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IN LEIDING
Tijdens de periode van 8 juli tot 7 augustus
1980 hebben wij in Zwitserland waamemingen verricht aan de herpetofauna.
Wij hielden ons op in Salgesch, een dorpje
in het RhonedaJ nabij Sierre in het kanton
Wallis. Op het kaartje is met een pijl ( ~to )
onze situering aangegeven.
Waamemingen verrichten houdt in dit gevaJ niet in: dag in, dag uit kijken en zoeken, maar aileen dan wanneer wij ons vrij
ko nden maken van ons studiewerk waarmee wij waren opgezadeld. DesaJniettemin hebben we een redelijk beeld gekregen van de aJdaar aanwezige amfibieen en
reptielen.

KARAKTERISTIEK VAN HET WAAR-

NEMINGSGEBIED
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SaJgesch is een klein dorpje op 581 meter
hoogte langs de rivier de Rhone. De omgeving wordt voor een groot deel bepaaJd
door de aanwezigheid van de Rhone. Het
daJ is niet erg breed en het lage gedeelte
wordt geheel gevuld met rivierafzettingen
en langs de Rhone zelf bevindt zich een
zone die in het voorjaar wordt overstroomd. Hier vinden we voomamelijk
wilgen en berken terwijl wat hogerop de
naaldbomen overheersen. In het hooggebergte vonden we ook aileen maar naaJdwouden, loofwoud was gepeel afwezig.

Het klimaat in dit deel van het RhoriedaJ is
mild te noemen door de beschutte Jigging
van het daJ in de regenschaduw van de
Alpenketens. De hoeveelheid neerslag is
dus vrij gering maar het aantaJ zonne-uren
is groot. Deze streek is dan ook erg geschikt voor wijnbouw die wordt op grote
schaal wordt bedreven. Naast wijngaarden
hebben vee! boeren hun eigen moestuintje
in het daJ liggen.
De meeste waamemingen aan de herpetofauna hebben wij in het Rhonedal gedaan;
in de bergen hebben wij weinig amfibieen
en reptielen aangetroffen. Plaatsen, die
nogal rijk zijn aan amfibieen, zijn de meertjes die zich in de buurt van de Rhone
bevinden. Reptielen houden zich vooraJ
op rond de muurtjes van de wijngaarden,
terwijl ook de moestuintjes een goed biotoop voor hen schijnen te vormen.
BESCHRIJYlNG
We beginnen de beschrijving met de door
ons aangetroffen arnfibieen en daama de
reptielen. Telkens worden vermeld: naam,
vindplaats , biotoop, eventuele bijzonderheden . Daama wordt iets gezegd over de
status van de soort in Zwitserland en in
tabelvorm staan gegevens over de verspreiding buiten het kanto n Wallis. Met
betrekking tot de laatste twee pun ten moet
opgemerkt worden dat wij hiervoor gebruik hebben gemaakt van een overdruk
van de " Schweizer Naturschutz" , heft 5 ,
1978. Dit boekje hebben wij verkregen bij
het Vivarium te Sion-Uvrier. Een exemplaar ervan is gestuurd naar de Lacertabibliotheek.
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DE AMFIBIEEN
Om en nabij de Rhone vinden we veel
poeltjes welke waarschijnlijk zijn ontstaan
doordat de Rhone in het voorjaar buiten
zijn oevers treedt en dan met woest geweld
kolkgaten e.d. vormt, die's zomers overblijven en dan worden aangevuld met water van een zeldzame regenbui.
In de wat diepere poelen, tot 1,5 meter
diep, vonden we vaak de groene kikker.
Vooral bij zonnig weer kon je ze in grote
aantallen zonnend op de stenen oevers
aantreffen. Met welke soorten van de
groene kikker we nu precies te maken
hadden, is ons nog niet geheel duidelijk.
De determinatie van de leden van het
groene kikker-complex geschiedt hoofdzakelijk op het verschil in vorm en grootte
van de metatarsusknobbel. Determinatie
op kleur en tekening aileen vinden wij
namelijk niet betrouwbaar, want de variatie is enorm. Niettemin kan dit in combinatie met vergelijkingen van de metatarsusknobbel een hulpmiddel zijn. Het probleem bij deze vergelijkingen is het verschil in grootte tussen de dieren, waardoor
ook binnen een soort de metatarsusknobbels in grootte verschillen. De detenninatiesleutels van A r n o I d et al ( 1978) en
Bergman s et al (1980) konden ons
geen uitsluitsel geven.
Hoe gaat het met de groene kikker in Zwitserland? Rana esculenta en R. lessonae
gaan in sommige regia's sterk achteruit.
Met R. ridibunda is bet beter gesteld. Deze
soort is vroeger waarschijnlijk vanuit
Oost- en Zuid-Europa gei"mporteerd voor
de consumptie. Tijdens bet transport en
opslag zijn exemplaren ontsnapt en zij
hebben zich vooral in de wannere streken
van Zwitserland goed kunnen handhaven.
In West-Zwitserland en het kanton Wallis
is de soort zich nu sterk aan het uitbreiden.
Soms vonden we de groene kikker te
zamen met de geelbuikvuurpad (Bombina
variegata). Opmerkelijk was dat B. variegata vooral te vinden was in de ondiepe
poelen die tegen de oevers aan sterk be-

groeid waren. Wij hebben een tiental
exemplaren waargenomen, voor het merendeel vrouwelijke dieren.
Toen H a n s M o o y e n k i n d vier
jaar geleden ook op deze plaats vertoefde,
vond hij in de omgeving veel meer geelbuikvuurpadden dan dit jaar. Het aantal
groene kikkers was nu in tegenstelling met
toen enorm toegenomen. Vermoedelijk
zien wij hier gebeuren wat door de
''Schweizer Naturschutz'' al werd vermeld: een sterke uitbreiding van R. ridibunda ten koste van B. variegata! Ovengens wordt B. variegata ook sterk bedreigd in zijn voortbestaan door verlies
aan woonruimte ten gevolge van het menselijk ingrijpen.
De gewone pad (Bufo bufo) hebben wij
slechts eenmaal waargenomen en wei op
het kampeerterrein. Het was een groot,
volwassen vrouwtje. In Zwitserland gaat
de soort sterk in aantal achteruit. Voornaamste oorzaken zijn de "Strassentod"
tijdens de voorjaarsmigraties naar en van
de voortplantingsplaatsen en het gebruik
van pesticiden in de landbouw.
Van de salamanders hebben we aileen Triturus alpestris, de alpenwatersalamander,
gevonden in een meertje op ongeveer 2000
meter hoogte in de omgeving van het
Aletschwald, buiten het door ons onderzochte gebied. Het meertje was maximaal
1h - I meter diep, met vooral in het midden
een dichte vegetatie. In het water troffen
we een tiental zwemmende dieren aan,
voor bet merendeel vrouwtjes.
Ook in de rest van Zwitserland is het een
dier dat men regelmatig kan aantreffen.
Zijn situatie is stabiel, behalve in het laagland waar hij enigszins achteruit gaat door
het verdwijnen van zijn biotoop.

OVERIGE AMFIBIEEN
We zullen nu kort iets zeggen over de
amfibieen die wei in Zwitserland voorkomen maar die niet door ons zijn aangetroffen.

De boomkikker (Hyla arborea) komt ccn cxemplaar
vooral in het vlakke land tot 600 meter van het grocnc
voor . Op vee! plaatsen gaat het echter k ikker-complex
slecht met hem als gevolg van verstoring,
gebruik van pesticiden en andere. nog on- Bombina varicgata
bekende factoren.
Met Rana temporaria , de bruine kikker, is
het wat beter gesteld . Het is het meest
voorkomende amfibie in Zw itserl and.
Maar oak zijn voortbestaan wordt op sommige plaatsen bedreigd door het verkeer en
versto ring van zijn voortplantingsbiotoop.
Met R. dalmatina , de spring kikker. gaat
het eveneens heel slecht. We vinden hem
aileen nag in Tessino en misschien in
Genf, Waadt en Bern. R. arvalis. de heikikker, vinden we aileen nog, hopelij k
nog, in de karperkwekerij van Sundgaues.
Vroeger kwarn hij vee! voor bij Basel.
V66rdat hij als uitgestorven werd beschouwd, kwarn R . latastei, de ltaliaanse
springkikker, voor in Zuid-Tessino; hetzelfde geldt voor de knoflookpad (Pe/obatesfuscus). Eertijds ook in de omgeving
van Basel. In het Rijn-gedeelte van Basel
komt de groene pad , Bufo viridis, nog
voor, elders is de soort verdwenen .

Over B . calamita kunnen we wat hoopgevender zijn. De rugstreeppad is aan te
treffen in het laagland; hij ontbreekt in de
Alpen en aan de zuidzijde van de Alpen.
Regionaal gaat de soort even wei achteruit.
Alytes obstetricans, het vroedmeester
padje , kunnen we nog aantreffen aan de
noordzijde van de A lpen, hoewel het aantal geschikte biotopen steeds klei ner
wordt.
Van de salamanders kunnen we in Zwitserland buiten Triturus a/pestris nog enkele soorten aantreffen. De karnsalamander, T. cristatus ho udt zich op in Tessino
en Mitte lland. Hij en T. vulgaris, de kleine
watersalamander, worden regionaal met
uitsterven bedreigd. De laatste komt ook
voor in Tessino en Mittelland onder de 700
meter. T. helvericus, (de draadstaartsalamander) heeft geen voordeel van zijn achtemaarn ; ook hij gaat regionaal achteruit.
Toch schijnt hij in het laagland en heuvelland niet zeldzaam te zijn.
Van de landsalarnanders komt de vuursalarnander Salamandra salamandra, in
heel Zwitserland nog vee! voor onder de
I 000 meter. Hier en daar gaat zijn hestand
wat achteruit.

dersoorten ligt in de zwaardere tekening
van maculiventris. Gewoonlijk (volgens
S t r e e t) bezit deze een witte of blauwe
vlek in het schoudergebied, en de buik is
zwart gespikkeld dit i.t.t. de nominaatvonn. Wij hebben enkele exemplaren
waargenomen die deze kenmerken bezaten, maar het merendeel van de· muurhagedissen had de "gewone" tekening,
DE REPTIELEN
die overigens ook van dier tot dier sterk
De eerste week van ons verblijf was het verschilt. Als ooze '' maculiventris'' toch
weer nogal wisselvallig en er viel flink wat geen buitensporige variatie van de nomiregen. Als de zoo zich echter maar even naatvonn was, bestaat het vennoeden dat
laat zien, zijn de muurhagedissen (Podar- de verspreidingsgebieden van beide oncis muralis) aJ gauw actief. Zij bewonen dersoorten bier enige overlap vertonen.
een verscheidenheid aan biotopen: weg- Lacerta viridis, de smaragdhagedis, beranden, stapels houtblokken, braaklig- woont dezelfde biotopen als P. muralis.
gende veldjes en wijngaardmuurtjes. In Wij hebben er vrij veel van waargenomen:
het daJ en op de berghellingen komt deze hetzij gezien, hetzij gehoord, want deze
soort vrij talrijk voor; S t r e e t (1979) hagedissen maken nogal wat lawaai als ze
noemt de ondersoort P.m. muralis voor de in de strui.ken wegvluchten. Zij staan geen
noordelijke streken van Zwitserland ter- dichte nadering toe. In de meeste ,gevallen
wijl P. m. maculiventris zuidelijker voor ziet de hagedis jouw eerder als jij hem en
zou komen. Het verschil tussen beide on- veiWijdert zich ijlings, meestal naar dicht
De situatie vanS. atra, (alpensalamander)
wordt als stabiel gekenschetst. Hij komt
voor in de Alpen hoven 1000 meter. Het
verborgen, nachtelijke Ieven van de Salamandra-soorten schijnt hen niet onvoordelig uit te komen.

