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Voortplanting in het terrarium van 
Dendrobates auratus 
Ingezonden: januari 1977 
Inhoudsoverzicht: Inleiding- het terrarium 
- paargedrag -de eieren - de larven -
ontwikkeling van de larven - de F 2-gene
latie- summary- literatuur. 

IN LEIDING 
Van twee paartjes op 1-6-74 aangekochte 
exemplaren van deze pijlgifkikker, afkom
stig uit Costa Rica, werden in de loop 
van 1975 een aantal jongen verkregen. 
Deze werden grootgebracht, waarna uit 
twee kweekstellen van deze FI-genera
tie in 1976 reeds een nieuwe generatie 
kikkertjes kon worden opgekweekt. De 
oorspronkelijke ouderdieren kwamen in 
1976 wederom tot voortplanting. 

HET TERRARIUM 
Het kweken vond plaats in twee, als pa
ludarium ingerichte volglazen terraria, 
het ene 160 x 50 x 80 em, het andere, 
zeskantig, met een grootste doorsnede 
van 110 em en een hoogte van eveneens 
80 em. De verlichting van deze, nog 

steeds in gebruik zijnde terraria bestaat 
uit TL·buizen, kleur 32 en 33, resp. 2x 
40W, lx 20W en 2x 40W, 2x 20W. De 
voorscbakelapparatuur wordt benut als 
verwarming (aangebracht onder de bo
dem). Beide terraria staan opgesteld in 
een CV-verwarmd vertrek. De tempera
tuur varieert van 17° C 's nachts tot 
ca 25° C overdag. Des zomers stijgt de 
dagtemperatuur soms tot 28° C, hoewel 
de terraria weinig zonlicbt ontvangen. De 
Iuchtvochtigheid bedraagt ca 90% over
dag tot lQQOfo 's nachts. 
Het watergedeelte bestaat uit een door 
glasstroken van het landgedeelte geschei
den zone langs de voorruit. In deze gracht 
staat een laag regenwater van 20 em 
hoog en gemiddeld 15 em breed. Bodem 
en achterwand van de gracht bestaat resp. 
uit fijn grind en turf met kienhout. Als 
sproeiwater wordt oud regenwater ge
bruikt. De opbouw van landgedeelte en 
achterwand bestaat uit turfstukken, kien
hout en druivetakken. Plaatselijk is een 
laag bloemistenaarde aangebracht , op 
een drainerende laag van basaltbrokjes. 

Beidc terraria zijn voorzien van een 
Eheimfiltersysteem. In de zeskant wordt 
het water via een grindbedding naar de 
gr'!cht geleid. Voor doorluchting zorgen 
twee luchtpompjes. 
De beplanting bestaat voornamelijk uit 
grotere brom.elia's, marantaceeen en een 
croton-soort. In de zeskant groeit Micro
sorium pteropus (landvorm). Als voedsel 
krijgen de kikkers van eind maart tot 
eind oktober grote hoeveelheden weide
plankton verstrekt en 's winters fruit
vliegen. Aan het kweekmedium van de 
laatste wordt gistocal en honing toege
voegd, ca 2 eetlepels gistocal en 1 eet
lepel honing, verdeeld over 4 kweek
potten. 

PAARGEDRAG 
Dendrobates aura/us plant zich kennelijk 
gemakkelijk in het terrarium voort, maar 
uit de bescbikbare literatuur blijkt dat 
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vele facetten van bet complexe paarge
drag nog niet goed zijn te verklaren. Ook 
dit verslag biedt daarover geen pasklare 
gegevens. Senff t (1936, 1937) bijvoor
beeld was er van overtuigd, dat het ge
zang van bet mannetje bet wijfje akti
veert. In elk geval zoekt een wijfje op een 
gegeven moment een fluitend mannetje 
op. In de volgende fase is het steeds bet 
wijfje dat toenaderingspogingen onder
neemt en het mannetje vaak geruime tijd 
door het terrarium volgt. P o I d e r 
(1974 a) beschreef van Dendrobates 
azureus het gedrag van het wijfje, dat 
bet mannetje a.h.w. door hinderlijk vol
gen en tegen hem opbotsen in de stem
ming leek te brengen. Bij D. auratus is 
dit voorspel veel mindcr nadrukkelijk. 

