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Een Zuid-Arnerikaanse boomkikker: Hyla rubra 
Ingezonden: november 1978 
Inhoudsoverzicht: inleiding - algemeen -
morfologie - ekologie - Hyla rubra in hct 
terrarium - enkele uitgevoerde experimen
ten - ervaringen van andere houders - waar
om mislukken aile kwcekpogingen - hoe nu 
verder? - de voortplanting en de opfok van 
larven - dankbetuiging - summary - litera
tuur. 

IN LEIDING 
Onderstaand artikel handelt over een 
boomkikker waarmee ik min of meer toe
vall ig kennis maakte. D e eerste twee 
exempla ren werden nl. vijf jaar geleden 
(dec. '73) door de buurman als kadootje 
meegebracht uit Suriname. T oen ik de 
bijbehorende naam gevonden had, en 
bleck da t er niet zo e rg veel bekend was 
over deze kikker, begon ik met het ver
zamelen van de schaarse literatuur, waar
bij zich a l snel de vraag voor deed of er 
met deze kikker te kweken zou zijn. Om 
het gedrag, en vooral de voortplanting te 

kunnen 'bestuderen', werden er to t drie 
maal toe nieuwe dieren bij gehaald. Twee 
maanden na aankomst van de eerste twee 
<S?S?> kreeg ik. van V a n M e e u -
we n een cf', begin 1975 nam Stevens 
een aanta l exemplaren voor mij mee van 
zijn ~eis naar Suriname (QS? en een en, 
terwijl B I a a u w in 1976 voor de aan
voer van d' cf' zorgde. In totaal werden 
1-5 dieren gehouden, waarvan er in de 
loop der jaren vijf overleden, o.a. door 
technische fouten van mijn kant (ontsnap
ping). Yoorjaar 1978 werden via V a n 
M e e u w e n en B I a a u w negen larven 
ingevoerd om de gedragingen hiervan te 
kunnen bekijken; ingevoerd, omdat het 
tot voortplanting brengen (nog) niet ge
lukt was. Dit laatste, het uitblijven van 
kweekresulta ten ondanks vijf jaar min of 
meer intensief 'onderzoek', en het fe it 
dat deze kikker sinds ongeveer 11/! jaar 
in de handel is, rechtvaardigt naar mijn 
mening het onderstaande verslag. 



Fig. 1. 
Hyla rubra 
Foto: 
Denne man. 
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ALGEMEEN 
Hyla rubra Laurenti (1768) is de spil van 
de zgn. 'Hyla rubra-group' welke 24 
soorten omvat. Leden van deze groep 
komen voor van zuid Mexico tot in noord 
Argentinie. In Midden-Amerika komen 
slechts vijf soorten voor, terwijl in zuid
oost Brazilie de meeste soorten worden 
gevonden. Aile !eden van deze groep be
horen tot de kleine of middelgrote Hy
la's: de grootste soort wordt tot 49 mm 
lang, terwijl de kleinste soort net de 20 
mm haalt. 
Hyla rubra is zelf een van de meest ver
spreide soorten: zij komt voor van de 
kanaal-zone van Panama in bet noorden 
tot aan Paraguay in het zuiden, en van de 
Andes in het westen tot aan de Atlanti
sche Oceaan in het oosten. 
Onder meer door dit enorme versprei
dingsgebied is er nog slechts tamelijk 
wcinig onderzoek gedaan aan deze soort, 
waardoor men bijv. nog geen ondersoor
ten onderscheidt. 

MORFOLOGIE 
Hyla rubra is een middelgrote Hyla: tot 
41 mm lang. Van de door mij gehouden 
exemplaren meet de grootste 40 mm ter
wijl de kleinste 36 mm lang is. De poten 
zijn tamelijk kort, de vingers meestal vrij, 
de tenen geheel of gedeeltelijk verbon
den door vliezen. Van de neusgaten loopt 
een donkerbruine streep, naar de ogen; 
vanaf de ogen loopt over iedere flank een 
Iichtbruine tot vuilwitte streep naar de 
achterzijde van het Iichaam, geflankeerd 
door twee donkere banden ; de bovenste 
band loopt door tot ·achter op de rug, de 
onderste vervaagt halverwege bet Ii
chaam. Tussen de ogen bevindt zich een 
min of meer driehoekige donkere vlek. 
Bij zeer minutieuze beschouwing blijken 
sommige exemplaren op de voorpoten 
wat kleine roze stipjes te hebben. Dit hele 
patroon kan erg varieren: enkele van mijn 
dieren hebben naast de bovenstaande te
keoing ook nog hier en daar wat donkere 
vlekken, terwijl bij andere exemplaren 



Fig. 2 
Hyla rubra <j? 
met meerdere 
banden en 
vlekken. 
Foto: 
Denne man. 

Fig. 3 
Verspreiding van 
Hyla rubra. 
Tek: 
Denne man. 
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bet patroon slechts zeer vaag aanwezig 
is. Een exemplaar is zelfs bijna egaal 
brons-kleurig. 
's Nachts verbleken de kikkers tot vuil
wit, hetgeen ze in Suriname o.a. de naam 
'witkikkers' heeft opgeleverd. 
Bij aile dieren komt op de buitenzijde van 
de dijen een patroon voor, van wittige 

