die echter zeer elegant is: men stelt 
de metamorfose eenvoudig uit tot een tijd
stip dat u het beste past. Dreigen de larven 
uit te komen in de winter, dan wacht men 
met ze te Iaten metamorfosere tot de lente. 
Zijn de voedselkweken nog niet op gang, 
dan nog maar enkele weken wachten. Ge
durende de vakantie Iaten we geen larven 
uitkomen, we wachten tot na de vakantie. 
Dit systeem heeft volgens mij twee fantas
tische voordelen: ten eerste blijven de die
reo zolang ze nog niet gemetamorfoseerd 
zijn planteneters (gist), wat als voedsel geen 
probleem met zich meebrengt. Het tweede 
voordeel is, dat de dieren intussen blijven 
groeien, zodat ze na de gekontroleerde me
tamorfose aanstonds groot voedsel kunnen 
eten, zoals vleesvliegen, volwassen wasmot
ten en wasmotlarven. 
Zo'n regeling sprak mij daarom sterk aan, 
dus proberen. De procedure is. zeer een
voudig. Men houdt de larve in een 0,005 % 
kaliumperchloraat (KCI04) err 0,1 % keu
kenzout oplossing. Om de metamorfose in 
te leiden vervangt men de bovenstaande 
oplossing door uitsluitend 0,1 % keuken
zout· en binnen de 12 dagen zijn aile larven 
gemetamorfoseerd. 
Bij mij was het resultaat fantastisch: ik 
heb op deze manier zonder moeilijkheden 
de metamorfose wei twee maanden uitge
steld, om daama een gekontroleerde start 
te geven aan de metamorfose. Die had dan 
binnen de 12 dagen plaats alsof er niets 
gebeurd was. 

DE VOORTPLANTINGSPRIKKEL 

Een belangrijke faktor in het automatisch, 
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op recept kweken van ambifieen, is de 
voortplantingsprikkel. Als we die konden 
programmeren, zouden er in korte tijd gro
te hoeveelheden kikkers en padden onder 
terrariumhouders verdeeld kunnen worden. 
Maar de prikkel moet nog steeds van de 
dieren zelf komen. Het enige wat wij als . 
terrariumhouders kunnen doen, is de dieren 
zo proberen te houden, dat hun natuurlijk 
milieu geevenaard wordt, waardoor de 
voortplantingsprikkel tot stand komt. 
Het is uit de literatuur bekend, dat aan 
een aantal ambifieesoorten deze prikkel 
kunstmatig gegeven kan worden. Door 
middel van hormooninjekties is het bij
voorbeeld gelukt om duizenden Xenopus 
/aevis te kweken, evenals enkele andere 
soorten. Aangezien deze experimenten 
moeilijker zijn en Ianger duren dan de 
vorige, zullen er nog wei enkele jaren 
verstrijken voordat ook in onze hobby 
amfibieen op bestelling gekweekt worden. 
Mijn toekomstideaal .is dan ook, dat er 
ooit geen ambifieen uit de natuur meer 
zouden worden gevangen, in een ideate 
situatie waarin aile voor de liefhebberij 
benodigde amfibieen enkel nog van gespe
.:ialiseerde kwekers komen. 

SUMMARY 

The author recommends the use of beer
and torulayeast for maximum yield in rais.
ing anuran larvae. 0,1 % kitchensalt solu
tion was applied to avoid moulding of eggs 
and larvae. 0,005 % KCI04 solution was 
used to delay metamorphosis if required. 
The ·author recommends extension of labo
ratorytechniques in breeding amphibians to 
provide terrariumkeepers with pets. In this 
way the use of wildbome amphibians 
should be limited. ,_: 
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Fig. 1. Anolls aeneus 0 op een tuinmuurtje ergens in Port of Spain Foto: M o o n e n. 
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TRIN IDAD EN TOBAGO 

In verband met mijn werk werd ik geduren
de de maanden november en december 
1976 gestati oneerd op Trinidad. In mijn 
vrije uren en in d e weekeinden was ik in 
staat verschillende reptielen en amfibieen 
in de vrije natuur gade te slaan. 
Het eiland Trinidad met een oppervlakte 
van 1863 mijJ2 ligt vlak voor de Orinoco
delta (Venezuela) aan de noord kust van 
Zuid-Amerika. Het vormt samen met het 
eiland Tobago dat een oppervlakte heeft 
van 116 mijJ2, van oorsprong deels vul
kanisch deels koraalformatie, is en dat op 
een afstand van slechts 20 mijl ligt, een 
onafhankelijke republiek. Er Ieven onge
veer 1 250 000 mensen van hoofdzakelijk 

