
lacerta 

Mantella aurantiaca. 
Foto: Va n d c n N i c u w c n h u i z e n 

36e jaargang no. 4 
janua ri 1978 

n ederla n dse ver e nig ing v o o r h e r pet o logie e n terr a riumkunde 



,Lacerta' 
,Lacerta' 

Abonnement 
Subscription 

Ledenadministratle 
Membership 
administration 

Redactie 
Editors 

Secretariaat 
Secretary 

Penningmeester 
Treasurer 

lnlichtingendienst 
Information service 

Mededelingenblad 

Werkgroepen 
(secretariaten) 

50 

lacerta 
,Lacerta' is het maandblad van de Nederlandse 
Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. 
Het heeft ruim 1400 abonne's, waarvan ongeveer 
100 in het buitenland. Het grootste deel van de 
lezers is amateur op herpetologisch gebied. 
In principe komen aile soorten artikelen over 
amfibieen en reptielen voor opname in aanmer
king. De voorkeur gaat uit naar stukken over hun 
ecologie en ethologie (leefomgeving en gedrag) 
in de natuur en in gevangenschap. Bijzondere be
langstell ing bestaat er voor artikelen over de 
voortplanting van amfibieen en reptielen in het 
terrarium. 
De auteurs noch de fotografen ontvangen een ho
norarium, evenmin als de redactie en de andere 
medewerkers. Blad en vereniging maken geen 
winst. 

Het l idmaatschap van de vereniging houdt een 
abonnement in. Zowel de jaargang als het ver
enigingsjaar !open van ok1ober tot en met sep
tember daar op volgend. De contributie bedraagt 
I 33,- per jaar. 

A. B. VAN WOERKOM, VOLKERAKSTRAAT 19BIS, 
UTRECHT. 
Opgave van lidmaatschap, opzegging en adreswij
ziging schrifteli jk aan dit adres. lnformatiefolder 
en een aanmeldingsformulier op aanvraag. 

H. M. VAN MEEUWEN, Adres: ROODBORST
STRAAT 63, LEIDERDORP. 
G. M. M. FOEKEMA 
M. SPARREBOOM 
A. J . ZWI NENBERG 
C. S. GOUDA, Grafische verzorging 

0 . H. BLAAUW, BfLTSTRAAT 146, UTRECHT. 
Correspondentie voor hel bestuur van de ver
en iging te richten aan de secretaris. 

J. H. M. CORNELISSEN, GRAAF HENDRIK 
111-LAAN 127, BREDA. 
Betaling van de contributie aan de penningmees
ter door storting op postgi ro nummer 42 93 49. 

N. R. REIJST, KASTEEL ERENSTEINSTRAAT 29, 
MAASTRICHT. TEL. (043) 62 07 67. 
Beanlwoordt voor zover mogelijk vragen op het 
gebied van het terrariumhouden; verschaft des
gewenst de nog beschikbare uitgaven van de 
literatuurdienst, en Ievert de nog voorradige 
oude nummers of jaargangen van dit blad. 
Voor niet-leden is de prijs per los nummer 
Hfl. 4,-. Aile verzoeken om inlichtingen moeten 
vergezeld gaan van een antwoordposlzegel. 

E. F. ELZ INGA, DENNEBERG 15, BUNDE (L.). 
Annonces voor de rubrieken 'vraag en aanbod' en 
' kweekresultalen' en mededelingen over activi
leiten van de werkgroepen moeten naar d it adres 
worden gezonden. De kopij voor e lk nummer 
dient uiterlijk de 20ste van de voorafgaande 
maand ontvangen te zijn. 

Alkmaar: J. Dorhout, Werkendelslaan 86, Heiloo, 
tel. (072) 32732. Amsterdam : C. J. Winkelman, 
Malvastraat 33, Amsterdam, tel. (020) 272563. 
Dordrccht: secretariaat H. Fiolet, Patr ijsstraat 17, 
Zwijndrechl , tel. (076) 94136. Eindhoven: J. W. Th. 
M. Verhoeven, Burgemeester Mostermanslaan 
50, 5737 CH Lieshout, tel. (0 49 92) - 1927. 
's-Gravenhage: H. Overmeer, Van Aerssenstraat 
200, Den Haag, tel. (070) 55 62 26. Lelden : W. J. 
in ' t Veld Willemslraat 2, Leiden, tel. (071) 134691. 
Limburg: E. F. Elzinga, Dannenberg 15, Bunde 
(L.) , tel. (04461) 1726. Noorden: H. Tingen, Van 
Noordstraat 16, Hoogezand, tel. (05960) 37557. 

Lacerta 36, nr. 4, pp. 49- 64, januari 1976 
Lacerta 36, nr. 4, pp. 49- 64, January 1976 

,Lacerta' is a monthly publication o f the 'Neder
landse Vereniging voor Herpetologie en Terra
riumkunde' (Dutch Society for Herpetology). It 
has over 1400 subscribers, of whom about 100 live 
abroad. Most of i ts 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. 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. 
The society, as well as this journal, are non-profit 
making . No payment i s made to the authors or 
other contributors. 

Subscription includes membership of the Society 
and runs from October 1st to September 30st. 
Rates: D.fl 33,- per annum. U.S. S 15.00 outside 
Europe. With institutions publishing a magazine 
devoted partly or completely lo herpetology sub
scriptions may be exchanged. 

We ask you to direct your application tor 
subscription, change of address or term ination 
lo this address. 

Please send your manuscripls, in french, english , 
german or spanish, to the editors, who will care 
for t rans lation. 

Correspondence to the board of the society to be 
sent to the secretary. 

Payment of subscri ption through the Dutch postal 
clearance service nr. 42 93 49, cheque or money
order. 

Request for extra numbers or back numbers to 
be made to this service. Price per specimen for 
notmembers of the society: Hfl. 4,- + porti. 

Nljmegen: H. L. W. Hessel ing, Zwaneveld 1-27, 
Nijmegen, Rotterdam : A. op den Brouw, De Ge
nestetstraat 5, Ridderkerk, tel. (01604) 22292. 
Twente: F. W. H. Nijenbrink, Elfersstraat 20, 
Hengelvelde (post Goor) tel. (05473) 534. 
Utrecht: H. Fokkens, Waterweg 169, De Bill, tel. 
(030) 76 02 17. Zeeland en West-Brabant: P. v . 
Lierop, Weilustlaan 124, Breda. Kontaktpersoon 
van de Zaanstreek : C. Evertse, Dr. Boekenoog
straat 31, Krommenie, tel. (075) 66022. 