121

biotoop van
Podarcis muralis, Lacerta virides en Eta phe
longissima

struikgewas. Toch hebben we enkele juveniele en volwassen dieren goed kunnen
observeren.
Op een regenaehtige dag vonden we op
een ongeeultiveerd veldje een juveniel van
de gladde slang (Coronella austriaca) ; het
diertje was sleehts iets Ianger dan 15 em.
Een volwassen gladde slang bewoonde
een verlaten houtzagerij daar vlak in de
buurt. Buiten de grotere afmetingen, zo'n
60 em, was de tekening minder uitgesproken dan bij hetjuveniele exemplaar.

Podarcism.
muralis onder
houtstapellangs
deweg

. .

t•

Het terreintje, dat de jonge gladde slang
herbergde, werd ook bewoond door hazelwormen (Anguis fragilis) . Bij voorzichtige inspeetie onder stenen en planken
werden versehillende exemplaren gezien,
waaronder grote vrouwelijke dieren. Over
het voedsel hadden de hazelwormen kennelijk geen klagen, want 's avonds en na
een regenbui wemelde het terrein van de
naaktslakken in aile soorten en maten.
Wijngaardslakken (Helix pomaria) waren
trouwens zo talrijk dat je bij iedere stap
moest kijken of jeer niet op een ging staan.
kop van een juveniele Elaphe
longissima
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Op ons kampeerterrein bevonden zieh enkele meertjes waarvan althans een de verblijfplaats vormde van enkele ringslangen
(Natrix natrix helvetica). De oevers van
het meertje werden nogal intensief betreden en de vegetatie was op vee! plaatsen
verdwenen. De aanwezigheid van enig geboomte doet op die plaatsen de betreding
teruglopen; de slangen hebben we meermalen in deze over het water hangende
wilgen waargenomen. Met zekerheid is de
aanwezigheid vastgesteld van een juveniel
exemplaar, ongeveer 25 em in de lengte ,
en twee volwassen dieren, een van 60 em
en de ander ongeveer 80 em lang; in beide
gevallen ging het om mannelijke dieren .
Overigens vonden wij het lastig om uit te
maken of een dier mannelijk dan wei vrouwelijk is. Het is bekend dat volwassen
vrouwtjes meestal grater zijn dan volwassen mannetjes. In de praktijk is dit
gegeven niet goed bruikbaar vanwege de
grote individuelc versehillen tussen de diereo. Wat meer houvast biedt het kijken
naar de staart: mannetjes hebben een dikkere staartwortel en de staart is ook Ianger.
Dit uit zieh ook in het aantal subeaudaalsehi lden: mannetjes hebben gemidde ld
meer
subeaudalia
dan
vrouwtjes .
K a b i s e h ( 1978). naar M e r t e n s
( 1947), geeft een tabel waarin per ondersoort van Natrix natrix het aantal subcaudalia van een aantal dieren is geteld . Voor
N.n. helvetica geeft dit als resultaat, voor
elf mannetjes gemiddeld 67 (61-73) en
voor dertig vrouwtjes gemiddeld 57 (4964) subeaudalia.

Coronella austriaca
Volwassen

Elaphe longissima onder een
steenhoop

verrichtten, hebben we geen enkel exemplaar waargenome n.
Een soort die ook op ons verlanglijstje
stond was " Ia couleuvre verte-et-jaune"
(Coluber v. viridijlavus). Wij hebben gee•
slang als zodanig kunnen determineren;
althans in c ultuurgebieden is deze soort
aan het verdwijnen.
De esculaapslang (Eiaphe longissima)
houdt zich hier vooral op in de moestuinen. We hebben er enkele exemplaren van
I tot I lh meter lengte waargenomen. Een
Door praktische omstandigheden, de slan- jong dier vonden we onder een plankje aan
gen lagen niet stil , kon het exacte aantal de rand van een wijngaard. Yerder eist een
subcaudaalschilde n niet bepaald worden, nabijgelegen autoweg zijn tol: twee juvemaar beide exemplaren hadde n er in ieder niele esculaapslangen werden er tijdens
geval meer dan 67 , zodat op grond van het ons verblijf overreden aangetroffen.
bovenstaande he t geslacht toch kon wor- Een metalen golfplaat op een braakliggend
veldje naast de moestuinen vormde een
den vastgesteld.
Aan voedsel hadden de ringslangen geen aantrekkelijke schuilplaats voor slangen:
gebre k: he t meertje zat vol met kleine vis- bij inspectie op een regenachtige dag besen . Ook ware n er groene kikkers en hun vond e r zich een grote esculaapslang onder. Toen wij de schuilplaats enkele weIarven present.
Buiten dit wate rtje hebben we vergeefs ken later weer controleerden, had een asgezocht naar ringslangen. Evcnals in Ne- pisadder (Vipera aspis atra) de plek als
derla nd vindt er ook in Zwitserl and cen zijn domicilie verkozen. Het was een volsterke achteruitgang in het ringslangcn- wassen dier waarvan de lengte tussen de
60 en 70 e m werd geschat.
bestand plaats .
Yoor N. maura , de adderri ngslang , is de Deze ondersoort van de aspisadder is
situatie nog meer precair. In Wall is, waar kenmerkend voor de Zwitserse Alpen
de soort van nature in het Rh6nedal voor- (S t r e e t, 1979). De enigszins opstaankomt, schijnt N. maura te zijn uitgestor- de snuitpunt e n de afwezigheid van grote
ven; hetzelfde beeld wordt op tangere ter- kopschilden, behalve de supra- oculairen,
mijn ook voor het kanton Yaud verwacht. onderscheiden V. aspis van V. berus,de
In het gebied waar wij onze waarnemingen gewone adder. Dit verschil is overigens
niet altijd even duidelijk omdat V. aspis
soms loch wei een of enkele grote
kopschilden bezit (Fret e y, 1975;
S t r e e t, 1979).
Over de status van de beide addersoorten
in Zwitserland kan het volgende worden
opgemerkt: V. aspis is in de Jura bijna
verdwene n, maar kan zich in het Alpengebied en Tessino nog redelijk handhaven.
V. berus komt in de Jura en Mittelland nog
slechts sporadisch voor; in Oost-Zwitserland is de soort vrij talrijk, hoewel ook hier
veel populaties in hun voortbestaan worde n bedreigd.

Vipcra aspis.
Foto:
D c H a an.

Lacerta
vivipara (drachtig) op 1800
meter hoogte

Ondanks intensief speuren, hebben we in
het hooggebergte maar een soort reptiel
waargenomen, en wei Lacerta vivipara,
de levendbarende hagedis. W e vonden een
vrouwelijk exemplaar op zo'n 1800 meter
hoogte aan een bosrand onder een steen.
Het weer was die dag nogal betrokken,
zodat vee! reptielen dan slechts een beperkte activiteit vertonen , vooral op die
hoogte. Tijdens een latere bergwandeling
hebben we een mannelijk dier waargenomen.
Deze hagedis komt in Zwitserland vooral
in de bergen nog algemeen voor.
SLOT
Wij hebben geprobeerd de lezer een overzicht te geven van de herpetofauna van
Zwitserland, in het bijzonder van die van
het Rhonedal. De gegevens hebben voora l
betrekking op de habitats en de verspreiding van de soorten ; daamaast hebben wij
verslag gedaan van enige van onze ervaringen met het determineren van amlibieen en reptielen.
Het moet gezegd worden dat een vakantie
in he t Rhonedal op zich al de moeite waard
is . het feit dat er zoveel op herpetologisch
gebied te z ie n is. m aakt het aileen maar
interessanter.

SUMMARY
During the period July 8th to August 7th the
authors observed several species of amphibians
and reptiles in the Rhone-valley in Switzerland.
Notes are given on their habitat and on problems
concerning determination of some species; remarks are made on the status of the amphibians
and reptiles in Switzerland.
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IN LEIDING
Van het eiland Ceylon, of zoals het nu
heet, Sri-Lanka, komen verschillende interessante terrariumdieren. Hierbij zitten
verschillende soorten agamen. Een hiervan, Otocryptis wiegmanni, wordt de laatste tijd regelmatig gei'mporteerd.
Otocryptis wiegmanni is een uiterst fraai
en levendig diertje. Fascinerend is de grote
keelwam van de mannetjes. Deze is roestbruin tot oranje van kleur. Vrouwtjes hebben zo'n keelwam niet. Ze zijn ook kleiner
van stuk dan de mannetjes. Echt groot zijn
volwassen mannetjes ook niet. Zonder
staart zo'n 7 em.
VOORKOMEN EN TERRARIUM
In de natuur Ieven deze diertjes op schaduwrijke, relatief koele plaatsen, zoals beboste rivierbeddingen en heuvelachtig
laagland. Ook in meer bergachtige gebieden komen ze voor. Ze wonen op stronken
en boomstammen. Boven in een boom komen ze echter nooit. In zijn algemeenheid
kunje stellen, dat hun biotoop relatiefkoel
en vochtig is.
Met bovengenoemde gegevens moeten we
natuurlijk rekening houden in het terrarium. Door mij worden ze in een regenwoudterrarium gehouden waarin de temperatuur overdag varieert tussen 25 en
27°C. Niet echt wann dus. 's Nachts daalt
temperatuur tot zo. n 18 a 20°C. Deze afkoeling is voor de dieren noodzakelijk.
Het terrarium is met stronken, boomstammen en stenen ingericht. De bodem bestaat

125

uit een mengsel van potgrond, zand, turf
en kiezel. Verder is er een waterbakje aanwezig waaruit bijna nooit wordt gedronken. Dit houdt in dat regelmatig sproeien
in het terrarium noodzakelijk is, omdat de
diertjes, net als in de natuur, het water van
de bladeren likken. AI metal is de verzorging van deze agamen vrij tijdrovend, wat
ze misschien minder geschikt maakt voor
beginnende terrariumhouders.
VOORTPLANTING
Een vrouwtje legt zo · n 3 tot 5 eiel'en. Ze
werden in een bakje met sphagnum gelegd
en bij een constante temperatuur van 28°C
en een relatieve luchtvochtigheid van 80%
uitgebroed. Na ongeveer 8 weken kwamen
de jongen uit het ei. Ook die, die in het
zand van het terrarium waren achtergebleven. Na het uitkomen werden dejongen in
een'opkweekbakje gedaan.
De eerste twee drie dagen eten ze niet,
maar teren nog op het restant van de
dooier. Geen enkele reden dus om al snel
na de geboorte met dwangvoederen te beginnen. Als ze na een paar dagen gaan
eten, voer ik ze met vleugelloze fruitvliegjes, huisvliegen, motjes, krekels en
sprinkhanen, afhankelijk van de grootte
van de jongen. Extra vitaminen en mineralen worden in de vorm van melkzure kalk
en vitamine 03 toegediend. Andere vitamine wordt verder door het voedsel van de
voederdieren gedaan.

a

SUMMARY
The author tells something about Otocryptis
wiegmanni. This tropical agamid from Sri-Lanka lives in a relatively cool biotope. Therefore a
cool night in the terrarium is important.
The clutch consists of 3 to 5 eggs. They hatch in
about eight weeks at 28°C.

