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INLEIDING
Ik bezit nu zo' n drieeneenhalf j aar groene
leguanen. Momenteel heb ik een groep
van vier mannen en vier vrouwen, gehuisvest in een terrarium van 2 x l x 2 m
(lxbxh) . In de bodem is een verzonken
waterbassin van 125 x 50 x 40 em. Het
terrarium is volgezet met dikke takken,
zodat de dieren volop kunnen klirnmen.
. Temperatuur is 28 - 30°C en daalt ' s
nachts tot 20- 22°C. Om de andere dag
wordt er in de kooi gesproeid.
In bet resterend gedeelte van dit artikel
gaat het om de vrouw en de man die als
vader en moeder van de eieren te beschouwen zijn.

gaat bet er nogal hard aan toe. Het mannetje klimt bovenop het vrouwtje en bijt zich
vast in haar rugkarn (of imponeerknobbels
in de nekstreek). W anneer hij het vrouwtje
onder bedwang heeft, en zij zich paringsbereid toont, draait hij zijn onderlichaam
tegen het hare aan. Dit gebeurt op een
zodanige manier, dat de beide cloaca's
elkaar raken. Dan stulpt het mannetje zijn
hemipenis uit en brengt deze in het lichaam van de vrouw. Na een tijdje vindt
een zaadlozing plaats.
Wij hebben drie paringen waargenomen,
en wei op 28 , 29, en 31 december 1980.
Het opmerkelijke was, dat mi de laatste
paring bet mannetje niet meer door het
DE PARING
vrouwtje werd geduld. Telkens als hij in
De volwassen vrouw staat bij mij zeer haar buurt kwarn, beet zij naar hem.
hoog in de rangorde. Het vreemde is, dat
bet mannetje waardoor zij is gedekt juist DE DRAAGTIJD
Na een tijdje waren er aJ wat verdikkingen
zeer laag in rangorde staat.
De paringen geschiedden bij deze twee bij het vrouwtje te zien. Het zou kunnen
dieren in de boomtakken. (Dit in tegenstel- zijn dat de spermacellen na de paring op
ling tot andere paringen die op de bodem 3 1- 12 de eicellen bevrucht hebben. Valvan de kooi plaatsvonden.) Bij de paringen gens de literatuur en Mevr. J. KRAGTEN zou

De mocdcr van
de jongcn.
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het vrouwtje de eieren dan 55-65 dagen na
de laatste paring moeten leggen.
Op de 54e dag heb ik een grate kist met een
potgrond- turfmengsel (3 delen potgrond
op I deel turf) in het terrarium gezet. De
temperatuur in deze bak was 32°C, verkregen door een verwarmingskabel die erin
lag.
Vanaf de 57e dag na de laatste paring
graaft het vrouwtje verwoed in het zand in
de bak. Wanneer op de 78e dag nog geen
eieren gelegd zijn, besluit ik prof.ZWART
in Utrecht op te bellen. (lk werd wat angstig, omdat ik al een vrouwtje door legnood verloren heb.) Zijn advies was het
vrouwtje nog hooguit I 0 dagen te Iaten
graven. Mochten er dan nog geen eieren
zijn, dan een Iichte injectie met oxytocine
toedienen (dit is een weeopwekkend middel). Het kon nl. zijn, dat het vrouwtje de
horrnoonverandering in haar lichaam, die
moet leiden tot de worp van de eieren, niet
had waargenomen. Dit komt wei vaker
voor bij reptielen die voor het eerst eieren
leggen. Vandaar een zeer Iichte dosering,
en wei 0,5 I.E. oxytocine per kg lichaamsgewicht. Op de 84e dag waren er nog geen
eieren en heb ik haar Iaten injecteren. In
een tijd van 4 ,5 uur werden 50 eieren gelegd, waarvan er een flink ingedeukt was.

HET UITBROEDEN VAN DE EIEREN
Nadat de eieren gelegd zijn, heb ik fotografiebakken met het potgrond-turf-mengsel gevuld. De turf zit erin om de grand
luchtig te maken -zodat de eieren niet verstikken- en het geheel goed vochtig te houden. De eieren zij n met een eierlepel in de
fotobakken gelegd, met random een tussenruimte van± 5 em (dit i.v.m. de groei
van het ei). Dit dient zo snel mogelijk te
gebeuren. Niet met de vingers oppakken,
want de vetten op je vingers sluiten de
porien van het ei af, waardoor het embryo
geen Iucht meer zou krijgen. Vervolgens
zijn de eieren bedekt met ongeveer 2 em
van het grondmengsel en gezet in ·ee.t
broedstoof. Hierin heerste een temperatuur van 32°C en een luchtvochtigheid van
83 %. Het grondmengsel dient tijdens het
uitbroeden vochtig gehouden te worden.
Na 17 dagen treedt plotseling een grate
sterfte op onder de eieren. Maar liefs t 34
eieren zijn ingedeukt of beschimmeld.
Nog 15 eieren resteren ons.
Na 61 dagen bebroeden besluiten we om
de vochtigheid te verhogen door vakerte
sproeien. (Nabootsing van cte regentijd)
Op de 62e dag wordt het eerste jong geboren en is springlevend. Op de 63e dag
volgt onze eerste klap. Vier eieren zijn met

ENKELE KRITIEKEN
1- Bij een volgende dracht is het beter het
vrouwtje aileen te zetten in een terrarium.
Dit om te voorko men dat de andere dieren
het vrouwtje storen tijdens het graven.
2- Meestal(volgens KRi\GTEN) d uurt het
uitbroeden nog 15 dagen mi de 60e dag. De
dag waarop de Iucht- en bodemvochtigheid werd verhoogd. Waarschijnlij k zij n
deze 15 dagen de dagen, die het vrouwtje
over tijd was (immers haar draagtijd duurde erg lang).

