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Fig. I 
Sccloporus 
cyanogenys, het o. 
Foto: W c n i g. 

N a schade en schande succesjes met 
Sceloporus cyanogenys 

lnhoudsoverzicht: inleiding - uiterlijk en 
naam - biotoop en het terrarium : inrichting, 
verlichting, verwarming, etc. - voedscl in de 
winter - vocdscl in de zomcr - kwcck: mis
lukkingcn en succcsjcs- bcsluit- summary 
litcratuur. 

IN LEIDING 
Begin februari 1971, bijna zeven jaar ge
Jeden dus, kocht ik een paartje hagedis
sen onder de naam Scelopon1s clarkii, dat 
volgens de handelaar, bet rouwbaar e n 
deskundig overigens, afkomstig was uit 
de Verenigde Staten. lk had toen a! jaren 

van schade en schande op het gebied van 
terrariumhouden achter de rug. Dit paar, 
dat zoals later bleek, waarschijn lijk met 
de naam Sceloporus cyanogenys Cope 
moet worden aangeduid , speelt de hoofd
rol in dit arti kel over een dee! van mijn 
dagelijkse terrariumpraktijk. Ik hoop dat 
u er iets aan heeft, dat mijn val len en 
opstaan een gedeelte van uw vallen voor
komt, en bovenal , dat ik er niet te veel 
open deuren mee intrap. 

UITERLIJK, NAAM EN GEDRAG 
Het 9 was 23,4 em lang, incl. I 3,5 em 
staart. Het d mat 1 I + I 3,4 em (staart 
iets beschadigd). Geen van beide groeide 
later nog. Met uiterlijke kenmerken zal 
ik de Iezer niet vermoeien (zie de foto's); 
die lijken me a ileen voor de determinatie 
van belang. Deze determinatie, volgens 
de tabellen van S m i t h, Jeverde, voor 
mij bijna zonder twijfel , de naam Sce/o
port/.1" cyanogenys Cope ('Blue Scaly 
Lizard ') op. Bij de beschrijving van de 
soort wordt echter als maximum Jengte 
opgcgcven 14 I e n 130 m m voor resp. 
de lichaamslengte van d en 9 adultc 
exemplaren (staart ca I ,5 maal zo lang). 
De grootste Sceloporus-soort! Dit wijkt 
helaas wei wat erg vee! af van de lengte 
van mijn exemplaren. Ik moet hier dus 
voorlopig een vraagteken plaatsen, daar 
informatie bij enkele deskundigen ook 
geen oplossing opleverde. In dit artikei 
zal ik er vanuit gaan dat de door mij 
gevonden naam juist is; ik verzoek u mij 
deze onzekerheid te vergeven. 

BIOTOOP 
Een vergelijking met de bekende Zuid
afrikaanse woestijnsoorten uit genera a is 
b.v. Cordylus en P/arysaurus, ligt voor de 
hand. Het valt dan op dat Sceloporus 
cyanogenys in tegenstelling tot genoemde 
soorten een hekel heeft aan sproeien, zeer 
weinig drink!, veei en vooral vaker eet, 
vrij actief is, e n hoewel schuwer, tach 



Fig. 2 
Sceloporus 
cyanogcnys, hct 9 
Foto: We n i g. 
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dagelijks lang te voorschijn komt. Vooral 
dit laatste kan, in verband met huis
genoten e n gasten, ook een punt van 
belang zijn. 
Als vcrspreidingsgebied geeft S m i t h 
een vrij groot gedeclte van Mexico en he t 
gebied langs de Mexicaanse grens in de 
U.S.A.: New Mexico en Texas. Het cen
trum van het Amerikaanse gebied der 
soort ligt o ngcvcer bij de stad El Paso. 
ruwweg gekarakteriseerd: een rotsachtig 
woestijngebicd. Bij de bestudering van de 
geografi sche en klimatologische gegevens 
omtrent dit gebied vall een grote over
eenkomst op met de Zuidafrikaanse 
woestijnen en m et bepaalde Sahara-bio
topen. 

HET TERRAR IUM : INRI C HTI NG. 
VERLICHTING EN VERWARM ING. 
ETC. 
De beide dieren zijn vanaf het begin ge
huisvest geweest in een hoekijzeren ter
rarium (I 00 bij 50 bij 80 hoog), met cen 
ijzeren bodem. De ach terwand is van 
spaanplaat, waarop, op vastgespijkcrd 
kippegaas, een rotswand van cement is 
gemaakt (plaa t horizontaal leggen!) . Deze 
wand, waarin allerlei brokken natuur
steen zijn verwerkt, is met vele kleuren 
niet-glimmende verf bewerkt en maakt 
zo een redelijk natuurlijke indruk. 
Een zijwand bestaat eveneens uit spaan
plaat, waartegen • geelachtige leisteen-

p laten zijn bevestigd. De andere zijkant 
bestaat uit plastic horregaas - p lakt 
makkelijk en roest niet - en zorgt aldus, 
in samenhang met de bovenkant, voor 
de nodige ventilatie met een ernaast ge
plaatst terrarium van 180 em lengte en 
met de woonkamer. 
D~ voorkant heeft een verticaal gedeelde 
ruit, die in een U-ijzer schuiven kan 
(dubbele schuifrails van kunststof vol
doen vee! bcter). De bovenste rand van 
de rurt is ove r 18 em groen geschi lderd 
om te voorkomen dat men direct in het 
Iicht van de lichtkap kijkt. De bodem is 
bedekt met cen laag zand (I tot I 0 em 
dik). dat na uwelijks zichtbaar is vanwege 
de grote na!Uurstenen (0,5-2 dm3) die 
crop liggen. Natuurlijk is het geheel 
slechts met een bulldozer te verplaa tsen. 
U zict, een paging een natuurlijk gcheel 
te scheppen. lk houd niet van die kale 
hygienische bakken in de woonkamer. 
ondanks a l hun voordelen. De grotc. snel 
droge uitwerpselen zuig ik met de stof
zuiger weg; ze worden meesta l buiten de 
schuilhoeken van de dieren gedeponeerd. 
Weggekropen en daarna gestorven (voed
sel)dieren verdrogen in dit droge en hete 
mi lieu. Problemen m et ziekten heb ik in 
deze bak gedurende de afgelo pen tien 
jaar nooit gehad. 
De bovenzijdc is afgedekt. door de bo
dem van de lichtkap, m et metalen horre
gaas: plastic zou smelten door de lam
pen d ie crop rusten. Oat dit gaas zeer 