De Alligator- of Gierschildpad
Macroclemys temminckii
J. H ofs tr a
Rinzemastr. 22
Joure (Fr.)

lngezonden:mei 1980.
lnhoudsoverzicht: lnleiding - uiterlijk verspreiding - gedrag - prooivangen bcdreigde
overeenkomsten
matamata

soort - summary.
De gierschildpad
foto: H o f s t r a
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INLEIDING
Tot de familie der bijtschildpadden worden slechts twee hedendaagse ges lachten
gerekend me t e lk ee n soon n .l. de gewone
bijtschildpad Chelydra serpemina met enke le o ndersoon e n e n de alligator- of gierschildpad Macroclemys temminckii.
Bijtschildpadden zijn zeer grote e n zware
zoetwaterschi ldpadde n. Hun staan. die is
voorzie n van een kam van min of meer
vergrote schubben. doe t enigszins alligatorachtig aan e n is bijna eve nlang als het
rugpantser. He t zijn zeer agressieve en bijterige dieren: de gewone bijtschildpad in
mee rdere mate dan de gierschildpad. Deze
agress ieve ho uding is misschien een gevolg van hun gewij zigde lichaamsbouw.
De zeer gro te kop. de brede wrattige nek
en de forse poten kunnen niet meer onder
het relatief kleine pantser worden teruggetrokken. Het buiksch ild is klein en
kruisvormig en wordt van het rugschild
gescheiden door een rij inframarginale
schilden, een ke nmerk van primitieve
schildpadden.

UITERLlJK
De gierschildpad is een van de grootste
zoetwaterschildpadden ter wereld. Ditkolossale monster, met zijn enorme, gekielde rugschild , de bultige kop, de krachtige poten met grote klauwen , de vlijmscherpe kake n en agressieve aard, doet
werkelijk angstaanjagend aan. He t is dan
ook niet verwonderlijk dat de plaatselijke
bevolking soms in de veronderste lling verkee n dat de gierschildpad een gril van de
natuur is en een produkt zou zijn van een
kruising tussen de gewone bijtschildpad en
de Amerikaanse alligator.
Hoewel de gierschildpad in uiterlijk en
lichaamsbouw veel op de gewone bijtschildpad lijkt, is hij hiervan gemakkelijk
te onderscheiden . Allereerst bezit de gierschildpad een brede, naar de ne us spitstoelopende kop , waarvan de bovenkaak
eindigt in een grote, roofvogelac htige
kromme snave l, waaraan de schildpad zijn
naam dankt. Verder bezit hij ~rie forse
overla ngse kielen op het rugschild, terwij l
de ogen, gecamoufleerd door een franjeachtige huidplooi die het oog gedeeltelijk
o mgeeft , meer zijwaans van de kop staan.
Het meest kenmerkend zijn echter de drie
to t vijf extra schilden, supramarginalia genaamd, gelegen aan de zijkant van het
rugschild , tussen de eerste drie costale
schilde n en de marginalia. Deze extra
sc hilde n . die verder bij geen e nkele recente soon voorkomen, zijn vermoedelijk
overblijfselen uit een ver verleden . Aileen
bij enkele uitgestorven schildpadden zoals
Triassochelys (uit de Trias-periode; ± 200
miljoen jaar ge leden) komen we het ook
tegen.
VERSPREIDlNG, GEWlCHT EN LEEFTIJD
Het verspreidingsgebied van de g ierschildpad omvat de zuidoostelijke staten

marginate
schilden
(gearceerd)
inframarginale
schilden
(zwart)
Tekening:
Brandenb u r g.
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van de V. S. van Amerika, zoaJs CentraaJ
Texas, Oost Georgia, Florida en Noord
Illinois. De gemiddelde schildlengte van
deze schildpad is 37 tot 62 em, met een
gewicht van 30 tot 50 pond. Er zijn echter
ook recordgewichten bekend van over de
200 pond. In de dierentuin van Philadelphia leefde een exemplaar 57 jaar in gevangenschap.

signalen, die we o.a. ook tegenkomen bij
de wiervissen of zeeduivels (familie Lophiidae) en de grootkopmeerval (Chaca
chaca), noemt men ook wei de mimicry
van Peckham of de aanvalsmimicry.

OVEREENKOMSTEN MET DE MATAMATA.
De gierschildpad vertoont enkele verrassende overeenkomsten met de matamata
WEINIG BEKEND
of franjeschildpad Chelusjimbriatus. Ook
Er is weinig bekend over het gedrag van dit dier bezit een ruw schild met drie overdeze schildpad in de vrije natuur. Dit komt langse kielen. De wratachtige uitsteeksels
vooral door de verborgen levenswijze. Het op de nek zijn hier echter uitgegroeid tot
feit, dat het dier de gewoonte heeft om zich ware franjes. Ook de verborgen levenssluipend over de bodem te bewegen of zich wijze, het ingraven, de sterke binding met
in te graven en maar zelden of nooit boven het water en het vangen van de prooi zijn
water komt om te zonnen, maakt hem een duidelijke overeenkomsten. Lokt de giermoeilijk te observeren dier. Aileen het schildpad de prooi met het wormachtige
vrouwtje verlaat van tijd tot tijd het water uitgroeisel op de tong, de matamata lokt de
om haar eieren af te zetten. De mannelijke prooi vermoedelijk met de genoemde franexemplaren schijnen zich zelden of nooit jes, die mogelijk op eetbaar afvallijken. Is
aan land te wag en. Ook de gegevens over de prooi de kop van de Matamata dicht
paring en nestbouw zijn schaars en han- genoeg genaderd, dan spert de schildpad
delen meestal over dieren in gevangen- zijn enorme muil open en veroorzaakt
schap. Het legsel schijnt te varieren van 17 hierdoor een onderdruk in de bek, waartot 44 eieren.
door de prooi als het ware naar binnen
wordt gezogen.
VANGEN VAN DE PROOI
Ondanks deze bijzondere vangmethoden
Het meest spectaculaire aan deze schild- wennen beide dieren gemakkelijk aan het
pad is ongetwijfeld de manier om voedsel eten van gewoon vlees, hart eR milt, zoals
te verschalken. Vaak half ingegraven in de blijkt bij mijn eigen dieren. Het aangebomodderige bodem, uitstekend gecamou- den voedsel wordt vaak eerst grondig betleerd door de grillige lijnen van het schild snuffeld.
en de bealgde delen als kop, schild en
staart, ligt het dier met open bek te "hen- BEDREIGDE SOORT
gelen". De tong, die evenals de mond- Zowel de gewone bijtschildpad als de gierholte donkergekleurd is, bezit een vlees- schildpad prijken in Amerika op de menukleurig, wormvormig uitgroeisel, dat door kaart als "Snappersoup". De laatste tijd
spiertjes kan worden bewogen. Door de schijnt de gierschildpad, om welke redebek te openen en het aanhangsel, dat in- nen dan ook, dermate zeldzaam te zijn
derdaad bedriegelijk veel op een in het geworden, dat men probeert hem in buiwater gevallen worm lijkt, te Iaten kron- tenterraria te fokken.
kelen, worden vissen aangelokt. Is de
prooi dicht genoeg genaderd, dan klappen SUMMARY
de machtige kaken dicht, wordt de vis in A short description of the alligator snapper Macroclemys temminckii is given. Prey-catcliing
positie gebracht en doorgeslikt.
Deze vorm van jagen, waarbij de prooi and resemblance with the matamata fills the
second part of the article.
wordt gelokt met behulp van misleidende

De australische bladstaartgekko,
Phyllurus cornutus
Herbert
Rosier
F. -FreiligrathStr. 51
DDR4308
Thale/H.

lngezonden:oktoberl980
lnhoudsoverzicht: De noordelijke bladstaartgekko - uiterlijk - verspreiding - terrarium nawoord - summary
(vertaald uit het Duits: van E y s den)

DE NOORDELUKE BLADSTAARTGEKKO
Toen ik me in 1975 intensiefmet gekko's
ging bezighouden, waren het vooral Phelsuma-soorten, die me door hun schitterende kleuren tot deze stap hadden gebracht.
Door me in de betreffende literatuur te
verdiepen, werd mijn aandacht al snel getrokken door gekko-soorten, die interessant zijn vanwege een zeer vreemde lichaamsbouw.
Behalve de knopstaartgekko's waren bet
vooral twee soorten van bet geslacht Phyllurus, met hun bizar gevormde staarten,
die me fascineerden. Ik deed er dan ook
alles aan om een aantal van deze hagedissen in bezit te krijgen. Wei moest ik
heel wat geduld oefenen voor ik er na vijf
jaar, eindelijk in slaagde, geholpen door
enkele goede vrienden, een paartje van
deze vreemde gekko's te pakken te krijgen.
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UITERLUK
Toen ik mijn eerste bladstaartgekko onder
ogen kreeg, werd ik niet aileen getroffen
door de uitzonderlijk verbrede staart, maar
ook door de afgeplatte, nagenoeg driehoekige schedel met de sterk uitpuilende
ogen.
Phyllurus cornutus bereikt een lengte van
260 mm (volgens sonunige auteurs tot 300
mm) en kan dus tot de grootste gekko 's
worden gerekend. Mijn eigen mannetje
meet 230 mm, het wijfje is met 225 nun
niet veeI kleiner.
Beide dieren hebben een geregenereerde
staart. Aan de staart, het meest opvallende

Iichaamsdeel van deze dieren, kan men de
drie soorten van dit gekko geslacht herkennen. Zo ziet de staart van P. caudiannulatus er bijna gewoon uit, d.w.z. hij is
vrijwel niet verbreed. Bij P. platurus is de
staart duidelijk verbreed, maar niet zo erg
als bij P. cornutus. Verbrede staarten komen meer voor bij gekko's, maar behalve
bij de Uroplatus-soorten van Madagascar,
zijn ze nooit zo vreemd geproportioneerd
als bij P. cornutus. Opmerkelijk is, dat de
staart bij Uroplatus niet zo dik en vlezig is
als bij P. cornutus, zoals ik aan geconserveerd materiaal heb kunnen vaststellen.
De niet-geregenereerde staart van P. cornutus heeft een gewoon, in doorsnede rond
en met stekels bezet uiteinde.
Het laat zich aanzien, dat deze gekko's
hun staart heel gauw afwerpen. Ook in de
natuur moet autotomie wei veel voorkomen, want in de literatuur zijn haast
geen afbeeldingen te vinden van bladstaartgekko' s met niet-geregenereerde
staarten. De geregenereerde staart verschilt sterk van de oorspronkelijke. De
laatste is niet aileen Ianger, maar heeft ook
een randzoom van fijngetande huidfranje.
Ook is er verschil in beschubbing en tekening. Wat kleur betreft heeft de grote bladstaartgekko een weinig opvallend nachtdieren patroon, al is er geen sprake van het
eentonige vel, dat we van sonunige nachtgekko 's kennen. P. cornutus heeft wei
geen sterk contrasterende k.Ieuren, maar
toch een gevarieerd patroon van allerlei
kleur nuances, van een fraai, donker mosgroen, soms voorzien van een donkerbruine tekening, tot een helderbruin of
Iicht grijsbruin. De verdere tekening is
moeilijk te beschrijven. Hij bestaat uit talrijke vlekjes, streepjes, kommatjes e.d.
Door deze camouflagetekening is Phyllurus in staat zich goed aan de ondergrond
aan te passen, zij het niet zo volkomen als
bij Uroplatus. Het is net of de dieren dat

Kop van !? van
Phy llurus cormaus
Foto: R 6 s I e r

ook weten, want zodra het Iic ht in het
terrari um aangaat, zoeken ze hun schuilplaats op. Ze blij ven dus nict stil op de
sc hors zitten, vertrouwend op hun schutkle ur. Het fraaie mosgroen van he t vrouwtje steekt duide lijk af tege n het licht-bruin
van het substraat. De kleur van het mannetje daare ntegen ko mt aardig overeen
met die van de schors.
VERSPREIDJNG
He t verspreidingsgebied van de boombcwonende, voomamclijk ·s nachts acticvc
bladstaartgekko loop! van het noorde n van
Australie op het Cape York schiereiland
Ja ngs de oost-kust tot in ce ntraal NieuwZuid-Wales.
De z uidoost passaat, die haaks op de oostkust van Australie staat, voorLiet de kustgebieden van voldoende vocht , voor de
midde lhoge bergketcns de met regen zware wo lken naar het noorde n doen afdrijven. Daardoor blijft het gebied waar de
bladstaartge kko voorkomt bepcrkt tot een
smalle strook tropi sc h regenwoud langs de
kust.
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T ERRARI UM
In het terrarium kan men deze soort dieren
he t best per paar houden. De bak moet
vochtig, maar niet te nat, zijn . De inrichting kan bestaan uit stukke n ruwe boom-

schors en enkele forse takken, waarop men
de dieren 's nachts kan zien rondkruipen.
Ex tre me schommelingen van de te mperatuur en de vochtigheidsgraad moeten
vermeden worden. Bladstaartgekko's hebbe n beslist afwisselingsrijk voedsel nodig,
wil men ze lang in Ieven houde n. Hetliefst
eten ze krekels, sprinkhane n e n grote spinnco. Plantaardig voedsel, zoals bananen
en pcren, wordt versmaad.
NAWOORD
Er zou nog veel meer over de bladstaartgekko te verte llen zijn. Zo zijn er wat
betreft de voortbewegi ng bepaalde overeenkomste n met kameleons. Sommige gedragingen doen denken aan die van Uroplaws, de bladstaartgekko van Madagascar. Inte ressant zijn ook de lic htgebogen
doornschubben op de flanken en de vreemde aposomatische bewegingen van de
staart. Maar dat zou allemaal te ver voere n. P. comutus, een zeldzame, weinig
Juid ruchtige vertegenwoord iger van zijn
fa milie, heeft zoveel belangwekkends te
bieden.