· Uiteindelijk word t een geschikte afzet
plaats gevonden. Wie h ierbij bet initia tief 
heeft is niet duidelijk. Meestal vindt men 
beschreven, dat bet o met poetsende be
wegingen een horizontaal gedeelte van 
een blad schoon en nat maakt, maar uit 
het verslag van W a r d e n i e r (1973) 
zou men kunnen opmaken, dat juist bet 
S? de legplaats reinigt. In bovenvermelde 
terraria Ieken beide geslachten een even
groot aandeel te hebben in deze aktivi
teiten: cJ en S? draaiden schuifelend op 
het blad (meestal een dikbladig brome
liablad) rond en wipten daarbij zo nu en 
dan over elkaar been. Dan weer zaten 
de dieren neus aan neus en tikten elkaar 
met de voorpootjes aan. Gedurig zag 

men de vingers en tenen nerveus trillen. 
Ook bet fluiten van bet cJ was zo nu en 
dan te horen. Vervolgens zakte bet S? 
door de pootjes en zette, de buik dicht 
tegen bet blad gedrukt, de eieren af. Na
dat bet S? zich had verwijderd, ging bet 
d op de eieren zitten en dan volgde ver
moedelijk de bevruchting. Het hele ri
tueel neemt ongeveer 3 a 4 uur in beslag. 

DE EIEREN 
D eze zijn ca 2 mm groot en donkergrijs 
van kleur. Ze bevinden zich in een aantal 
van 4 tot 9 stuks in een gelei-achtige 
massa. Na enkele dagen heeft zich rond 
elk ei afzonderlijk een bolvormig gelei
kapsel (doorsnede ca 1 em) gevormd, zo
da t het legsel er uit zie t als een afgeplat 
druiventrosje. S e n f f t heeft gezien dat 
het d de eerste dagen water opneemt 
via de cloaca en daarmee de eieren be· 
vochtigt. In elk geval wordt bet cJ de 
eerste dagen regelmatig op de eicren aan
getroffen of in de buurt ervan. Het is 
mogelijk, dat het door het d afgeschei
den vocht een des-infekte rende werking 
heeft, of aileen maar dient om de eieren 
niet te Ia ten uitdrogen. Ook zou dit vocht 
nodig kunnen zijn voor bet zwellen van 
de gelei. Zoals uit dit vcrslag zal blijken, 
kunnen echter ook kort na de eiafzetting 
weggenomen eie ren goed tot ontwikke· 
ling worden gebracht. 

DE LARVEN 
Naarmate de eieren zich verder ontwik
kelen, ziet men bet d steeds minder bij 
het legsel. Ongeveer twee weken na het 
leggen, zijn de larven ca 10 mm lang en 
komen ze uit de geleikapsels. ·Nu plaatst 
het cJ zich tussen de larven, waarbij bet 
de achterpoten ritmisch t rappelend en 
met trillende teentjes beweegt. Of dit de 
la rven in het bijzonder aktiveert is niet 
duidelijk: het trillen van de tenen wordt 
ook bij andere gelegenheden waargeno
men. Een feit is, dat de Iarven zich wrik
kend met de staart naar het cJ bewegen 
en via zijn achterpoten zijn rug beklim
men waar ze zich vermoedelijk vastzui
gen. Het d maakt tijdens deze manoeu
vres een holle rug. Als zich een of meer 
(3) larven op zijn rug bevinden, begeeft 
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bet d zicb te water, d.w.z. bet laat zicb 
met bet acbterlijf in bet water zakken, 
waarna de larven vervolgens loslaten en 
naar de bodem zakken. Dit scbouwspel 
berbaalt zich, tot aile larven zijn ge
transporteerd, meestal binnen twee uur. 
Po Ide r (1974 b) beschreef de proce
dure bij D. azureus en merkte op, dat bet 
d de larven a.b.w. verdeelde over de 
bescbikbare met water gevulde halve ko
kosnootdoppen. Hij vermoedde een nuttig 
effekt, met bet oog op de onderlinge on
verdraagzaambeid (kannibalisme) der 
larven en dat een en ander tot stand komt, 
doordat de larven pas loslaten op een be
paald signaal van bet d- Het zou bij
voorbeeld dit signaal niet geven, als bet 
door reeds in het betreffende water aan
wezige, konkurrerende larven wordt ge
beten (de onverdraagzaambeid van D . 
auratus larven bleek overigens nogal mee 
te vallen: bet opkweken van 8 larven in 
een klein kweekbakje leverde geen pro
blemen op). Een enkele maal nam ik 
waar, dat de rughuid van bet mannetje 
'rillend ' bewoog, v66rdat de larven be
gonnen los te Ia ten. Het is echter ook 
aannemelijk, dat de larven pas op het 
mannetje klimmen, c.q. bet mannetje 
loslaten, a ls het moment daar rijp voor 
is, nl. als ze ver genoeg zijn ontwikkeld : 
de ene larf kan een stadium verder zi.in 
dan de andere en zal wellicht daarom 
eerder loslaten. Sommige larven Iaten 
zich trouwens urenlang rondzeulen (Po 1-