Afrikaanse en Indiase afkomst, die dage
lijks met een enorm aantal auto's de we
gen op het gekultiveerde deel van het ei
Iand verstoppen. 
Het !age en relatief vlakke gebied aan 
de westkant van het eiland is grotendeels 
in kultuur gebracht met o.a. suikerriet. De 
bergen in het binnenland zijn van · vulkani
sche oorsprong, vrijwel onbewoond en be
groeid met primair bos. In de daten zijn 
snel stromende beken. Soms doet het 
landschap wat Ardennen-achtig aan met zijn 
groen, zijn kronkelige wegen en rotshelling
en, overigens uiteraard zonder naaldbomen. 
De bergtoppen aan de noordkant bereiken 
hoogten tot ca 400 m, de bergketen zet zich 
op het nabij geiegen kontinent voort. 

DE DIERENWERELD 

De fauna van Trinidad doet meer kontinen
taal dan Caraibisch aan. Vele soorten klei
nere en ook grote zoogdieren van de bossen 
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Fig . 2. Anolls trlnllatls 9 Foto: M o o n e n. 

van Venezuela en de Guyana's zijn er te 
vinden, zoals het boshert, het bosvarken, de 
ocelot en twee soorten apen waaronder de 
rode brulaap. Eenmaal werd er een tapir 
geschoten, maar over de herkomst daarvan 
zijn de meningen verdeeld. 
Ook de grote reptielen zijn vertegenwoor
digd : de groene leguaan, Iguana i. iguana, 
de grote teju, Tupinambis nigropunctatus, 
de anakonda, Eunectes murinus gigas, de 
tapijtslang, Boa c. comtrictor, de brilkaai
man, Caiman sclerops alsook de woudschild
pad, Geochelone denticulata. 

Opvallende vogels zijn de papagaaien, soms 
te zien in oude bomen in de hoofdstad Port 
of Spain; verder de talrijke niet schuwe 
bruine pelikanen overal langs de rotsachtige 
kust, de algemene koereigers en de rode 
ibissen in de zwampen en de mangrove
bossen. 

D E HAGEDISSEN 

De ameiva, Ameiva ameiva tobagana, is in 
Port of Spain makkelijk waar te nemen 
rond de " Savanna", een groot sportterrein 
nabij het centrum, en in de Botanical Gar
den. In grootte en bouw lijkt dit dier op de 
uit Suriname bekende A me iva a. ameiva, 
maar ze z ien er qua kleur vee) somberder 
uit dan deze grasgroene en blauwe dieren. 
Vooral c:Je volwassen mannen zijn vee! don
kerder olijfbruin tot bruin, de koppen zijn 
soms bijna zwart. De gewoonten van beide 
ondersoorten leken me vrij identiek : ze 
scharrelen de hele dag bedrijvig rond in 
het gras, ook op het heetst van de dag, ja
gen elkaar met grote snelheid na, en 
vluchten bij gevaar het voorlijf oprichtend, 
hoofdzakelijk gebruik makend van de ach
terpoten. Yolgens Han s B o o s, een van 
mijn gidsen op Trinidad en een groot rep
tielenkenner, is deze ondersoort op Tobago, 
waar hij ook voorkomt (en zijn naam aan 
dankt) forser en donkerder dan op Trini
dad. 

A no/is aeneus is een immigrant, vermoede
lijk afkomstig van Grenada of van de Gre
nadines, waarvan het domein op Trinidad 
zieh naar men zegt nog steeds uitbreid t. 



Fig . 3. Gonatodes ceclllae o Foto: M oone n. 

Volgens ke nners zouden de exemplaren 
van Trinidad het meeste lijken op die van 
het eilandje Bequia. 
A no/is aeneus is uiterst variabel in kleur, 
de romp is geelachtig/buin gemarmerd met 
talrijke kleine vlckjes en streepjes in de 
kleuren Iicht- donker- en blauwgroen. De 
parietaalschub is wit, de ooghuid wisselt al 
naar de gemoedstoestand van het diertje 
tussen Iicht- en donkergrijs. De keclwam 
is geelgroen met rijen geel-witle schubbe n, 
met daartussen soms donkere banden. De 
buik is effen vaalgeel. 