Fig. 3 
Sceloporus 
cyanogenys, 
jong dicr. 
Foto: 
B c n c d i c t u s. 
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heet wordt blijkt geen bezwaar te zijn: 
de dieren passen wei op zich niet te bran
den. De lichtkap bevat 2 TL lampen van 
20 W (Philips 33, Astra Warmton SE). 
Deze branden gewoonlijk van 07.00 tot 
23.00. Verder bevindt zich hierin een 
infra-rode lamp met ook wit Iicht (Osram 
Siccathcrm 250 W). Deze is centraal 
geplaatst, brandt ongevcer 3 uur per dag, 
meestal 's avonds. Hij verhoogt de tem
peratuur dan tot ca 42° C vlak eronder 
(20 em) en tot ca 36° C op de bodem 
(70 em). 
Wanneer de dieren zijwaarts uitwijken is 
de temperatuurvcrhoging uiteraard niet 
zo groot. Tijdens het zonnen zitten ze 
soms met open bek te hijgen : ik neem 
aan dat dit een kwestie van temperatuur
regeling is. 
Verwarming hoeft trouwens tegenwoor
dig geen probleem meer te zijn. De 
vraag voor een huiskamerterrarium is 
vee! meer: hoe krijg ik het koud genoeg? 
(Voor woestijndieren vooral 's nachts en 
voor dieren uit de gematigde zone 's win
ters.) 
Het terrarium staat in een centraal ver
warmde kamer met een temperatuur die 
overdag schommelt rond 20° C en 
's nachts tusen ca 14° C in de winter en 

18° C in de zomer. De gloeilampen van 
de terraria ernaast en vooral direct er
onder, verhogen echter de dagtemperatu
ren, zeker op de bodem met ca 5° C. 
Verscheidene weekends per jaar, en af en 
toe gedurende een tangere periodc, gaan 
aile lampen uit en daalt de temperatuur 
aanmerkelijk (tot 14° C in de winter). 
Op ongeregelde tijden, maar voorname
lijk in het winterhalfjaar, krijgen de die
ren een hoogtezonbestraling van ca 15 
minuten (Osram-Vitalux 300 W). Deze 
(gloei)lamp is geplaatst in een hoek 
van de lichtkap, rust op het horregaas, en 
is zo minimaal 20 em van de dieren ver
wijderd. Ze kunnen echter door het hele 
terrarium uitwijken en zelfs zo wegkrui
pen dat ze niet door de stralen worden 
getroffen. Naar mijn ervaring bestaat -
bij S. cyanogenys althans - het gevaar 
van overdosering nauwelijks. Verscheide
ne malen vergat ik de lamp tijdig uit te 
schakelen; eens was ik meer dan 3 uur 
over tijd. Ook in de kweekbakken voor de 
jonge dieren, zonder uitwijkmogelijk
heden, maakten zich geen schadelijkc ge
volgen bemerkbaar! De relatieve lucht
vochtigheid in de kamer is vrij hoog. 
Deze bedraagt 's nachts ca 75 % en 
overdag ca 60% . Door de hoge tempe
raturen zal ze in de terraria aanmerke
lijk lager zijn; wanneer de IR-Iamp 
brandt b.v. slechts 35%. De beplanting 
bestaat meestal slechts uit enkele succu
lenten. Ook de Grote Wasbloem (Hoya) 
voldoet in dergelijke terraria, waar stra
lingslampen en dieren gauw alles weten 
te verniele n, zeer goed. Er wordt weinig 
gesproeid (af en toe met 6 druppels vi
tamine A-D per halve liter lauw sproei
water) . Het zeer kleine waterbakje is 
meestal leeg. Wanneer de dieren de ge
legenheid wordt gegeven een bad te ne
men, benutten ze deze nooit. 
Op deze wij~e hoop ik de natuurlijke 
biotoop van S. cyanogenys voldoende ge
imiteerd te hebben. In elk geval onna
tuurlijk, maar naar gebleken is, niet na
delig, is het gezelschap. Dit bestond af
wissele nd uit Platysaurus guttatus inter
medius, Cordylus warreni depressus en 
een enkele keer andere Cordylus spec. 
Naast het paar S. cyanogenys bevatte de 
bak hoogstens 5, meestal minder andere 
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hagedissen. Na enige tijd is het cJ zo 
agressief geworden t.o.v. de zeer grote 
C. warreni cJ, dat ik dat paar naar een 
andere bak heb moeten verhuizen. De 
eerste twee jaar was dit steeds zonder 
veel moeilijkheden gegaan. De laatste ja
ren bestaat het gezelschap derhalve aileen 
uit een paar Platysaurus, terwijl eind ok
tober 1976 ook 2 dochters (uit '73 e·n '74) 
zijn toegevoegd. Andere ( = kleinere) 
Sceloporus soorten (malachiticus, occi
dentalis, etc.) werden direct maar matig 
geduld, zodat deze experimenten snel 
gestaakt werden. 

VOEDSEL IN DE WINTER 
N aast de kunstmatige biotoop is de vee
ding voor de terrariumhouder het voor
naamste punt. Vele liefhebbers zal dit 
vaak bijna onoplosbare problemen geven. 
Wie beschikt over voldoende tijd, op een 
geschikt moment van de dag, om regel
matig weideplankton te gaan vangen? In 
en bij de grote steden is dit vaak extra 
moeilijk. Over meelwormen en bet droog
voer dat de dierenhandelaar u misschien 
aanbeveelt behoeven we op deze plaats 
waarschijnlijk niet te spreken! 
Het winterhalfjaar is natuurlijk het moei
lijkst (ruim zeven maanden!). Af en toe 
'kweek' ik dan bromvliegen: maden ko
pen bij een hengelsportzaak en deze Iaten 
verpoppen in een grote weckfles of iets 
dergelijks, in enigszins vochtig mos of 
turfmolm en afgedekt met plastic gaas of 
vitrage. Deze vliegen zullen waarschijn
lijk weinig waardevolle stoffenbevatten: 
de hagedissen vangen een 'wilde' vlieg er 
verrassend snel uit en hebben snel ge
noeg van de gekweekte. 
Meelwormen probeer ik via een zo ge
varieerd mogelijk menu, met 'Gistocal'. 
wat te 'verrijken' alvorens ze als voer te 
gebruiken. s. cyanogenys heeft de nei
ging er te veel van te eten. Dit kan, bij 
zwakke dieren, leiden tot verstopping; 
sterke dieren scheiden dan pakketjes on
verteerde meelwormen uit (hetzelfde ge
beurt vaak bij voedering met bromvlieg
maden). Het eerste is een groot gevaar 
voor het Ieven van het dier, het tweede 
schijnt op zijn best vrij nutteloos. Met 
mate gebruikt blijken meelwormen voor 