de r, 1974 b). En larven van bepaalde 
Hyliden, die v66r een zeker ontwikke
lingsstadium in bet water raken, blijken 
dat niet te overleven (V a n E i j s d e n, 
persoonlijke mededeling). Ook P o Ide r 
(1974 b) liet zijn D. azureus-larven zon
der tussenkomst van bet mannetje te wa
ter en hij merkte op, dat dat goed ging, 
als bet niet eerder gebeurt dan twee da
gen na bet vrijkomen uit bet eikapsel. 
Uit zijn verdere experimenten zou kun
nen blijken dat ook bet $?. en zelfs soort
vreemde Dendrobatidae (Phyllobates fe
mora/is) in principe als transportmiddel 
kunnen dienen. Bij Dendrobates pumi/io 
b.v. is bet kennelijk steeds bet wijfje, 
dat de larven vervoert. 

ONTWIKKELING VAN DE LARVEN 
De waterstand werd verlaagd om de lar
ven het ademhalen aan de oppervlakte 
te vergemakkelijken. De temperatuur van 
bet zacbte, met turf aangezuijrde water 
bedroeg ca 25° C. Een pompje zorgde 
voor doorluchting. Als voedsel werd fijn
gewreven sla, Tetramin en Liquifry no. 
1 gegeven, maar ook dode, in bet water 
gevallen insekten werden met graagte ge
konsumeerd. In bet water aangebrachte 
schuilplaatsen van stenen en planten 
werden door de larven benut. 

Larven van een legse·J van 1 augustus 
1975 bereikten op 11 september een 
Iengte van 2 em en begonnen achter
pootjes te krijgen. Vijf dagen later waren 
deze aangegroeid tot PI: em en duide
lijk gebruiksgereed. Opmerkelijk was de 
toegenomen schuwheid van de larven 
tijdens de metamorfose. Op 28 septem
ber waren ook de voorpootjes doorgebro
ken en kon bet kleurpatroon vaag wor
den onderscbeiden. Ongeveer een week 
later waren de staartjes nagenoeg inge
schrompeld en zaten de jonge kikkertjes 
geheel op kleur aan land. In totaal wer
den op deze manier 12 Dendrobates au
ratus grootgebracht, op een dieet van 
fruitvliegen en weideplankton. 

Om bevuiling van de eieren te voorko
men, werd besloten de legsels voortaan 
niet in het terrarium te Iaten, maar ze 
met bet onderliggende blad over te bren-
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gen op een schuin in het water geplaatste 
bloempotscberf, in een apart opfok
aquarium met een waterstand van 3 em. 
De larven van zulke legsels kwamen even 
goed of zelfs beter tot ontwikkeling en 
gleden na het vrijkomen door zelfstan
dige bewegingen, of geholpen door voor
zicbtig sproeien, in het water. 

DE F2-GENERA TIE 
Van de 12 tot wasdom gebrachte Den
drobates werden 2 S?S? en 2 d'd. af
komstig van een legsel van 6 februari 
'75, afgezonderd in het eerder genoemde 
recbthoekige terrarium. AI op 12 febru
ari 1976 werden twee legsels van 5 en 3 
eieren gevonden op een bromeliablad. 
Deze eieren en ook die van volgende in 
die maand gelegde legsels bleken onbe
vrucht. Door een aantal legsels met opzet 
in het terrarium te Iaten, werd gepro
beerd de mannetjes te stimuleren. Uit 
twee legsels, gevonden op 14-3-76 (totaal 
9 eieren), ontwikkelden zich tenslotte 2 
larven die ook door de metatnorfose 
kwamen (21-6, en 1-7). In de loop van het 
jaar bleken steeds meer eieren te zijn be
vrucht, zodat in totaal uit ca 27 legsels 
(177 eieren) 28 larven werden verkregen. 
Het laatste legsel, dat werd afgezonderd, 
werd gevonden op 1 juli. Latere legsels 
werden in het terrarium g_elaten, in ver
band met de naderende herfst. Drieen
twintig F2 Dendrobates auratus kwamen 

uiteindelijk door de metamorfose. De 
ontwikkeling van ei tot kikkertje varieer
de van 73 tot 109 dagen. Op bet ogen
blik (december) zijn deze jongen bijna 
evengroot als de ouders (F 1). Opmerke
lijk is, dat het kleurpatroon in deze 
kweeklijn vrijwel konstant blijft, waarbij 
vooral de vorm van de donkere, ovale 
tekening op de flanken in het oog springt. 
Hoewel de oorspronkelijke ouderdieren 
ook in '76 regelmatig eieren afzetten, 
werd aan bet grootbrengen van bun na
komelingscbap minder aandacbt besteed, 
zodat slecbts 16 nieuwe F1-jongen aan 
bet hestand konden worden toegevoegd. 
De konklusie mag niettemin luiden, dat 
Dendrobates auratus een goed kweek
baar terrariumdier is. 
Een woord van dank moet bier worden 
uitgesproken aan bet adres van de beer 
K. v. d. V e e n, die met bulp en advies 
aan bet slagen van deze kweken heeft bij
gedragen. Hopelijk kunnen wij met ge
zamenlijke inspanning ook verdere gene
raties pijlgifkikkertjes opkweken. 