Dlensten, Blbllotheek: Bibliotheek van de Dier
geneeskundige Faculteit, Biltstraat 172, Utrecht 
Tel. (030) 715544. Herpetogeograflsche Dienst: 
W. Bergmans, Egelantiersgracht 31 II, Amster
dam. Llteratuurdlenst: N. R. Reijst, Kasteel 
Erensteinstraat 29, Maastricht, tel. (043) 620767 

Vertegenwoordlger voor Belgle vacature 

Vertegenwoordlger voor Suriname 
J. M. Moonen, David Simonstraat 305, Paramaribo. 



H. 0 o s tv e en 
Donkcrc 
Gaard 5-9 
Utrecht 

51 

Persoonlijke ervaringen met het rode kikkertje 
uit Madagaskar, Mantel/a aurantiaca 

lngezonden: september 1977 
Inhoudsoverzicht: Inleiding - vindplaatsen 
en biotoop - het houden in het terrarium 
- voortplanting - het kweken in ge
vangenschap - summary - literatuur. 

IN LEIDING 
Het rode kikkertje uit Madagaskar, 
lvlantella aurantiaca Mocquard, is de be
kendste vertegenwoordiger van bet genus 
Mantel/a; de andere twee soorten zijn 
Mantel/a betsileo (Grandi die r) en 
Mantel/a cowani Boule n g e r. Tussen 
1872 en 1880 zijn deze soorten door 
B o e t t g e r en G r a n d i d i e r beschre
ven onder de namen Dendrobates mada
gascariensis, D. betsileo en D. ebenaui. 
N o b I e heeft ze uit de Dendrobatidae 
gehaald en geplaatst bij de Ranidae. In 
1946 heeft L a u r e n t de onderfamilie 
·Mantellinae geschapen, waarin onderge
bracht zijn Gephyromantis, Mantidacty
lus, Trachymantis en Mantel/a, afkom
stig van Madagaskar, en Pseudophilautus 
uit Azie. Bovendien wordt er een Man
tel/a gevonden op bet eiland La Reunion 
<G u i be, 1964). 
Mamella aurantiaca is de enige egaal 
gekleurde Mantella. De kleur kan va
rieren tussen maisgeel en oranje-rood, de 
rug, nek en bovenkant van de kop zijn 
intensievcr van kleur dan de buik die 
enige tinten Iichter is. In de liesjes en 
op de achterkant van de dijbenen be
vindt zich een heldere rood-oranje vlek. 
Het oog is zwart. De vrouwtjes zijn wat 
Iichter van klcur, breder van vorm en 
worden tot 22-23 mm groot. Mannetjes 
zijn iets donkerder van kleur, hcbben een 
keelzak en worden tot 20 mm groot. Het 
mannetje laat een nogal vogelachtig ge
luid horen dat erg ver draagt en mij 
als een 'tiek-tiek' in de oren klinkt. 

Het • zijn overdag actieve diertjes die 
's ochtends vroeg op pad zijn op zoek 
naar kleine insecten, larven, etc. Is bet 
echter te helder of te zonnig, dan schui
len zij enkele uren op bet midden van de 
dag en komen pas om ca. 3 uur weer te 
voorschijn. Lang voor zonsondergang 
zijn ze achter al weer verdwenen in de 
holletjes van de Pandanus-wortels, mos
sen of tussen bladeren. 

VINDPLAATSEN EN BIOTOOP 
Vanaf 1968 heb ik een vijftal reizen naar 
Madagaskar en omringende eilanden on
dernomen om meer te weten te komen 
over de uitzonderlijke dieren die daar 
voorkomen, en van bet weinigc dat ik 
van de voertaal van Madagaskar weet, 
neemt bet woord 'Sahomanana malika' 
of rode kikker wei ee~ heel aparte plaats 
in. Overal waar ik in de loop der tijden 
ben geweest vroeg ik naar deze diertjes 
en bet is me gebleken dat Mantel/a 
betsileo zowel in het noord-westen als in 
bet noord-oosten, alsmede in bet zuid
oosten van bet eiland voorkomt. Man
lelia cowani komt voor in de oostelijke 
bossen van centraal Madagaskar en 
Mantella aurantiaca eveneens, doch iets 
meer naar het noorden. 
De enige goed bekende plek ligt halver
wege tussen de hoofdplaats Antanarivo 
en de kustplaats Tamatave, tussen deze 
plaatsen is een spoorwegverbinding. Aan 
deze lijn ligt bet dorp Andasibe (vroeger 
Perinet geheten) en een twintigtal kilo
meter naar bet noorden, in een dicht
bebost en zeer drassig gebied ligt het ge
hucht Antand'itra. Er groeien in deze 
omgeving veel Pandanus-palmen en an
dere mij onbekende borneo en struiken. 
Het gebied is bet grootste gedeelte van 



Fig. 1. 
Het eiland 
Madagaskar. 
Kaartje: 
Sparre
boom. 

0 
ANTANARIVO 
(TANANARIVE) 

bet jaar praktiscb onbegaanbaar. Er 
worden veel bomen gekapt, aileen de 
stammen worden afgevoerd, de takken 
en bladeren laat men liggen en deze 
zorgen op vele plaatsen voor een ondoor
dringbare ondergrond, waartussen de 
gouden Mantel/a leeft. Men moet echter 
geluk bebben wil men de kikkertjes ont
dekken. Het kan voorkomen dat men er 
in weken slecbts enkele exemplaren 
waarneemt, maar volgens zeer betrouw
bare gegevens kan men in een erg gun
stige tijd in een klein gebied veel tot erg 
veel dieren waarnemen. 
In bet warme jaargetijde, tussen okto
ber-november en april is bet normaal 
zacbt weer met temperaturen tussen de 
18 en 25° C. van april tot oktober is bet 
koude jaargetijde met temperaturen tus
sen de 15 en 20° C, 's nachts Ioopt de 
temperatuur terug tot ca 10° C en ik 
heb mij Iaten vertellen dat bet in juli 
even voor zonsopgang tot rond bet vries
punt kan worden. Dat zal in de rottende 
bladeren waar ook veel Mantel/a wonen 
wei niet bet geval zijn, de bladerlaag kan 
daar wei tot 40 em dik zijn, en door 
broei kan en zal de temperatuur allicht 
boger blijven. De gebele omgeving is erg 
vochtig, er valt ca 180 mm regen per 
jaar. Mantel/a aurantiaca leeft tussen de 
wortels van de Pandanus-palmen, de 
mosbedden en de afgevallen bladeren. 
Tussen deze bladeren worden ook de 
eitjes afgezet in bet begin van de warme 
en natte tijd, van november-december 
tot januari. 