vlekjes in een donker vlak, dat soms ook 
aanwezig is op de binnenkant van de 
dijen en op het begin van de flanken. Dit 
patroon is specifiek voor de soort. 
De buikzijde is egaal gekleurd, bij <.j?<.j? 
vuilwit en bij d' d' Iicht- tot donkergeel, 
terwijl bij de d' d' de keel ook enigszins 
gerimpeld is door de aanwezige, kleine 
kwaakblaas. (H o o g m o e d, pers. mede
deling 1975). Volgens Ken n y (1969) 
is bet rugvlak van d' d' geler als dat van 
<_j?<_j?, terwijl deze Jaatste ook groter zou
den worden (39 tegen 31 mm). Dit zijn 
echter geen van beide algemeen gelden
de kenmerken. 
Pas gemetamorfoseerde dieren zijn geel 
met de reeds beschr~ven tekening, terwijl 
de eerste dagen na de metamorfose de 
keel enigszins Iichtblauw getint is; deze 
kleuring verdwijnt echter spoedig. Na 
ongeveer 3 maanden gaan de geslachten 
zich onderscheiden, doordat de <.j?<.j? dan 
aan de buikzijde Iichter kleuren (naar 
vuilwit) en aan de rugzijde donkerder 
(naar bruin); d' d' blijven gelig. 



Fig. 4 
Hyla rubra 
Foto: 
Denne man. 

EKOLOGIE 
Door haar grate verspreidingsgebied 
komt Hyla rubra voor in een veelheid 
van biotopen. In 't algemeen bestaat er 
een voorkeur voor minder dicht begroeid 
terrein: de omgeving van vennetjes in 
savanne-achtig terrein, rijstvelden, onder
gelopen grasland, maar ook in tuinen en 
in en op huizen is Hyla rubra te vinden, 
waarbij men ze vooral aantreft in de 
stortbak van bet toilet, maar ook wei 
in de theepot, gekookt en wei (D' A u
d r e t s c h 1964). 
In de echte 'bush' zijn ze niet aangetrof
fen. Het zijn u iterst taaie dieren die 
slechts de aanwezigbeid van stilstaand of 
Iangzaam stromend water als eis scbijnen 
te stellen. Voor de terrariumhouder is het 
zo veelvuldig voorkomen echter meer 
een nadeel dan een voordeel: de voort
planting Jijkt overal 'vanzelf' te gaan, 
hoewel dit niet zo zeker is. Uit een studie 
van C r u m p blijkt duidelijk dat Hyla 
rubra geen "habitat generalist" is, de 
soort behoort tot de zg. "specialized ha
bitat int~;rmediates". 

In de natuur worden de volwassen dieren 
pas in de schemering aktief, overdag zit
ten ze verstopt op koele vocbtige plaat
sen zoals putten, onder stukken hout etc. 
De jonge dieren zijn daarentegen slecbts 
overdag aktief, waarbij ze vooral in bet 
gras naar voedsel zoeken; als de scheme
ring invalt, ziet men er allengs minder. 

HYLA RUBRA IN HET TERRARIUM 
In bet terrarium is Hyla rubra zonder 
enig probleem jarenlang in Ieven te hou
den (> 5 jaar). De volwassen dieren zijn 
overdag slechts zicbtbaar als ze een voor 
bet oog bereikbare plaats als slaapplaats 
hebben uitgezocbt, of wanneer er gevoerd 
wordt. Het voedsel bestaat bij mij uit 
wasmotten en wasmotlarven, sprinkha
nen, weideplankton, nachtuiltjes e.d . 
Eigenlijk eten ze alles wat ze maar even 
denken aan te kunnen, hetgeen in de 
praktijk betekent dat ze aileen prooidie
ren die duidelijk grater zijn dan zijzelf 
niet naar binnen werken. 
Hoewel de vochtbehoefte groot is, heb
ben de kikkers een uitgesproken voor
keur voor stilstaand water: van stromend 
water van bijv. watervalletjes of van re
gen (sproeiwater) zijn ze niet gediend. 
's Nachts nemen ze regelmatig een bad, 
maar ze blijven zelden Ianger dan enkele 
seconden in het water zitten. Slechts on
der extreme omstandigheden (grote 
droogte) blijven ze enkele minuten zitten. 
Hoewel ze goed kunnen springen, trek
ken ze vaak sprintjes in plaats van een 
sprong te maken. Hierbij kunnen ze net 
zo hard achteruit als vooruit !open. 

ENKELE UITGEVOERDE 
EXPERIMENTEN 
Gedurende ongeveer vier jaar werden 
verschillende grotere en kleinere experi
mentjes gedaan om de kikkers tot voort
planting te brengen. Van de drie grootste 
experimenten zal ik hier de voorafgaande 
theorie, de praktiscbe uitvoer en de resul
taten bespreken. 
1. Hyla rubra komt veel voor in nogal 
open terrein (savanne's e.d.). Door deze 
openheid zal een dergelijk terrein in de 
drage tijd erg droog en warm worden. 



Fig. 5 
Hyla.robra 
Tek: 
Denne man. 

Fig. 6 
Dijbeen van 
Hyla rubra. 
Naar: 
Duellman 
Tek: 
Denne man. 
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Echter, tijdens de regentijd is bet ook 
snel erg nat: deze extreme overgang kon 
wei eens een prikkel zijn voor de voort
planting. Om deze situatie in het terra
rium te imiteren, werd een volglazen bak 
van 75 em lang, ·42 em breed en 60 em 
hoog als volgt ingericht: Op de bodem 
een laag gewassen rivierzand die varieer
de van 3 tot 12 em dikte terwijl voor de 
verdere inrichting slechts wat stukken 
kienhout gebruikt werden, vnl. om de 
dieren wat beschutting te geven. Tijdens 
de droge periode stood er een jam-pot 
met water in bet terrarium om de kikkers 
in de gelegenheid te stellen toch voldoen
de vocht op te nemen. Tegen de boven
zijde van het terrarium (horregaas) werd 
een geperforeerde plastic-slang aange
bracht, die later, gevoed door een Eheim
pomp (240 Vuur), als regeninstallatie zou 