SUMMARY 
Dendrobates auratus reproduced success
fully in two big paludaria. The F2 gene
ration was obtained from only one year 
old F 1 specimens. Observations are made 
on the reproduction behaviour of this 
frog and compared with what is known 
of other Dendrobatidae. Tadpoles deve
loped well , also without intervention of 
the male frog. 
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Fig. 1. 
Een Anolis ter
rarium met 
schuine, afnecm 
bare voorruit 
naar voorbeeld 
van Van 
Meeuwen 
Foto: H a c k 

N akweek van A no lis cybotes 
tot de tweede generatie 
Ingezonden: in twce gedeelten in september 
1976 en augustus 1977. 
Inhoudsoverzicht: lnleiding - voorkomcn 
- beschrijving - huisvesting - voedsel 
- de kweek van de eerste generatie -
de kweek van de tweede generatie - nog 
wat over de eieren - F2 inteclt? - sum
mary - litcratuur. 

INLEIDING 
Omdat ik vind, dat er de laatste jaren 
in "Lacerta" vee! te weinig over Anolis 
geschreven wordt, wil ik graag iets ver
tellen over mijn ervaringen met het 
houden van Anolis cybotes C o p e. 
Onder deze naam zijn twee variaties in 
de handel geweest, namelijk een rood
bruine varieteit, waarvan zowel het o 
als het ~ in het bezit z ijn van een ruit
tekening op de rug en het ~ twee op
vallende groene lengtestrepen op de 
zijden van de romp heeft !open; verder 
een lichtbruine varieteit waarvan aileen 
het ~ een ruittekening heeft. 
Dit artikeltje handelt over de laatstgt:
noemde soort; de mogelijkheid bestaat 
even wei, dat dit niet A no lis cybott:s 
maar Anolis marcanoi (W i I I i a m s 
1975) is. 

VOORKOMEN 
Anolis cybotes, de dikkop-anolis, is af
komstig van het eiland Hispaniola, hij 
komt daar zowel in het oostelijk dec! 
(Dominicaanse Republiek) als in het 
westelijk dee! (HaYti) voor. 

BESCHRIJVING 
De dikkop-anolis heeft zijn Nederlandse 
naam te dan ken aan de vooral bij het o 
opvallend dikke kop. Het is een ook 
overigens vrij grote en fors gebouwde 
anolis met een kopromplengte van 6 - 7 
em en een staart van 7 tot 10 em. Het 
wijfje heeft een mooie ruittekening uit 
vcrschillende kleuren bruin op de rug, 
het o heeft aan de flanken twee beige 
tot geelachtige lengtestrepen. 
De o o van A no/is cybotes. zijn bijzon
agressief. Ze zijn zeker in staat een an
der te doden en daarna, mits de grootte 
van het aangevallen dier dit toelaat, dit 
op te eten. Deze agressiviteit werd hele
maal niet waargenomen bij het ~ en bij 
de roodbruine varieteit. 
Het verdient dus aanbeveling deze Ano
/is niet met andere kleinere dieren sa
men te houden. 

HUISVESTING 
De oudere dieren (P) en late r ook de 
jongen van de eerste generatie (Fl) wa
ren ondergebracht in een aanvankelijk 
zeer eenvoudig ingericht terrarium van 
80 x 50 x 60 em (1 x b x h) dat in twce 
stukken was verdeeld, waarvan mijn 
cybotes-paartje de Iinkerhelft bewoonde. 
De bodemgrond bestond uit 1/3 vezel
turf en 2/3 potgrond ; deze bodem werd 
vrij droog gehouden. De wanden van 
het terrarium zijn bekleed met kurkpla
ten gelijmd op hardboard en zo tusscn 
de zijwand en de tussenwand geklemd. 
Verder bevinden zich in het terrarium 
stukken kienhout met daarop Bromelia's 
als Tillandsia, Crypthanthus en orchi
deeen. · Wanneer ik naar de eieren moet 
gaan zoeken hoef ik aileen maar de 



Fi.g. 2. 
Het Anolis ter
rarium zoals 
beschreven in 
het a rtikel 
Foto: H a c k 

Fig. 3. 
Anolis cybotes 
volwassen o uit 
de Fl. Foto: 
H a c k 

96 

stukken kienhout uit het terrarium te 
halen om het terrarium leeg te maken. 
Op het terrarium staat een 15 em hoge 
multiplex lichtkap, waarin zich de ver
warming (twee 60 W kooldraadlampen) 
en de verlichting (twee 25 W gloeilamp
jes) bevinden. Doordat de verwarming 

op een thermostaat is aangesloten, 
heerst er een konstante temperatuur van 
ongeveer 28°C in het terrarium, de 
temperatuur hoven is zo'n 4°C hoger 
dan op de bodem. Door regelmatig 
sproeien blij ft de Juchtvochtigheid rond 
70% . 