Bij een volwassen d mat ik een kop-romp
lengte van 7 em e n een staart van 10 em. 
De 22 zijn kleiner en slanker. A no/is 
aeneus komt voor in verschillende tuinwij
ken van Port of Spain, verder in de omge
ving van Arima, Couva en San Fornando. 
Hij houdt zich bij voorkeur op in de strui
ken en op tuinmuurtjes nabij st ruiken. In 
de populaties trof ik a ltijd ta lrijke 22 aan, 
het leek a lsof zij talrijker waren dan de d d, 
maar exacte tellingen heb ik niet gemaakt. 
Wanneer er een overvloed aan stru iken is, 

zoals in de botanische tuin, of in de dieren
tuin, ontbreken zowel Anolis aeneus als de 
andere immigrant: Anolis triniratis. Het kan 

Fig. 4. Gonatodes ceclllae 9 l et op de bij emotie 
opgekrulde staart Foto: M o o n e n. 
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zijn dat uitgestrekte struikages een habitat 
vormcn voor de talrijke s langcsoorten van 
Trinidad, waardoor hier gecn A no/is-popu
laties kunnen ontstaan. 

De fraaic Anolis trinitatis wordt ongeveer 
even lang als Anolis aeneus, maar is slan
ker van bouw. Oorspronkclijk komt deze 
soort van St. Vincent. Op Trinidad is hij 
talrijk in San Fernando en omgeving; ver
der zijn er enkele kleine populaties in Port 
of Spain e n St. Augustin. In een struik zijn 
soms cxempla ren van zowcl Anolis aeneus 
als Anolis trinitatis te vindcn, ook kruis in
gen worden· waargcnomcn maar dcze schij
nen onvruchtbaar te zijn. 

Vooral de volwassen d d van A. trtmtatis 
zijn prachtig gemarmerd met blauw, groen, 
lichtgroen, bruin en oker op de rug en de 
flanken. Kop en staartwortel zijn metaal
gla nzend groen, blauwgroen of blauw. De 
ooghuid is blauw, bij emotics tot bijna 
zwart. De keelwam is vaal gcelgrijs met 
Iichte blauwgroene schubben en een geel
achtige rand. De buikzijde is gemarmerd in 
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Fig. 5. Gonalodes vlttatus &. Foto : Van Me e U· 
wen. 

blauw en geel. 
Ook dcze anolissoort is va riabel in kleur; 
bovcnstaande beschrijving slaat op de die
reo die ik aantrof in Port of Spains bui ten
w.ijkcn. Van San Fernando vermelden 
H a n s en J u I i u s B o o s exemplaren die 
fel gecl gckleurd kunnen zijn. De tengere 
vrouwtjcs zijn heldergrocnc haged isjes met 
een fclblauwe ooghuid . 

T ijdcns een lang, regenachtig weekend op 
Tobago zag ik tweemaal een d van de forsc 
A no /is richardii richardii. De eerste woonde 
op ecn dikke knoestige boom op een berg
weidc met runderen. De boom was dicht 
bcgrocid met grote Tillandsia. Het andere 
exemplaa r leefde op een boom boven een 
beck d ichtbegroeid met Til/andsia en 
andere Bromeliacaeen en varcns, een voch
tige r en schaduwri jkere omgcving. Ze wa
rcn schuw en door het donkere weer moei
lijk tc fo tograferen. Bij gunstiger weersom
standighcdcn zal men ongetwijfeld meer 
van dczc olijfgroene, met een brede gcle 



lengtestreep getooide anolis te zien ki jgen . 
Volgens mijn informatie zijn ze op Tobago 
plaatselijk zeer a lgemeen. 

De meeste oude knoestige bomen in de par
ken van Port of Spain worden bewoond 
door de kleine bonte daggekko Gonatodes 
vittatus. Meestal zitten ze op ongeveer een 
meter hoogte. Vaak bewonen verseheidene 
paartjes een boom, die dan in territoria 
verdeeld is. Bij gevaar vluehten ze in sple
ten van de schors, maar met wat handig
heid zijn ze makkelijk te vangen. waarbij 
men wei moet oppassen de tere huid niet 
te beschad igen. 