mijn grotere dieren echter wei te vol
doen; kleine, zoals Anolis en Plzelsuma 
soorten, voer ik er zelden mee. Voor 
amphibia zou ik ze ook meestal afraden. 
Het is me overigens gebleken dat de ke
vers, zeker de pas gemetamorfoseerde, 
veel beter worden verdragen. 
Verder zijn er dan af en toe in een kel
der, schuur of tuin wei eens een paar 
torren of spinnen te vangen. S. cyanoge
nys blijkt ook wei graag eens wat fruit, 
vooral banaan en perziken, te eten. J onge 
exemplaren weigerden dit bij mij echter 
steeds! Ook dit kan bij de verzorging 
van de volwassen dieren in de winter dus 
wat helpen. 
Het hoofdvoedsel van mijn S. cyanogenys 
bestaat 's winters echter uit biefstuk tar
taar. Dit is werkelijk ideaal voedsel; altijd 
verkrijgbaar, goed te bewaren en gemak
kelijk te mengen met 'Gistocal' en vita
mine A-D druppels (op water basis). 
Overigens, bet goedkopere gehakt zou 
ik niet aanraden: bet is waarschijnlijk 
op de lange duur te vet. Bolletjes ter 
grootte van een stevige erwt gooi ik een
voudig tegen de stenen, waar de hagedis
sen ze dan na enige tijd komen weghalen. 
Ook happen ze soms wei van een stokje. 
Over het algemeen heeft S. cyanogenys 
- als typisch woestijndier - een afkeer 
van zulk vochtig voedsel (naakte slakken 
en wormen, bijvoorbeeld). Mijn adulte in
dividuen hebben dit instinct kennelijk 
iets verloren en hebben door ervaring ge
leerd dat tartaar goed voedsel is. 
De spijsvertering is. bij goede tempera
tuur snel: 24 uur na het voeren vindl 
men de betreffende excrementen. 

VOEDSEL IN DE ZOMER 
's Zomers worden de dieren zo vaak mo
gelijk gevoerd met vliegen uit de vliegen
val en met zoveel weideplankton als ze 
op kunnen en dat is heel veel. Om dit te 
verzamelen voldoet een badminton rac
quet zonder snaren met een net van 
vitrage prima. Een vrijgezel met twee 
linkerhanden kan het maken: plakken 
met Velpon! In de lente en de herfst 
(maart-april, oktober-november) vangt 
men vooral kleine vliegen en spinnen (in 
de heide, daar deze niet zo snel nat 



Fig. 4 
Sccloporus 
cyanogenys, 
de staartwortel 
van het d is 
duidelijk ver
breed. 
Foto: W e n i g. 
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wordt); da n komen de s luipwespen en 
vooral a ndere, grotere soorten vliegen 
(bijv. op wi tte schermbloemen) . In juli , 
augustus en september komen hierbij de 
motten, vlinders en vooral de sprink
ha nen in gras). Natuurl ijk raken ook 
bijen, wespen en hommels in het net. 
Deze worden in kleine hoeveelheden wei 
gegeten en de dieren ondervinden er 
blijkbaar geen hinder van. Ook kleinc 
huisjesslakken worden graag geaccep
teerd evenals stukjes zeeschu im. Mis
schien wi jst dit op behoefte aan kalk. 
Wanneer men zijn ogen goed de kost 
geeft, is er vaak wei een plek te vinden 
waar men enkele weken lang bijna dagc
lijks bi nnen een kwartier een behoorl ijke 
port ie prima voer kan vangen. In de 
maand augustus is een net met I 000 in
sekten e.d ., verdeeld over SO soorten, 
op vee! plaatsen heel gewoon. Pas echter 
wei op voor met insecticiden behandelde 
terreinen en vermijd zo mogelijk ook 
wegbermen. Bij nat weer kunt u beter 
thuis blijven : alles wat u mocht vangen 
gaat dan toch dood in het kletsnatte net! 
Ook een vliegenval ka n ccn bela ngrijk 
hulpmiddel zijn. Zo'n d ing is op allcrlci 
manie ren ze lf wei te maken ; in de handel 
is b.v. de F ly-fix voor ca. f 50,- ver
krijgbaar, die probleemloos te gebruiken 
is en nauwelijks stankhinder hoeft te ver
oorzaken . . . AI met a l gaat er echter 
naar mijn mening nie ts boven een groot 
weideplankto nnet - geen vliegenval 
(toch vrij eenzijdig) en ook geen voedsel
kweek. 

Nu het woord voedselkweek dan einde
lijk is gevallen, kom ik weer terug op de 
voedering van mijn S. cyanogenys. Pas 
begin '74 ben ik, vooral voor de jongen, 
een wasmottenkweek begonnen. Dit bleck 
uitstekend te voldoen en is vooral in de 
winter een uitkomst. In tegenstelling tot 
vele a ndere kweken verloopt deze ge
makkelijk, geeft geen stank en weinig 
rommel. Zo verkrijgt men graag geaccep
teerd voedsel, dat, bij een goed sub
straat, waarschijnlijk rijk aan bouwstoffen 
en vitaminen is. De larven hebben bo
vendien het voordeel dat de Gistocal er 
goed aan blijft kleven. Wie hiermee nog 
geen ervaring heeft , raadplege het des
betrcffendc ste ncil van Lacerta's litera
tuurdienst. 

KWEEK : MISLUKKINGEN EN 
SUCCESJ ES 
Zoals vele soorten uit het genus Sce/opo
rus is ook S. cyanogenys levendbarend. 
Dit is voor de te rrariumhouder een voor
deel , daar het moederdier de eieren in 
haar lichaam beter da n hijzelf kan be
schermen tegen uitdrogen, vraat van b.v. 
keldermotten, schimmels en ve rkeerde 
temperaturen. Eind september, dus na 
de voedselrijkste periode, begint S. cya
nogenys een steeds duidel ijker wordend 
baltsgedrag te vertonen. Dit is o.a. het 
bekende op en neer schudden van kop en 
borst, gepaard gaande me t een zijdelings 
afplatten en dus verhogen van het li
chaam (ook zeer duidelijk bij de keel). 

Dit ged rag is voor diverse soorten 
Sceloporus reeds herhaaldelijk beschre
ven. Het man netje, dat in ,deze ·tijd zijn 
fraaiste uiterl ijk heeft , is hie rbij het 
meest actief. Vaak pakt hij met de bek 
het wijfjc bij de staart. Van oktober tot 
in januari neem ik dit gedrag bijna da
gelijks waar, vooral wanneer de warmte
lamp aanstaat. Meestal komt het niet 
to t copulatie. De baits neemt na januari 
geleidelijk af. In november nam ik in d e 
meeste jaren e nige paringen waar. En
kele hiervan werden, waarschijnlijk als 
schrikreactie, afgebroken. Een geslaagde 
(?) copula tie duurde ongeveer 2 min. De 
houding der beide partners wijkt hierbij 



Fig. 5 
Sceloporus 
cyanogenys, kop 
van het o. 
Foto: We n i g. 