dienen. In de lichtkap werd naast een 
tweetal TL-buisjes van 15 W (kleuren 32 
en 33 van Philips) een persglaslamp van 
100 W gemonteerd. 
Nadat zeven exemplaren (1 cf en 6 ~~) 
zo een warme droge tijd (33°C, 400/o rei. 
vochtigheid) van drie maanden hadden 
beleefd, werd via de sproeiinstallatie 10 
em water in de bak gepompt. De hierop 
volgende vier maanden regende het 2 tot 
15 uur per dag. Het resultaat was teleur
stellend; het enige gevolg van de regen 
was een dagelijks (nachtelijks) terugke
rende poging uit deze natte bedoening te 
ontsnappen. 
Wat wei opviel was dat de kikkers tijdens 
de droge periode regelmatig onder de 
spot gingen zitten 'zonnen'. Ze zaten dan 
rustig een paar uur op een plek waar het 
40°C was! 
2. Het volgende experiment was minder 
ingrijpend; het is bekend dat de ~~ van 
sommige kikkersoorten pas in paarstem
ming komen als er meerdere cf cf tege
Iijk kwaken. Omaat ik op dit moment 
slechts een cf had, zou er dus een kunst
matig koor gevormd moeten worden. 
Met bandrecorders moest zo iets kunnen: 
je neemt bet gekwaak van bet enige cf 
op, op verschillende momenten en op de 
verschillende sporen van hetzelfde stuk
je tape. Je maakt er een ringband van, 
draait beide sporen tegelijk af, en boor, 
we hebben er twee cf cf bij! Op een 
tweede bandrecorder neem je dit ge
kwaak op terwijl bet oorspronkelijke cf, 
geaktiveerd door bet bandje, mee kwaakt. 
Yerdubbel het en het koor bestaat al uit 
zes cf cf! J e kan zo een koor maken dat 
net zo groot is als je zelf wilt. 
Om bet bovenstaande uit te voeren had 
ik twee bandrecorders nodig. Naast mijn 
eigen recorder kreeg ik dankzij de 'Stich
ting ter Bevordering van de Herpetolo
gie' de beschikking over een tweede 
exemplaar. 
De opnamen werden gemaakt in bet ter
rarium dat ook voor het eerste experi
ment gebruikt was. Nu was bet echter 
dicht beplant en de spot was vervangen 
door een klein 40 W gloeilampje. De 
sproei-installatie werkte niet meer en bet 
water was terug gebracht tot een vijver
tje van 20 em bij 35 em. 



Fig. 7 
Hyla rubra 
Foto: 
Denne man. 

Fig. 8 
Skelet van 
Hyla rubra, 
vermoedelijk 
gestorven aan 
een verminking 
van de rechter
hand. 
Foto: 
Denne man. 

Echter, nadat ik nog maar een enkele op
name had gemaakt liet de techniek mij 
in de sleek, en moest een van de band
recorders afgevoerd worden voor repa
ratie, hetgeen in verband met de hiervoor 
benodigde tijd meteen het einde van het 
experiment betekende. 
De beste tot dan toe gemaakte opname 
werd gebruikt om een ringband van te 
maken, maar noch het cJ, noch de S?S? 
werden door zo'n enkel kwaakje gesti
muleerd. 
De theorie van het derde experiment was 
afkomstig van de heer H o u w a art: 
Nog niet zolang geleden gingen vee! van 
de in het terrarium gehouden kameleons 
binnen enkele maanden dood. Na het 
nodige onderzoek bleek de oorzaak een 
tekort aan verse Iucht te zijn. Tegen
woordig doen deze dieren het los in de 
vensterbank vaak jaren erg goed, en men 
hoort steeds vaker van een geslaagde 
kweek. Wellicht gaat Hyla rubra niet di
rect dood bij te weinig verse Iucht, maar 

wordt zij hierdoor wei geremd in de 
voortplanting. Daar het nogal moeilijk is 
deze kikkers los in de vensterbank te 
houden, werden er een aantal voorzienin
gen aangebracht in het 'standaardterra
rium'. Dit 'standaardterrarium' is een 
volglas gelijmd terrarium van 70 em 
breed, 48 em diep en 80 em hoog. In de 
bovenzijde zit een 22 em brede strip hor
regaas. De bak is tot zo'n 30 em. hoogte 
dicht beplant, daarboven slechts heel 
licl\t. Ongeveer een kwart yan het bodem
oppervlak wordt ingenomen door een 
8 em diepe vijver. Onder normale om
standigheden wordt dit terrarium ver
licht door twee TL-buisjes van 20 W, 
kleur 33. De temperatuur varieert van 
20°C bij de bodem tot 26°C vlak onder 
de lichtkap. 
In dit terrarium huist de uitgangspopu
latie van mijn rubra's. Aan het terrarium 
is gedurende 4 jaar niets veranderd, be
halve dat er af en toe een kweekgroep uit 
gevangen werd, vandaar de naam 'stan
daardterrarium'. Voor dit experiment 
werd een ventilator (oude haardroogkap) 
in de Jichtkap gemonteerd, en wei zo, dat 
hij koele, vochtige Iucht van buiten aan
zoog. (Het terrarium staat schuin onder 