Het d wordt ongeveer 7Yz em lang. De 
kleur is bruin tot okergeel met een brede 
witte zwart omzoomde band van de neus 
tot de staartpunt. De vrouwjes zijn grijs 
tot grijsbruin met talrij ke Iichte en donkere 
stipjes, die soms een patroon vormen. 
lk zag ze ook op tuinmuren en rotswandjes, 
soms vindt men ze ook binnen de huizen. 

Fig . 6. Gonalodes cf. ceclllae, Foto: M o on en. 

Op een rotswand in het binnenland vonden 
we de prachtige Gonatodes ceciliae d ie bij 
onze nadering in een der talrijke rotsspleten 
vluchtte. Toen we met dunne takjes aile 
spleten en holen controleerden, kwam er op 
een stuk wand van 25 m Iengle een interes
sante collectie dierlijke specimina tevoor
schijn : rode zoetwaterkrabben, grote bruine 
harige vogelspinnen met oranje tenen ; Plica 
plica en twee 99 Gonatodes ceciliae. Ze 
waren mooi getekend met een gecompli
ceerd patroon van vlekken en st reepjes, 
over de rug loopt een lichtere band. Op
vallend was, dat ze bij emotie de staart, 
waarvan de onderzi jde wit is, omhoog krul
len. Mogelijk om ecn belager, bijv. een vo
gel, naar de staart tc Iaten pikken, zodat de 
dan voormaligc eigenaar een goed heen
komen kan zoeken. Het cf, dat we later 
vonden, was een d er fraaiste gekko's die ik 
ooit zag, h ij doet in. kleurenrijkdom aan 
een Phelsuma den ken . Hij is tot 10 em lang, 
wat groot is voor Gonatodes, met een oker
gele tot roodbruine, soms rode grondkleur, 
met witte zwartomrande vlekken en hals
band. De buik, de flanken en de onderzijde 
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Fig. 7. Kunstmatig bergmeer, biotoop voor o.a. 
Caiman sclerops en Corallus enydrls. Foto: 
Moone n. 

van de staart zijn geel. Volgens waarnemin
gen van H a n s 8 o o s leggen de <? <? de 
eieren soms generaties lang op dezel~de 
plaats, waar dan scherfjes van tientallen 
eieren te vinden zijn. 

Slechts eenmaal vonden wij op een huis in 
het hoogland, de kleine zeldzame Gollato
des llllmeralis, die volgens de gebroeders 
8 o o s onmiddellijk te herkennen is aan d~ 
witte neuspunt. Het diertje was ons te vlug 
af, waardoor we het niet nauwkeurig kon
den meten en beschrijven, maar de witte 
neuspunt moet een duidelijk determinatie
kenmerk vormen. 

Op een oude gespleten telefoonpaal woon
den twee Thecadacty lus rapicauda. Ze le
kcn me slanker en effender van huid dan 
de forse, ruwe, fraai gemarmerde exem
plaren van deze soort die ik van Suriname 
ken. Onder een betonnen brug vond ik er 
nog een; die vorstelijk sliep in het dikke 
web van een oud spinnenest; door het 
weefsel hcen leek hij op een dikke cocon. 

Zoals op vele plaa~sen in de tropen, starten 
ook hier 's avonds de bleke geelachtige gek
ko's, H emidactylus mabouia, hun aktivitei
ten zowel binnen- als buitenshuis. Bij voor
keur houden ze zich op nabij lampen, die 
uiteraard een grote schare insekten aan
trekken. 

DE SLANGEN 

Tijdens gesprekken met natuurliefhebbers 
in Port of Spain vie! herhaaldelijk de naam 
van de Rainb6wboa (Epicrates cenchris). 
Ik kreeg de indruk dat ze op Trinidad ze
ker in de geciviliseerde zone talrijker zijn 
dan in Suriname, waar ik in 4 jaar tijd 
slechts twee waarnemingen kon noteren. 
(A. Abu y s). 
H a n s B o o s bevestigde dat ze tot in de 
buitenwijken van Port of Spain worden aan
aangetroffen, bij voorkeur onder planken 
onder oude houten huizen. In de Zoo van 
Port of Spain zag ik fraai.e jonge regen
boogboa's uit een worp van 23 die daar op 
27 juli 1976 waren geboren. 
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Een der jagers waar ik mee sprak zei me 
gemakkelijk aan een exemplaar te kunnen 
helpen, en bezorgde me inderdaad kort 
voor mijn vertrek een mooie halfwas £pi
crates. 