Tabel 1 
Gegevens om
trent de geboor
ten van Scelo
porus cyanogenys 
in mijn terrarium. 
In mijn bezit 
bevinden zich 
dus nog 10 
jonge dieren uit 
de eigen 
nakweek. 
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niet af van de bij de meeste hagedissen 
gebruikelijke. 
S m i t h vermeld t een geboorte van I I 
jongen op 2 juni. Uit de eerste drie ko
lommen van de tabel ka n men de ge
gevens omtrent de geboorten in mijn ter
rarium a fl ezen. 
Het lijkt me veilig uit de onderstaande 
gegevens te concluderen dat de draagtijd 
(bij hiervoor beschreven omstandigheden 
tcnminste) ongeveer 5 maanden bedraagt. 
De 99 waren in februari telkens a l zo 
dik dat de huid tussen de schubbcn 
duidelijk zichtbaar was. 
De geboorte zelf heb ik helaas nooit 
waargenomen. Ze vond steeds overdag 
plaats, de warmtelampen brandden dan 
niet. Plotseling ontdekte ik dan een jong. 
e n na een uitgebreide zoekactie kon ik 
dan de rest met vee! moeite binnen cn
kele dagen vangen. Ik heb nooit gemcrkt 
dat de oudcrs hun jongen iets 'aandeden' . 
De jonge n lijken op de adulte 92· Ylak 
na de geboorte hebben ze een meer uit
gesproken tekening: de geel-zwartc hals· 
band contrasteert meer, evenals de don
kere s taartbanden en de lichtgele vlekken 

Aantal 99 
Datum Aantal jongen Ouders 

11-04-'73 15 1 9 
04-03-'74 11 1 9 
06-03-'75 13 1 9 
27-04-'76 16 1 9 
16/21-03-'77 36 3 99 

op de rug. Met het ouder worden, wor
den de jongen steeds doffer en roodach
tiger van kleur en vertonen ze minder 
contrast. De staalblauwe gla ns en de te
kening op de buikzijde van de d d be
ginnen pas na ca 1'/2 jaar te verschijnen. 
De roodachtige kleur verdwijnt dan ge
leidelijk. 
Genctisch schijncn de jongen zccr ver
schillend te zijn: naast een belangrijk ver
schil in lengte, ook al bij de geboorte 
(62-70 mm), constateerde ik ook een dui
delijk verschil in waakzaamheid. Later 
bleken de kleinste dieren meestal de 
schuwste te zijn. Het is logisch te ver
onderstellen dat deze dieren in het nadeel 
waren in de concurrentiestrijd om het 
voedsel. Het ·lijkt ~at de in dit opzicht 
'fittest' voor de ' struggle for life' in de 
natuur, in het terrarium de minste kans 
op 'survival' hebben! Kleine aantallen. in 
ve rschillende, kleine, bakken, kan hier 
helpen onnodige ve rliezen te voorkomen. 
zoals ik, in enkele gevallen helaas te laat, 
kon vaststellen. Zoals me ook bij de 
ouders bleek - het cJ is toch alt ijd wat 
schuw gebleven ; ook S m i t h noemt de 
adulte cJ cJ het waakzaamst - kunnen 
de d ieren echte.r wei le ren hun instinc
tieve gedrag aan te passen. Enige maan
den nadat ze in de woonkamer waren 
geplaatst, verdween de schuwheid der 
juvenie len grotendeels. Het leek dan wei 
of ze mijn bedoelingen- goed of kwaad : 
voeren of vangen - konden aanvoelen. 
Het fei t dat de exemplaren van het genus 
Scelopoms een grote 'paddebek' hebben 
maakt het grootbrengen der jongen rela
tief eenvoudig. In tegenstelling tot bijv. 
juveniele Plnrysaums van dezelfde lengte. 
die een kleine en spitse bek hebben. kun
nen ze vrij grote prooien verorberen. Zc 
vreten al vanaf de tweede dag o.a. blad
luizen. Helaas duurde het tot nu toe 

Dood binnen Later 

I 
Gezond 

1 jaar dood verkocht 

13 1 1 
1 0 9 
4 4 4 
9 0 5 

30 0 0 



Fig. 6 
Sceloporus 
cyanogenys, kop 
van hct : . 
Foto: W e ni g. 

steed·s bijna 2 jaar voorda t de jongcn 
a f en toe wa t fruit aten. Met tartaar heb 
ik nog helemaal geen succes gehad . 
Vrij vaak meende ik te kunnen consta
teren dat ze zandkorreltjes opaten. Een 
hulp bij de spijsvertering? Volwassen ex
emplaren zag ik d it gedrag nooit ve r
tonen. 
Hoewel een periode zumler vocdsel geen 
kwaad ka n en, zeker wannccr vcrwarming 
en be lichting wat worden tcruggenomen, 
ook wei natuurlijk lij kt, p robeer ik de 
jongen zo veel en zo geregeld mogclijk 
te voeren. In tegenstell ing tot de ouders 
ontvangen zc in de zomer, naast weide
plankton, ook voedscl uit de bovenge
nocmde kwcken. Dit dan op dagen waa r
op ik niet over weideplankton beschikkcn 
ka n. lk probeer zo de jongen zo snel 
mogelijk groat te krijgen. Ook de tocvoc
ging van G istocal en Yita minc A-D, als
medc de hoogtezon bestralingen, gaan 
gewoon door (wekelijks een kcer onge
veer). Opvallend is de 'schri kstijfhcid' , 
die ook de adulte ind ividucn vcnoncn. 
Wanncer zc gevangen worden, vcrstijven 
ze plo tseling in de ha nd en zij n da n bijv. 
gemakkclijk tc meten. Dczc reactic is 
ook aan vclc a ndere diercn. vogcls, vis
sen bijv .. waar te nemen. Enkele kcren 
heb ik gcbrokcn staarten mccgcmaakt. In 
aile gevallc n was het nict zckcr Of hct 
hier zclfamputa tie bctrof. In elk geval 
bli jkt dcze soort, wa t dit bctreft , voor 
de tcrrari umhouder nict lastig te zijn. De 
regcncra tie vc rliep normaal, de d icren 
leken minde r geha ndica pt dan bijv. La-