Fig. 9 
Hyla rubra 
tijdens het eten 
van een wasmot. 
Foto: 
Denne man. 
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een open raam.) Naast deze ventilator 
werd weer een persglaslamp van 100 W 
aangebracht, die voor een zonnetje en 
voor de warmte zorgde. De temperatuur 
steeg door de aldus gekreeerde moesson
wind tot 27°C onderin en 33°C bovenin. 
(De warmte werd toegevoegd omdat tij
dens aile voorgaande experimentjes was 
gebleken dat een temperatuursverhoging 
altijd kwaken tot gevolg had.) 
Om te voorkomen dat de bak als geheel 
te vee! zou uitdrogen, werd regelmatig 
gesproeid. 
Aanvankelijk waren de reakties gunstig: 
er werd enthousiast gekwaakt, en de ~~ 
schenen dikker te worden (eieraanmaak). 
Maar na zes weken begon het gekwaak 
te verminderen en gebeurde er verder 
niets mcer. 
Deze gang van zaken bij de d d was 
mij a! bekend : op een temperatuursver
hoging volgt veelvuldig gekwaak, maar 
na een aantal weken is de prikkel uitge
werkt en houden ze het wei voor gezien ; 
doorgaan op de ingeslagen weg Ievert 
dan niets meer op. lk neem aan dat de 
~~ evt. eieren weer afbreken, want 
slechts eenmaal vond ik een ~ dat ge
storven was aan legnood. 

ERVARINGEN VAN ANDERE 
HOUDERS 
In de afgelopen jaren werd naast het 
literatuuronderzoek ook kontakt gezocht 
met andere houders van Hyla rubra, om 
ervaringen uit te wisselen en om met el
kaar zo vee! mogelijk gegevens op een 
rijtje te kunnen zetten. De moeilijkheid 
hierbij was dat de mede-rubra-houders 
tot voor enige tijd nogal dun gezaaid wa-

ren omdat Hyla rubra niet in de handel 
verkrijgbaar was. De ervaringen van 
deze terrariumhouders, S t e v e n s, 
V a n M e e u w e n en P o I d e r zal ik 
hier kort weergeven. 
S t e v e n s bracht in juli 1975 
14 exemplaren mee van zijn bezoek aan 
Suriname. De dieren, 4 dd en 10 ~~. 
werden ondergebracht in een terrarium 
van 120 em lang, 80 em diep en 120 em 
hoog. De helft van het terrarium werd 
ingenomen door een waterval, de rest 
was dieht beplant. De bak werd verlicht 
door een buiten het terrarium geplaatste 
persglaslamp van 150 W. De temperatuur 
schommelde van 24°C overdag, tot 18°C 
's naehts; de relatieve vochtigheid van 
900fo tot 1000fo. De dieren vertoonden 
het reeds hiervoor beschreven gedrag, 
incidenteel werd wat gekwaak gehoord. 
V a n M e e u w e n hield zijn 
dieren, 3 exemplaren waarvan de ge
slachtsverdeling niet bekend is, sinds juli 
1975 in een volglas gelijmd terrarium 
van 100 em lang, 75 em diep en 100 em 
hoog. Dit, over de gehele hoogte dicht 
beplante terrarium, stond voor een raam 
op het oosten, en werd niet kunstmatig 
verlkht. De temperatuur in het terrarium 
was gelijk aan kamertemperatuur, 21 °C. 
's Morgens, wanneer de zon in het terra
rium scheen, kon de temperatuur plaat
selijk vee! hoger worden. Opvallend aan 
·het gedrag van de kikkers was dat ze af 
en toe gingen zitten 'zonnen'. In dit ter
rarium werd niet gekwaakt. Sinds onge
veer 11/ : jaar zijn de dieren onderge
bracht in een eveneens volglazen terra
rium van 65 em lang, 35 em diep en 35 
em hoog. Dit dicht beplante terrarium 
wordt verlicht door een TL-buisje van 
20 W. Doordat de bak op een loodkabel 
staat, bedraagt de temperatuur overdag 
zo'n 26°C, bij een rei. vochtigheid van 
900fo. In dit terrarium wordt regelmatig 
gekwaakt, echter zonder het gewenste 
gevolg. 
P o I d e r tenslotte, kreeg in mei 
1975 een vijftal jonge Hyla rubra in zijn 
bezit. Deze werden ondergebracht in ver
schillende terraria van meestal 75 em 
lang, 75 em diep en 100 em hoog. De 
verlichting van deze Iicht beplante terra
ria bestond steeds uit een tweetal, in het 



Fig. 10 
Larve van Hyla 
rubra. 
Naar: Kenny. 
Tek: 
Denne man. 
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terrarium aangebrachte TL-buisjes van 
20 W. De temperatuur varieert van 30°C 
overdag tot l8°C 's nachts. Onder de ge
geven omstandigbeden werd geen voort
plantingsgedrag waargenomen. Een 
kweekpoging, door een paartje (~ met 
eieren) onder 'regeatijd' -omstandigheden 
apart te zetten, leverde niets op; er werd 
zelfs niet gekwaakt. 

WAAROM MISLUKKEN ALLE 
KWEEKPOGINGEN? 
N a zoveel mislukte kweekpogingen doet 
zich de vraag voor, hoe bet komt dat bet 
steeds niet lukt. Ik heb hiervoor voor mij 
zelf een aantal mogelijke redenen opge
steld. 
Het is van sommige amfibieen, o.a. de 
geslachten Hyla en Bufo, bekend, dat zij 
nogal hecbten aan de poet waarbij ze zijn 
opgegroeid. Er worden soms grote af
standen afgelegd om zich vooral in die 
poet voort te kunnen planten. Dit zou 
kunnen betekenen dat dieren, die al vol
wassen zijn als ze gevangen worden, zich 
niet, of zeer moeilijk zullen voortplanten 
in een terrarium. (Frappant is bet bijna 
volledig ontbreken van kweekresultaten 
met sub-tropische- en tropische soorten 
van deze geslachten!) In dit verband is 
bet ook interessant te zien hoe bet gedrag 
van als larf gevangen, en in bet terrarium 
opgegroeide dieren zich gaat ontwikke
Ien. 
Een tweede oorzaak voor bet uitblijven 
van kweekresultaten zou een verkeerde 
toepassing van de beschikbare gegevens 
kunnen zijn. Er zijn door de diverse hou-