Jonge leguaan uit
eigen kweek.
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de eitand geopend, waarna we wachten op
het uitkomen ervan (dit kan volgens mevr.
KRAGTEN nog wei 24 uur duren). Na een
tijdje blijkt dat aile vier de jongen dood in
het ei zitten . Zijn zij zo vermoeid van aile
inspanningen dat zij geen kracht meer hadden om verder te gaan of zijn zij verdronken in hun eigen vruchtwater?
De 64e dag Ievert ons weer een jong op,
maar het is uiterst zwak en zal dan ook na
vier dagen sterven .
Op de 66e dag is het weer zover, weer een
e i aangepikt. Maar weer is het jong dood.
Op advies van een bioloog wordt besloten
om aJle eieren maar te openen. We beginnen dit karwei erg voorzichtig, maar in
zeven van de nog acht eieren zitten dode
leguaantjes met de tongetjes uit hun mond
(verstikkingsdood?) Het laatste ei Ievert
ons een jong op wat nog in de vliezen zit,
maar levend is. Ook op ad vies van dezelfde bioloog besluiten we voorzichtig de
vliezen te breken en het jong in een bakje
te leggen. Hierin wordt het jong regelmatig wat besproeid met lauw water. Na vier
uur blijkt de eierdooier bijna geheel te zijn
opgenomen en is hetjong springlevend. In
totaal zijn er dus nog maar twee jongen
over van de 15 eieren die ons zoveel hoop
gaven.

3- Tijdens het broeden dient de grand
vochtig gehouden te worden. Wij hebben
geexperimenteerd met drie vochtigheden,
nl. :
1- om de andere dag de grand besproeien
2- om de drie dagen de grand besproeien
3-om de vij f dagen de grand besproeien
Het blijkt dat bij situarte I een zeer grate
sterfte optreedt in de vorm van beschimme lde eieren . Bij een volgend broedsel
wordt geprobeerd om om de drie dagen te
sproeien, omdat hierin het hoogste percentage goede eieren te vinden was.
De eieren die na 17 dagen uitvielen waren
voor een groat dee! beschimmeld. Maar ..
door de turf ontstaat er een zuur milieu
waardoor de kans op schimmelinfectie
wordt vergroot. Nu is het de vraag of de
schimmel het ei vemietigt of dat het ei rot,
waardoor de schimme l kan ontstaan. Yandaar dat we de volgende keer minder turf
met de potgrond vermengen.
Er blijkt zo nog vee! te experimenteren bij
het uitbroeden van de eieren van groene
leguanen.
Tot slot wil ik Mevr. KRAGTEN danken
voor haar verslag en de adviezen die zij mij
hee ft gegeven. Maar bovenal dank ik P.
BELLINK , die de broedstoof ter beschikking stelde en de zorg voor het grootste
dee! op zich narn, waar het op het uitbroeden aankwarn. Macht er iemand nog vragen hebben , dan ben ik te bereiken onder
tel. 080- 565618.

Dagtrek bij de gewone pad (Bufo bufo)
THEO DEJONG
lngezonden: mei 1981.
Zandstraat 32
4101 EH Culemborg INLEIDING

In 1979 en in 1980 zijn in Culemborg,
evenals op vele andere plaatsen in Nederland maatregelen genomen om trekkende
padden te bescbermen die op weg zijn om
zicb voort te planten. De plek waar de
padden in Culemborg heen trekken is
plaatselijk bekend als de Ronde Haven.
Het is een buitendijks gelegen plas, gemiddeld een meter diep en ongeveer 0, 75
bagroot. De oeverbegroeiing bestaat vooral uit liesgras (Glyceria maxima) met bier
en daar plekken kleine lisdodde (Typha
angustifolia). De Ronde Haven wordt aan
bet noordoosten en zuidoosten begrensd
door de Lekdijk.

A - ronde haven B - weiland C - schraal grasland D - Lekdijk
F - Spoorlijn Utrecht - Den Bosch G - tennisbaan.
De onderbroken lijn en de zwarte punten geven de afrastering en de
emmers aan.

Het gebied waar de padden die de Ronde
Haven als paaiplaats gebruiken zomers
verblijven is ongeveer 43 ba groot. Binnen
dit gebied vinden we een groot aantal milieutypen, zoals bebouwing met grote en
kleine tuinen, boomgaarden, sloten, weilanden, ruderale terreinen en verspreid in
het gebied vrij veel volkstuintjes. Juist deze grote verscheidenheid aan milieutypen
en de kleinscbaligheid ervan waarborgen
bet bestaan van een grote paddenpopulatie
(VAN DE BUND, 1964).

METHODE
Om de padden te bescbennen tegen het
verkeer werd aan de voet van de Lekdijk
gaas aangebracbt. Ook werden emmers ingegraven. Deze methode wordt beschreven in Lacerta 39 : 36-42.
In 1979 werd vo1staan met bet tellen en
overzetten van de padden naar de Ronde
Haven, verder onderzoek werd niet verricbt. In 1980 werden de padden niet aileen geteld en overgezet, maar werd ook
onderscbeid gemaakt tussen de geslacbten
en is de minimum temperatuur per nacbt
genoteerd. Bovendien werden de emmers
in principe twee keer per dag gecontroleerd en geleegd, nl. 's morgens om 8 a9
uur en 's middags om een uur of 5.
In 1979 werden er 1363 padden overgeze!;
in 1980 iets meer, nl. 1402. Verder werden er nog eens 200 padden buiten de
emmers verzameld en overgezet. Deze
200 padden bebben waarschijnlijk in het
dijklichaam overwinterd. Ze werden dus
niet door het onderaan de dijk geplaatste
gaas opgevangen.
DAGTREK
In vrijwel aile literatuur over amfibieen
wordt geste1d dat de trek van de gewone
pad zich 's nachts afspeelt. \o.a. VANGELDER, 1973; BLEUMINK, 1979; VERHAGE,
1978).

'·,.
"

1\
Jo

,,
/

1\

\
\

-

\

....
~

Paddentrek
Culemborg 1980
aantallen dag,trekkers
- - manne Jes
- - - vrouwtjes

De trekacitiviteit van de pad is afhankelijk
van innerlijke impulsen en uitwendige factoren. Ben factor die steeds weer opduikt is
.