certa-soorten in zo'n gcva l z ijn . 
Net a ls de oudcrs zonncn de jo ngcn vccl. 
Dit gebeurt mccst met de ogcn d icht. Bij 
ongewonc · gclu ide n gaan de ogc n open 
en wordt het dier waakzaam. Da t hct gc
hoor zeer goed is, bl ijkt ook uit hct fcit 
dat wcggckropcn S. cycm ogenys metcen 
te voorschijn komen, wanncer mcclwor
men in ecn ba kjc rond gaan k ruipcn. 
Soms wannecr zc zonncn , Iate n zc hun 
ogcn uit de kasscn puil cn : voor mij cen 
zccr mcrkwaardig gedrag. Hct lijkt dan 
a lsof zc een e rnstige oogontste king hcb
ben. Toen ik dit verschijnsel voor hct 
eerst waarnam, was ik ju ist al e nigc da 
gcn bezig cen Platysaunl.l·, die aan dezc 
kwaal Iced , te bchandclc n. Hct hclc oog 
blcck nog slcchts te bcstaan u it ccn mas
sa ettcr. Opcra ticve vcrwijdcring leek 
ecrst te hclpen maar later vormdc zich 
weer zo'n abces, het dicr bleck niet tc 
redden. I k vrccsdc a l voor een epidemic; 
toen schrok de Sceloporus en bracht zijn 
ogen in de normale stand tcrug. 
Van tcrri toriumgcdrag, onderli nge gc
vechtcn, c.d ., hcb ik steeds weinig of niets 
gemcrkt. Wei trad vanaf de gcboorte het 
kopschudden op, maar d it i~ek gccn ver
dcrc gcvolgcn tc hebbcn. Oo k moet ik 
h icrbij opmcrkcn da t ik steeds vc rmedcn 
hcb bijna volwassen d d bij clkaar in 
ccn bak tc houden. De bovcnstaande 
tabcl li jkt crop tc duiden, dat de volwas
scnhcid bcrc ikt wordt in hct derdc levens
jaa r. Ook bet klcurpatroon aan de buik
zijde der d d wijst in die ri chting. 
Hc t aantal jongcn, dat binnen 12 maan
den dood ging (label ko lom vier) vcrtoont 
grate schommclingen. De negatieve resul 
taten worden o.a. verklaard door de vol
gende feitcn : 
I. J n 1973 had ik s lechts af e n toe be
schikking over · een hoogtezon. Tevens 
was de voedselsituatie in dat voorjaar 
bijzondcr slecht , daar ik toen nog niet 
over wasmotten beschikte en de dieren 
vaak meelwormen kregen. De doodsoor
zaak was in de meeste gevallen verstop
ping, zoals enkele malen werd geconsta
teerd door Dr. P. Zw a rt te Utrecht en 
zijn medewe rkers. Paras ieten vermeldden 
hun secticrappo rten nooit, a ndere afwij
kingen zcer zeldzaam. Ik leerde deze 
verstoppingen a l snel herkennen : de buik 
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werd hard en rond, de achterpoten ver
lamden als bij een hagedis met legnood. 
Enkele malen gelukte het een exemplaar 
te redden door via bek en cloaca wonder
olie in te druppelen. Vooral kleine exem
plaren leden aan deze ziekte. Enkele 
andere dieren kwamen op mechanische 
wijze om het Ieven. Andere ziekten heb 
ik bij geen van aile 93 exemplaren, die 
ik de afgelopen 7 jaar heb verzorgd, kun
nen vaststellen. 
2. De voedselsituatie is ieder jaar ver
schillend. Kou en regen verhinderen soms 
een regelmatige voeding. Verder is het 
niet altijd mogelijk goede verzorging voor 
de dieren te krijgen tijdens mijn afwe
zigheid van drie tot vijf weken in de va
kantie. 
3. De 36 jongen uit 1977 werden gepro
duceerd door het oorspronkelijke ¥> en 
2 dochters (uit '73 en '74). Deze eerste 
nakomelingen kunnen zijn ontstaan uit 
paringen met een broer (geb. '73) of met 
de vader. De beide ~~ werde~ nl. eind 
oktober in het beschreven terrarium ge
zet. Beide cJ cJ vertoonden veel baits en 
deden copulatiepogingen. Hoe dit ook zij. 
de jongen van '77 waren voor een zeer 
groot deel te vroeg geboren. Ze sleepten 
een dooierzak met zich mee. verscheidene 
moesten zelfs met lauw water hiervan 
losgeweekt worden. omdat ze hopeloos 
vastkleefden in de verdrogende dooier. 
Bij de vorige lichtingen hebben zich der
gelijke problemen nooit voorgedaan. Ver
der bleken deze jongen zeer gevoelig te 
zijn voor staartbreuk. Het is duidelijk dat 
ook de voedselsituatie voor 36 jongen in 
een bak niet zeer gunstig is! 

BESLUIT 
Ik hoop dat mijn enigszins uitgebreide 
beschrijving van bet terrarium, zijn ver
warming en verlichting, en van het ver
zorgen van de dieren, voor de lezers die 
Sceloporus cyanogenys (ook willen gaan) 
houden, een steun zal kunnen betekenen. 
Het zal duidelijk zijn dat met deze soort 
resultaten zijn te boeken. Een dier enkele 
jaren in Ieven houden - dat is een ding 
(minstens twee jaar, want reptielen zijn 
moeilijk dood te krijgen!). Het tot paring 
en voortplanting .brengen betekent al een 

succesje ... maar bij hoeveel a:s 'kweek
resultaten' gemelde gevallen was bet ~ 
reeds in de natuur bevrucht en hoeveel 
van de jongen bereiken inderdaad de vol
wassenheid? Jongen groot brengen en 
deze zich weer Iaten voortplanten, dat is 
bet probleem! Pas als dat op tangere 
termijn blijft gelukken, kunnen we spre
ken van werkelijke successen. We zouden 
ons hiertoe nog meer speciaal op het 
kweken moeten gaan richten. Dit artikel 
maakt, hoop ik, duidelijk, dat het op deze 
manier in bet terrarium houden van ha
gedissen, tot in meerdere generaties, wat 
Sceloporus cyanogenys betreft, waar· 
schijnlijk tot de mogelijkheden behoort. 
Naar mijn mening zijn daarbij grote terr· 
peratuurwisselingen, zeer afwisselend 
voedsel met toevoeging van een produkt 
als Gistocal, geen of weinig gezelschap 
van andere soorten, aparte kleine bakken 
voor de jongen, een lage bevolkings
dichtheid, en vooral voor de jongen 
hoogtezonbestralingen of direct, ongefil
treerd zonlicht, factoren van bet aller
grootste belang. 

SUMMARY 
The author kept Sce/oporus cyanogenys 
in a rocky desert terrarium for seven 
year;. Illumination was provided by dif
ferent lamps: white and infra-red light, 
periodically UV light. Temperature 
ranged from 42..: under the lamp to 
14 2 in winter. The importance of daily 
and seasonal temperature changes is 
stressed. The animals were fed on a 
variety of insects, the adults also on fruit 
and chopped meat, enriched with Gisto
cal. Breeding took place in autumn, the 
young were born in spring. The young 
resemble adult females. Best results were 
obtained by keeping small numbers of 
them in separate terraria. Sce/oporus 
cyanogenys appears to be well fit for 
keeping and breeding in the terrarium 
at home. 
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Fig. I 
Vcrlaten kalk
grocvc in noord
wcst Frankrijk. 
Voortpla n
tingsplaats van 
de vuursala
mander. vroed
mcesterpad. 
groengestipte 
ki kker, kam
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zwcmvoet
sa lamande r, 
kl ei ne water
sa lamander en 
alpenwater
salamander. 
Foto: H o o g-
h i c m s t r a. 
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Verschillende broedbiotopen van een aantal 
westeuropese amfibieen 

lngezonden: maart 1978 
lnhoudsoverzicht: inleiding - inventarisatie -
enkele broedbiotopen - opmerkingen bij de 
biotoopkeuze - geschiedenis en barriercs -
samenvatting - summary. 