De gebroeders H a n s en J u I i u s 8 o o s 
vertelden me dat het ook mogelijk zou zijn 
de Cook's boa (Coral/us enydris cookii) te 
zien te krijgen. 
We roeiden daartoe tangs de oevers van 
een kunstmatig bergmeertje en verdeelden 
onze aandacht tussen de vogels, kaa imans 
en epiphyten cnerzijds en de boonkrui
nen bovcn de oever anderzijds. 
De Cook's boa houdt zich graag boven 
het water op, dat weet ik ook van Surina
me, maar het leek me toch sterk dat we ze 
zo gemakkelijk te zien zouden krijgen. Maar 
na een half uurtje wees Han s Boos 
me op een bal in het bladersilhouet tegen 
de Iucht en zei simpel : " Cooki, easy to 
catch". Die dag zagen we nog 5 Cook's 
boa's die aile op hoogten tussen de 3 en 
7 meter in fijn bebladerde boomtakken bo-
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ven het water hingen, en als een donkere 
bal tussen de bladeren te herkennen zijn. 
De soort is bekend als gemakkelijke eter 
en gezien de rijkdom van deze populatie 
besloten we er twee te vangen. 
De taktiek is simpel: een man gaat aan wal 
en klimt in de boom tot de tak waarop 
zich een slapende Cooki bevindt. 
De twee man in de boot roeien terug tot 
onder de tak van de Cooki. De boomklim
mer begint nu aan de tak te schudden. 
De slang ontwaakt en begint meestal te 
kruipen; blijft hij op een plaats dan wordt 
hij door het gooien van stokjes vanuit de 
boot tot grotere aktiviteit gedwongen. 
Kruipt hij in de richting van de boomklim
mer, dan kan deze 6f de slang vangen 6fwel 
hem met een stok in het water wippen op 
een moment dat de staart van de slang geen 
grip op de takken heeft. 
Blijft de slang aan het einde van de tak, 
dan laat hij zich bij vee! misbaar van de 
boomklimmer meestal op het Iaatst in het 

Fig. 9. Een zwarte bol van de Cook's boa. 
(geen representatieve foto voor de soort, maar een 
exakte weergave hoe ze door ons werden waarge
nomen). Foto: M o o n e n. 
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water vallen. De twec in de boot, die inmid
middels bedolven zijn onder een regen van 
dorre bladeren, micren en termieten kun
nen haar gemakkelijk uit het water vissen. 
De twee slangen die wij zo vingen bcten fel 
om zich heen. maar lieten zich late r in het 
terrarium in Suriname wei aanraken. 
De dieren waren 150 en 170 em lang en ef
fen koperbruin van kleur met een mooie 
regenboog glans. 
Volgens H a n s B oos hebben ongeveer 
aile Cook's boa's van Trinidad deze effen 
kleur, in tegenstelling tot de Cook's boa's 
die bekend zijn van Suriname en Grenada, 
waarvan er bijna geen twee gelijk blij ken te 
zijn, en die fraaie tekeningen hebben in aile 
kleuren van wit/zwart, geelachtiglbruin, of 
rood/bruin en groen. B o o s toonde mij 
dia's van een worp Coral/us van Grenada 
waarvan de jongen tenminste 5 verschillende 
kleurpatronen hadden. J u I i u s B o o s be
schreef voor het eerst Coral/us enydris van 
Tobago, waar ze volgens eerdere publicaties 
niet voor zouden komen. 
Yoor algemene informatie is het vermel
denswaardig dat Corallus caninus tot op 
heden nog niet op Trinidad gevonden is, 



Fig. 10. Corallus enydrls, dit exemplaar was ken
nelijk aan het uitrusten van een omvangrijk maal. 
Foto: M o o n e n. 

hetgeen verwonderlijk schijnt omdat de 
andere boasoorten uit het nabije Venezuela 
er wei gevonden worden. 