.

de schemerdichthe1d. VERMEHREN ( 1977)
schrijft in dit verband: ''Wanneer de temperatuur hoog genoeg was, bleek de trekactiviteit bij regenachtig weer veel groter
te zijn dan bij d.roog weer. Bovendien ttokken de padden aileen 's nachts. ''
Ook uit de aanvangstijd van bepaalde onderzoeken blijkt dat men er van uitgaat dat
padden aileen's nachts trekken. VANGELDER (1973) schrijft bv.: "We started at 7
p.m. and so on until no or hardly any
animals were seen anymore.''
Ook de studiegroep Paddentrek Den Haag
startte haar onderzoek pas tussen 18.00 en
18.30uur.
Uit deze en andere literatuur blijkt dat bet
algemeen aanvaard is dat padden aileen 's
nachts trekken. In Culemborg zagen we in
1980 echter een heel ander beeld. Zoals in
de inleiding beschreven, werden de emmers in principe twee keer per dag gecontroleerd, 's morgens om 8 9 uur en 's
middags om een uur of 5.
Dit werd in eerste instantie gedaan om
dieren zoals muizen en kevers die overdag
in de emmers waren gevallen te verwijderen, maar al snel bleek dat er ook vrij veel
padden overdag in de emmers vielen. De
padden die bij de middagconttole werden
overgezet zijn na de ochtendconttole, dus
overdag, in de emmers gevallen. Hieruit
blijkt dat overdag op weg waren naar de
paaiplaats, dus dagtrekkers waren.
Door het twee keer per dag legen van de
emmers bleek, dat in Culemborg in 1980
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285 padden, dit is ruim 20% van bet totaal,
dagtrekkers waren. Uit dit hoge percentage blijkt, volgens mij, dat bet overdag
trekken niet ongewoon is. De conclusie
lijkt gerechtvaardigd, dat dagtrek bij de
gewone pad een normaal onderdeel is van
het trekgedrag.
.
Evenals bij de nachttrek spelen de weersomstandigheden waarschijnlijk een beIangrijke rol. Over de weersomstandigheden overdag tijdens de trekperiode I980
zijn mij echter geen exacte gegevens bekend.

RESULTATEN
Uit de figuur blijkt duidelijk dat reeds bij
de eerste trekpiek (27 maart.) een aanzienlijk deel van de padden dagtrekker was,
dus bet dagtrekken is geen gevolg van een
opgehouden trek door een koud voorjaar.
Wat verder opvalt, is bet hoge aantal dagtrekkers op I 0 april. Op die dag werden er
's middags 70 padden overgezet, tegenover 12 padden 's morgens. De temperatuur daalde in de nacht van 9 op I 0 maart
tot 3°C, de temperatuur op IO april overdag liep op tot I3°C.
Het kleine aantal padden 's morgens op 10
april wordt verklaard door de lage temperatuur.
Het hoge aantal dagtrekkers zou te verklaren zijn uit de hoge dagtemperatuur, I3°C,
ware bet niet dat op bv. 12 april de minimum en maximum temperatuur resp. 4 en
I7°C bedroegen, terwijl de grafiek op die
dag een normaal beeld vertoont, nl. 64
nacht- en 6 dagtrekkers. Het is mogelijk
dat op I 0 april de middagcontrole pas laat
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is uitgevoerd, zodat er ook vroege nachttrekkers in de emmers gevallen kunnen
..

ZIJn.
Een ander opvallend gegeven is dat er op
een aantal dagen (30 en 31 maart, 6, 7, 8
en 9 april) 's middags kennelijk geen padden zijn overgezet. Het is achteraf niet
meer nate gaan of er op die dagen inderdaad geen padden zijn overgezet, of dat er
op die dagen 's middags niet is gecontroleerd.
Tijdens de dagtrek zijn er 164
overgezet en 121 9 9 Percentueel gezien betekent dit dat, van het totale aantal overgezette 9 9, 24,5% dagtrekker is. Voor
de
ligt dit bij 18%. De verhouding
oo: 9 9 bij de dagtrek is I ,35 : I; bij de
totale trek ligt deze verhouding op l ,7 : I .
Bij de dagtrek zijn dus verhoudingsgewijs
iets meer 9 9 betrokken dan oo .

oo

o6

CONCLUSIES
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Het is opmerkelijk dat de dagtrek onderdee! uitmaakt van het nonnale trekgedrag
van de pad. Immers, door het afsluiten van
een weg in de trekperiode uitsluitend in de
nachtelijke uren, beschermt men maar ca.
80% van de padden-populatie. Bij het onderzoek naar het trekgedrag van de gewone pad zal men dan ook terdege rekening
moeten houden met het verschijnsel dagtrek.

lk ben mij er zeer wei van bewust dat het in
dit artikel geschetste beeld van de dagtrek
van de gewone pad gebaseerd is op maar
een jaar onderzoek. Het hele verschijnsel
dagtrek zal dan ook nog zorgvuldig onderzocht moeten worden en ik hoop dat dit
artikel daartoe bij zal dragen.
SUMMARY
In spring 1979 .and 1980 the behaviour in a small
population of the common toad (Bufo bufo) in Culemborg was studied. Most striking was the discovery
that about 20% of the migration towards the matingpool took place during daytime.
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Schildpadden houden met vallen en opstaan
J. VARKEVISSER
Churchilllaan 141 2
1078 DS Amsterdam
aile foto' s van
de auteur

Hoopvolle
roodwangschildpadden.

lngezonden: februari 1981
Zes jaar geleden kocht ik in een bevlieging
en om wat aanspraak te hebben een schildpadje, type· roodwang (Chrysemys scripta
elegans). Aangezien ik nog nooit dieren
had gehouden in de 25 jaar die ik oud was
en er derhalve geen enkel verstand van had
(als stadskleuter tekende ik reeds kuikens
met vier paten ..... ), heeft dit geleid tot
vele problemen, waarvan ik een aantal wit
bespreken, zodat eventuele beginners niet
in dezelfde moeilijkheden komen als ik.
Zelfs een leek als ik begreep bij aankoop
van dit gedierte dat plastic palmboompjes
en trappetjes niet in de natuur voorkomen,
dus het plastic bakje sloeg ik over. Ik
schafte een echt "aquarium" aan van
30x20x20 em, steentjes op de bodem,
Javasteen als droge plek, waterpest als
garnering en een busje droogvoer.
Het diertje began a! direct weg te kwijnen.
Eten ging er nauwelijks in. In de dierenwinkel hoorde ik, dat meerdere exemplaren in een bak jalouzie opwekt bij het eten,
dus ik kocht een tweede roodwang.