IN LEIDING 
In de zomer van 1976 werd ik in de ge
legenheid gesteld om naar broedbioto
pen van amfibieen te kijken in Duits
land, west Beieren, aan de voet van d e 
AI pen. 
Eerder deed ik een seizoen veldwerk in 
noordwes t Frankrijk en ook in Noord 
Ho lland. Ik maakte er een inventarisatie 
en keek of e r voor elke soort ka rakteris
t ieke eigenschappen wa ren van het bio
toop waarin die soort zich met succes 
voortplantte . Zo leerde ik b iotoopeisen 
en voorkeuren van verschi llende soorten 
kennen. 
In west Beieren bleken de mij bekende 
biotoopeisen niet a lt ijd te gelden. In 

m idden Frankrijk, weer een ander ge
bied, zag ik opnieuw andere biotoop
voorkeuren dan die ik voor dezelfde 
soorten al kende. 
Hiermede werd me duidelijk dat een bio
toopvoorkeur lokaal gebonden is en d at 
een a lgemene beschrijving daarvan niet 
in e lk gebied hoeft op te gaan. 
In d it a rtikel wit ik enige voorbeelden 
geven va n d e regionale ve rschillen tus
sen biotopen waarin een soort zich voort
plant. Ter s prake komen waarnemingen 
uit Waterland. N. H. ; een streek in noord
west Frank rijk iets ten noorden van 
Boulogne sur Mer; een gebied in zuid 
Dui tsland ten zu iden van Kempten aan 
d e voet van de Alpen en een gebied in 
midden Frankrijk aan de Lo ire bij San
ce rre. 
In a ile gevalle n gaat het o m voortplan
ti ngsplaatsen, dus water waarin eieren 
o f parende volwassen amfibiecn gez ien 
werden. 



Tabel 

Ned. naam 

INVENT ARISA TIE 
Om een overzicbt te geven van bet am
fibieenbestand van de verscbillende ge
bieden, staan de gevonden soorten per 
gebied vermeld in een tabel (zie tabel) 
en daarin worden ook de lokale biotopen 
aangeduid. Als biotopen worden in de 
tabel onderscbeiden: 
a. Groeves; in Duitsland waren dat 

grindgroeves (foto 2), tn noordwest 
Frankrijk kalkgroeves (foto 1) en in 
midden Frankrijk zand- of grind
groeves (foto 3). In aile gevallen 
werden de groeves niet meer geex-

Latijnse naam 

Zwemvoetsalamander Triturus helveticus 
Kleine watersalamander Triturus vulgaris 
Alpenwatersalamander Triturus a/pestris 
Kamsalamander Triturus cristatus 
Marmersalamander Triturus marmoratus 
Bastaard Triturus cristatus· x 

Triturus marmoratus 
Vuursalamander Salamandra salamandra 
Alpensalamander Salamandra atra 
Vroedmeesterpad Alytes obstetricmrs 
Geelbuikpad Bombina \'ariegata 
Groengestipte kikker Pelodytes punctaws 
Gewone pad Bujo bujo 
Rugstreeppad Bufo ca/amita 
Boomkikker Hyla arborea 
Groene kikker Rana escu/ema complex 
Bruine kikker Rima temporaria 
Springkikker Rana dalmatina 

ploiteerd en varieerde de waterstand 
van 0 tot ± 1 m. diepte, in noord
west Frankrijk dieper. 

b. Moeras en/of veen; bebalve de in 
zuid Duitsland goed ontwikkelde 
veentjes (foto 4) vallen bieronder de 
drassige dalbodems van beken waar
in vaak tijdelijke poelen liggen (foto 
5). 

c. Ander oppervlaktewater. Dat kun
nen grote of kleine waterreservoirs 
zijn in weiland, bouwland, dorp of 
bos, bronnen, beekjes, e.a. 

noordwest zuid midden 
Frankrijk Duitsland Frankrijk 

G M A -- G M A 
G M A I M M A 
G A G M A A 
G A -- G M A 
-- -- M A 

-- -- A 
G A A G A 
-- opland --

G A --- A 
-- G A A 

G A -- A 
G M A G M A G M A 

A -- G A 
A M G M A 

M G M A G M A 
M A G M A A 
-- -- G M A 

Soorten die waargenomen werden binnen een beperkt gebied (ten boogste 30 x 50 km:!) van noordwest 
Frankrijk bij Boulogne; zuid Duitsland bij Isny; midden Frankrijk omgeving Sancerre. 
G = waargenomen in· groeve; M -::::::: waargenomen in veen en/of moeras; A = waargenomen anders dan 
in groeve en veen of moeras; -- = de soort werd in bet gebeel niet waargenomen. 
Geen onderscbeid wordt bier gemaakt tussen de verscbillende vormen van groene kikkers die binnen bet 
Rana esculenta complex bestaan, alboewel elke vorm specifieke biotopen scbijnt te bewonen. 
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Kommentaar bij enkele soorten: 
In west Beieren vind je alpenwatersala
manders. in aile mogelijke wateren: veen
tjes, waterplassen in groeves, drinkpoe
len, greppels. In noordwest Frankrijk 
zoek je de alpenwatersalamander in 
veentjes tevergeefs. Daar is zijn verscbij
nen gebonden aan bescbaduwd water. 
De groene kikker, onze nationale trots 

is in west Nederland wetmg kieskeurig. 
In de poelen en moerassen van het kalk
rijke heuvelacbtige noordwest Frankrijk 
gedijt zij ecbter niet, wei iets oostelijker 
in een uitgestrekt moerasgebied. In mid
den Frankrijk, vaak wei vergelijkbaar 
met noordwest Frankrijk en ook in zuid 
Duitsland is de groene kikker een van 
de meest algemene soorten. 



Fig. 2 
Grindgroeve in 
zu id Duitsland . 
Yoortplan
tingsplaats van 
alpenwatcr
salamander, 
groenc kikker, 
bruine kikkcr en 
gce lbuikpad. 
Foto: Z u i d c r
w ij k. 