SUMMARY
A short description of the Australian Leaf-tailed
gecko Phy llurus cornurus is given. Also distribution and terrarium-keeping are described.

Chamclco
dilcpis, jongcn.
Foto's:
V. d. B ij 1l aardt.

Het uitbroeden van eieren van een
Lappenkameleon, Chamaeleo dilepis
P. v. d. B ij IIaa rdt

Slootdreef 191
'!724 AG
Zoetenneer
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Jngezonden:februari 1980

De e ieren werden gelegd door twee drachtig ge'i mporteerde vrouwtjes. Het waren er
totaal ongeveer 75 . De vrouwtjes stie rven
vlak na de leg.
In groepjes van 7 tot 15 stuks werden de
eieren begraven in kleine plastic bakjes.
gevuld met aarde.
Er werd geexperimenteerd met verschil lende sarnenste ll ingen van dit substraat.
maar dit bleek geen duidelijk effect te hebben op het al dan niet uitkomen van de
e ie ren . De bakjes werden geplaatst in een
met te mpex gei·soleerd te rrarium. dat op
een constante temperatuur van 25°C werd
geho uden. Tweemaal per week werd er
gesproeid met water.
Na 9 maanden en verspreid over 5 weken
( 19/ II - 27 I 12!79), werden er 37 jongen
gebore n , 2 volgroeide jongen we rden
dood in he t e i aangetroffen . Observaties in
de natuur (Zuid-Afri.ka) lie ten een incubatietijd van ongeveer 46 weken zie n.
S lechts 15 - 20% van de e ieren kwam
normaal uit. Me t name vraat door insecten
scheen hiervoor een belangrijke oorzaak te
z ijn (C owden, 1977).
Door gebrek aan belangste lling konden

slec hts enkele exemplaren worden overgedaan aan andere liefhebbers. Hoewel de
dieren het eerste tijd erg goed deden , stierven de meeste jongen binnen een jaar. Er
z ijn nu nog 4 exemplare n over, die in een
goede conditie verkere n .
CONCLUSIES
Het u itbroeden van e ieren van C. dilepis is
tijdrovend , maar niet onmogelijk. Helaas
Ievert de opfok van de jongen nog steeds
vee! moeilijkheden op. Het is in ieder geval aan te raden zoveel mogelijkjongen bij
ande re lie fhebbers onder te brengen, teneinde he t risico te spreiden e n de benod igde hoeveelheid voedsel binnen de perke n te houden .
SUMMARY
A description is given of the hatching o f
Clwmaeleo dilepis eggs. The eggs (75) were
incubated at 25°C and 37 hatched nom1ally in a
period between 9 and 10.5 months after laying.
Rearing the young animals p roved to be rather
di fli cult.
LITERATUUR
Cowde n. 1.. 1977. Chameleons. the little
lions of the reptile world. David McKay Company Inc., New York .

Dendrobatidae van Midden-Amerika ( 1)
H. 0 o s tv e en lngezonden: maart 1981
Donkere Gaard 7
Inhoudsoverzicht (1 ): Inleiding - verdediging
3511 KV Utrecht
door gif- giftigheid onderling - giftigheid voor

de mens - sexueel en sociaal gedrag - Dendrabates auratus - verspreid ing en biotoop geslachtskenmerken - eieren - Dendrobates granuliferus - verspreiding en biotoop - geslachtskenmerken en voedsel.
INLEIDING
In 1967 was ik voor de eerste keer in Costa
Rica voor het verzamelen van dieren en
planten en maakte ik najaren van 'plaatjes
kijken' persoonlijk kennis met de verschillende soorten Dendrobatidae uit dat gebied. Deze interessante en felgekleurde
zgn. pijlgifkikkers betroffen een groot
deel van mijn prive-interesse. De familie
Dendrobatidae (pijlgifkikkers) bestaat uit
drie geslachten: Dendrobates (felgekleurd, zonder tandjes in de bovenkaak),
Colosthetus (bruinachtig, met tandjes in
de bovenkaak) en Phyllobates (felgekleurd, met tandjes in de bovenkaak).
Direkt na aankomst informeerde ik naar de
mogelijke aanwezigheid van kikkers en ja,
er bleken daar 'Ranas benenoces' voor te
komen. Als de dag van gisteren weet ik nu
nog de steen, waarop ik de eerste knalrode
Dendrobates pumilio vond.
Voor ik het diertje zag, hoorde ik een geluid als het zoemen van een bij, maar iets
boger van toon. Driemaal hoorde ik dit
geluid, telkens met een pauze ertussen die
mij even lang als het geluid zelf scheen,
daama was er een tijdje stilte.
Afgaande op dit geluid bleek het de 18-22
mm grote Dendrobates pumilio te zijn, die
rustig om elf uur 's morgens zat te kwaken
aan de zijkant van de Rio Pacuare in het
zonnetje. U moet zich voorstellen dat deze
kleine soort een geluid maakt, dat op een
afstand van vijf zeven meter hoorbaar is,
we kunnen dan ook rustig spreken van ·een
ver dragend geluid.
Zelf was ik helemaal confuus bij het per-

a
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soonlijk aanschouwen van dit kleine, grote
wonder. Een tijdlang heb ik rustig van dit
schouwspel genoten en ik kon het niet over
mijn hart verkrijgen om 'mijn' eerste pumilio te vangen ...
VERDEDIGING DOOR GIF
Tot de verdediging van de pijlgifkikkers
behoort naast de kleur (scbutkleur of waarschuwingskleur) zeker bet gif (batracbotoxine, histrionicotoxine, pumiliotoxine).
Het gif werkt in op het ademcentrum en de
bartwerkzaamheid, indien het in de bloedbaan van de aanvaller terecht komt kan het
de dood veroorzaken. Een microgram (een
miljoenste gram) van het gif is voldoende
om een rat te doden. In de vrije riatuur zai
bet gif in de praktijk niet vaak in de bloedbaan van de aanvaller belanden. In de bek
van zijn aanvaller scheidt de kikker zijn
onaangename en bijtende gif uit, het heeft
een metaalachtige smaak en zal de kikkerjager bijna altijd de lust ontnemen zijn
prooi door te slikken. Indien de aanvaller
bet verband leert kennen tussen de kleur en
de smerige smaak zai hij voortaan gifkikkers ongemoeid Iaten. Tocb zijn er slangesoorten in Midden-Amerika, zoals bijv.
Leimadophis epinephalus, die schijnbaar
immuun zijn voor bet gif (M y e r s en
D a I y, 1976).
De buiduitscbeiding van de gifkikkertjes is
niet aileen werkzaam tegen dieren van een
vreemde soort, maar ook soortgenoten
kunnen er het slachtoffer van worden,
vooral wanneer (te) veel dieren in een kleine ruimte bijelkaar worden gehouden.
GIFfiGHEID ONDERLING
Gedurende mijn tijd in Costa Rica heb ik
veel proeven, aangaande de giftigheid
t.o. v. elkaar en gedurende het transport
genomen en na (gelukkig) gunstige resultaten verschillende soorten kikkertjes
overgestuurd naar Nederland. Deze reis,

Dcndrobatcs
granulift>rus,

cen klcurvarictcit.
Foto:
Go uda.
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die toch bijnahonderd uur in beslag neemt,
werd door slechts gemiddeld 3% van de
verzonden dieren nie t overleefd.
Uit de proeven bleek, dat een dier met een
slechte gezondheid tussen de andere in een
verpakkingseenheid er (bijna zeker) de
oorzaak van was , dat vele andere dieren in
deze verpakking me t hem overlede n. v oor
het sterven scheidt de kikker uit de klieren
een melkachtige stof (het gif) af. Wanneer
een andere kikker, ook al is het een soortgenoot, hiennee in aanraking komt gaat
het dier verlammingsverschijnselen tonen.
Het sterft en een kettingreactie onder de
andere dieren kan op gang komen.
De conclusie was, dat de die ren alle apart
verpakt moeten worden verzonden, zodat
kettingreacties niet op gang kunnen komen.

als hartstimulator bij hartpatienten . Me n
maakte gebruik van Phyllobates latinasus.
Deze werden per vliegtuig overgestuurd
uit Colombia. Aangezien de kikkertjes
steeds dood in de Y.S . arriveerden, werd
Dr. L a t h a m naar Colombia gestuurd
o m de kikkertjes ter plaatse van de Chocoindianen te kopen .
Het Choco-gebied is een departement, dat
gre nst aan de Grote Oceaan in het uiterste
westen van Colombia, erg ontoegankelijk,
slechte verbindingen, en ook nu nog steeds
gevaarlijk door rondzwervende 'banditos'.
Dr. Lath am moes t nu in d it gebied in
he t basiskamp de kikkertjes vilie n (naar ik
aanneem eerst doden) en de huidjes in alcohol opsture n naar de V. S. Tijdens dit
villen gebeurde een ongelukje, de schaar
waarrnee de kikkertjes gevild werden
schoot uit e n drong met de punt in de
vinger van Dr. L a t h am. In een spontane reactie zoog zij de wond uit. Ze ging
erg transpirere n e n k.reeg he t gevoel of de
keel werd dichtgeknepen, zo benauwd had
zij het.
Dit duurde ongeveer twee uur; hoe het
verhaal verder ging was voor mij niet interessant . Yoor mij was het op dat ogenblik
wei belangrijk te wete n te komen, waardoor zovele kikkertjes tijdens de transpo rten waren doodgegaan.

SEXUEEL EN SOCIAAL GEDRAG
De Dendrobatidae he bben een buitengewone broedverzorgi ng.
He t kleine aantal (6 - 30 stuks) e n naar
verhouding grote eieren wordt door het
vrouwtje afgezet zonder da t er een amplexus (omkle mming) heeft plaatsgevonden.
De eieren worden dikwijls afgezet in de
GIFfiGHEID VOOR DE MENS
trechter van een bromelia, maar ook wei
In 1966 was er nogal wat te doen geweest op een gewoon blad. Bij verschillende
over de giftigheid van deze kikkertjes . Het liefhebbers (o.a. bij G o u d a) werden
instituut van de Nationale Gezondheids- ook eieren afgezet in kleine , ho lle, vochzorg in Bethesda (Maryland) in de Yere- tige ruimtes , bijvoorbeeld langs een waternigde Staten onderzocht de mogelijkheid valletje o nder me t bloempotscherven opom het gif van dendrobatiden te gebruiken gevulde ruimtes.