Fig. 4. 
Anolis cybotes 
(10 maanden 
oud). Uit de Fl. 
Foto: H a c k 

Fig. 5. 
Anolis cybotes 
jong <?. 
Foto: H a c k 

YO EDSEL 
Voor het kweken met Ano/is is goed 
voedsel van het grootste belang. Het 
voedseldier bij uitstek voor Anolis is de 
krekel. 
Enkele voorbeelden: 
- Wanneer men een krekelkweek heeft 
is men het hele jaar in het bezit van 
voedseldieren in aile maten, dit is uiter
aard van groot belang voor eventucle 
jonge dieren. 
- we kunnen krekels op een eenvoudige 
manter voorzien van allerlei vitaminen 
en mineralen door ze Of te bestuiven 
met Gistocal, fosforzure kalk e.d., 6f 

door ze te voeren met vitaminerijk 
voedsel zoals gistvlokken. Aileen vita
mine AID moet via het drinkwatcr wor
den toegevoegd. Voor een kweekme
thode van de krekel kan ik de lezer 
verwijzen naar hct artikel van H e I -
I e r en L a u t e n s. Een ander voed
seldier is de wasmot; de literatuurdienst 
van Lacerta heeft daar een stencil over 
uitgebracht. Verder kunnen als bijvoe
dering voor de AtW/is nog fruitvliegen 
worden gebruikt, maar beslist niet als 
hoofdmenu, ook niet voor de jonge 
anolisjes. 

DE KWEEK VAN DE EERSTE 
GENERA TIE 
Nadat ik in juni 1976 mijn eerste paar
tje Anolis cybotes had gekocht, gingen 
deze dieren eerst een maand in quaran
taine. Vandaar dat de cerste eitjes zo 
onverwachts kwamen, want deze vond 
ik toen ik het quarantaine-terrarium aan 
het schoonmaken was om het weer te 
kunnen gcbruiken voor een andere Ano
/is. De gevonden eieren werden uitge
broed op de manier zoals H e I I e r 
dat ook doet, d.w.z. een plastic potje 
met gaatjes in het deksel, daarin een 
laag vochtige potgrond, zo uit de zak, 
dan de eitjes crop leggen en deze dan 
weer bedekken met een laagje aarde 
van ca 1 em. Het potje wordt geplaatst 



Fig. 6. 
Anolis cybotes 
volwassen ~ 
uit de Fl. 
Foto: H a c k 
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op de bodem van het terrarium, waarin 
de eieren zijn gevonden. 
De eitjes kwamen spoedig uit (een tijd 
van twee maanden is normaal); ze wa
ren toen ongeveer 1 \12 em groot. Zo pas 
na het uitkomen zitten de jonge Anolis 
nog helemaal onder de aarde, maar als 
men ze in een andere bak zet, kan men 
al heel snel de praehtige tekening zien 
en hebben ze de ogen al open. Direkt 
na de geboorte is ook a! te zien, of het 
een o is of een ~: de o o hebben na
melijk een onderbroken lengtestreep 
over de rug terwijl deze bij de ~~ onon
derbroken is. 
Daar de jonge dieren vrij groot uit het 
ei komen, eten ze a! direkt krekeltjes 
van zo'n \12 em groot, die ik met Gisto
eal bestuif. 
Het gedrag van de kleintjes is identiek 
aan dat van de ouders: zodra ze uit het 
ei zijn, zijn ze al aan het kopknikken. 
Aile jonge dieren werden uitsluitend 
met krekels opgefokt; de krekels werden 
zoals boven besehreven, voorzien van 
allerlei vitaminen en mineralen. 

DE KWEEK VAN DE TWEEDE 
GENERA TIE 
Toen mijn jongste Fl dier 9 maanden 
oud was, werd het eerste dier van de 
tweede generatie (F2) geboren. Daaruit 
kun je eoncluderen dat Anolis cybotes 
bij 7 maanden geslaehtrijp moet zijn, of 
nog eerder. Overigens is het goed moge
lijk om de versehillende stadia van de 
dieren te volgen: er dient dan goed in 
de grond gewoeld te worden. In een 
vroeg stadium kan men kleine witte 
kalk-steentjes in het terrarium vinden ; 
het ~ is dan pas begonnen met leggen. 
Daarna volgen onbevruchte eitjes, waar
na de eerste bevruehte eieren worden 
gelegd die eehter vaak nog niet uitko
men of zeer zwakke jongen opleverl!n 
die al gauw sterven. 
Mijn eerste gezonde F2 jong dat nu nog 
leeft, werd dus geboren toen de ouders 
9 maanden waren, inmiddels ben ik de. 
gelukkige eigenaar van 2 paartjes van 
de F2 generatie, waarvan een halfwas. 
Ook deze jongen werden opgefokt met 
krckels. 