65 

De kleine watcrsa lama nder vind t men in 
Noord Ho lland in wcila ndslotcn, in vccn 
en moerasscn maa r bijvoorbccld ook, en 
massaal, in sma llc to taal bcschaduwde 
bosslo tc n zondcr waterplantcn. In 
F rankrij k is dczc soort cchter mccr aan 
open water gcbonde n en hoc zuidclijkcr 
men komt, hoc o pva llcnder dcze voor
kcur wordt. 
Van de bruinc kikkcr, de soon die zo 
vrocg in hct voorj aar e n zo onop~allcnd 
de voortplantingsaktivitciten uitvoc rt, is 
algemecn bekcnd dat hij dit b ij voorkcur 
doct in o pen . o ndiep wa ter waarin vcel 
wa terplantcn staan zoals we vindcn in 
vcengcbicdcn en mocrasscn. Voor 
Noord Ho lland en ook voor noordwest 
Frankrijk bestaat dczc voorkcur indcr
da ad . In hct Il pcrvcld (N. H.) waren brui
ne kikkc rs de cnige soort die in o nder 
water staand grasla nd eitjcs a fzettcn: 
ondiep, open en veel pla nten. In noord
wcst F rankrijk vindc n we broed van de 
bruine ki kker het mecst in de moerassige 
stroken fangs beken. In zuid Limburg en 

west Beiere n is de bruine kikker eve n
ecns cen zeer algemene soort. Yoorkeur 
voor open water blijkt in zuid Limburg 
minder sprekend te zijn e n in west Beie
ren is voorkeur voor een bcpaald biotoop 
afwezig en vind je broed in mocrasscn, 
groeves en ook in soms mecr dan 1 m. 
diepe, sterk beschaduwde bosvijvers. In 
midden F rankrijk vond ik een streek 
waar bruine kikker-broed zeifs o ntbrak 
in veentj es en moeras en uitsluitend in 
bospoeltjes te vindcn was. In vccn en 
moeras zat daar een andere 'bruine kik
ker', de springkikker. 

ENK E LE BROEDBIOTOPEN 
Fo to 1: De mooiste groeve van noord
west Frankrijk, al 50 jaar verla te n en, 
o m de helderheid van hct water 'Aq ua
rium' genoemd. Op ho rizonta le delen 
heeft zich struweel ontwikkeld . De groe
ve is niet groot, wei diep. Het water kan 
tot aan de bovenra nd staan en het is dan 
± 6 m. diep. 's Zo mers kan de groeve 
droogvallcn. In de stcilwand zittcn diepc 
horizontale e n vert icale gleuven en de 
buitcn kant is bcgroeid met bronmos. 
' s Zomers valt door het · zakkende water 
ccn steeds gro ter deel droog. In de droog
va llc nde gleuvcn verschuilcn zich de pas 
gcmctam orfoseerdc en volwassen sala
ma nders en het fluitcn van vrocdmees
te rpaddcn e n het kra kcnd gekwaak van 
groengestipte kikkcrs klinkt eruit op. 
Foto 2: Ecn grindg roeve in west Beie
rcn. O p gro nd van crvaringcn in noord
west F rankrij k verwachtte ik hier water
sala manders te vindcn, geen kikkers , 
misschicn enige padden. De a lpenwater
sa lama nder was er rijk vertegenwoor
digd , wcinig opmerkclijk daar deze soort 
in elke wa terplas te vinden was in die 
streck; echter niet de kamsalamander, 
cvcnmin de kleine watersalamander. Wei 
groene kikkers en larven van de bruine 
kikke r, en dan: geelbuikpadden, adul
ten, juvenielen en la rven. De geelbuik
pad was in bijna aile groeves te vinden . 
In ondiep water, vaak arm aan water
plantcn waren ze met de alpenwa tersala
mande r en soms de gewone pad de enige 
a mfibieen ; in dieper water zoals op de 
fo to wa ren de groene kikker en soms de 
bruine kikker er eveneens. Aileen de 



Fig. 3 
Zandgroeve in 
midden Frank
rijk. Voortplan
tingsplaats van 
kamsalaman
der, zwemvoet
salamander, 
springkikker, 
groene kikker en 
boomkikker. 
Foto: Z u i d e r
w ij k. 
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geelbuikpad was op enkele uitzonderin
gen na gebonden aan de groeves. De 
overige soorten kwamen ook in moeras 
en a nderszins voor. 
Foto 3: Een zandgroeve in midden 
Frankrijk. De voor de streek gewone 
soorten komen hier tot een succesvolle 
voortplanting, d.w.z. de amfibieen die in 
de meeste en in de onderling verschillen
dc watercn voorkomen. n.l. de kamsala
mander, de zwemvoetsalamander, de 
springkikker, de groene kikker en de 
boomkikker. Niet meer maar ook niet 
minder. Van noordwest Fra nkrijk zijn 
vindplaatsen bekend waar broed van 
bruine kikkers en boomkikkers nict tot 
ontwikkeling komt, omdat de eieren en 
larven weggevreten worden door water
salamanders, in het bijzonder door kam
salamanders. In deze zandgroeve kwa
men duizendcn springkikkertjes, groene 
kikkertjes en boomkikkertjes de meta
morfose door, terwijl adultcn en zeer 
vee! larven van zowel de kamsalamander 
als de zwemvoetsalamander in hetzelfde 
water zaten. 
Foto 4: Veen in west Beieren. Een van 
de mooist ontwikkelde venen die ik er 
vond. Op de voorgrond ecn poe!, ont
staan door turfwinning. In hct water gele 
plompen en waterlelies, op de bladeren 
waarvan groene kikkers konden zitten. 

De groene kikker was het talrijkst verte
genwoordigd in de veenpoelen. Alpen
watersalamanders waren er algemeen, 
minder a lgemeen bleken boomkikkers en 
bruine kikkers. In andere veentjes vond 
ik bovendien gewone paddcn en (zeld
zaam) de kleine watersalamander. 
Foto 5: Moeras in midden Frankrijk. 
Het Loiredal is plaatselijk kilometers 
breed en op de dalbodem vind je bouw
land, weiland en moeras. De foto toont 
een dccl van een moeras, 1,5 km. van de 
Loire-bedding verwijderd. In het voor
jaar e n de zomer van 1977 plantten zich 
in di t moeras 7 amfibieensoorten voort. 
Zwemvoetsalamanders, gewone padden, 
springkikkers en groene kikkers waren 
er talrijk; boomkikkers en kamsalaman
ders waren er minder in aantal en de 
kleine watersa lamander was er zeldzaam, 
tijdens twee bezoeken ving ik maar 3 
mannctjes , a ndere keren geen. De aan
wezigheid van mannetjes was hier door
slaggevend omdat vrouwtjes van kleine 
watersalamanders en zwemvoetsa laman
ders in deze streek moei lijk te onder
scheidcn bleken. Larven van deze twee 
soortcn heb ik noo it kunncn onderschei
den. Kleine watersalamandcrs vond ik in 
dit gcbied in slechts 3 van de ruim 200 
bevistc poelen, aile drie op de dalvlakte 
van de Loire gelegen . 



Fig. 4 
Veen in zuid 
Duitsland. 
Voortplan
tingsplaats van 
greene kikker, 
alpenwatcr
salamander, 
bruinc kikkcr en 
boomkikkcr. 
Foto: Z u i d c r
w ij k. 

OPMERKINGEN BIJ DE 
BIOTOOPKEUZE 
Hieronder wil ik enige faktoren beschrij
ven die de biotoopkeuze van een soort 
be'invloeden. 