HET HOUDEN IN HET TERRARIUM 
Mantel/a aurantiaca is een prachtig actief 
diertje, waar de echte liefhebber veel 
plezier aan zal beleven. 's Morgens om 
half acht bij bet eerste vernevelen in bet 
terrarium zijn ze al actief en haantje-de
voorste als bet op sprongen maken aan
komt. In dat geval zit men duidelijk bet 
verschil tussen de 'Rana-achtige' Man
tel/a en de Dendrobatidae, die zeker niet 
zo vlug zullen springen. Opgejaagd kan 
Mantel/a springen van 40-60 em, dus 20 
a 30 maal hun eigen lengte. Het zijn ide
ale dieren in verband met voedsel; mad en 



Fig. 2 
het 
terrarium 
Foto: 
Van den 
Nieuwen
h u i z en 
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van Drosophila, huisvliegmaden, kleine 
bromvlieglarven, enchytraeen, mugge
larven, kleine huiskrekeltjes en vliegen 
tot en met het formaat van kamervliegen 
worden aile met graagte gegetell'. Yol
wassen vrouwtjes heb ik 15-18 maden 
van de huiskamervlieg zien opeten in een 
'maaltijd'. Tegen de avond, zelfs met 
aile verlichting in het terrarium nog aan, 
zoeken zij al weer hun cigen schuilplaats 
op voor de nacht. Het is mij opgevallen 
dat volwassen exemplaren merendeels 
solitair slapen en Ieven, terwijl de jonge 
excmplarcn nogal 'samcnhokkcn' in een 
schuilplaats. Sommige exemplaren zoe
ken cen hoger gelegen slaapplaats op 
zoals de Dendrobates-soorten, maar het 
merendeel slaapt tussen de dichte bosjes 
Selaginella of in andere laag gelegen 
donkere plekjes van het terrarium. 

YOORTPLANTING 
Mantel/a plant zich, zoals hierboven vcr
meld, voort in het eerste gedeelte va,n 
het warme en natte jaargctijde tussen 
november en januari. In gevangenschap 
heb ik verschillende malen legsels gebad 
in andere maanden, later in het jaar. Of 
dit normaal is wcct ik nict , hct zou mis
schien ook zo kunnen zijn dat ze reagc
ren op 'ons' voorjaar en aldus vanaf 
maart-april eieren gaan afzetten. Of dit 
komt door de langere dagen of de ho
gere temperaturen is voorlopig nog een 
open vraag. 
In de paartijd worden de kikkers ac
tiever, het mannetje gaat uitdagend zitten 
te ' tiek-tieken' en gaat daarmee door tot 
een vrouwtje in de buurt rcagccrt door 
naar hem toe te huppen. Daarna ver
dubbelt hij zijn geluid en huppelt naar 



Fig. 3 
Mantella 
aurantiaca, juv. 
Foto: V a n d e n 
Nieu we n -
h u i z e n . 
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haa r toe, spring! op haar en een omklem
ming vo lgt. Yolgens mijn waarnemingen 
duurt de amplexus vrij kart, hooguit 
enkcle minuten, daarna volgt het vrouw
tjc haar mannetje naar een plek in de 
dichte . bladeren en is hct in de natuur 
nict mcer tc volgen hoc het ve rder ver
loopl. Hct was echter a l bckcnd dat zij 
de eicrcn niet in hct water leggen maar 
op het d roge. Mccsta l worden de eicrcn 
afgczet op een blad of icts dergelijks in 
een omgcving met een heel hoge lucht
vochtigheid. Tegen de tijd dat ze uit 
komen, zoeken de la rven zich a l sparte
le nd een wcg naar een nog natter ge
dec lte tot ze bij klc ine plasjes en stroomp
jes tussen de bladeren en wortcls komen, 
waar zc voorlopig blijven. Een legsel be
staa t uit tussen de 20 en 60 eie ren, een 
formidabel aa nta l a ls men de groottc van 
de kikkertjes in bcschouwing neemt. 

HET KWEKEN IN 
GEVANGENSCHAP 
Om alles maar op zijn beloop te Iaten in 
een kweekterrarium, daar voelde ik niet 
vee! voor en na vee! experimenteren m et 

verschill cndc soorten bladeren, waarvan 
de cnc soort het wat Ianger uithield a l
vorens tc gaan rotten dan de andere 
(door rcgclmatig te sproeien hield ik ze 
zccr vochtig blcck steeds dat de bl aderen 
a lsmaar platter werdcn en dat er gecn 
cnkc lc obscrvatic mogelijk was. Een op
lossing is om de in de aquariumhandel 
bckcndc turfplaat jcs van ca 30 x 10 x I 
em tc ncmcn, dczc goed met warm water 