Fig. 7. 
Anolls cybotes 
volwassen ~ uit 
de Fl. De ruit
tekening is hier 
duidelijk zicht
baar. Foto: 
Hack 
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NOG W AT OVER DE EIEREN 
Eens in de maand verzamel ik de eie
ren uit het ·terrarium, om te voorkomen 
dat pas uitgekomen jonge dieren ten 
prooi vallen aan de eetlust van hun ou
ders. Ondanks dat de eieren bij het om
leggen van positie veranderen, zijn alle 
eitjes totnutoe uitgekomen, Ano/is-eie
ren · zijn dus toch niet zo teer als men 
wel hoort beweren. 
Per keer worden 1-2 eieren gelegd, dit 
met een tussenruimte van 2-6 weken. 
lets anders is, dat men soms AIU)/is
houders hoort foeteren over hun broed: 
zo te zien goede eitjes, die zich ook goed 
ontwikkelen, maar vlak voor het uitko
men afsterven. Of eieren die wel uitko
men, maar waarvan de jongen niet groot 
te krijgen zijn (niet willen eten, zand 
in de oogjes, stuiptrekkingen en uitein
delijk dood bij het aanschakelen van de 
verlichting of bij het maken van een 
flitsfoto). De oorzaak hiervan ligt waar
schijnlijk bij het vrouwelijke ouderdier: 
als dit in de draagtijd van de eieren 
slecht te eten heeft gehad of ziek is ge-

weest zullen de eieren niet zo goed 
zijn als het zou moeten, en uit zich dat 
later in de vorm van afgestorven eitjes 
of zwakke jongen. 
Vandaar dat voedsel van groot belang 
is: een optimale gezondheid is een eer
ste vereiste voor het kweken met Ano/is. 

F2 INTEELT? 
Daar de Ano/is uit een nest met elkaar 
hadden gepaard, bestond natuurlijk de 
kans op inteelt, die zich overigens niet 
hoefde te uiten in misvormingen. Tot
nutoe is daarvan bij mijn dieren niets 
gebleken, niet bij afgestorven embryo's 
noch bij uitgekomen jongen. De nog 
levende jongen uit deze generatie schij
nen het goed te doen. Opvallend is 
echter het volgende: 
- het verlies van eieren en jongen is 

hoog; dit kan komen door de nog 
zeer jeugdige leeftijd van de ouders. 

- bij enkele dieren is een afwijkende 
tekening te konstateren in de vorm 
dwarsbanden. 



Fig. 8. 
Anolis cybotes, 
~ uit de F2, 
enkele dagen' 
oud. Foto: 
Hack 
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Vooralsnog Iijkt het verantwoord om 
met de dieren uit een nest verder te 
kweken. 

SUMMARY 
Some anoles from the caribean island 
Hispaniola, presumably Ano/is cybotes, 
were kept in a terrarium, inhabiting a 
space of 40 x 50 x 60 em. The temper
ature averaged 28°C, humidity 70%. 
The animals were fed mainly on crickets 
(Gril/us spec.) specially bred for the 
purpose, and enriched with vitamins 
and minerals. The food, especially in the 
pregnant females, appears to be of 
primary importance for a successful 
breeding attempt. The eggs, gathered 

monthly and put in moderately humid 
soil, hatched after approximately 2 
months. After nine months the new
born Anolis produced the first offspring 
of the second generation. So far no signs 
of inbreeding were observed. 
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Het kweken van hagedissen II 
lngezonden: maart 1977 
Inhoudsoverzicht: inleiding - waarne
mingen en gissingen - mogelijkheden om 
de resultaten te verbeteren - summary. 