DE KAAIMANS 

In het bovenvermelde meertje woonden 
verschillende volwassen Brilkaaimans (Cai· 
man sclerops) die niet erg schuw waren en 
bij onze nadering met trage staartbewegin
gt:n weg zwommen. 
Op Tobago Ieven ook Kaaimans, maar deze 
schijnen slechts tot een meter lang te wor
den volgens waarnemingen van de gebroe
ders Boos. 

NABESCHOUWING 

De eilanden Trinidad en Tobago bieden 
voor de terraria/natuurliefhebber vele mo
gel ijkheden, ook op het gebied van Brome· 
liacaeen en Orchideeen. Er Ieven ook ver
schillende leuke kleine kikkersoorten, 

Fig . 11 . Rotswand in de bergen. In de rotsspleten 
huizen rode zoetwater krabben (in het dal Is een 
beek), vogelspinnen, Plica plica en Gonatodes cecl
llae. Foto: Moone n. 
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waaronder Phyllomedusa en Colostethus 
In bet "seizoen" komen er zeeschildpadden 
aan land om eieren te leggen. Buiten de 
leefgebieden. van de rode ibis zijn er geen 

NAAMLIJST 

Namenlijst van enkele reptielen en amphi
bieen van Trinidad en Tobag_o volgens 

Soortnaam 

Boa constrictor 
Eunectes murinus gigas 
Corallus enydris cookii 
Epicrates cenchris 
Bothrops atrox 
Lachesis muta 
Ameiva ameiva tobagana 
Tupinambis nigropunctatus 
Thecadactylus rapicauda 
A no lis div. soorten 
Hemidactylus mabouia 
Polychrus marmoratus 
Gonatodes vittatus 
Geomyda punctularia 
Geochelone denticulata 
Caiman sclerops 

............ _ ·- Hyla crepitqns 
Bufo marinus 

SUMMARY 

Engelse naam 

Boa constrictor 
Anaconda 
Tree boa 
Rainbow boa 
Fer de Lance 
Bushmaster 
Zandolie 
Matte 
Woodslave 
Garden lizard 

Streak Lizard 
Galap 

The Caribbean island of Trinidad was visi
ted,.November and December 1976. Of the 
encountered reptiles records are given of 
their appearance and habitat. The author 
deals in this way with Ameiva a. tobagana, 
Anolis aeneus, Anolis trinitatis, Anolis r. ri
chardii (on Tobago), Gonatodes vittatus, 
Gonatodes ceciliae, Gonatodes humeralis, 
Thecadactylus rapicauda, Hemidactylus ma
bouia, Epicrates cenchris, Corallus enydris 
cooki, of which latter species an account 
of the way of caching is given, and Cai
man sclerops. Finally a list of the local 
and English navens of the native animals 
is given. 
The author wants to express feelings of 
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toeristische excursies naar het bergland, zo
dat de bezoeker is aangcwezen op de zccr 
vriendelijke Engels sprckcndc lokale bcvol
king. 

H a n s 8 o o s en Dr. V i c t o r Q u c s -
n e I, in zowel hct Engels als de lokale 
taal. Merk op dat enkele lokaal gebruikte 
dierennamen uit het Frans afkomstig zijn. 

Trinidad-spreektaal 

Macajuel 
Huilla of Huille 
Cascabel 
Jack of Rainbow boa 
Mapepire Balsain 
Mapepire z'nanna 
Zandolie 
Matte of Salipenter 
Woodslave .· 
Garden lizard 
Mabouia 
24 Hours 
Streak lizard 
Galap 
Morocoy, Tortoise 
Alligator 
Flying frog 
Crapoud 

gratefulness toward Mr. Hans and Julius 
Boos, Mr. Mitra Ramdwar, Mr. S. Basdeo 
en Mr. Kishmet Mohammed whose willing
ly granted help enabled him to visit the dif
ferent parts of the island. 

NASCHRIFT VAN DE REDACTIE: 

Gonatodes ceciliae is in de door ons ge
raadpleegde literatuur niet bekend van 
Trinidad, wei van bet aan Trinidad gren
zende Venezolaanse schiereiland Paria. Van 
de foto's is niet met zekerheid te zeggen 
of bet inderdaad om deze soort gaat. We 
zullen hierover nog verder met de auteur 
corresponderen. 