tc doordrcnkcn , dczc plaa tjcs horizontaal 
op tc stapclcn. met tusscn elke laag 
plaatjcs, om de 7 em, ccn smal stukjc 
tur f tc lcggcn zoda t c r ccn aantal ho l
lctjcs ontstaat tusscn de lagcn turf. Daar
in houdt Mantel/a zic h g raag op. Het 
kwccktcrra rium is I 00 em lang, 40 em 
hoog en 60 em dicp en is de o nderste 
bak van cen stclling van 4 stuks. Enigs
zins schcmcrig Iicht va ll aa n de zijkant 
in het terrarium. Aan de achterzijde 
wordt de bak zo hoog a ls de turf is 
(ca 5 lagcn met tuscnstu kjcs. dus on
gevecr 10 e m) met zwart papier afge
plakt, zodat er nagenoeg geen Iicht in 
de splcten kan komen. Wei is het papier 
afnccmbaar zodat rcgelmatig gecontro
leerd kan worden of c r e itjcs afgezet zijn , 
of de dicren a ileen of paarsgewijs Ieven , 
etc. 
Het voer in de kweekbak besta~t uit 
Drosophila, gevleugeld en o ngevleugeld , 
de maden van dcze vliegjes en d e maden 
van huisvliegen, muggela rvcn, enchy
traecn, huisvlicgcn en kreke ltjcs. 
In betrckkelijk korte tijd na e lkaar wor
d en e r door ecn drie-tal dicren legsels 
geproducecrd, maar aangczicn e r in het 
kweektcrrarium cen twint ig- tal die ren 
z ittcn, is het ondanks schcrp opletten 
niet mogelijk om uit te zoeken wie de 
oudcrs z ijn. De grootte van de Iegsels 
varieert tusscn de 18 en 60 eitjes en 
zonder uitzondering z ijn de eiklompjes 
aan de ondcrkant van de bovenliggende 
laag turf gclcgd. 
He t is ach tcraf gcblcken dat ik een 
domme fou t heb begaan met de eitjes 
bloat tc stcll en aan het Iicht. Ik wilde 
de nestjes namclijk regclmatig filmen en 
heb dat veiligheidshalve zondcr lampen 
gedaa n. Maar kcnnclijk was dit tach nog 
te vee!, want zc lfs met een minimum aan 
Iicht blcck na en kclc dagen de ontwikke
ling van de eitjes te zijn gestopt. Van een 
legsel van 60 eieren zijn maar 7 Iarven 
uitgekomen. 
De eitjes z ijn 1,5 mm groat en creme-wit 
van klcur. Het duu rt ca 14 d agen voor 
de eerste eicren uitkomen. Niet aile lar
ven worden tcgel ijkertijd gcboren. In de 
loop van cnige dagen komt de rest van 
de larven ter wcre ld en schuifelt zich een 
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weg naar een onderliggend waterbakje. 
Veiligheidshalve heb ik de plaatjes waar 
de eieren aan zaten boven een ondiep 
waterbakje gelegd zodat uitgekomen lar
ven in het water terecht komen. Het is 
vcrbazingwekkend de omvang van een 
groot legsel te zien, het heeft de omtrek 
van een gulden en de hoogste top is ca. 
1,5 em, in feite een halve bol. Een ge
deelte van het turfplaatje ligt in het 
water, de eitjes net boven het water
oppervlak. Het geheel wordt opgeborgen 
in een dicht plastic bakje zodat een zo 
hoog mogelijke vochtigheidsgraad bereikt 
wordt en dagelijks gecontroleerd. Vanaf 
de achtste dag is er beweging en is de 
eidooier gedeeltelijk geconsumeerd. Na 
11-13 dagen heeft de larve in het ei 
enkele donkere plekjes waar ogen en 
mond komen. Het restant van de ei
dooier is op, de larven bewegen zich 
regelmatig en heftig en kunnen nu ieder 
ogenblik in het water gaan. Om te be
vorderen dat dit enigszins vlot verloopt 
worden er rcgelmatig druppeltjes water 
over bet schuim gesproeid zodat dit niet 
taaier kan worden en uitdrogen, wat mo
gelijk tot gevolg zou kunnen hebben dat 
de larven zich moeilijker een weg naar 
buiten zouden kunnen banen. Mogelijk is 
dit een overbodige voorzorg, maar ik wil 
het risico niet !open omdat de omgeving 
28° C is. De eerste dagen zijn de dik
kopjes kennelijk ook erg lichtgcvoelig, 
want als ze bij het filmen of het contro
leren in · het Iicht komen spartelen ze 
hevig totdat ze weer duistere plekjes 
(stukjes verbrokkelde turf) bereiken. 
Rond de 3,5-de week zien ze er als nor
male dikkoppen uit (het lijken wei ge
wone Hollandse Rana-kwakbollen), er 
is al wat kleur, goud-bruin, een paar 
donkere ogen en een duidelijke zuig
mond; de totale lengte is tussen de 17 
en 18 mm, en aan de buikzijde kan men 
de ingewanden zien zitten. Het eten gaat 
regelmatig door, er wordt alg gegeten, 
verschillende soorten visvoer, platgekne
pen waterslakjes, fijngewreven Tubifex 
en vitamine B tabletten (Sana)). Een ge
deelte van de larven gaat nu in een gla
zen bakje met een wisselende waterstand 
tussen de 2 en 5 em en een oppervlakte 

van 8 dm2. Bij een normale watertempe
ratuur van 21° C komen de achterpoot
jes te voorschijn tussen de 5-de en 6-de 
week. Mogelijk leidt een hogere tempe
ratuur tot een vlottere ontwikkeling. De 
grootste Iengle (bij mij) is nu bereikt: ca 
25 mm. Rond de 7-de week krijgt bet 
Iichaam aan de zijkanten een paar uit
stulpingen waar zich de voorpootjes be
vinden en gaat de staart korter worden 
z:odat de totale lengte tot ca 18 mm in
schrompelt. Gaandeweg komt er nu een 
ruitvormige tekening op de rugzijde en 
wordt bet kopje dat eerst rond was pun
tiger. Ze zwemmen nu aan de oppervlak
te en schijnen boven water adem te 
halen. Ik heb het idee dat er door de 
larven minder gegeten wordt, doch dit 
kan schijn zijn. Als de metamorfose com
pleet is en de staart geheel weggeschrom
peld, is Mantel/a tussen de 70 en 75 da
gen oud, de lengte is nu 9-11 mm. De 
kleur van de huid is nu olijfachtig met 
een apart getekend patroon, de briljant 
rode kleur komt pas na enige maanden 
en pas met ongeveer een half jaar is de 
kleur gelijk aan die van de ouders. 
Er worden behoorlijke hoeveelheden 
voedseldieren verorberd, bet groeien gaat 
gestaag door, milimeter voor milimeter, 
tot de dieren, ongeveer 1 jaar oud, niet 
meer te onderscheiden zijn van hun 
ouders. 
Laat ons hopen dat het nog diverse 
malen, in steeds grotere kring, moge 
gelukken om met deze wei bijzonder 
fraaie diertjes te kweken, zodat de soort, 
al is de rechtstreekse import nu onmoge
lijk gemaakt, toch nog in liefhebbers
kringen behouden kan blijven. 

SUMMARY 
The author has caught Mantel/a auran
tiaca in Madagaskar and gives some 
field-observations on its habitat. Man
tel/a reproduced in captivity. An account 
of the development of the larvae is given. 

LITERATUUR: 
G u i b e, J e a n, 1964. Revision des especes 
du genre Maille/la (Amphibia, Ranidae). 
Senck. bioi., 45, pp. 259-264. 



Fig. I. 
Ambystoma 
mcxicanum. 
Albino vrouwtje 
van ± 25 em. 
Foto: 
Z u u r m on d. 
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Ervaringen met de Axolotl 
Amhystoma mexicanum 

lngezonden: februari 1977 
Inhoudsoverzicht: lnleiding - verspreiding 
- neotenic - de aquaria - voedsel -
voortplanting - metamorfose - enkele 
wenken - summary - literatuur. 

IN LEIDING 
In het begin van de 19de eeuw werd de 
Axolotl in Europa gei"ntroduceerd en als 
volgt beschreven. Een platte, brede kop, 
drie paar uitwendige, gepluimde kieu
wen, een la nge staart, van boven en van 
onderen voorzien van ecn brede huid
zoom, op de rug een lage ongetande 
kam. Vier tene n aan de voorpoten en 
vijf aan de achterpoten, een gedrongen 
romp. Ecn gelijkma tige donkergroen
achtig bruine kleur, getekcnd met zwarte 
vlckke n en lichtere stippen. Het was dui
delijk dat men met larven van salaman
ders te doen had, maar pas toen op het 
:!ind van de 19de eeuw een spontane me
ta morfose werd waargenomen en men 
a ldus mcemaakte dat de water-axolotl tot 
la ndsalamander was geworden, kon men 
vasts tellen dat het dier to t de Ambysto
matidae gerekend moest worden. 