Dcndrobatcs
pumilio.

Foto's:
Gouda.
Dcndrobatcs
auratus.

Na de eiafzet vindt een uitwendige bevruchting plaats, het mannetje ston zijn
zaad over de eieren uit, de daaropvolgende

dagen houdt het mannetje de eitjes vochtig
door ze af en toe nat te sproeien. Vervolgens 'bewaakt' het mannetje het legsel
zo'n twee weken lang; over de juiste interpretatie van dit gedrag zijn de meningen
nog verdeeld. Een ding is echter zeker, het
mannetje houdt het broedsel in de gaten en
zorgt dat hij op tijd aanwezig is als de
larven uitkomen. Deze kruipen dan via de
achterpoten van het mannetje naar zijn
rug , waar ze zich, meestal met de kop naar
voren gericht, vastzuigen. Het vaderdier
draagt vervolgens de larven enkele dagen
bij zich en zet ze daama, meestal stuk voor
stuk, af in een ondiep plekje met water.
Oat kan varieren van het hart van een bromelia en een met water gevuld cacao-omhulsel tot een klein kuiltje in de grond,
soms worden ook holle boomstronken met
water erin benut. Uit onderzoeken is gebleken dat voor de eiafzet de voorkeur
wordt gegeven aan helder, lichtstromend ,
'zachtzuur' water, met een tijdelijke hardheid (carbonaathardheid) van I0 0H en een
blijvende hardheid van minder dan 8°0H.
Bij verschillende soonen gifkikkers komen ' bokspartijen' voor, zoals o.a. beschreven voor de Argentijnse klompvoetkikker (Ate/opes stelzneri) doorS t e tt I e r ( 1956). Ook Cr ump (1972) en
0 u e I I m a n (1966) beschreven soongelijke gevechten tussen de mannetjes. De
dreigho uding en een voorwaartsgericht
dreigen met gekromde (kane-) rug gaan,
indien de indringer niet vlucht, snel over in
een soon bokspartij. De territorium-bezitter staat hierbij op de achterpootjes en probeert de indringer omver te werpen en uit
zijn gebied te verjagen. Het 'begroeten'
van geslachtspartners is een erg afgezwakte dreighouding. Met een zekere nieuwsgierigheid naderen zij elkaar met Iicht gebogen 'katterug'. Eveneens is herhaaldelijk opgemerkt dat Dendrobatidae een
' katterug' opzetten wanneer ze in hun
slaap werden gestoord door andere dieren
of hun verzorger.

In het laagland aan de oostk.ant, o.a. in
Siquirres , is de grondkleur helder Iichtgroen en zijn de zwarte strepen, vlekken
en kringen minder in hoeveelheid dan het
groen; de totaalindruk van het dier is groen
met wat zwart. In het westen van Costa
Rica zien de dieren er heel anders uit; de
zwarte tekening is zo uitgebreid, dat we
kunnen spreken van een zwarte kikker met
wat groene tekening. De grootte van de
dieren is tussen de 35 en 40 mrn. De eerstgevonden exemplaren van deze gifkikkersoort waren afkomstig van het Panamese
eiland Taboga, bij deze dieren was de
groene kleur vervangen door een dofgouden kleur, vandaar de soortnaam auratus
(= met goud versierd, verguld) . De geslachtsnaam Dendrobates betekent boomklimmer, zodat de Nederlandse naam gouden boomklimmer zou kunnen zijn.
Dendrobates
auratus.
Foto:

DENDROBATESAURATUS
(G i r a r d, 1855)
Y a n E Y s d c n. In Costa Rica komen verschillende kleurColosthetus spec.
Foto:
variaties voor.
Gouda.

VERSPREIDING EN BIOTOOP
Dendrobates auratus komt niet alleen
voor in Costa Rica, maar heeft een erg
groot verspreidingsgebied. Van Nicaragua
in het noorden, via Costa Rica en Panama
tot in Colombia in het stroomgebied van de
Rio Atrato en de Rio Baudo. In 1932 werden 206 exemplaren van Taboga naar
Oahu (een der Hawaii-eilanden) verscheept, een reis van zo'n kleine 9000 km.
Op Oahu gedijen de dieren goed en deze
populatie kan zich goed handhaven. Aan
de oostk.ant van Costa Rica komen D. auratus en D. pumilio samen voor, van zeeniveau tot op een hoogte van 800 meter.
De auratus bewoont er veelal de oevers
van kleine beekjes en de uitgeholde oevers
van rivieren, maar in het laagland dikwijls
de aangelegde cacao-plantages. Eigenaardig is, dat pumilio in dit gebied vijf keer zo
veel voorkomt als auratus. Deze laatste
houdt niet zo erg van zonlicht, menziet ze
dus ook minder snel dan pumilio, die rustig een tijdje in de zon blijft zitten. Het kan
daarom ook heel goed mogelijk zijn, dat
de rode 'waarschuwingskleur' vanpumilio

dan toch een betere verdediging vormt
tegen de in dat gebied talrijke vis- en kikkeretende slangen, dan de groen-zwarte
kleur van auratus.

rug hebben. De oogjes zijn zwart en de
totale lengte van de kikkertjes is 19 a 21

GESLACHTSKENMERKEN

D. granuliferus komt voor in het westen
van Costa Rica en wei in het Golfo Dulce
gebied. Het verspreidingsgebied is niet erg
groot, maar wei goed beschennd; er is
geen stad of dorp in de buurt, het gebied is
moeilijk toegankelijk, op het hele schiereiland Osa is bijvoorbeeld geen enkele
weg.
In de vochtige, wanne laaglandbossen tussen zachtstromende beekjes en bij ondiepe
plasjes kunnen weD. granuliferus aantreffen. Tegen de avond zoeken ze dikwijls
een hogergelegen slaapplaats op. Zelf
vond ik ze tot een hoogte van 150 c;m in
bromelia's, in mijn terrarium gaan ze tot
ze niet hoger kunnen ( 160 em).

mm.
VERSPREIDING EN BIOTOOP

Over het algemeen zijn de vrouwen van D.
auratus aanmerkelijk 'gevulder' dan de
mannen, die wat kleiner en slanker zijn.
De schildjes op de vingers zijn bij de mannen, vooral op de vierde vingertop, wat
breder en hartvormiger dan bij de vrouwen, bovendien is hun keelhuid wat losser.
De paarroep kan het beste omschreven
worden als een muzikale hoge toon, die
drie tot vijf maal wordt herhaald. Het geroep klinkt als 'tjeez-tjeez-tjeez', soms
wordt er een lager, meer zoemend geluid
gemaakt, dat iets Ianger wordt aangehouden.

EIEREN
Het aantal eieren dat in cen keer wordt
gelegd varieert tussen zes en veerticn
stuks. Het is wei voorgekomen dat ccn
aurarus-vrouw I S6 eieren hceft gclegd.
De mannetjes bewaken dikwijls de eiercn.
die dertien tot zestien dagen na het leggen
uitkomen. Vanaf het uitkomen der eieren
tot aan de kweekrijpheid moet men gemiddeld op een jaar rekenen. Kruisingen tussen Iicht en donker getinte excmplaren zijn
reeds vele malen tot stand gebracht.
Een uitvoerige kweekbeschrijving kunt u
vinden in Lacerta van maart 197H
(Me e r e).

DENDROBATES GRANCLIFERCS
T a y I o r, I 958

Dit kikkertje heeft, zoals de naam reeds
zegt Cgranulum = korreltje, ferre= dragen), een sterk gekorrelde huid.
De rug is oranje-rood tot rood-bruin, de
buik heellichtgroen tot vuilwit. De achterpootjes, hebben een groenige tot blauwe
kleur, terwijl de voorpootjes, afgezien van
de handjes, ongeveer dezelfde kleur als de
135

GESLACHTSKENMERKEN EN
YO EDSEL
De mannen zijn iets kleiner en slanker dan
de vrouwen, een man heeft dikwijls een
witachtig streepje onder het oog, dat doorloopt tot het oor. Het vel van de keel is iets
ruimer en dikwijls is de kleur, vooral het
rood, iets intensiever van tint.
In vergelijking met D. auratu.\· en D. pumilio, die een duidelijke voorkeur hebben
voor fijn voedsel, is D. granu/iferus een
wat makkelijker eter. Natuurlijk eten ze
graag wat klein voedsel zoals huisvliegemaden, krekeltjes, erg jonge kakkerlakken
en fruitvliegen, doch ze gaan ook onverschrokken vleesvliegemaden te lijf, al
duurt het wei even voor ze zo' n made
hebben weggewerkt. Kleine wasmotten,
springstaarten en enchytreeen worden ook
gegeten. Mieren staan in de natuur ook op
het menu, verschillende soorten Europese
mieren die ik ze heb aangeboden, werden
echter niet aangenomen. Tropische mieren
zullen echter wei de laatste voedseldieren
zijn, die terrarianen aan hun gifkikkers
zullen geven, dunkt mij.

Verzorging en kweek van Danfords berghagedis
(Lacerta danfordi anatolica), in het buiten-en
binnenterrarium
L. danfordi a natolic.a,
pasgeboren jongen.
foto:
La n g e rw e r f

B. La ngerw e rf
Beneden Kerkstraat 36a
5 165 CC Waspik
(buitenterrarium)
L. Saut ereau
H.L.M . ' Les
Vignes duMas'
Batiment AI, No.
16
16150 Chabanais
Frankrijk
(binnenterrarium)
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I ngezonden: januari 1981

lnhoudsopgavc: ln1c iding - ondcrsooncn - buitentcrrarium - gcdrag en voonp1anting - cicrenopfok van de jongcn - binncntcrrarium - vocding - voortp1anting - brocdstoof - het uilkomcn
dcr c ieren - mccr paringcn en 1egse1s - opfok
van de jongen - conclusic - summary - litcratuur.
Vcnaa1d uit het Frans door F. R. v a n
L c e u we n.