Het eten ging iets beter. Het bakje began
echter verschikkelijk te stinken. Een buitenbakfilter met Juchtpompje moest de
zaak weer opklaren. Energiebewust als ik
was, zette ik de pomp tegelijk met het naar
bed gaan uit. Het stinken nam echter eerder toe dan af. De opheldering kwam pas
bij 24 uur per dag filteren (' s nachts hebben afval afbrekende bacterieen ook zuurstof nodig) en een. ruim filter. Het grove
vuil, dat de dieren produceren, doet een
klein filter gemakkelijk en vrij snel dichtslibben.
De jonge schildpadjes kwijnden nog
steeds weg. Langzamerhand kwam ik tot
het besef dat Iicht en warmte ook een rol
zouden kunnen spelen.
De zaken werden "groats" aangepakt.
Een nieuwe bak (60x30x30) met glazen
land- of zandbakje erin gelijmd, lichtkap ,
verwarmingselement dat het water op
25°C hield en een I00 I Eheim filter. Daar
de bak groat was, kocht ik er nog twee
roodwangen bij.
De gevolgen waren verbijsterend. Yoor
een padje was het allemaal teveel geweest.
Hij ging scheef zwemrnen en na enige weken schoot mijn eerst aangekochte exemplaar een keer of drie pijlsnel door de bak
heen en weer en kwam toen tot de eeuwige
rust. Yerslagenheid atom.
De drie overgeblevene groeiden echter als
kool en in een jaar de bak uit. Die groei
ging overigens niet regelmatig en de beesten zagen er niet allemaal even florissant
uit. De oorzaak hiervan lag in het eenzijdige voedsel. Het dieet bestond hoofdzakelijk uit droogvoer, tubifex en soms
muggelarven. Een oplossing werd gevonden in het afwisselend voeren van
vlees (hart, kattenbrokjes e.d.). vis (kool-

De bak met de inmiddels tot vijf uitgegroeide populatie werd verwarmd met een
I OOW gloeilamp ± 20 em boven het land
en een verwarmingselement met ingebouwde thermostaat.
Van deze bak heb ik twee jaar plezier gehad tot een fout in mijn ontwerp mij emstig
parten begon te spelen. Om de zaak stevig
te maken, dacht ik dat draadglas voor de
bodem geschikt zou zijn. Dit glas is echter
··poreuzer" dan ander glas en langzaam
begon het draad te roesten en de bak te
lekken . Siliconenkit hielp allang niet
meer!!
Roodwangen,
onder wa ter.

vis, garnalen e.d.), andijvie, bestrooid
met kalk en vitaminen en levend voer als
regenwormen, visjes en meelwormen
(deze moeten wei eerst minstens 24 uur
gestaan hebben op een kalk- en vitaminepreparaat).
De groei begon voor wat betreft de huisvesting catastrofale gevolgen aan te nemen
en ik nam wederom mijn toevlucht tot een
g ro tere bak . Geholpen door ideeen uit de
schildpaddenboekjes van OSKAM en
ALEVEN richtte ik een bak in van 90x30x60
met cement op de vloer, kraantje erin ,
zodat het water, in plaats van gefilterd , gewoonweg vervangen werd (I x
per week) en een landgedeelte van kurkschors waar de dieren ook onder konden
kruipen, zodat ze in de schaduw konden
zitten.

In deze tijd van vertwijfeling " of ik het
wei goed deed" kwam ik op het spoor van
Lacerta . Op een werkgroepsavond zocht
en vond ik roodwangspecialisten. Met
deze mensen bezichtigde ik enkele bakken
en in een avond leerde ik niet alleen veel
omtrent de dieren, ook kreeg ik mijn zelfvertrouwen terug, want deze lieden kwamen slechts met opbouwende kritiek omtrent mijn schildpaddenverblijf en onderho ud.
Mede naar aan leiding van deze ontrnoetingen heb ik nu een complex staan van
220x60x70. In een volgend artikel zal ik
een beschrijving geven van deze bak en
van mijn filter.
De inmiddels tot zes (3 ooen 3S? S?l roodwangen uitgegroeide bevolking van tussen
de 12 en 18 em lang maakt het goed en laat
u g roeten.

W ATER/LANDOVERGANG VOOR MOERASSCHILDPADDEN

J.P. TER BORG

Remijden 170
I068 XL Amsterdam .

Benodigdheden: glasplaatje, kleine kiezeltjes (aquariumgrind), siliconenkit en aceton
o.i.d.Ontvet het glasplaatje en de kiezeltjes met de aceton. Besmeer het glasplaatje met
een dikke Jaag siliconenkit (enkele millimeters dik). De steentjes worden nu op de kit
gestrooid en hier in vastgedrukt. Het glasplaatje wordt met behulp van siliconenkit onder
een hoek van ±30° op de land/water scheiding gemonteerd. Belangrijk: de laag
siliconenkit niet te dun maken, daar de steentjes anders na verloop van tijd loslaten.
Veeder de scherpe kantjes van het glas m.b.v. een slijpsteentje o.i.d. weghalen. Het
glasplaatje moet zover het water in steken, dat een schildpad, komend uit het water,
direct met alle poten houvast kan vinden.