VERSPREIDJNG 
De Axolotl komt aileen in Mexico voor. 
20 tot 25 km ten Zuidoosten van de 
hoofdstad ligt op een hoogte van 2300 m 
het Xochimilco meer, met een opper
vlakte van ongeveer 35 km2. D eze naam 
verdient hct meer eigenlijk niet meer, 
daar het vooral bestaat uit een verwar
rend systcem van kanalen e n riviertjes 
waarvan de grootste breedte de 20 m 
niet overschrijdt, vaak zijn ze echter zeer 
smal. De grootste diepte is bijna 10 m , 
maar meestal is het water nict meer dan 
1 m diep. Het gehele jaar door worden 
er Axolo tls gevangen en dagelijks in on
der andere Xochimilco en lxtapalapa op 
de ma rkt gebracht en a ls delicatesse ge
nuttigd. 
Tegenwoordig worden overal op de we
re id Axolotls gehouden in laboratoria en 
gebruikt voor embryologisch onderzoek, 
voor onderzock aan weefseltransplanta
ties en a ndere doeleinden. 

NEOTEN IE 
De term neotenic kan twce, dikwijls 
nauw samenhangende, verschijnselen 



Fig. 2. 
Ambystoma 
mcxic:mum. 
Denker cxcm
plaar, 22 em, 
8 maandcn oud. 
Foto: 
Z u u r m on d. 

aanduiden. 1) Het feit dat niet-gemeta
morfoseerde salamanders geslachtsrijp 
worden en zich voortplanten, en 2) Ver
traging van de metamorfose, zodat de 
larvate kenmerken Ianger dan normaal 
worden behouden. Allerlei complicaties 
hcbbcn geleid tot uiteenlopende defini
ties van het begrip, maar voor ons doe! 
is het voldoende om te vermelden dat 
het onder 2 vermelde verschijnsel soms 
voorkomt bij bijvoorbeeld Trirums-soor
ten, en dat het onder 1 geformuleerde 
begrip in de regel van toepassing is op de 
Axolotl. Axolot ls planten zich voort als 
groot geworden larven en spontane me
tamorfose is een hoge uitzondering. 
Als oorzaak van het ui tblijven van de 
metamorfose wordt genoemd cen tekort 
aan thyroxi ne, het hormoon dat door 
de sehildklier wordt afgescheiden voor de 
regeling van de stofwisseling. Bij de 
Axolotls is sprake van een minder ac
tieve, geremde werking van de schild
klier. De te geringe produktie van thy
roxine kan te wijten zijn aan een onvol
doend functioneren van het herscnaan
hangsel (de hypofyse), het orgaan dat tal
rijke hormonen vormt, waarvan er ecn 
de werking van de schildkl ier regu leert 

en noodzakeliijk is voor de metamorfose 
(gedaanteverwisseling). Weer een ander 
hormoon van de hypofyse regelt de vor
ming van kleurstoffen in de pigment
cellen. Wanneer deze twee hormonen dus 
tegelijkertijd hun werking niet meer uit
oefenen, ontstaan de witte (albinotische), 
neotene Axolotls. In Wyoming en in het 
gebied van de Rocky Mountains ver
toont de tijgersalamander (Ambystoma 
rigrinum) regelmatig neotenic. De men
sen in die omgeving hebben vaak last 
van kropgezwellen, hetgeen een gevolg 
is van het ontbreken van jodium in het 
water. Jodium is een belangrijk hes tand
dee! van thyroxine. 

DE AQUARIA 
lk heb op het ogenblik zo'n 15 Axolotls 
in diverse aquaria, waarvan er 2 staan 
aangesloten op (Eheim)-pompen. De die
rcn zien er prachtig uit vanwege o.a. de 
prachtige rijkbepluimde uitwendige kieu
wen. De jonge dieren zijn nog niet a lle
maal volgroeid, de oude kunnen een 
Iengle bereiken van 29 em. Dit laatste is 
het maximum, veelal zullen de Axolotls 
iets kleiner zijn. De afmetingen van de 



Fig. 3. 
Een zich ontwi k
kelendc larve 
van de Axolotl, 
een paar dagcn 
voor het uit
komen. 
Foto: 
Z u u r m on d. 
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aquaria waarin ik kweekresulta ten heb 
gehad zijn 95 x 35 x 35 em en 70 x 30 x 
30 em, de eerste aangeslote n op een 200 
liter pomp en de tweede aangesloten op 
een 100 liter pom p. 
De filter bevat a ileen watten en kool. De 
bodem bestaat uit gewassen maaszand, 
met wat stenen en enkcle stukken kien
hout. De aquaria zijn voorna melijk be
plant met waterpest, hoornblad en water
vorkje, een beperkt assortiment pla nten, 
maar helaas noodzakelijk. De kamer 
waarin de bakken staan wordt niet ver
warmd en daarbij komt nog dat de bak
ken dicht bij het raam op het westen 
staan, de pla nten d ie ik hoven genoemd 
heb kunnen de koude (de temperatuur 
van het water kan incidenteel onder de 
10° C komen) het best verdragen. Daar
bij komt nog da t de Axolotls waterpest 
hoven a lles pre fereren om hun eieren er
aan af te zetten. Het hoornblad sterft 
helaas af, maar de 2 overige doen het in 
de winte r behoorlijk goed. 
Aileen 's avonds steek ik het Iicht van 
de aquaria aan. Het aqua riumwater 
wordt wekelijks aangevuld en tevens wor
den etensresten en uitwerpselen verwij 
derd. De inhoud van de pompen wordt 
eens per 2,3 maanden verschoond, aileen 
de watten wo rden vernieuwd, de kool 
wordt een jaa r gebru ikt. 

Tijdens die 2,3 maandc lijksc bcurt vcr
vang ik 10 liter aquariumwatcr door I 0 
liter vers leidingwatcr. Hct opvalle ndc is 
dat na 1 of 2 dagen vrijwcl altijd als 
reaktie hierop cen paring volgt. Echter 
lang niet altijd is een eiafzctting hct gc
volg van zo'n pari ng. 