INLEIDING 
Langs deze weg wil ik graag mijn jong
ste ervaringen en de daaruit voortvloei
ende overwegingen met betrekking tot 
het kweken met hagedissen kenbaar rna
ken. Ik hoop, dat dit zal leiden tot bete
re resultaten bij het kweken met deze 
dieren. Ik en vele andere liefhebbers 
kennen het probleem van het afsterven 
van de embryo's en wei vooral tegen het 
einde van de incubatietijd. Uit waarne
mingen aan de ongeveer 400 eieren die 
ik in 1976 had, waarvan er slechts 130 
uitkwamen, heb ik geprobeerd oorzaken 
voor dit slechte resultaat te vinden. 
Juist de grate aantallen eieren waarover 
ik beschikte, geven deze waarnemingen 
statistisch meer waarde dan waarne
mingen aan de weinige legsels waarover 
de meeste andere liefhebbers kunnen be
schikken. 
De genoemde 400 eitjes waren aile prak
tisch bevrucht. Ze werden aile op de 
volgende manier uitgebroed. 
Vanwege de goede isolatie gebruik ik 
koelkasten (buiten werking!) die ik van 
binnen op 25 - 30°C houd. In zo'n koel
kast staan volglasbakjes gerangschikt 

waarin telkens twee bloempotten met 
zand passen. Deze patten met zand wor
den van tevoren in een oven tot 120°C 
verhit. Ze komen te staan in een laagje 
water; het zand erin reikt tot 2/3 van de 
hoogte. Hierop komen de eitjes, het ge
heel wordt afgedekt met glas. Zo kan er 
geen direkte tocht (met eventuele scha
delijke bakterien) bij de eieren komen, 
maar kan er tach gasuitwisseling via de 
poreuze wand plaatsvinden, terwijl men 
de legsels in een oogopslag kan overzien. 
Ik ben nog van plan om met een aqua
rium-luchtpomp een zwakke luchtstro
ming binnen de kast aan te brengen, 
omdat stilstaande Iucht me onnatuurlijk 
lijkt, en misschien de groei van schade
lijke organismen bevordert. 

WAARNEMINGEN EN GISSINGEN 
Wat het uitkomen van de eieren betreft, 
vielen mij de volgende punten op: 
- De eieren van dieren, die maar een
maal per seizoen leggen, kwamen prak
tisch aile uit. Dit gold voor de eieren 
van: Lacerta lepida lepida, Lacerta saxi
cola, Lacerta agilis en Lacerta viridis. 
- Werden er meer legsels per seizoen 
afgezet, zoals bij Lacerta trilineata, La
certa lepida pater of Agama stellio die 
aile om de maand een legsel van 10 eie
ren produceerden, of Lacerta laevis die 



Fig. 2. 
Gryllus 
bimaculatus 9 
Foto: · 
Langer
w e r f 

Fig. 3. 
Gryllus 
bimaculatus o 
Foto: 
Langer
w e r f 

er dan ongeveer 6 legde, dan was het re
sultaat steeds teleurstellend. De jongen 
stierven dan steeds vlak voor het uitko
men. 
- Als er ineens legsels worden afgezet 
van meer dan 20 stuks, zoals me twee
maal bij Gerrhonotus multicarinatus 
overkwam, dan gebeurde hetzelfde. 
- Dat de jongen vlak voor het uitkomen 
stierven, bleek uit het feit, dat als er en
kele ge~oren werden, de overige eitjes 
bijna tegelijkertijd afstierven. De em
bryo's in die afgestorven eitjes hadden 
een zachter skelet. 
- Eieren die op een cluster aan elkaar 
bleven, hadden in het algemeen de ten
dens ook beter uit te komen. 
- Bij legsels, die naast elkaar lagen, 
kwam soms wei het ene, maar niet het an
dere uit. 
- Eenmaal geboren bleven de hagedis
jes steeds in Ieven. 

Als mogelijke oorzaken voor het afster
ven, zie ik: 
- Het slechte resultaat zou te wijten 
kunnen zijn aan het feit da t ik wegens 
droogte onvoldoende weideplankton kon 
verzamelen, en daardoor gedwongen 
was de moederdieren vee! te eenzijdig 
voedsel te geven uit mijn kweken van 
vliegen, kakkerlakken, meelwormen en 
sprinkhanen. 
- Enkele afgestorven eitjes zond ik aan 
de Heer D o r r e s t e i n te Utrecht 
voor onderzoek. Deze eieren bleken 
draadvormige bakterH!n te bevatten. Of 
dit gevolg, of oorzaak is van het af
sterven is onduidelijk. 
- Een tekort aan mineralen en sporee!e
menten zal een kweek ook ernstig be
rnoeilijken. Dit geldt des te sterker voor 
een tweede generatie van in gevangen
schap gekweekte dieren wat bij mij nog
aleens het geval is) want de dieren die 
in gevangenschap geboren werden maken 
al bij voorbaat meer kans om aan een 
gebrek aan bijv. kalk en fosfor te lijden. 
In dit verband dient ook het feit ge
noemd te worden, dat dieren, die kalk
rijke schalen om de eieren maken (zoals 
bijv. gecko's) deze schalen rond maken, 
en niet ovaal, hetgeen besparend werkt. 
- Ik vermoed, dat een daling in de 
kalkspiegel van het bloed kan leiden tot 
een grotere gevoeligheid voor infektie
ziekten. 