S nun 

ders echter al zoveel verschillende leef
situaties geschapen, dat daar niet veel 
variatie meer op mogelijk is; behalve na
tuurlijk de moeilijk te beheersen factoren 
als de hardheid van bet water, pH, oligo
troof of eutroof: factoren waarvoor bijna 
geen richtlijnen aanwezig zijn. 
Als derde oorzaak, welke vooral in mijn 
situatie opgaat, zou ik geluidsoverlast 
kunnen bedenken. De dieren slapen over
dag, en worden dan makkelijk verstoord 
door bijv. een radio. Bij geluidsmetingen 
bleek er in de kamer waar de terraria 
staan opgesteld normaal een geluidssterk
te van 30 DB(A) te heersen. Rustige mu
ziek of een normaal gesprek gaf een 
sterkte van 60 DB(A) en luide muziek 
zorgde voor een niveau van 80 tot 85 
DB(A). In bet terrarium bedroegen de 
laatste twee waarden resp. 55 DB(A) en 
70 tot 75 DB(A). 

Daar er geen literatuur beschikbaar is 
over de invloed van geluid op bet gedrag 
van amfibieen of vergelijkbare diergroe
pen, zal ik bet vergelijken met de invloed 
van bep. geluidssterkten op bet gedrag 
van de mens. Bij een onderzoek bleek 
dat 500fo van de proefpersonen reeds bij 
een geluid van 45 DB(A) slaapstoornis
sen vertoonde; voldoende en ongestoor
de slaap is van bet grootste belang voor 
de gezondheid: onvoldoende slaap leidt 
tot verminderd prestatievermogen, ner
vositeit en vegetatieve labiliteit. In de 
natuur zijn er wei veel achtergrondgelui
den van bijv. een waterval, regen of van 
wind, maar hieraan is gewenning moge
lijk, niet aan bet plotselinge schreeuwen 
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van een luidspreker. Het is duidelijk dat 
die 70 tot 75 DB(A) verstorend kan (zal) 
werken. 
Hoewel er voor deze drie mogelijkheden 
naast argumenten voor, ook argumenten 
tegen te vinden zijn, kan ik niets beters 
bedenken. 

HOE NU VERDER? 
Resumerend geloof ik te kunnen stellen 
dat Hyla rubra een goed boudbare boom
kikker is, waar men vele jaren plezier van 
kan bebben. Het is echter zeer moeilijk 
ze in bet terrarium tot voortplanting te 
brengen. Zo moeilijk, dat ik me een beet
je blind-gestaard voel, de ideeen zijn op. 
Ik zou bet daarom zeer op prijs stellen 
wanneer U mij wilt schrijven, als U, na 
bet bovenstaande gelezen te bebben, een 
idee beeft voor een evt. kweekmethode 
voor deze boomkikker. Wellicht staat 
Hyla rubra dan binnenkort vermeld in 
onze rubriek 'Kweekresultaten'! 

DE VOORTPLANTING EN DE 
OPFOK VAN LARVEN 
Hoewel de voortplanting in bet terra
rium niet gelukt is, zal ik haar toch be
spreken, en wei omdat ik in februari 1978 
in bet bezit kwam van o.a. een negental 
Hyla rubra larv~n. 
Van de voortplanting is bet volgende be
kend: de cf cf zitten op kruiden en in 
struiken aan de oever van stilstaand wa
ter te kwaken. Het geluid dat ze voort
brengen is een lang gerekt krt!k-kreek. 
Tijdens bet kwaken zitten de cf cf op 
30 tot 60 em hoogte. Eierdragende ~~ 
komen uit de lagere regionen op bet ge
kwaak af, en worden door de C) C) ge
grepen; de paring is axillair. Hierna wor
den de eieren gelegd, die blijven drijven, 
en makkelijk vastkleven aan takken e.d. 
die in bet water steken. De larven verla
ten binnen 24 uur bet ei (Kenny 1969). 
Zoals gezegd is er eenmaal een ~ gestor
ven aan legnood; baar buik was sterk 
opgezwollen en bleek vol te zitten met 
eieren. Deze waren niet afgezet ondanks 
de aanwezigheid van een kwakend C)! 
De eieren hadden een doorsnede van on
geveer P/2 mm en waren 1 mm dik. Ze 