YO EDSEL 
De Axolotls worden ccn maal daags gc
voerd. Het vocdscl bcstaat uit hart , pou
let of ande r rauw vices, rcgcnwormen. 
kleine visjes (u it de sloot), muggelarven, 
maden en zclfs wei eens ccndagsmuizen. 
De kleine Axolotls worden grootgebracht 
met fijngewreven watervlooien of mug
gelarven e n kleine stu kjes regenworm en 
h art. 
Het niet-levende voedsel ve rschaf ik de 
salamanders door middel van een brei
naald, waaraan bijvoorbceld cen stu kje 
vlees of vis is geprikt , de naa ld wordt 
bewogen en de Axolo tls happen het 
voedsel eraf. 
De Axolotls reageren aileen op be
wegend voedsel, tenzij ze ve rsehrikkelijk 
hongerig zijn. Yerkeren de dieren in 
laatstgenoemde toestand, dan komt kan
nibalisme voor, de Axolotls ha ppen el
kaar liehaamsdelen af zoals bijvoorbeeld 
de uitwendige kieuwen, een stuk van de 
staart en pootjes. Het verdient daarom 
zeker ten zeers te aanbeveling de sala
mande rs dagelijks te voeren. Tevens 
moet men niet teveel Axolotls in een 
aquarium houden, een aanpassing van 
het aantal exempla ren naar de afmetin
gen van de ba k is noodzakelijk. 
Er is echter een troost wanneer men be
schadigingen aan zijn Axolotls opmerkt, 
het regeneratie-vermogen van de Axolotls 
grenst aan het ongelofelijke. De beseha
diging kan nog zo zwaar zijn, na 1 to t 2 
maanden is ze weer geheel he rsteld. Een 
albino vrouw die ik binnenkreeg van een 
zending uit Engeland bezat in plaats van 
pootjes, stompjes aan weerszijden van de 
romp. N u is zij weer prima in o rde, de 
poten hebben zich volledig hersteld, a i
leen de tenen zijn op sommige plaatsen 
aan e lkaar gegroeid. Het diertje heeft 
er echter totaal geen last van. Bij jongere 



Fig. 4. 
Larve van de 
Axolotl met 
reeds ontwikkel
de voorpootjes. 
Foto: 
Z u u r m on d. 

larven heb ik het wei meegemaakt dat 
ze pa ten of kieuwen geheel misten, deze 
groeiden binnen een maand weer geheel 
aan, de tenen waren niet aan elkaar ge
groeid en de kieuwen waren ook weer 
precies he tzclfde als voorheen. 
Uiteraard treedt kannibalisme aileen op 
wanneer de dieren niet in voldoende 
mate voedsel tot zich kunnen nemen, het 
verdient daa rom ook aanbeveling de 
dieren vee! voedsel aan te bieden. Tevens 
kan men het beste niet te vee! larven op
kweken, daar dit dan toch ten koste gaat 
van a ile. Beter wat minder, goed voeren 
en goed Ia ten opgroeien dan vee! slecht. 
's Winters eten de Axolotls minder dan 
's zomers, onder tien graden Celsius heb 
ik het wei meegemaakt dat ze een week 
niet aten. Ook bij hoge temperaturen 
kunnen de dieren minder voedsel accep
teren. 

VOORTPLANTING 
Op 15 januari 1976 zie ik een hevige pa
ring van mijn Axolols in de 95 x 35 x 35 
em. bak, ze zwemmen heel onrustig heen 
en weer, af en toe vliegt er wat aqua
riumwater over de rand op de grand. De 
3 mannetjes wapperen met hun staarten 
en springen op de vrouwtjes toe, af en 
toe duwen ze hun kop onder de buiken 

van de vrouwtjes en duwen ze zo om
hoog. De mannetjes zetten hun sperma
toforen af op het zand, waaierend met 
hun staart verspreiden zij hun geurstof
fen door de bak om de vrouwtjes ent
housiast voor het opnemen van de zaad
kegeltjes in de cloaca te maken. Zodra 
de vrouwtjes (ook 3 in aantal) in aanra
king komen met een zaadkegeltje, blijven 
ze doodstil staan, drukken z ich een beetje 
tegen het zand, en je kan het zaadkegel
tje de vrouwelijke cloaca zien binnen
zweven. Ze vervolgen na zo'n 20 tot 30 
seconden hun weg over de bodem om 
nog meer z~adkegeltjes in hun open
staande cloaca op te nemen. Trouwens, 
de cloaca van de mannen is duidelijk 
gezwollen en bloedrood van kleur. 
Het opnemen door de vrouwtjes van de 
mannelijke spermatoforen is het laatste, 
de bevruchting is geschied. 
In de komende weken zie ik mijn Axo
lotls nog verscheidene keren paren, al
hoewel deze paringen lang niet zo heftig 
z ijn al die van 15 janua ri . De watertem
peratuur is steeds zo'n 13° C. 
23 februa ri 1976 zie ik ecn der vrouwtjes 
eitjes leggen, haar achterpoten geklemd 
om de waterpest, voortdurend maakt ze 
schommelende bewegingen tijdens het 
leggen. De e itjes worden los en in snoe
ren afgezet. De blaadjes van de water
pest worden niet omgekruld zoals bij
voorbeeld bij de kleine watersalamander 
(Triturus vulgaris). Het zijn zo'n dikke 
honderd eitjes. 
De ei tjes bestaan uit een grijs zwarte 
kern , omgeven door 2 gela tine-achtige, 
doorzichtige schalen. De kleefkracht is 
cnorm, dit is duidelijk te zien als ik een 
paar takjes waterpest in een ander c.,, la
rium onderbreng, de aan de waterplant 
vastzittcnde eieren vallen nie t van de uit 
het water gehaalde waterpest af. 
24 februari leggen de 2 andere vrouwtjes 
hun eitjes, ik heb nu in totaal een paar 
honderd e itjes. Vele eitjes heb ik Iaten 
opeten door mijn andere dieren, daar het 
aantal te groat was om verantwoord op 
te kweken. 
3 maart zie ik een duidclijke kommavorm 
in de eitjes. 
10 maart zie ik een zich nog in het om-



Fig. 5. 
Jongc Axolotl 
van ± 4 em, 
reeds hct cvcn
bccld van de 
oudcrs. 
Foto: 
Z u u r m o n d. 
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hulsel bevindende larve bewegen. De 
tempera tuur van het water is 10° C. 
11 maar.t; een hoop larven bewegen zich 
binnen het omhulsel, de bewegingen die 
zeer heftig zijn, duren slechts enkcle 
seconden. 
14 maart hebben een aantal la rven zich 
uit hun omhulsels bevrijd, de eerste jonge 
Axolotls zijn geboren. Ik verschaf ze wat 
fijngewreven watervlooien. De grootte 
van de larven is 10 tot 15 mm, ze liggen 
doodstil op de bodem. Aileen bij aanra
king schieten ze weg. De temperatuur 
van het water is 10° C. Je hand een 
tijdje in het water houden gaat na zeer 
korte tijd reeds pijn doen. Veelvuldig z ie 
ik de jonge Axolotls richting oppervlakte 
water gaan, in incidentele gevallen zie ik 
dat de larfjes de waterspiegel bereiken 
en zie dan een luchtbelletje. Na een week 
krijgen de larfjes kJeine levende water
vlooien. Er wordt zeer goed gevreten ge
zien de goedgevulde buikjes en de zicht
bare groei. Regelmatig wordt vers water 
toegevoegd, dode watervlooien worden 
dagelijks verwijderd. Ook een enkele 
dode larve wordt verwijderd. 
De verplaatsing van de larven geschiedt 
door enorme bewegingen van het kleine 