Dendrobatidae van Midden-Amerika(2)
H.OOSTVEEN
Donkere Gaard 7
35 II KV Utrecht
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DENDROBATES PUMIUO
De soort-aanduiding pumilio, ''dwerg'',
is wei op zijn plaats. Volwassen dieren van
deze pijlgifkikker varieren in grootte van
17,5 mm tot 23 nun. Vroeger werd deze
soort D. typographicus of D. typographus
genoemd. De populaire benaming is
'' aardbeikikker''. In lietbebbers-kringen
worden doorgaans aile rode pijlgifkikkers
met "aardbeikikker" aangeduid. De in
Costa Rica voorkomende D. pumilio heeft
een rode tot roodbruine rug, dikwijls
voorzien van zwarte vlekjes of stipjes, en
een iets licbtere rode buik. De dijbenen
zijn eveneens rood, aan de binnenzijde
blauw gemarmerd. Onderkant van dijen en
onderbenen zwart. De ogen zijn ook
zwart. De kleur van de rug verscbilt per
vindplaats. Dieren uit Nicaragua b. v.
bebben veel zwart tussen het rood. In
West-Panama vindt men exemplaren met
blauw, groen, olijfgroen, oranje en rood
op de rug(DALY & MYERS, 1967).
VERSPREIDING EN BIOTOOP
Van Nicaragua via Costa Rica tot en met
Panama. In Nicaragua, Costa Rica en in
Noord-Panama in bet oosten en in Centraal-Panama aan de westzijde. De dieren
zijn overal te vinden, van zeeniveau tot
1000 meter boogte, in vochtige kustbossen
en in regen- en nevelwouden. Als biotoop
kiezen ze de uitgesleten bolle, met keien
en ro1stenen bedekte oevers van bergbeekjes en riviertjes. Daar worden ze
dikwijls in de zon aangetroffen. Ook
omgevallen borneo met epifyten, zoals
bromelia's' zijn verblijfplaatsen voor deze
kikkers. Bladoksels en harten van deze
planten bieden beschutting, terwijl de
bladeren worden gebruikt om de eieren op
af te zetten en de harten om de larven in te

deponeren. Bromelia-barten blijven altijd
met regenwater gevuld en bevatten een
grote verscbeidenheid aan kleine insecten
en micro-organismen, die t.z.t. als voedsel voor de larven kunnen dienen.
GELUID
Een insect-achtig geluid, dat doet denken
aan bet zoemen van een bij, ongeveer
klinkend als "buzz", meestal 3-4 keer
berbaald, waarna een pauze volgt en
betzelfde geluid opnieuw wordt geproduceerd. Het mannetje maakt een krekelacbtig geluid als bet probeert een wijfje te
Iokken. Het zit daarbij op een hogere
plaats dan gewoonlijk en in de buurt van
een gescbikte legplaats.
GESLACHTSKENMERKEN
Het mannetje is nagenoeg even groot als
bet wijfje. De Iaatste ziet er echter wat
breder en gevulder uit. Het keel vel van het
mannetje is wat donkerder en "zit" wat
ruimer. Mannetjes van D. pumilio zijn
soms agressief ten opzichte van soortgenoten. In een van mijn terraria ook tegenover D. granuliferus. Meestal gaat het
daarbij om bet verdedigen of binnendringen van een lokplaats. Zulke mannetjes worstelen met elkaar en maken een
bolle rug. Het gevecht eindigt als een van
de kikkers zich uit de voeten maakt.
Meestal is dit de indringer.
VOEDSEL
In de loop der jaren, tijdens vang- en
studiereizen heb ik vele uren doorgebracht
met het observeren van de voedingsgewoonten van pijlgifkikkers. Bekend is -en
dat beb ik ook gezien- dat mieren graag
worden gegeten. Maar ook vee I kleine
diertjes die nauwelijks met het blote oog
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zijn te onderscheiden. De beste waarnemingen heb ik kunnen doen in de cacaoplantages in het laagland van Costa Rica.
Cacaovruchten ziin ongeveer I2 em lang
en 10 em in doorsnede. Wanneerdecacaopitten eruit zijn gehaald, worden de halve
schillen met het vruchtvlees er in op een
hoop gegooid. Deze afvalhopen trekken
natuurlijk veel insecten aan, een ideale
voedselbron voor D. pumilio en D. auratus die in oostelijk Costa Rica samen
voorkomen. De overblijvende cacaoschillen verteren erg langzaam. Als er
regenwater in blijft staan worden ze door
de pijlgifkikkers gebruikt om er hun larven
in te deponeren. Dergelijke afvalhopen
hebben soms een omvang van 2 meter en
een hoogte van 80-90 em. Ze bieden
behalve voedsel en warmte ook schuilgelegenheid voor tal van dieren. Bij het uit
elkaar halen van zo'n hoop in Siquirres,
oktober 1976, vond ik 48 D. pumilio, I I
D. auratus, 6 Bufo coniferus, enkele
kleine Colosthetus, 3 slangen waaronder
een Bothrops, 3 Gonatodes en enkele
skinken.
In het terrarium accepteert D. pumilio een
grote verscheidenheid aan voedseldieren,
zoals gevleugelde en vleugelloze fruitvliegen, fruitvliege-larven en ook larven
van de huisvlieg, enchytreeen, rode en
witte muggelarven, jonge huis- en veldkrekels, pas uitgekomen kakkerlakken
(Blatta germanica), springstaarten, bladluizen en gezeefd weideplankton.
EIEREN EN LARVEN
De eieren worden vaak gelegd op een
bromelia-blad, terwijl de larven vaak in
het hart van een bromelia worden gedeponeerd. Zelf heb ik legsels of larven nooit
boger dan 180 em van de grond in een
boom gevonden. Het aantal eieren ligt
tussen 6 en 15 stuks. In het terrarium
komen de eieren uit na 8-10 dagen bij een
temperatuur van
19-20°C(OERRTER,
1953). Zelf vond ik in de natuur nooit meer
dan 8 eieren per legsel en nooit meer dan
een larve per bromelia-hart.