IN LEIDING
De nominaatvonn Lacerta danfordi danfordi (G unt e r, 1876) kan een totale
lengte van 23 e m bereiken , de wijljcs blijven iets kleiner. De kop is groenig brui n
met duidelijk zichtbare zwane vlekken. de
bovenkant van het lichaan1 is g roen me t
een blauw tintje , olijfgrijs of lichtbruin ,
onregelmatig bezaaid met zwane vlekjes
en Iichter gekle urde oogvlekken. Er zijn
ook we i exempl aren zonder vlekken.
Me n treft dikwijl s dieren aan met een band
van zwarte vlekken op de flanken, die achte r de neusgaten begint en eindigt bij de

aanhechting van de ac hterpoten of op de
zijkant van de staart. De buik is iets Iichter
dan de rug en zwan gespikke ld. In de late
le nte hebben de meeste mannetjes een
stee n rode keel, soms is de kleur hemelsbla uw .
Deze soort ko mt voor in Anatolie, Syrie,
Libanon, Israel en o p enige eilanden in de
Middellandse Zee . Het typische biotoop
wordt gevonnd door rotsige terre inen en
ste ne n muurtjes, beboste terre inen, aan de
rand van tuinen in de buurt van water. De
haged issen worde n aangetroffen op hoogten tussen 250 e n 1400 m .
ONDERSOORTEN
Lacerta danfordi kan worden o nderverdee ld in vier of vijf o ndersoorten, die niet
aile e rkend zijn. Wat betreft Turkije zijn er
drie o nde rsoorte n te onderscheiden:
- Lacerta danfordi (G u n t e r, 1876):
deze hagedis is kenme rke nd voor Kilikya Taurus, Sebil Bulgar (berg), Findikpinar (plateau), Cennet (Silifke), Maden

Biotoop van L.
danfordi anatolica.
Bozdag-gebergte
(600-800 m), 50
km ten oosten van

lzmir.
Op deze plaats

komen ook voor:
Agama stellio
L . trilineata cariensis
Ophisops elegans ehrenbergi
foto:
Langerw e rf

koy (Ulukisla). De soort wordt ook gemeld op de berg Diimbelek, uit Namrum , Ivriz en in de omgeving van Tarsus.
- Lacerta danfordi pe/asgiana Me r t e n s, 1959: dit ras komt voor in het
zuidoosten van Anatolie , in het noorden
begrensd door de rivier de Menderes.
Buiten Turkije komen de dieren voor op
het eiland Rhodos.
- Lacena danfordi anatolica W e r n e r,
1902: deze ondersoort wordt aangetroffen in Anatolie, terra typica is Gok~eki

GEDRAG EN VOORTPLANTlNG
Lacerta danfordi anarolica past zich goed
aan aan gevangenschap in een buitenterrasik.
rium , waar hij het hele jaar doorbrengt. De
activiteitsperiodes vallen samen met die
BUITENTERRARlUM
van Podarcis muralis, evenals hun respecL. danfordi anatolica wordt gehouden in tievelijke biotopen.
een terrarium van I 3 vierkante meter, 's Vanaf april beginnen de mannetjes een
zomers afgedekt met fijn gaas, 's winters steenrode keel te krijgen en paringen tot
met glasruiten. Het terrarium is zodanig stand te brengen. Dit gaat door tot meigeplaatst dat de hagedissen gedurende het juni . De paringen worden voorafgegaan
hele jaar een maximale zonnestral ing o nt- door hevige gevechten tussen de mannevangen. De stamouders van rnijn hagedis- tjes, maar deze strijd schijnt met minder
sen waren dieren uit Bozdag (ten oosten geweld gepaard te gaan dan bij sommige
van Izmir).
kleine soorten als Lacerta li/fordi of PoIn een dergelijk terrarium overwinteren de darcis pityusensis.
hagedissen van half november tot half fs- In een terrarium van 2 vierkante meter
bruari afhankelijk van de temperatuur en bestaat de bevolking uit twee mannetjes en
de zonnestraling. De aanwezigheid 's win- drie of vier wijfjes, dus totaal vijf of zes
ters van een g.lazen afdekking doet de tern- dieren.

a
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peratuur in het terrarium snel stijgen zodra
de zon schijnt. Hierdoor komen de hagedissen soms tevoorschijn om zich op te
warrnen op het bladerentapijt, dat er voor
hen is neergelegd. Dit gebeurt zelfs als er
buiten de bak sneeuw ligt. Er is dus meer
sprake van winterrust dan van winterslaap,
omdat de dieren op gezette tijden hun
schuilplaats verlaten.

Buitenterrarium
van Lacerta danfordi anarolica
dekruiten
(worden in de
lente vervangen
door fijn gaas,
opdat de hagedissen direkt zonlicht krijgen).
2 - stenen muurtje
3 - tuingrond
4 - betonnen bodem
5 - schuilplaats
diep genoeg voor
overwintering (' s
zomers kunnen
de
hagedissen
hierin wegkruipen om zich te
onttrekken aan te
grote hitte)
6 - platte steen
{hieronder worden de eieren gelegd)
7 - boomstronk

EIEREN
De eieren worden in het algemeen omstreeks half mei gelegd.
Een legsel bestaat uit drie tot zeven eieren,
naar gelang de weersomstandigheden kunnen er twee of drie legsels per jaar geproduceerd worden. De eieren worden uit het
terrarium genomen en in een broedstoof
uitgebroed. De incubatietijd varieert van
43 tot 52 dagen bij temperaturen van resp.
30 en 27°C. De jongen komen begin juli
uit het ei en ze zijn veel mooier gekleurd
dan volwassen dieren. Het lichaam is gevlekt en de staart is blauw-turkoois. Bij de
jongen van andere hagedisse-soorten (Lacerta saticola, saticola, L. s. armeniaca)
ziet men dezelt'de staartkleur.
De jongen van L. danfordi maken een sidderende beweging met de staart zodra er
een dreiging zich voordoet of er een andere
hagedis nadert.
OPFOK VAN DE JONGEN
Met overvloedige voedering en veel vitaminen groeien de jongen zeer snel op. Ze
kunnen binnen drie of vier maanden volwassen zijn; een wijfje van Lacerta laevis
laevis paarde en legde eieren op een leeftijd van vier maanden. Het wordt een probleem als men enige honderdenjonge hagedisjes per jaar verkrijgt; de dieren groeien veel langzamer als er te veel bij elkaar

gehouden worden. De jongen worden in
een binnenterrarium opgekweekt en krijgen het eerste seizoen geen winterrust. In
een terrarium van 70 x 40 x 40 em worden
ca. 50 jongen gehuisvest. Ze worden overvloedig gevoederd met o.a. vliegen, wormen en krekels; regelmatig krijgen ze vitaminen. Op deze manier zijn de dieren volwassen tegen half maart, de tijd waarop de
volwassen dieren, die buiten overwinterden, tevoorschijn komen uit hun schuilplaatsen. Dank zij dit feit kunnen aan het
begin van het seizoen nieuwe dieren in het
buitenterrarium worden toegevoegd zoals
in het volgende voorbeeld.
Zomer 1978 bevinden zich twee mannetjes
en drie wijfjes in het buitenterrarium. Gedurende een seizoen worden er 40 eieren
geoogst, die 35 jongen opleveren waarvan
er 30 de winterperiode doorkomen en in
het voorjaar van 1979 volwassen zijn.
De winterkoude werd in het buitenterrarium slechts overleet'd door een mannetje
en twee wijt]es. Er worden nu een mannetje en twee wijfjes uit het nageslacht van
het voorgaande jaar in het buitenterrarium
bijgevoegd. Op deze wijze wordt de populatie regelmatig vemieuwd. Voor deze
vemieuwing worden de mooiste en de
meest robuuste dieren uitgekozen, de overige exemplaren worden geruild of weggedaan aan terrarium-liefhebbers.
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YOEDING
Ik voeder elke dag of om de dag omstreeks
het middaguur.
Het voedsel bestaat uit kleine krekels,
vliegen, sprinkhaantjes, meelworrnen,
wasmotrupsen, maar ook spinnetjes, langpootrnuggen en vlindertjes. Regelmatig
voeg ik twee ml Yitapaulia aan het drinkwatertoe.

L. danfordi anatolica ~
foto:
Langerwerf

Binnenterrarium
van Lacena danfordi anatolica

Het geheel is van
20 mm dik spaanplaat, het voorruit
is in vertikale
richting beweegbaar. Het gaas
geeft
zonlicht
vrije doorgang en
biedt extra loopruimte voor de
hagedissen .
S - spaanplaat
G - vliegengaas
V- voorruit

BINNENTERRARIUM
Zoals we gezien hebben, past L. danfordi
zich goed aan in een buitenterrarium. lk
wilde ook proberen of de kweek in een
klein binnenterrarium mogelij k was . lk
startle met een paartje dat ik 12 april 1979
van L a n g e r w e r f kreeg en dat door
hem was gekweekt. Hetterrarium meet 60
x 40 x 60 em (I x b x h) en is gebouwd van
20 mm dik spaanplaat , drie zijden bestaan
uit vliegengaas en de voorkant is van glas.
Het terrarium kan nu bij een zonnig venster gezet worden, zodat de dieren direkt
zonlicht kunnen ontvangen en evengoed
geobserveerd kunnen worden door de glazen voorkant. Het gaas wordt bovendien
door de hagedissen benut om in te klimmen, om elkaar te achtervolgen en om
dichter bij de gloeilamp (75W) te komen.
Er werd zelfs gepaard in het gaas op 20 em
van de bodem .
Bij slecht weer brandt de lamp 9 uur per
dag.
De bodembedekking bestaat uit fijn duinzand, de rest van de bak is aangekleeq met
platte stukken steen, brokken schors en
kale takken. Yers water wordt dagelijks in
een glazeri schaaltje verstrekt.

VOORTPLANTING
In 1979 heb ik geen enkele voortplantingsacitiviteit kunnen waarnemen. Dit werd
ongetwijfeld veroorzaakt door het vervoer, de verandering van omgeving en de
aanwezigheid van Lacerta saxico/a armeniaca in het terrarium. Begin februari
1980, na twee maanden rust bij 10-I2°C,
werd het vrouwtje heel actief. Ze benaderde het mannetje, terwijl ze wilde golvende
bewegingen met de staart maakte, en gaf
hem met de snuit kleine duwtjes in de
flanken . De eerste paring zag ik I 0 februari om bij half elf's morgens. Deze duurde
een kwartier, gedurende welke tijd het
vrouwtje geheel passief bleef ondanks het
stevige gebijt van het mannetje. Tot 19
februari zag ik nog veertien paringen die
meestal tussen elf en een uur plaatsvonden
en vijf tot twintig minuten duurden. In het
terrarium was de temperatuur 28°C . Yanaf
19 februari zette ik het terrarium 's mid-

kwam het eerste ei uit. De andere drie
volgden 19, 21 en 22 april. Men kan dus
rekenen op ongeveer veertig dagen ineubatie.
De jongen werden niet geholpen bij het
verlaten van het ei en werden aile 's morgens op het zand aangetroffen.
,r"
: ...

L. danfordi anatolica 6'
foto:
Langerwe r f
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dags van twaalf tot vijf uur in het raarn,
want het was heel zonnig weer. De veertiende maart zag ik dat het wijfje probeerde te graven in het zand van het terrarium.
lk zette haar dan ook apart in een 'legbakje', een plastic aquariumpje meteen 15 em
dikke , gedeeltelijk vochtige, laag zand en
een stukje leisteen. Tegen tienen ' s avonds
zat het wijfje in een gangetje dat ze zelf
had gegraven, aileen het kopje stak boven
het zand. Om elf uur legde ze vijf eitjes
waarvan er vier levenskraehtig uitzagen.
Een half uur later lagen de eieren in de
broedstoof.
BROEDSTOOF
De broedstoof is een aquarium van gelijmd
glas van 40 x 20 x 30 em, verwarmd door
een 60 W lamp die de temperatuur dag en
nacht op 28 a32°C houdt. De bodem is een
altijd voehtige, I 0 em dikke laag fijn zand.
De eieren worden elk apart in een kuiltje
gelegd en afgedekt met een klein stukje
leisteen.
Het deksel van de stoof bestaat uit twee
ruitjes, de kier daartussen kan groter of
kleiner gemaakt worden om de temperatuur te doen daten of stijgen. Elke avond
sproei ik lauw water op de binnenkant en
op de l~isteen.
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MEER PARINGEN EN LEGSELS
Van 20 maart tot 2 april konden 16 paringen worden waargenomen.
Het tweede legsel werd 20 april gedeponeerd en bestond weer uit vijf eieren,
waarvan vier levenskraehtig. Na dit tweede legsel werd het wijfje weer teruggezet
bij het mannetje, want ik daeht dat de
paringen beeindigd waren. Er gebeurde
niets, totdat op I mei een nieuwe serie
paringen begon , die op 10 mei 1980 eindigde. Het legsel dat 26 mei om acht uur 's
avonds werd gelegd bestond uit zeven eieren, waarvan er vier verhard waren.
OPFOK VAN DE JONGEN
De jongen worden verzorgd in een plastic
aquarium (50 x 20 x 30 cm)op een bodem
van fijn zand. Een 60 W gloeilamp verwarmt de bak 9 uur per dag. Platte stenen
en stukken schors bieden sehuilgelegenheden . Dagelijks krijgen de dieren krekeltjes, spinnetjes, motjes en in stukjes gesneden meelwormen. Het drinkwater
wordt dagelijks ververst en regelmatig
voorzien van vitaminen .
Eens per week wordt wat melkpoeder aan
het water toegevoegd als extra voeding.
Ook een mengsel van melk en ei wordt
goed geaceepteerd.