MOGELIJKHEDEN OM DE RESUL
TATEN TE VERBETEREN 
Zoals ik in mijn vorige artikel a! ver
meldde, gaat mijn aandacht in eerste in
stantie uit naar het moederdier. Het 
lijkt erop, dat wanneer er vee! eieren 
geproduceerd moeten worden, de kalk
en fosforopname uit het voedsel niet 
meer toereikend is. Dit kan zelfs tot de 
dood van het moederdier leiden, wat 
overigens bij mij gelukkig niet voorkwam. 
Om hierin verbetering te brengen, be
gon ik in juni 1976 een kweek met een 
n ieuwe krekelsoort, G ryllus bimaculaws 
die ik van een terrariumvriend in Parijs 
kreeg. Hij is groter dan de bekende 
huiskrekel, kweekt vee! sneller en maakt 
ook meer lawaai. Dankzij een zelf uit-



Fig. 4. 
3 Lacerta l. 
lepida en 5 stuks 
Lacerta I. pater 
Foto: La n g e r
w e r f 

Fig. 5. 
15 eieren van 
Lacerta I. lepida 
aile na 3 maan
den uitgekomen 
Foto: La n g e r
w e r f 

gedachte, nogal groots opgezette kweek
methode, ben ik nu zover, dat ik een kre
kelproduktie van 10.000 stuks per week 
heb. Deze krekels gaan nu dienen als 
bmn van mineralen en sporeelementen. 
Oat bereik ik door ze te voeren met ecn 
opfokvoer voor Ieghennen (!) dat de vita
minco A, 03 en E bevat. Ik meng' dit 
met vleesbeendermeel, dat immers alles 
bevat dat nodig is om een skelet te vor
men (o.a. 13,8 % Ca en 6,3 % P) en dat 
bij een prijs van 90 cent per kg vele 

malen goedkoper is dan bijvoorbeeld 
Gistocal. 
Daarnaast is het, voor de opname van 
de kalk, van groot belang dat de dieren 
voldoende vitamine D krijgen. Voor 
reptielen is· vitamine 03 het meest ge
schikt. In Nederland wordt dit o.a. ver
kocht als Trigantol, dat per ml 20.000 
I.E. vit. A, 10.000 I.E. vit. D en 10 mg 
vit. E bevat. Producenten zijn Bayer/ 
Leverkusen en Merck I Darmstadt. Vee! 
goedkoper is de F.N.A. bij de apotheek 
verkrijgbare waterige vitamine A-D op
lossing, die in twee sterkten in de han
del is: van resp 6000/ 6000 I.E. per ml 
en 9000/ 3000 I.E. per mi. 
Als Neo-Dohyfral worden ampullen zui
vere vit. D oplossing, van 600.000 I.E. 
per ampul verkocht. 
Hopelijk is dit relaas een bruikbare aan
vulling op het " recept" voor het kweken 
van hagedissen. Ik hoop het volgende 
seizoen kweekresultaten in de orde van 
400 - 500 hagedissen te behalen. Ove
rigens hoop ik in 1976 het aantal van 
I 50 nog te hal en, er liggen nog tientai
Ien eieren in de broedbak, waaronder 
misschien zelfs van Uromastyx acanthi
nurus. 
Een woord van dank wil ik nog richten 
tot ieder, die mij informatie verstrekte, in 
het bijzonder ook tot de Heer D o r r e
s t e i n wegens de bakteriologische be
palingen en tot mijn vriend, de veearts 
R o I f J e n t z s c h in de DDR die het 
aspckt van de vitamine 03 met mij be
sprak. 

SUMMARY 
The author discussed the bad results of 
the breeding of about 400 lizard-eggs in 
1976 of which the majority did not 
hatch. The importance of several factors 
is considered. the main one probably 
being deficiencies in the food of the 
pregnant female. The author stresses the 
need of a diet rich in Calcium and 
Phosphor, the addition of vitamin 03 
and the possibility of enriching crickets 
with those and other minerals before 
serving them to the lizards. The breed
ing results of the following year (1977) 
may prove him to be right. 



Colostethus 
trioitatis o 
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N aar aanleiding van Colostethus trinitatis 

In zijn interessante artikel over de voort
planting van bovengenoemd kikkertje, in 
Lacerta 36, nr. 1 schrijft V a n M e e u
w e n dat zijn waarnemingen afwijken 
van mijn gegevens in "het Aquarium" 
XLI, 12 biz. 318-323. Ik heb echter he-

laas deze Colostethus nooit gekweekt en 
de gegevens in de tabel slaan niet op de
ze kikker, maar op Phyllobates trivitta
t~s. Boven die tabel staat dus een druk
fout. 

W. N. Po I d er 