badden de kleuring die kenmerkend is 
voor drijvende eieren: een witte onder
zijde, als bescherming tegen vissen e.d. 
en een bruine bovenzijde, zodat ze ook 
van boven haast onzichtbaar zijn. Men 
mag aannemen dat net uit bet ei geko
nien larven zeer klein zijn, gezien de kor
te tijd waarin de eieren zich ontwikkelen; 
gegevens hierover zijn echter niet be
schikbaar. Van (grotere) larven is bekend 
dat zij ongeveer halverwege de bodem en 
bet wateroppervlak zweven, en zo voed
sel vergaren (fytoplankton?). Bij veront
rusting schieten ze naar de bodem om 
zicb tussen afgevallen bladeren e.d. te 
verstoppen. 
De larven die ik medio februari in mijn 
bezit kreeg, maten aile ongeveer 16 mm. 
Ze waren over bet gehele lichaam en de 
vinnen onregelmatig gevlekt, van de 
neusgaten liep een donkere streep naar 
bet oog, waarna deze streep nog even 
doorliep. De bovenzijde was bruin, de 
zijkanten en de. onderzijde waren zilver
achtig. De buik lijkt enigszins hoi, is dat 
ecbter niet. 
Vanwege ruimtegebrek in de 'biologi
sche' <?Pfokbakken, werden ze de eerste 
paar weken volgens de 'steriele methode' 
opgefokt. Onder de 'steriele methode' 
versta ik bet opfokken van larven in vol
slagen kale, (plastic) aquaria. Het voor
deel van de kontroleerbaarheid van deze 
methode wordt volgens mij teniet gedaan 
door de volgende nadelen: deze methode 
is zeer arbeidsintensief, daar ieder restje 
voedsel dat gaat rotten zeer snel de water
kwaliteit aantast, met aile gevolgen van 
dien. Als men bet bakje tracht schoon te 
houden met een hevelslang komt er vroeg 
of laat een larf in de slang, iets dat ze 
meestal ook niet overleven. 
De 'biologische methode' is veel veiliger; 
hiervoor gebruik ik volglazen terraria 
van 45 em lang, 40 em diep en 50 em 
hoog'. De bodein is door een achterov·er 
hellende glasstrip in twee gelijke delen 
gescheiden. Het achterste dee) is gevuld 
met gewone potgrond en wat plantjes; 
tegen de achterwand zitten kurktegels. 
De inrichting van bet watergedeelte is 
echter bet belangrijkst: Op de bodem 
komt eerst een 1 em dikke laag ongewas
sen rivierzand; daarop een even dikke 



Fig. 11 
Hyla rubra 
Foto: 
Denn e man. 
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laag schoon rivierzand. Hierin plant ik 
wat redelijk snel groeiende waterplantjes, 
bijv. Va/lisneria spiralis. Ik gebruik geen 
waterpest, want dit groeit te snel en is 
dan letterlijk de 'pest' voor het water. 
Om bet gebeel wat schoon te houden doe 
ik er nog een tiental waterslakjes in (uit 
een aquarium). Het scheidingswandje 
helt al wat achterover, maar wordt aan 
de bovenzijde ook nog ingesmeerd met 
silikonenrubber, om zo de larven het ver
laten van het water nog eenvoudiger te 
maken. Het gebeel dient ongeveer een 
maand voordat de larven komen gereed 
te zijn: de planten zijn dan 'aangeslagen' 
en het geheel ' loopt' als de larven wor
den toegevoegd. 
Door geen stenen te gebruiken is het ge
heel net zo kontroleerbaar als de 'stericle 
methode' echter, het afval wordt opge
ruimd door de slakken en als er dan toch 
iets gaat rotten, duurt het minstens een 
week voordat de waterkwaliteit aange
tast word. Verder geeft de situering van 
het water als onderdeel van een redelijk 
formaat terrarium de mogelijkheid de 

dieren, afhankelijk van de grootte, min
stens tot halfwas in betzelfde terrarium 
te Iaten. (Wellicht bij o.a. Hyla's van be
lang in verband met de relatie kikker
geboorteplaa_ts!) 
Daar niet bekend was of de larven herbi
voor, omnivoor of carnivoor w~ren, 

moesten er enkele soorten voedsel tege
lijk <tangeboden worden; pit werden 
reepjes runderhart, kapot gesneden was
motlarven, gistvlokken en 'Tetraphyl'. 
De larven bleken aileen van de gistvlok
ken te eten en bij uitzondering wat van 
de 'Tetraphyl'; men mag dus aannemen 
dat ze herbivoor zijn .. 
Het gedrag in de Opfokbakjes komt over
een met de gedragingen in de natuur: de 
larven zweven wat rood, of bangen aan 
de wanden van bet bakje. Bij verontrus
ting ontstaat grate paniek, en zoekt alles 
vertwijfeld naar een schuilplaats die er 
niet is. Ze bleken hier niet aan te wennen. 
Op een dieet van uitsluitend gistvlokken 
bleken de larven het zeer goed te doen: 
ze groeiden gemiddeld zo' n 11/! mm per 
dag. Toen de lengte de 30 mm had be-
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reikt, nam de groei in de lengte af, maar 
gingen de poten zicb ontwikkelen; eerst 
de acbterpoten, daarna de' voorpoten. 
Vlak voor de metamorfose bleken de lar
ven 32 mm lang te zijn. Na de metamor
fose was dit een kikkertje van 11 mm, 
met aanvankelijk een iets blauwige keel 
en verder met de reeds bescbreven teke
ning. N a zes weken was de gemiddelde 
lengte reeds 20 mm. Enkele weken later 
begonnen de ~~ te verkleuren (dorsaal 
bruiner, ventraal witter). De jongen wer
den gevoerd met fruitvliegen, wasmot
larfjes en fijn weideplankton. Na enige 
maanden bleken de 2 2 harder te groei
en dan de (J (J; er waren toen al drie 
~ ~ van 30 mm terwijl de zes (J (J nog 
slechts 25 mm maten. 
Bind oktober werd er voor bet eerst ge
kwaakt: terug gerekend is dat 7 maanden 
na de metamorfose: een hoopvol teken! 
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SUMMARY 
Many notes are given on the life of Hyla 
rubra. In spite of the species' good endur
ance of terrarium conditions, it could not 
be induced to reproduce. Experiments, 
trying to imitate natural conditions which 
might stimulate mating, yielded no pos
itive result. Some factors to which the 
failure could be ascribed are discussed. 
An account of rearing imported tadpoles 
is -given. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Aus der Surinam wurden die Baum
frosche Hyla rubra eingefiihrt und 5 
Jahre im terrarium gehalten. · Versuche 
die Tiere sich vermehren zu lassen, schei
terten. Urn zu versuchen ob der Ober
gang von der Trockenzeit zur Regenzeit 
die Tiere anregte, liess der Verfasser es 
drei Monate lang 2 bis 15 Stunden tag
lich regnen in seinem Terrarium. Die 
Tiere suchten nur zu entkommen. 
Zweiter Versuch: Auf Tonband nahm er 
das Quaken des c3 auf urn so eine Grup
pe von c3 c3 zu imitieren. Kein Erfolg. 
Dritter Versucb: Da manche Reptilien 
wegen Mangel an Frischluft eingehen 
wurde mit einem Haartrockner kiihle, 
feuchte Luft ins Terrarium geblasen. An
fanglich quakten die c3 c3 bedeutend 
mehr, zum Eierlegen kam esjedoch nicht. 
Eingefiihrte Larven wurden mit Hefe
flocken in 7 Monaten gross gezogen in 
einem "biologischen" Behalter, also mit 
Wasserpflanzen u.a. 
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Fig. 1 
1. Tasjkent 
2. Namangan 
3. Andizhan 
4. Kokand 
5. Samarkand 
6. Bukhara 
7. Karsl;i 
8. Term·~z 
9. Urgench 