DENDROBATESSPECIOSUS
Speciosus betekent prachtig, opvallend.
Deze 25-29 mm grote Dendrobates heeft
inderdaad een opvallende, rode rugkleur,
dezelfde kleur op de achterpootjes terwijl
de buik iets Iichter rood van kleur is. De
ogen zijn zwart. De huid is glad met
uitzondering van een gedeelte van de buik
en de binnenkant van de dijbenen waar de
huid ruw aanvoelt. Behalve helderrode
exemplaren schijnen er ook steenrode en
zelfs bruinachtige dieren voor te komen.
VERSPREIDING
Komt voor in de noordelijkste provincies
van Panama: Bocas del Toro en Chiriqui,
waar deze soort is waargenomen in 1857
en 1925. Meer recent eveneens in Gutierrez, Panama en in de meest zuidelijke
provincies van Costa Rica, grenzend aan
Panama, op een hoogte van I000-1600 m.
Vroeger was dit grensgebied bijna niet
toegankelijk, maar de laatste tijd zijn er
meer toegangswegen aangelegd, althans
paden die per jeep berijdbaar zijn. Het
verspreidingsgebied van D. speciosus
schijnt groter te zijn dan vroeger werd
gedacht. Er worden echter maar weinig
exemplaren van deze soort gei'mporteerd
en tot nu toe zijn er ook geen kweekresultaten van bekend.
GELUID
Een raspend geluid, nagenoeg gelijk aan
dat van D. pumilio, echter luider. Lokroep
van bet mannetje een hoog krekel-achtig
geluid, aangehouden tot wel40 seconden.
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lngezonden: april 1981

INLEIDING
In de natuur is meermalen waargenomen,
dat eieren van schildpadden, onder invloed van lage herfsttemperaturen, een
soort winterslaap ingaan, om pas het volgende voorjaar uit te komen (ERNST, 1971 ;
LEGLER, 1954). Dit soort beveiligingen
tegen uitkomen terwijl het seizoen ongunstig is, blijkt ook in gevangenschap te ·
functioneren.
DEEIEREN
Op resp. l en 3 november 1980 legde een
wijfje gewone modderschildpad (Kinosternon subrubrum subrubrum) een ei. Ze
zagen er klein uit en waren niet in een

nestkuil ingegraven. Toch, ondanks de
grote kans dat ze onbevrucht waren, legde
ik de eieren in de broedstoof. Om niet in
overbodige herhalingen te vervallen, verwijs ik voor de manier van verzorging van
de ouderdieren en mijn systeem van uitbroeden van de eieren naar een vorig artikel (FLEMINKS, 198 1).
Na ongeveer drie maanden besloot ik, dat
de eieren kennelijk onbevrucht waren en ik
trok de stekker van de broedstoof uit het
stopcontact. De temperatuur van de broedstoof daalde van 28°-30°C naar de temperatuur van de nagenoeg onverwarmde
ruimte, waar de broedstoof stond. De eieren, die ik uit louter laksheid in de broedstoof had _Iaten liggen, werden vanaf dit
moment niet meer gecontroleerd. lntegendeel, ik keek er tot 7 april 1981 niet meer
naarom.
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HETJONG
Bij een schoonmaakbeurt om de broedstoof gereed te maken yoor de nieuw gelegde eieren van dat jaar ontdekte ik een
uitgekomen ei. Tot mijn afgrijzen realiseerde ik me, dat het desbetreffende jong
op e lk moment tussen eind januari en begin april uit het ei gekomen kon zij n. Mijn
vreugde was dan ook groot, toen ik in een
hoekje van de broedstoof een kemgezond
jong aantrof. Het diertje werd terstond in
een eigen bakje gezet, at onmiddellijk en
ontwikkelt zich tot nu toe normaal. Yermoedelijk was het jong pas een week oud,
toen ik hem (of haar) vond. Dit baseer ik
op de volgende feiten:
-Het diertje was niet zichtbaar vermagerd.
-Een week voor de vondst was er een periode van zeer warm weer. De temperatuur
van de broedstoof zal zijn gestegen, wat de
ongeboren schildpad het idee kan hebben
gegeven (in dit geval terecht), dat het lente
was.
-Bij !age temperaturen heeft een reptiel
niet erg vee! energie, ook niet om uit een ei
te ontsnappen.
Enkele dingen spraken de geboorte van dit
jong tegen, b. v. dat de moeder, naar mijn
mening , al behoorlijk oud en lichamelijk
seniel was en de eieren er klein en beroerd
uitzagen. Yerder vond het leggen in een
totaal verkeerd seizoen plaats en werden
de eieren niet begraven. Meestal worden
slechte of onbevruchte eieren gewoon ergens gedumpt i.p. v. begraven.
Het plotselinge daten van de temperatuur
in de broedstoof, i.p. v. een meer Jangzame daling zoals die in de natuur zou gebeuren, was waarschijnlijk ook niet bevorderlijk.
MORAAL
Mijn vermoeden is, dat over het algemeen
de eieren van schildpadden te vee! betutteld worden . Bij K. subrubrum en Chrysemys picta heb ik meer dan eens meegemaakt, dat een ej dat als afgestorven werd
beschouwd, bij openen een Jevende foetus