(reeds van een zoom voorziene) staa rtje. 
Op het hoogste punt gekomen dwarrelen 
de la rfjes als bladeren naar beneden. 
22 maart; tempera tuur van het water is 
10° C., weer komen er vele la rfjes uit 
hun omhulsels; ze liggen op hun rug of 
buik of op hun zij, er staan er ook een 
paar op hun kop, hun staart in het ver
lengde staat recht of schuin omhoog. 
25 maart ; a ile eieren zijn nu uit, ik ver
wijder de onbevruchte eieren, deze Iaat
ste hebben een witte kleu r. 12° C. 
7 april ; de grootte van de larven varieert 
enorm. 14° C. 
16 april begin van de voorpootjes ge
constateerd, de grootte van de larven 
varieert van 16 mm tot ruim 25 mm. 
15° C. De grootte van de larven met be
ginnende voorpootjes is zo'n 18 to t 20 
mm. 
2 mei begin van de achterpootjes. 
10 mei teenvorming aan de achterpoot
jes. 
19 mei. De larfjes zijn nu complete mi
niatuur-Axolotls geworden, het uiterlijk 
is precies hetzelfde, op de lichtere kleur 
en de geringere afmetingen na. De tem
peratuur is 20° C. 
De teentjes aan voor- en achterpoten zijn 



Fig. 6. 
De spontaan 
gemctamorfo
scerde Axolotl. 
De ogen zijn 
gesloten omdat 
hct dier uit de 
winterslaap is 
gchaald. De 
vlekken zijn 
meer uitge
sproken dan bij 
het kunstmatig 
gemetamor
foseerde exem
plaar. 
Foto: 
Z u u r m on d. 

volledig ontwikkeld. 
mei. De gemiddelde grootte van de 
es is 4 em er zijn er eehter ook een 
bij die ruim 5 em zijn. 

uni. De grootste larve is nu 8 em. 

hoofdvoedsel van de larfjes heeft 
ijk uit watervlooien bestaan, 

'""'"'""r•ng met tubifex, later muge
weer later kleine stukjes vlees 

regenwormpjes. 
juni '76 seleeteer ik cnige exemplaren 
de ongeveer 50 in goede gezondheid 
kerende larfjes. De overige dieren gaf 
aan enthousiaste gegadigden, waar

r mijn vriend Fe r Z u u r m on d, 
later bij een van deze larfjes een 

metamorfose bemerkte. 
rts hebben wij samen 2 van deze 

tot geforeeerde metamorfose ge
, waarover verderop in dit artikel 

hoger de temperatuur van het water, 
sneller de eitjes uitkomen. Bij een 
eratuur van 18 tot 20° C duurde het 

ui komen 10 to t 14 dagen. Bij een tempe
r van 23 tot 25° C duurde het iets 

minder dan een week. Bij de eieren van 
deze kweek, zonder verwarming, duurde 
de ineubatietijd zo'n 20 dagen, bij een 
tempera tuur van 12 tot 14° C. 

Een verklaring voor bet fe it , dat er meer 
dan een week versehil in het uitkomen 
van de eerste en de laatste eieren zat, 
kan ik niet geven. Missehien zit het in 
het feit dat de eerstuitgekomen eieren het 
diehtst in de buurt van de liehtbron aan 
de waterplanten bevestigd waren (gloei
lampje). 
November '76 heb ik weer een eiafzet
ting, ditmaal van een jong mannelijk dier 
uit de hierboven besehreven kweek, van 
aeht en een halve maand oud, 23 em 
lang met de reeds in dit artikel genoemde 
a lbino Axolotl vrouw. 
21 januari 1977 doet hij weer van zieh 
spreken, met hetzelfde vrouwtje. Weer 
een eiafzetting. In beide gevallen h eb ik 
een paar dagen voor de eiafzetting enke
le liter vers leidingwater aan het aqua
riumwater toegevoegd. De man is nu 
25 em. De larfjes zijn donker van kleur, 
er zijn geen witte exemplaren bij. 



Fig. 7. 
Eeo kunstmatig 
tot metamorfosc 
gebrachte 
Axolotl. 
Foto: 
Zu u r m on d. 
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METAMORFOSE 
Nadat ik (F.Z.) enige literatuur had na
geslagen over het Iaten metamorfoseren 
van Axolotls, was ik van plan er zelf 
een paar te Iaten metamorfoseren door 
ze schildklier toe te dienen. Ik heb zes 
Axolotls (18 em) die ik als 5 em grate 
larven van P e t e r M e i e r heb ge
kregen (begin juni '76). Deze zijn onder
gebracht in twee aquaria van 60 x 30 x 
30, die beide zijn voorzien van een 
achterwand van turfmolm en van een 
bodembedekking van zand. De beplan
ting bestaat uit waterpest en waterclivia. 
Verder zijn er nog enkele omgekeerde 
bloempotten in de aquaria geplaatst als 
schuilplaats voor de Axolotls. Als voed
sel wordt hoofdzakelijk hart gegeven, 
aangevuld met regenwormen, watervlooi
en en muggelarven. Het enige verschil 
tussen de twee aquaria is, dat er een in 
een vrij warme kamer staat, terwijl de 
ander juist in een vrij koud vertrek staat. 
Voordat ik echter mijn Axolotls schild
klier kon toedienen, zag ik 's avonds de 
17e oktober in de koude bak, dat een van 
de drie Axolotls daarin spontaan geme-