10. Chimbay 
11. Kungrad 
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De herpetofauna van Oezbekistan (1) 
lngezonden januari 1977. 
Het ligt in de bedoeling in een reeks v;m 
korte artikelen een beperkte weergave te 
geven van bet Russische hoek 'De fauna van 
Oezbekistan, deel I, Amfibieen en Reptie
len', geschreven door 0. P. Bogdan o v 
en uitgegeven ( 1960) door de Akademie van 
Wetenschappen in Tasjkent. Dit is een van 
de Russische boeken over herpetologie, 
welke door hun nauwgezette beschrijving 
van ecologie, voedsel en voortplanting een 
beter inzicht geeft in de herpetofauna in de 
Sovjet-Unie. 

Oezbekistan heeft voor een groot deel 
een woestijnklimaat (centraal ligt de Ki
zilkoem-woestijn). Voor het overige 
heerst er hoofdzakelijk een steppekli
maat. In het grootste deel van deze zui
delijke Sovjetrepubliek is de januari
isotherm lager dan in Nederland, terwijl 
die in de Kizilkoem-woestijn ongeveer 

gelijk is aan die van Leningrad. In bet 
uiterste zuiden van Oezbekistan, bij 
Termez, is de januari-isotherm ongeveer 
gelijk aan die van Parijs. In juli echter 
varieert de isotherm van ongeveer 27 °C 
in het noorden tot 31 °C in het zuiden. 
Dit is dus ongeveer gelijk aan de juli
isotherm van Israel, Egypte of Zuid
Marokko. Vaak staat er een noord- tot 
noordoosten wind. De jaarliikse neerslag 
bedraagt ongeveer 25 em, in de Kizil
koem-woestijn valt minder. regen en 
rond bijvoorbeeld Tasjkent wat meer. 
De herpetofauna in Oezbekistan bestaat 
praktisch uitsluitend uit hagedissen en 
slangen. Van de kikvorsachtigen komen 
er aileen de Groene Pad (Bufo viridis) en 
en de Grote Groene Kikker ( Rana ridi
bunda) voor, terwijl de landschildpadden 
met een soort vertegenwoordigd zijn. 



Fig. 2 
Het lichaam van 
de Wondergekko 
is grotendeels 
bedekt met dak
pansgewijs over 
elkaar liggende 
schubben. 
Foto: 
L a n g e r w c r f. 
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VIERTEENSCHILDPAD 
(AGRYONEMYS HORSFIE LDII) 
Van deze ook in Nederland bekende 
landschildpadsoort kent men in Oezbeki
stan vele vindplaatsen, zoals de Kizil
koem-woestijn, de linkeroever van de 
Amoe-Darja, het dal van de Zeravsjan, 
d~ omgeving van Samarkand, Tasjkent 
en Termez. Hij is oiet gebondeo aan een 
bcpaald biotoop, maar kan overal aange
troffen worden, o.a. in woestijnen, kul
tuurgc:bieden, in de bergen (tot een hoog
te van 1150 m) en in oases. Per ha kun
nen de aantallen varieren van 6 - 200 
exemplaren. In woestijnachtige streken 
heeft men wei exemplaren gevonden op 
plaatsen waar honderden kilometer in de 
omtrek geen druppel water aanwezig 
was. Holen of zelfgegraven gangen die
nen als schuilplaats en als winterverblijf
plaats, tot 11/2 - 2 m onder de grond. In 
de omgeving van Tasjkent komen de die
reo in maart uit bun winterslaap, op de 
vlaktes rood 1 april en in het voorge
bergte tussen 10-15 april. In juni worden 
ze in woestijnen erg zeldzaam, maar ko
men dan vaak in oases voor. In sommige 
woestijngebieden wordt een zomerslaap 
gehouden, welke zonder onderbreking in 
een winterslaap kan overgaan. De zomer
slaap begint in juoi, soms zelfs a! eind 

mei en wordt op een diepte van 30 - 70 
em gehouden. Maagonderzoek wees u it 
dat de dieren zich voeden met o.a. Poa 
bulbosa (gras-achtige), Carex sp., Licium 
sp., Astragalus sp. en andere plantesoor
ten. Ook werden bloemen van erwten 
aangetroffen. Rond mei-juni werden bo
vendien spinnen en sprinkhanen gevon
den. In de omgeving van Tasjkent wor
den tussen half mei en eind april de eie
ren afgezet. Sommige vrouwtjes leggen 
tweemaal. Een Iegsel bestaat uit 2 - 6 
eitjes, die in een holte op een schaduw
rijke plaats worden gelegd, omdat anders 
de eieren vanwege de grote zonnewarm
te verloren zouden gaan. 