bleek te bevatten. In boeken en/of artikeJen wordt ·vaak gewaarschuwd tegen slecht
uitziende, bedorven of beschimmelde eieren. Die zouden dan de andere eieren
kunnen aantasten en moeten dus worden
weggeworpen. Mijns inziens is dit aanvechtbaar. Op het eerste gezicht zeer dubieuze eieren (half verdroogd, gedeeltelijk
beschimmeld of met kapotte schaal) zijn,
ondanks de slechte prognose, bij mij later
normaal uitgekomen.
Devies: gooi slecht uitziende of niet op tijd
uitgekomen eieren niet meteen weg. Ze
zijn minder kwetsbaar dan u denkt en zouden best nog wei eens uit kunnen komen.
SUMMARY
A!l egg, produced in november 1980 by a very
old fe male eastern mud turtle (Kinosrernon s.
subrubrum) , hatched in april 198 1, after aperiod of low temperature from the end of January
till the beginning of April. Despite the long time
spent in the egg, the baby turtle was not emaciated and behaved normally.
A warning is given not to be too critical with
turtle-eggs, because they are less vulnerable
than was supposed previously.
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Onze dochter ontdekte hem; een jong van
Japalura swinhonisii. Deze blijde gebeurtenis werd direct per telefoon naar papa
doorgegeven. ' 'Onmiddellijk uit het terrarium halen en apart zetten'' was zijn advies. Zooniief kwam al met een kleine bak
aandragen en van de overvloed aan alles
wat bij ons opgeslagen ligt, werd in een
mum van tijd een mini-terrarium ingericht. De baby had nu een ruim onderkomen.
Waar een ei geiegd is, kunnen er wei meer
zijn, zo dachten wij.
Zoals het in iedere familie gebruikelijk is,
zorgt moeder voor het tevoorschijn toveren van het nageslacht. Zo bleef ook hier
de was ongestreken en werd het eten nauwelijks behoorlijk opgediend.
De volgende ontdekk.ing werd gedaan op
20 augustus rond half elf in de morgen. De
zoekactie, die daarop volgde, had diezelfde dag nog succes: In de late namiddag
konden we nummer een een speelkameraadje geven. We vroegen ons af wat de
volgende dag zou brengen. Nog meer jongen? Of waren dit aile overlevenden.
In de ochtend was het donker en koud in
het grote terrarium, waarin ook de ' couveuse' was gezet. Enig gegluur stelde ons
gerust; de kleintjes ieefden nog. De zorg
voor het menselijke kroost hieid mama de
verdere ochtend ver van het gedierte.
Om twaalf uur had het aJ geregend in de
bak en de mini had ook z'n portie gehad.
Het moederhart begon te spreken bij het
zien van de twee verkleumde hummeitjes,
die waarschijnlijk de heie ochtend nog niet
hadden bewogen. Een warrne kruik leek

wei erg grof geschut, maar een beetje bodemwarrnte zou weidadig kunnen zijn.
Dus werd er een rechaud, een electrische
verwarmingspiaat, uit de keuken gehaald.
Normaai wordt zoiets gebruikt om schalen
op te warmen en warm te houden, maar bij
ons hebben meer artikeien voor keukengebruik hun diensten bij het terrariurnhouden
bewezen. Groenteiepeis zijn gebruikt om
krekels mee uit de diepvrieskist te scheppen , de borden hebben als voerbak voor
padden gediend, de maatbekers dienden
ook om maden in te Iaten verpoppen en
natuurlijk is het hele huis in beslag genamen door de krekeis. U kent dat wei.
Die verwarrningspiaat dus werd ingeschakeld, het terrarium erop gezet en de dure
energie deed aJ gauw een weldadige damp
opstijgen uit de bodem van het bakje. Het
overtollige regenwater zou gauw verdwenen zijn . De kleintjes zouden nu wei levendiger worden en op het weideplankton
gaan aanvallen dat papa de vorige avond
nog gauw was gaan scheppen. Mama zou
het mogen opdienen, er op lettend de grote
sprinkhanen apart te houden. Er kwam inderdaad Ieven in de brouwerij; het plankton werd als een smakelijke hap gepresenteerd en ook het mensdom ging aan tafel.
Het feit indachtig dat een electrische
warmtebron nog lang nadat ze is afgezet,
warmte blijft afgeven , schakelde mama
tijdig het apparaat uit.
Maar 0 wee! Het ronddartelen was een
van de twe!! Japalura' s fataal geworden.
De bodemverwarrning had de grand tach
te warm gemaakt en het diertje had dit niet
overieefd. Binnen een seconde werd num-