tamorfoseerd was. Dat ik dit verschijnsel 
niet eerder opgemerkt had, is te verkla
ren door het feit dat de bak dicht 
beplant is en voorzien van vele schuil 
plaatsen, waarvan Axolotls, die aan het 
metamorfoseren zijn veel gebru ik maken. 
Een beschrijving van een gemetamorfo
seerde Axolot l is niet makkelijk te geven, 
omdat hij bijna geen overeenkomst ver
toont met een in het water levende 
Axolotl. Hij heeft namelijk een bolle, 
ronde kop, een gladde huid, die voor
zien is van een witte stippentekening op 
eeo zwarte ondergrond en een rolronde 
staart. Ook zijn de kieuwen geheel ver
dwenen. Waardoor mijn Axolotl is gaan 
metamorfoseren, is niet te verklaren, 
aangezien at mijn Axolotls precies het
zelfde voedsel toegediend krijgen en de 
omstandigheden waaronder ze gehouden 
worden ook gelijk zijn. Bovendien was er 
aan de andere twee Axolotls, die samen 
met de gemetamorfoseerde in hetzelfde 
aquarium verbleven, niets te merken. De 
nieuwe aanwinst werd ondergebracht in 
een aqua-terrarium en began pas na ruim 
een week de stukjes hart, die hem con-
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stant aangeboden werden, te accepteren. 
Nu we zeker wisten, dat ook de land
vorm geen problemen gaf bij het houden, 
besloten we op 5 november aan twee 
Axolotls stukjes schildklier te geven. De 
schildklier was van een kalf en was ver
kregen bij het slachthuis. Beide pakten 
gretig hun eerste stukje, maar een twee
de stukje werd slechts door een geaccep
teerd. Ook de daarop volgende dagen 
werd nog geprobcerd ze schildklier toe 
te dienen, maar ook nu werd het gewei
gerd. Ook ander voedsel werd maar ma
tig gepakt. Ze werden erg schuw en 
hielden zich veel schuil in de bloem
potten. Pas na ruim een week (14 no
vember '76) was te bemerken, dat de 
kleur en tekening gingen veranderen. De 
volgende dagen werd de kam op de 
staart langzaam lager en begonnen de 
kieuwen te verschrompelen, zodat op 20 
november de metamorfose voltooid was. 
Toch heb ik ze tot 27 november in het 
aquarium gelaten en ze toen overge
plaatst in het aqua-terrarium met de 
spontaan gemetamorfoseerde Axolotl. 
Hier bleken ook zij de eerste week niet 
te willen eten en waagden ze zich ook 
niet meer in het water. Na deze week 
begonnen ze zich af en toe weer in het 
water te vertonen en bood het eten ook 
geen problemen meer. Het verschil tus
sen de spontaan en geforceerd gemeta
morfoseerde Axolotl is, dat het vlekken
patroon van de spontane veel opvallen
der is en de kieuwspleet langzamer dicht
groeit. We zijn van plan nog meer 
Axolotls te Iaten metamorfoseren en 
hopen ook hiermee te kunnen kweken. 
Als er soms nog andere Lacerta-leden 
zijn die gelijke of andere ervaringen heb
ben met gemetamorfoseerde Axolotls, 
hopen wij dit van hen te vernemen. 

ENKELE WENKEN 
Er moet een glasplaat of een andere af
dekking op het aquarium omdat de 
Axolotls wei eens de neiging hebben het 
water te verlaten. Ongewild kunnen ze 
gcmakkelijk uit de bak springen. Het 
spreekt vanzelf dat de dieren afwisselend 
gevoerd moeten worden, wei vaak en 

ruim voeren in verband met de neiging 
tot kannibalisme. Een goede hygiene 
door het verwijderen van uitwerpselen en 
etensresten is noodzakelijk. Ik heb na
melijk een keer last gehad van een hard
nekkige schimmelaanslag op de ogen van 
2 Axolotls. Ik vermoed dat de oorzaak 
is geweest een onvoldoende reiniging van 
het aquarium. Het toevoegen van Hala
mid gedurende een paar dagen leidde tot 
een Iichte verbetering maar de schimmel
aanslag zette door in een sluimerende 
toestand. Ik heb ze niet verder behan
deld, ik heb aileen regelmatig vers lei
dingwater eri vers regenwater toege
voegd. Na 2 maanden zijn de dieren ge
heel opgeknapt, de ogen zijn weer als 
daarvoor. 
Het toevoegen van vers leidingwater was 
steeds een stimulans voor de Axolotls om 
tot paring over te gaan. Men kan hier
mee rekening houden en het vrouwtje op 
een gunstig tijdstip 'dwingen' om eieren 
af te zctten, wat het voordeel met 
zich mccbrengt dat men in die tijd kan 
zorgen voor voedseldieren zoals onder 
andere watervlooien, wat in de aller
koudste maanden de nodige problemen 
met zich mee kan brengen. 
De Axolotl is al met al een zeer fijn 
huisdier, dat gemakkelijk te kweken is, 
maar om mij onbekende redenen over 
het hoofd gezien wordt. 

SUMMARY 
A detailed account is given of the 
breeding in captivity of the Axolotl. One 
case of spontaneous metamorphosis is 
recorded. Two young Axolotls were 
artificially induced to metamorphosis. 
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Over het voorkomen van Gonatodes ceciliae 
op Trinidad 
Volgens de c hecklist van P e t e r s en 
Donoso-Barr os (1 970) komt G. 
ceciliae inderdaad aileen op het Paria 
schierei land in Venezuela voor. E r zijn 
echter wat recentere gegevens waaruit 
blijkt dat dit d ier ook voorkomt in de 
bergen van noordelijk T rinidad. A ller
eerst spra k ik in augustus tijdens een 
bezoek aan de V.S. de daar werkendc 
Venezolaan Ca r I o s Ri vero- 8 I a n
co. Hij houdt zich in verband met z'n 
dissertatie bezig met het genus Gonato
des en volgcns hem kwam G. ceciliae 
zowel op Paria a ls T rin idad voor. N iet zo 
verwondcrl ijk, ecn dc rge lijke versprei
ding vinden we bij mcer diere n. Uitcin
delij k is T rinidad geologisch gezien de 
voortzetting va n hct Paria schierciland. 
Een week geleden ontving ik van Dr. 

H a n s E. A. B o o s een aantal over
drukke n van zijn hand bct rcffende de 
op Trinidad en Tobago voorkomende 
gekko's. In cen ervan (Wildlife, June 
1974, 280-281: One of the most beautiful 
liza rds in the world ... The ocellated 
gecko) wordt aileen terloops gczegd dat 
G. ceciliae op T rinidad voorkomt en G. 
ocellatus op Tobago. In hct a nde re ar
ti kcl (Trinidad Naturalist Magazi ne Vol 
I no. 7 (1 977): 26-29, T he gcckos of 
Trinidad. and Tobago) word t G. ceciliae 
in klcur afgebeeld en tamelijk uitgebreid 
bcschrcven. D e beschrijving van hct die r 
en die van z'n biotoop komen overeen 
met de door M o o n e n verstrekte ge
gevcns. 

M. S. Hoogmoed 