WONDERGEKKO 
(TERATOSCJNCUS SCJNCUS) 
Lengte van kop en romp tezamen tot 11 
em, staart zo'n 4 em. Kenmerkend zijn 
de grote nagelachtige schubben op de 
staart, die blauwachtig tot grijsachtig van 
kleur zijn. In Oezbekistan wordt de soort 
gevonden in het centrale en zuidoostelij
ke dee! van de Kizilkoem-woestijn, rond 
Bukhara, Samarkand, Termez en Ko
kand. Buiten Oezbekistan komt hij voor 
tot in Noord-Iran. Het dier leeft boofd
zakelijk in duinen, die a! dan niet be-



Fig. 3 
De Wondergekko 
(Teratoscincus 
scincus) kan een 
piepend geluid 
maken doordat bij 
het 'kwispelen' de 
grote staart
sehubben langs 
elkaar wrijven. 
Foto: 
La n g e r w e r f. 

Fig. 4 
Kop van de 
Wondergekko. 
Foto: 
La n g e r w e r f. 

Fig. 5 
Gymnodaclylus 
fedtschcnkoi. 
Foto: L an ge r
we r f. 
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groeid zijn met kruidaebtige planten en 
struiken. Het buist in zelfgegraven gan
gen, die wei 140 em lang kunnen zijn en 
op een diepte van 30 - 40 em liggen. 
Deze gekkosoort boudt er een streng 
naebtelijke levenswijze op na en ver
dwijnt a! bij bet minste oebtendliebt in 
z'n bolletje. Zelfs maanliebt is van in
vloed op zijn aktiviteitsritme; soms is bij 
op maannaebten belemaal niet aktief, 
doeb in ieder geval minder aktief. In 
onderzoebte magen werd een grote varie
teit aan voedsel gevonden: spinnen, ter
mieten, sprinkbanen, eieaden, allerlei 
soorten kevers, tweevleugeligen en der
gelijke. 
In juni/juli bleken de vrouwtjes meestal 
2 eitjes te bevatten. 

GYMNODACTYLUS 
FEDTSCHENKOI 
Deze gekko uit bet soortenrijke geslacht 
Gymnodactylus (Naaktvinger gekko's) uit 
welk geslaebt in Oezbekistan drie soor
ten Ieven, bereikt een kopromp-lengte 
van 7,5 em; bij de pasgeborene is dit 
2,4 em. Hij beeft een grote en 
enigszins samengedrukte kop. Het man
netje beeft femoraalporien. Op de rug en 
liebaamszijden zijn 12-14 rij grote, bijna 
drieboekige sebubben te ondersebeiden 



Fig. 6 
Gymnodactylus 
fedtschenkoi. 
Foto: L a n g e r
wer f. 

Fig. 7 
Gymnodactylus 
fedtschenkoi. 
Foto: L a n g e r
werf. 

met daartussen vele kleine schubben. 
Aan de bovenzijde is deze hagedis bruin
achtig van kleur en aan de onderzijde 
wit. Zijn verspreidingsgebied omvat Cen
traal-Azie en Noord-Afghanistan. In 
Oezbekistan word! hij aangetroffen in 
het centrale gedeelte van de Kizilkoem
woestijn, in de omgeving van Samar
kand en verder zuidelijk. 
Gymnodactylus fed tschenkoi Jeeft op 
rotsachtige plaatsen, in stenige spelon
ken e n op steile berghellingen. Ook op 
huizen is hij aangetroffen. Overwinteren 
wordt veelal in rotsspleten gedaan, soms 
met 5-11 stuks bij elkaar. Omstreeks 
15 februari komen de eerste dieren uit 
de winterslaap. Wanneer insekten nog 
spaarzaam aanwezig zijn, wordt de ge
hele dag gejaagd. In magen werden res
tanten van kevers, wantsen, vlinders, 
sprinkhanen, en van muggen, vliegen en 
andere tweevleugeligen gevonden. Eind-

a pril werd de pa ring waargenomen en 
rend mei/ juni worden de eitjes afgezet. 
Een Jegsel bestaat uit 2 eitjes. Vroeg in 
juli trof men de eerste jonge gekko's 
a an. 

(wordt vervolgd) 

SUMMARY 
The author has the intention to write a 
series of articles on the herpetofauna of 
Uzbekstan (U.S.S.R .), which will be a 
reproduction of the Russian book (trans
lated by him) 'The fauna of Uzbekstan, 
pa rt 1, Amphibians and Reptiles', by 
0. P. B o g d a n o v and published 
(1960) by the Academy of Sciences at 
Tashkent. This fi rst a rticle in the series 
deals with Testudo horsfieldii, Terato
scincus scincus and Gymnodactylus fedt
schenkoi. 

ZUSAMMEN FASSUNG 
Der Verfasser beabsichtigt eine Reihe von 
Beitragen zu schreiben, anHisslich des 
von ihm tibersetzten ·russischen Buches 
"Die Fauna von Uzbekstan, 1. Teil, Lur
che und Kriechtiere" von 0. P. Bog d a
n ov, 1960 herausgegeben von der Aka
demie von Wissenschaften in Tasjkent. 
Von manchen im Westen zieml ich unbe
kannten Tieren werden dazu Bilder vom 
Verfasser veroffentlicht. 
Der erste Beitrag in dieser Serie handelt 
urn Agrionemys horsfieldii, Teratoscin
cus scincus und Gymnodactylus jedt
schenkoi. 