mer twee uit het terrarium gehaald en in
een noodverblijf gezet. Het mini-terrarium
werd op een natte dweil gezet - die heel
toevallig net aanwezig was omdat het weer
eens naast het terrarium had geregend. Leve de parketvloer. Toen het mini-terrarium
weer wat was afgekoeld, werd het kleintje
er weer ingezet.
Gaas erover en terug in de grote bak. Mama voelde zich na dit ongeluk moreel verplicht zo gauw mogelijk een volgend jong
op te sporen. Dus werd er niet gestreken, gestoft of geboodschapt. Het enige
resultaat was echter dat op den duur elke
spleet, elke groef en elke kronkel in de
achterwand van het terrarium, die van
boomschors is gemaakt, werd aangezien
voor een jong. Met zachte hand heeft papa, thuis gekomen, mama de boodschappentas in de ·hand geduwd en haar behoedzaam de kamer uitgeleid. . . Aan tafel
beloofde mama slechts eenmaal per uur
naar jonkies te zoeken en wei vijf minuten
na elk heel uur.
Het is dan dinsdag 21 augustus, 11 uur in
de avond. De laatste zoekperiode gaat nu
in. Tot dan toe zijn er nog eens twee gevonden. De zoekactie wordt gestaakt.
Geen resultaat, morgen weer een dag
De volgende dagen hebben geen verdere
gezinsuitbreiding meer opgeleverdo We
waren nu in het gelukkige bezit van drie
jongen. Het bleef tobben om de meest geschikte plaats voor de mini-bak te vinden.
N u eens stond die achter het raam in de
ochtendzon, dan weer voor het raam op het
zuideno 's Nachts ging hij terug in de grote
bako Maar wanneer mama vergat om het
grut op tijd uit de grote bak te halen, kregen de kleintjes weer de voile laag van de
automatische regenbui. Dan moest er weer
gehoosd worden. Papa, voldoende technisch wanneer het er echt opaan komt,
wrochtte een klein terrarium, compleet
met verlichting en voederopening annex
ventilatie.
Helaas konden er nog maar twee jonkies
van profiteren, want nummer drie had de
0
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hele voorafgaande behandeling niet overleefd. De twee overgebleven Japalura' s
hebben dan eindelijk hun eigen plekje in
de woonkamer Het is wei een beetje behelpen met aan tafel gaan, maar over een
jaartje kunnen de kleintjes zeker wei naar
de grote bak verhuizeno
Omdat er onder U vast wei enkelen zijn die
graag nog wat serieuze technische weetjes
willen horen, het volgende. Het terrarium
waarin de kleintjes ter wereld zijn gekomen is ongeveer 2, 75 m breed en heeft een
grootste diepte van I meter. De totale inhoud is ongeveer 3m3 nuttige inhoud. De
luchtvoch~gheid schommelt tussen 70 en
I 00%, de temperatuur tussen de 300C
overdag en 20°C 's nachts.
In de periode dat genoemde kleintjes uit
het ei zijn gekomen, zaten er drie mannen
en drie vrouwen Japalura swinhonisii in·
de bak, waar ze gezelschap hadden van
veertien Bombina orientalis In de grote
bak werd gevoerd met Marokkaanse krekels, huiskrekels en weideplankton.
Er is eenmaal een paring waargenomen,
maar het is niet bekend of de eitjes ook het
resultaat van deze paring wareno We hebben niet kunnen constateren welk vrouwtje
zioh de gelukkige moeder mag noemen.
Ook hebben we geen eierschalen kunnen
vinden.
De kleintjes zijn eerst gevoerd met fruitvliegjes, kleine krekels en klein weideplankton. Nu bestaat hun voedsei uit Afrikaanse huisvliegen en kleine krekelso Hun
eerste vervelling hebben ze alletwee achter
de rug.
Hun bakje meet 20 x 60 x 50 em. Verlichting annex verwanning, een 8W TL. Ventilatieopening aan . de zijkant. De fruitvliegjes konden door de kleinste mazen
van zelfs een nylonkous kruipen. Dit probleem loste zichzelf op doordat de dieren
dit voer ontgroeiden.
Wanneer we het mogen beleven dat de
dieren volwassen worden hebben we een
leuk resultaat behaald met ons eerste terrarium.
0
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De schrijver wil een compleet overzich\
geven van de in de jaren 1563-1977 in de
Europese talen verschenen literatuur over
de slangen van Sri Lanka. Hoewel bet getal van 405 referenties indrukwekkend is,
wens ik bij die compleetheid een klein
vraagteken te zetten; tijdschriften als Senckenbergiana, Treubia, Herpetologica en
nog enige zijn door de auteur niet doorgenomen.
Na een kort historisch overzicht van de in
de Europese talen verschenen literatuur
betreffende de ophiologie van Sri Lanka
volgt een gebruiksaanwijzing bij de bibliografie. Het werk zelf bestaat uit 405 referenties, alfabetisch op auteur gerangschikt. Onder iedere titel wordt een korte
karakteristiek van de inhoud gegeven.
Opgenomen zijn: boeken en hoofdstukken
uit boeken, tijdschriftartikelen, uittreksels
van artikelen, pamfletten en gestencilde of
anderszins gemultipliceerde werken; krantenartikelen zijn buiten beschouwing gelaten.
Aan de indexering is enorm veel aandacht
besteed. Na een index op co-auteurs treffen we een inhoudsopgave op onderwerp
aan. Deze laatste omvat de volgende hoofden: Taxonomie (subhoofden: algemeen,
beschrijvingen van nieuwe soorten en

kleurvarieteiten, biochemische taxonomie), Biologie (niet giftige, giftige en zees_I_angen), Anatomie en fysiologie (afwijkingen, huid, skelet, spieren, spijsvertering, bloedsomloop, voortplantingsorganen, embryologie, weefselleer, voortbeweging), Gif (gifapparaat, samenstelling,
werking), Parasitologic en bacteriologie,
Gedrag (verkrijgen van voedsel, ophiophagie, voortplanting, verdediging en mimicry), Verspreiding (land- en zeeslangen), Slangebeten (effecten, pathologie,
behandeling, slangestenen), Ecologie (bescherming, vijanden), Vangst en kweek,
Volksverhalen, Symboliek en kunst, Algemeen (bibliografieen, boekbesprekingen, museumgidseri en tentoonstellingscatalogi, volksnamen), Anthropologie.
Bij bet samenstellen van de index op wetenschappelijke namen heeft de auteur, helaas, bet verouderde systeem van TAYLOR
(1950) en DERANIYAGALA (1955) gevolgd. Hij deelde mij echter mee,dat hij in
een te verschijnen supplement deze index
zal aanpassen aan de laatste stand van zaken op dit gebied.Ondanks dit ene, door de
schrijver zelf al onderkende, punt van kritiek biedt dit werk een uitstekende ingang
in de literatuur over de slangen van Sri
Lanka. Kortom een aan te bevelen bron
van informatie voor iedereen die dit eiland
als vakantiedoel heeft, of gelnteresseerd is
in slangen uit dit deel van de wereld.
T.J.J. de Boo

Tip (over bodemgrond)

Mergelzand en loss, beide in bet zuiden des lands te vinden, hebben een aantal
uitstekende eigenschappen als bodemgrond. Beide zijn kalkhoudend. Ze houden ook
vrij goed vocht vast en geven bet ook weer af. Verder storten eventuele gegraven
holletjes niet ogenblikkelijk weer in, maar kunnen zelfs weken blijven bestaan. Dat gaat
I"ETERMUDDE
Rhijnvis
nog beter als er onder het mergelzand of de loss halve bloempotten zijn begraven. Verder
Feith"traat 423
is de struktuur fijn en zijn de deeltjes vrij zacht, zodat bet beschadigen van bet
1054 TZ Amsterdam mondslijmvlies en aile daaruit voortkomende ontstekingen, zoals dat van scherp zand
bekend is, niet voorkomen. Behalve dat alles staat het no,g mooi ook.
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