Bestaansbehoeften 
Amfibieen hebben als voedsel kleine be
wegende beestjes nodig, hun omgeving 
moet vochtig zijn en voor de voortplan
ting van bijna aile soorten zijn poeltjes 
nodig waarin, tenminste gedurende eni
ge maanden, water staat. Waterplanten 
in de poeltjes z ijn nodig als voedsel voor 
padden en kikkerlarven en geven aan 
watersalamanders gelegenheid eieren af 
te zetten. 
Klimaat, aard van het gesteente en topo
grafie bepalen welke soort ergens kan 
huizen ; zowel direkt door invloed van 
temperatuur, luchtvochtigheid en be
scherming die gesteente tegen allerlei in
vloeden biedt, als indirekt via vegetatie
cn faun a-invlocdcn. 

Vcrschil in biotopcn bepaald door een 
verschi llcnd klimaat. 

Het verspreidingsgebied van de bruine 
kikker is erg groot. De zuidgrens in 
West-Europa reikt tot ver in Frankrijk, 
de noordgrens tot noord Scandinavie, 
een beduidend klimatologisch verschil. 
Ten noorden van de bestaansgrens is het 
tc koud, of de zomer duurt te ko rt om 
bestaan voor bruine kikkers mogelijk te 
maken. In het noordelijk grensgebied 
kan men zich voorstellen dat aileen in 
heel bepaalde biotopen voortplanting 
kans op slagcn hceft ; water dat ondiep is 
en door zon relatief snel verwarmd wordt. 
Aan de andere kant vanaf midden Frank
rijk naar de zuidgrens van het versprei
dingsgebied van de bruine kikker (zuide
lijker komi de soort in bergen yoor) 
wordt het voor de koudeminnende soort 
te warm en kan men zich voorstellen dat 
een re latief koel biotoop voorkeur ·krijgt. 
Oat ik in midden Frankrijk de bruine 
kikker uitsluitend in koele bospoeltjes 
vond geeft dit ook aan. Het blijkt tame
lijk algemeen dat een soort in het cen
trum van zijn ve rspreidingsgebied een 
minder duidelijke biotoopvoorkeur ten 
toon spreidt dan in grensgebieden. De 
zwemvoetsalamander komt centraal in 
zijn verspreidingsgebied , in Frankrijk, in 
de meest uiteenlopende poelen voor in 
laagland en hoagland (zie ook tabel voor 
noordwest en midden Frankrijk). In 
Duitsland echter, naa r de oostgrens van 
het verspreidingsgebied, het ThUringer 
Wald, word t een sterke voorkeur voor 
bosriike streken aangegeven. 

Konkurrentie. 
Door konkurrentie tussen twee soorten 
kan ccn van de twee uit een biotoop ver
dreven worden, terwijl het biotoop wei 
aan aile eisen van bcidc soorten voldoet. 
De invloed van konkurrentie is soms 
duidelijk te zien aan grenzen van een 
verspreidingsgebied. Een grens door kli
maatsinvloeden bepaald, verloopt meest
a l geleidelijk: de soort word! steeds zeld
zamer. Door konkurrentie kan ecn grens 
scherp zijn. Een duidelijk voorbeeld 
hiervan zijn de twee soorten vuurbuik
padden in midden Europa. De roodbuik
pad leeft in het laagland en biedt daar de 
geelbuikpad geen plaats. De gcelbuikpad 
leeft in het heuvelland en in de bergen. 



Fig. 5 
Moeras in 
midden Frank
rijk. Voort
plantingsplaats 
van kamsala
mander, zwem
voetsalaman
der, spring
kikker, groene 
kikker, boom
kikker en 
gewone pad. 
Foto: K r u s e. 
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Zo vallen de scherpe verspreidingsgren
zen samcn met een hoogtelijn. In zuicl 
Limburg kan de geelbuikpad wei bene
den deze hoogtelijn voorkomen. Tussen 
de kamsalamander en de marmersala
mander bestaat waarschijnlijk nog grote
re konkurrentie, omda t deze nauwver
wante soorten eko logisch minder ver
schillen. In de brede strook van ± I 00 
km in midden Frankrijk waar de ver
spreidingsgebieden van de zuidelijke 
(marmersalamander) en de noordelijke 
soort (kamsalamander) overlappen zijn 
beide soorten talrijk, dus beide soorten 
komen in grate aanta llen in het grensge
bied voor. Daarbij komen ze binnen de 
overlappingszone meestal gescheiden 
voor, en vind je als een grof mozaiek 
kamsalamander- en marmersalamander
gebiedjes, daarbij in vee! mindere mate 
gebieden waar beide soorten voorkomen 
en da n wei in dezelfdc poet paren, wat 
soms to t bastaa rding leidt . 

GESCHIEDENIS EN BARRI E RES 
Voor sommige soorten neemt men aan 
dat een mogelijke grens nog niet werd 
bereikt, dus dat de soort zich nog aan 
het verspreiden is. In noordwest Frank
rijk waar de noordgrens van de groenge
stipte kikker loopt, lijkt naar waarnemin
gen van de afgelopen 4 jaren de soort in 
aantal toe te nemen en zich naar het noo r
den uit te breiden . Anderzijds kunnen 
barrieres een opmars doen stoppen. Zo 
komt de boomkikker in de Nederlandse 
duinen niet voor terwij l boomkikkers 
juist een voorkeur vertonen voor drassige 
duinvalleien. U itbreiding vanuit Zeeuws 
Vlaanderen wordt door de Schelde voor
komen en het lijkt aannemelijk dat ves
tiging in de duinen door uitbreiding van
uit het oosten verhinderd wordt door het 
!age land van Utrecht en Holland. 

SAMENV A TTING 
Slechts enkele en dan nog de meest dui
delijke faktoren werden besproken welke 
op grote schaal (verspreidingsgrenzen) 
en op kleine schaal (biotoopvoorkeuren) 
bepalen of een soort ergens wei of niet 
voorkomt. Vee! werd nauwelijks of niet 
genoemd zoals vegetatie, kultuuraspek
ten in een landschap en chemische eigen
schappen van het water waarin ei- en 
larveontwikkeling zich afspeelt . 

Biotoopvoorkeuren zijn vaak onduidelijk 
en worden door veel fak toren tegelijker
tijd bepaald. 
Welke kombinatie van fak toren de door 
mij gesignaleerde verschillen in biotoop
voorkeur bepaald hebben is nog niet gc
heel duidelijk. Voor enigc soorten meen 
ik hier aanwijzingen gegevcn te hebben. 

SUMMARY 
Field work on amphibians in areas in 
NW France. cent ral France, South Ger
many and North Holland has enabled 
the au thor to discuss some factors deter
mining the distribution of west European 
a mphibians. Of some species indications 
are given as to which fac tors may have 
caused differences in habitat preference. 
An inventory of the species is given in 
the table. 