CONCLUSIE
Wij hebben in dit artikel geprobeerd twee
mogelijkheden voor de kweek van Lacerta
danfordi anatolica te tonen.
Het is duidelijk geworden dat deze soort
HET UITKOMEN DER EIEREN
zich goed aanpast aan het Ieven in een
Na twintig dagen waren de eieren flink terrarium, zowel buiten als binnen.
gegroeid en wit of rose van kleur. De ze- De kweek Ievert geen problemen als de
ventiende april, 34 dagen na het leggen, dieren goed gevoed worden en gedurende

ZWARTE ZEt:

Verspreiding van: Lacerta danfordi l'n Lacerta laevis in Anatolie. A- L.d. anatolica, B- L.d.
pelasgiana, C- L.d. danfordi D- L.l. laevis.
1- Gok~ekisik (Eski~ehir), 2- Incesu (Eski~ehir), 3- Bilecik, 4- Uludag (Bursa), 5- Kazdag
(Edremit), 6- Turgutdag koyii (Kiitahya), 7- Altm~ (Kiitahyta), 8- Sincanb (Afyon), 9- Bogazhamam (U§ak), 10- Karanhk Dere (Kula), 11- Yamanlar Dag1 (lzmir), 12- Bozdag (Odemis),
13- Mendegiime (Qdemis), 14- P~a Yaylas1 (Aydin), 15- Madran Dagi (<;ine), 16- Incekemer
(<;ine), 17- Kafaca koyii C<;ine), 18- Be§parmak Dagi (Milas), 19- Honaz Dagi (Denizli),
20- <;eltik~i Beli ( Burdur), 21- Golciik (lsparta), 22- Bucak (Burdur), 23- Egridir (lsparta),
24- Karaoogiirtlen koyii <Koycegiz), 25- Kayakoy (fethiye), 26- Dodurga (Fethiye), 27- Seki
Yaylas1 (Fethiye), 28- Klz1Icadag koyii (Korkuteli), 29- Clghkara (Elmah), 30- Finike (Antalya),
31- Kukgoz (Antalya), 32- A tanya, 33- Tiirbelinaz (Alanya), 34- Cennet (Silifke), 35- Fmdtkpmar
Yaylasa (Mersin), 36- Sebil Bulgar Dagi <<;amliyayla), 37- Maden Koyii (Uiukt~la), 38- Mezitli
Koyii (Mersin), 39- Akarca Koyii (Mersin), 40- Fmdtkpmar Yaylast (Mersin), 41- Sebil Koyii
(Camliyayla), 42- Akbez (Halisa), 43- Harbiye (Antakya).
de maanden maart tot oktober de beschikking krijgen over ongefilterd zonlicht. De
jongen zijn erg mooi en hun groei zeer
snel: een jong mannetje van 6 em totaallengte bij de geboorte, was 4 maanden
later 16 em.

141

SUMMARY
The authors describe the ways in which they
breed Lacerta danfordi anatolica outdoors as
well as indoors.
Remarks on distribution and subspecies are given.

Both terrariums are illustrated, behavior and
reproduction of the lizards as well as the incubation of the eggs are dealt with. Abundant feeding with several kinds of insects and a good
supply of vitamins makes a quick growth of the
young possible. In this way an animal can be
adult in 4 months. Unfiltered sunradiation in the
period march-october is necessary for good
breeding results.
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Miss
Snakccharmer
onthoofdt ccn
ratelslang.
Foto:
Atrox.

De Verenigde Staten: Bloedbad voor gifslangen
in moderne uitvoering
Weer struikelen de Yerenigde Staten over
het feit dat bepalingen niet consequent
worden nageleefd en toegepast. Wie Amerika zegt, zegt immers ook "Washington
Conventie". Weinigen weten echter dat
deze overeenkomst in de VS niet gerespecteerd wordt.
Sinds enkele jaren is het strikt verboden
slangen van grotere omvang (Pythons en
Boa's etc .) te doden, om deze uitstervende
soorten voor volledig verdwijnen te behoeden. De vindingrijke Amerikaan echter heeft een uitweg weten te vinden om
zijn honger naar sensatie toch te kunnen
bevred.igen. Zander oog te hebben voor
wat natuur en natuurlijk is, hebben Amerikaanse burgers het ontstaan van macabere
clubjes toegejuicht, die ontelbare activiteiten organiseren om een nog niet be142

schermde kleinere soort slangen te jagen:
de giftige.
In een ludieke sfeer amuseren de !eden van
deze organisaties zich met het opsporen
van deze dieren om ze later op een ' 'sensationele wijze" te doden; dit alles gebeurt
in een feestelijke sfeer, zelfs in aanwezigheid van een "Miss snake charmer". Zo
werden tot nu toe duizenden ratelslangen
afgemaakt.
Het slangevlees wordt naderh'and als een
nieuw soort lekkernij verkocht, terwijl de
huid door de !eden van de vereniging voor
het maken van opvallende versieringen
wordt gebruikt. Het is natuurlijk niet
moeilijk om de gevolgen van een dergelijke rage te voorzien. De bisons zijn in
Amerika al uitgeroeid, is het nu de beurt
aan de slangen?
atrox

De Spaanse watersalamander,
Triturus boscai
E. H. Th. van
E ij s den
Stephensonstraat'l
2561 XP

Den Haag
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LEVENSWIJZE
Triturus boscai houdt van helder, tamelijk
rustig water en heeft de neiging aquatiel te
overwinteren. De voortplanting begint al
vroeg, in januari, maar ook midden in de
IN LEIDING
zomer worden eieren afgezet. In een buiDe wet Beschenning Inheemse Diersoor- tenshuis opgesteld aquarium vond ik eind
ten (810) maakt het de terrariumhouder november onder het ijs nog levende larmoeilijk zich meer dan oppervlakkig bezig ven van I V2 em. Ook volwassen dieren
te houden met een aantal goed houd- en kunnen vrij lage temperaturen doorstaan.
kweekbare salamanders. Soorten die (nog) Volgens T h o r n komt de soort voor tot
beschikbaar zijn om het wonder van de 1400 m hoogte. Willen we salamanders
voortplanting in uitvoering te zien, halen droog overwinteren, dan verdient het aan~
we van ver. Uit Noord-Amerika bijvoor- beveling de waterstand geleidelijk leverbeeld de roodgevlekte watersalamander lagen en de temperatuur te Iaten dalen (bij
( Notophtha/mus (Diemyctilus) virides- een open raam plaatsen). Nonnaal voor T.
cens) en uit Z.O. Azie bijvoorbeeld de boscai is aileen een korte zomerrust op het
zwaardstaartsalamander fCynops ensicau- land.
da). Wat dichter bij huis in Centraal en
WestSpanje en Portugalleeft Triturus bos- VERZORGING IN GEV ANGENSCHAP
cai, ongeveer van het forrnaat van onze Voor het landleven van T. boscai gebruik
kleine watersalamander fTriturus vul- ik asbestcement plantenbak.ken, voorzien
garis) en oppervlakkig bezien ook wat op van een tlinke laag rulle aarde, aldan niet
beplant. Een in de aarde verzonken glazen
deze laatste gelijkend.
omheining van ca. 30 em hoogte met opgelijmde horizon tale glasstrippen dient om
UITERLIJK
Op het land zijn de dieren aan de boven- ontsnapping te voorkomen. Deze terrazijde geelachtig bruin ( (. ) tot olijtbruin riums worden geplaatst in een serre op het
( ? ), vooral bij jonge dieren ook wei dof noordwesten, of ook wei buiten in de tuin,
blauwachtig, zoals bij de landvorrn van de afgedekt tegen regen.
alpenwatersalamander fTriturus a/pes- De temperatuur mag niet te hoog worden,
tris). Buik, keel en soms de onderste maar het gevaarlijkste voor salamanders
staartzoom zijn mooi geelachtig oranje. op het land is natuurlijk een te vochtige
Aan weerszijden van de buik zien we vaak bodem. A Is voedsel geef ik weideplankeen kenmerkend patroon van kleine don- ton, muggelarven en kleine krekels.
kere vlekjes. Het mannetje heeft donkere
vlekjes op genoemde oranje staartzoom, KWEEK
deze ontbreken bij de wijt]es. In het water Om de dieren te bewegen weer in het water
hebben beide geslachten een laag, onge- te gaan, als ze al niet het gehele jaar door
tand kammetje op boven- en onderzijde aquatiel werden gehouden, worden ze
van de staart. Zowellarven als volwassen overgezet op een beperkt landgedeelte in
dieren bezitten meestal een kort draadvor- een kweek-aquarium van ca. 40 x 25 x 25
em met een waterstand van 20 em, dat zeer
mig aanhangsel aan de staartpunt.

lngezonden: februari 1981
lnhoudsoverzicht: -lnleiding- uiterlijk - levenswijze - verzorging in gevangenschap - kweek literatuur

T. boscai ,r
toto:
Arntze n

dicht is beplant met vooral hoomblad.
Meer nog dan andere Tritums-soorten is
T. boscai een liethebber van versgelegde
salamandereieren.
Koele overwintering en niet te hoge temperaturen in het kweek-aquarium (ca.
17"' C) lijken mij een voorwaarde om de
Spaanse watersalamander met succes tot
voortplanting te brengen. In het kweekaquarium voedt men de dieren het best met
rode of zwarte muggelarven. eventueel tubifex.
Het baltsen van het mannetje heb ik niet
duidelijk kunnen waamemen. evenmin het
afzetten van de lichtbruin met grijze
eieren, die werden aangetroffen in de oksels van de bladkransen van het hoomblad.
T .boscai, <;'

foto:
Ar nt ze n
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De larven kunnen worden grootgebracht
met kleine watervlooien, eventueel wat
Cyclops. Ze metamorfoseren bij een IengIe van ongeveer 30 mm. Van ei tot gemetamorfoseerd salamandertje duurde bij mij
drie maanden. Dejonge dieren verblijven
bij mij tot dusver op het land, terwijl sommige van hen at twee jaar uud zijn. De
jonge op het land levende diertjes hebben
veel klein voedsel nodig. zoals kleine
muggelarven. klei ne krekels en klein
weideplankton.
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Schub:eenvoudig, schematisch
(in opgezwollen
toestand)
Levendc cellen:
St= staincellen
V = voedingscel
Pa = bladparenchymcellen
Ep = cpidcrmiscellen
Dode clcmcntcn:
S1 = schub- vlcugelcc llen
S2 = schubkringce llen
M = midden eellen
C = cut icula
H = hannonikawanden
terrarium met
ti llandsia ·s
foto: Gouda

Over tillandsia's: epifyten bij uitstek (I)
Ingezonden: februari 198 1
lnhoudsoverzicht: lnleiding - verzorging - waternpname

INLEIDING
He t geslacht Ti/landsia behoort tot de familie der Bromeliaceae.
Binnen deze familie worden de tillandia 's
in de sub- fami lie Tillandsioideae geplaatst. Bromeliaceae komen , met uitzondering van een soon in West-Afrika, uit- een groep planten te bedenken die zo
sluitend voor in de nieuwe wereld , ver- weinig eisen stelt. De meeste tillandsia's
spre id over Midden- en Z uid-Amerika. Ieven epifytisch (op andere planten), het
Van de tilla ndsia's zijn nog maar e nige liefst op so litair staande borneo (bosland),
honderden soorten bekend en er worden op he t ka le ho ut of op grote cactussen. Ook
nog steeds nieuwe soorten gevonden en z ijn er ve le soorten die lithofytisch (op
beschreven .
rotse n g roeiend) Ieven en vaak in zeer
grote aamallen op de kale ro tsen te vinden
VERZORGING
zijn . Andere soorten groeien terrestrisch,
Het verzorgen van deze planten brengt vrij we l los op het zand in woestijngebieover he t a lgemee n nogal wat moeilijk- den . Hie ruit blijkt al de zeer grote lichtheden me t z ic h mee, maar a is je de nodige behoefte.
voorzic htig he id betracht wat betreft zickten e n parasie te n en de be langrijkste richt- W A T EROPNAME
lijne n voor de verzorg ing kent , is er arnper Ti llandsia·s hebben een ingen ieus systeem
voor de opname van water me t de daarin
opge lostc voedingszouten. De wateropname geschiedt n .l. via bladschubbcn die
ingebed z ijn in de c utic ula (buitcnste huidlaagje) van de bladeren. Deze sc hubben
z ijn te beschouwen als een ingew ikke ld
gehee l van capilla iren , die in de vorm van
een trechter de c uticula doorbore n. De
dode schubcelle n zu igen het water op en
geve n dit door aan de dieper in de dekcellaag gelege n schubcelle n . Deze op hun
beurt , geve n het wate r weer door aan de
basiscel , ook wei voedingscel ge noemd
(zie figuur). Het is mogelijk, dat de vaak
tamelijk grote schubben ook nog als lichtfilter werken e n zodoende als besche rming
diene n tege n he t fe lle zonlicht, waaraan de
plant is blootgeste ld.
In e lk geval is het zonneklaar, dat bij ons
de meeste tillandsia's eerder te weinig,
dante vee! Iicht krijgen toegedie nd .

Mcx icaansc
Vtlgdspin
Fotn:
G i l l iss c n.

Vogelspinnen
Freck
G i l li s s c n.
Hoofdstr. l -t~
2..,5 1 AE

lnt!czomlcn: oktohcr 1'-JXO
lnhoudsovcrzid11: ln kidint! - vcrsprciding cigcn dicrcn - hct terrarium · tcrrariumgcdrag opmcrk ingcn - sununary - litcratuur.

Lcidcrdorp

IN LEIDING
Yoge lspinncn zijn dicrcn . die zeer regelmatig won.lcn aangcbodcn. Helaas is er.
voor zovcr ik wcet. wcinig over ze be·
kend. Over hct algcmeen is hel. denk ik.
zo. dat voge lspi nncn. naast de terrariumhobby. c:r zomaar worden bijgehouden .
Dit stukje is bedoeld om wat meer bekend·
he id te geven aan deze interessante dieren .
Tevens hoop ik veel reacties te krijgen
waardoor ik meer over ze te weten kan
komen.
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VERSPREIDING
De meeste kennis over de verspreiding van
vogelspinnen heb ik opgedaan bij het
doorkijken van importlijsten. Yeel soorte n
worden ge'i mporteerd uit Midden-Ameri·
ka, met name Mexico, Hai'ti en Honduras.
Veel minder vaak komen er spinnen uit
Zuid-Amerika, Azie of Australie. In ZuidAmerika komen vogelspinnen voor tot in
Vuurland, een teken dat deze dieren ook in

duide lijk koelere klimaten kunnen Ieven.
EIGEN DIEREN
S inds twee en een half jaar houd ik een
vogelspin uit Mexico en een uit Suriname.
De Mexieaanse is . inclusief de paten , zo ·n
tie n em groat. Hij is vooman1elijk zwart
van kleur. met op de poten en op het
borst-kop gedee lte zalm-roze strepen.
De spi n uit Suriname behoon tot de onderfamilie Avieulariinae. Hij is zes em groat
en zwart. Op de acht paten zit een zware.
zwarte beharing. Het uiteinde van de haren
is wi t. Wordt het dier in het zon lieht geho uden . dan krijge n de zwarte hare n een
groene weerschijn .
HET TERRARIUM
De dieren wone n in een terrarium van 50 x
40 x 30 em . Het terrarium is een volglas
bak. De bodem bestaat uit potaarde. grind
e n boomschorsschilfers. Het geheel is verder opgesierd met wat stukken hout en
plaatjes le i. De beplanting bestaat uit klimop (Hedera helix), Ficus repens en bromelia·s. to·n vijf tot zes maa.l per week
wordt de vochtighe id met regenwater wat
opgevoerd. O ver het gehele jaar gezien

Surinaamse
vogelspin
in drcighouding.
Foto:
G iII i ss e n.

Ook het voedsel is hetzelfde. Wat wei bijzonder is, is dat een gevangen prooi gelijk
wordt ingesponnen. Het slachtoffer wordt
als het ware gefixeerd op de plaats waar hij
is gevangen. Ik verrnoed dat dit heeft te
maken met zijn levenswijze in borneo.
Ylak voor de vervelling begint de spin een
grote "ballon" te spinnen. Deze wordt in
de hoek van het terrarium gebouwd. Het
volume is ongeveer vuistgroot. Uiteindelijk is de ballon gesloten en bescherrnt de
spin zo uitstekend.
In deze ruimte blijft het dier zitten tot de
vervelling geheel achter de rug is. Zelfs
schommelt de temperatuur tussen de 23 en dan duurt het nog een dag of drie voordat
30°C. Het daglicht zorgt voor een dee! hij weer te voorschijn komt. Gedurende
voor de verlichting, die verder wordt aan- deze tijd wordt het chitine pantser hard.
gevuld met TL Iicht.
Vanaf het eerste spinsel tot het moment dat
de spin naar buiten krabbelt gaat een dag of
TERRARIUMGEDRAG
dertig voorbij .
Allereerst de Mexicaanse vogelspin. Het
is een vrij passief dier. De grootste activi- OPMERKINGEN
teit wordt op warme zomernachten als de De dieren komen uit tropische gebieden.
temperatuur zo' n 25 30°C is, ontplooid. Ik geloof dan ook, dat ze een vochtigDit is ook het tijdstip , waarop hij op jacht warme atmosfeer nodig hebben om prettig
gaat. Als voedsel worden babymuizen, te kunnen Ieven. In het begin hield ik de
krekels , sprinkhanen en kruisspinnen ge- dieren betrekkelijk droog. Dit had tot gegeven. De prooi wordt met de twee grote volg dat ze slecht aten en niet vervelden.
bovenkaken gepakt en daama gei'njecteerd Nu ze a l een hele tijd vochtig zitten, eten
me t gif. Hiema volgt er een pauze waama ze meer en vervellen regelmatig.
het prooidier wordt Jeeggezogen. Bij die- De voedingstoestand van de spi nnen is af
reo met een chitine pantser wordt dat ge- te lezen aan de omvang van het achterlijf.
kraakt. Vaak vind je dit als een soort Hoe dikker , hoe liever.
braakbal terug.
Spinnen moeten ook regelmatig drinken.
In aldie tijd , dat ik deze spin aJ heb, is hij Hiervoor heb ik geen drinkbakjes, maar ik
maar een keer verveld . Dit is goed te zien zorg, dat de kokers van de bromelia's alaan het achterlijf. Bij bedreiging keert de tijd gevu ld zijn met water.
spin zijn achterlijf naar de verstoorder en Seide dieren hebben twee spintepels. Er
strijkt er tegelijkertijd met zijn achterpoten zijn ook soorten vogelspinnen die er vier
over. Door deze actie springen er haartjes of zes hebben .
los van het achterlijf. Deze haartjes nu
kunnen erg irriteren als ze op het slijmvlies
SUMMARY
komen.
De Surinaarnse vogelspin is een echte Some basic information concerning ''bird-spiklimmer. Over het geheel genomen is hij ders" is given. Interesting is the difference in
vrij actief. Hij is in staat op zijn kop over behaviour between the Mexican and the Surinam spider.
de dekruit van het terrarium heen te !open .
When kept in a terrarium , it is important to
Deze soort is, evena ls de vorige, extra provide a warm and moist atmosphere.
actief a ls het warm en danker is .

a
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Veldkrekel.
Foto:
N e ringBogel.
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BOEK.BESPREK.ING

J. Lucassen
VOEDLNGSWIJZER TERRARIUMDIEREN
Dit boekje is een deeltje uit de serie ' Voedingswijzers', andere deeltjes gaan over
vissen, vogels, honden , katten, e.d.
Geheel tegen mijn verwachting, gezien de
titel, komen in dit werkje ook o nderwerpen als terraria, palucfaria, levensvoorwaarden, aanschaf ·en gewenning aan de
orde. De behandeling van deze onderwerpen geeft echter door de uiterste beknoptheid niet of nauwelijks nuttige informatie.
Hoofdstukken over vitaminen en mineralen passen wei in het kader van dit boekje,
ze zijn echter niet veel uitgebreider of beter besproken dan de bovengenoemde onderwerpen. Er worden een aantal tips gegeven over voedingsstoffen waarin bepaalde vitaminen voorkomen en hoe ze
toegepast kunnen worden als vitaminenbron voor terrariumdieren. Het blijft echter allemaal erg oppervlakkig.
In het hoofdstuk voedingsgewoonten
wordt van een aantal diergroepen beschreven wat ze eten en hoe ze het tot zich
nemen. Vooral bij de amfibieen scoort de
auteur een aantal blunders, de meest storende vind ik wei dat de indruk wordt
wordt gewekt als zouden aile larven van
amfibieen grootgebracht kunnen worden
op een dieet van algen en planten . Een
salamanderlarve die plantaardig materiaal
eet is mij niet bekend, terwijl ook de larven
van een aantal anuren geheel of gedeeltelijk camivoor zijn.
Hetgrootste deel van het boek, bi.ina 70 pagina's, valt onder het hoofdstuk Voedselsoorten. Dit vangt aan met een tabe l
waarin per familie kan worden opgezocht
we Ike soorten voedsel door de betreffende
diergroep worden gegete n. Een weinig
bruikbare opzet, want binnen een familie
kunnen de voedingsgewoonten sterke ver-

schillen vertonen; als terrariumhouder heb
je vrijwel niets aan zo'n tabel. Bovendien
bevat de tabel een aantal onvolledigheden,
krekels zouden bijvoorbeeld door gifkikkertjes niet gegeten worden, om er maar
een te noeme n.
In de rest van het hoofdstuk worden de in
de tabel vermelde voedselsoorten plus nog
een paar a ndere nade r besproken.
Er worden tips gegeven omtrent het vangen en kweken van levend voer, terwijl
ook een paar soorten dood voer de revue
passeren. De auteur wijst erop dat er 's
winters buiten best nog wei voer te vangen
is.
Waar het gaat om he t voederen met am fibieen e n reptielen geeft de auteur blijk van
een store nd onbegrip van de Wet Beschermde lnheemse Diersoorten. Op een
e n dezelfde bladzijde bij voorbeeld schrijft
hij over kikkers: ' ledereen die deze dieren
vangt en/of als voer gebruikt, is dus in
overtreding.'
En een paar regels verder nota bene: 'Ze
kunnen he t beste na de paring, die zo midden maart plaatsvindt, worden gevangen·.
Commentaar overbodig ...
Samenvattend kom ik tot de conclusie dat
het hier besproken boek bepaald geen aanwinst is op de boekenplank van de terrariumhouder. Het feit dat bij de , toch mooie , kleurenfoto 's niet eens vermeld staat
welke dieren worden afgebeeld en de vaak
knullige tekeningen bevestigen aileen nog
maar de onzorgvuldigheid en oppervlakkigheid waarmee dit boekje is samengesteld.
Frits van Leeuwen
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