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Limnodynastes peronii, gedrag en kweek 

A.J .MIDDENDORP Ingewnden: mei 1979 TERRARIUM 
ln 1974 kwam ik in het bezit van vijf L. 
peronii, nakweek van een via BLEUMINK 

verkregen paartje. lk huisvestte hen in een 
glasgelijmd terrarium van 50x40x40 em 
met de dekplaat onder een hoek van 45°. 
Twee worstdozen (20x 15x4.5 em) werden 
tot t-vormig vijvertje verlijmd. Met enige 
willekeurig gekozen planten kreeg de bak 
een groen aanzien; L. peronii plantte zieh 
eehter ook voort toen de bak een kale , 
troosteloze puinhoop was. 

Rijnsburgerweg 40 
2333 AB Leiden 

Aile foto 's: 
'T HOOFT. 
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VERSPREIDING 
Het geslaeht Limnodynastes, familie Lep
todaetylidae, telt elf soorten. Vier hebben 
een "gravende" leefwijze en komen 
sleehts voor de voortplanting naar het wa
ter. De overige, waaronder L. peronii, zijn 
oeverbewoners. L. peronii komt voor 
langs de oostkust van het Australisehe 
vasteland en op Tasmanie. Het beestje is 
algemeen in de omgeving van water zoals 
zaehtstromende beekjes, niet-uitdrogende 
poelen en moerassen (COGGER, 1975). 

BESCHRINING 
De rugzijde lijkt egaal rood bruin doch ver
toont bij nadere bestudering donkere leng
testrepen, die onderbroken kunnen zijn . 
V anaf het neusgat, via het oog naar de hals 
loopt een zwane band, vanaf het oog aan 
de buikzijde afgezet met een gele ribbel. 
Het korte rugstreepje varieert van wit via 
gee! tot rood. De buik is vuil wit, vaak met 
grijze vlekken gemarmerd. o o zijn 
grater dan ?j~ ; COGGER ( 1975) noemt als 
max. lengte 65 mm. Mijn grootste o meet 
55mm. 
Oudere dieren komen " losser" in hun vel 
te zitten en krijgen een gelig befje dat bij 
CS o overeenkomt met de kwaakblaas. In 

het algemeen wordt de kleur doffer. 

TERRITORlUM 
Reeds na enkele uren in hun nieuwe onder
komen kwaakten de J o in de hoekjes 
van de vijver; <j? <j? kwaken niet. Het ge
kwaak bestaat uit afzonderlijke tikken of 
ploffen en de kwaakblaas blijft daarbij op
gezwollen. 
Als een o aanspraak maakt op een hoekje 
waar al een ander o kwaakt, dan begint 
het "worstelen". Op een niet-kwakend o 
wordt niet gereageerd. De territoriumhou
der draait zich naar de indringer. Tegen
over elkaar drijvend maken ze klokkende 
geluiden, soms een korte serie; de kwaak
blaas blijft nu niet opgezwollen. Elk van 
de twee probeert haaks t. o. v. de ander te 
komen en hem dan weg te varen. De win
naar gaat naar het bewuste hoekje en be
gint te kwaken. Meestal keert de verliezer 
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ook terug en start het spel opnieuw. Dik
wijls ook moet de aanvaller de territorium
houder eerst uit het hoekje wegduwen. 
Nu en dan slaagt een van beide erin met 
zijn voorpoten de kop van zijn rivaal tegen 
zijn onderkaak te klemmen. AI spartelend 
komt het slachtoffer weer los , soms met 
een noodsprong de kant op. Een enkele 
maal gaat de omklemming door het spar
telen over in een copulatie-omklemming 
en er kan zelfs enig dun wit schuim worden 
gevormd. Slechts zelden heb ik gezien dat 
het worstelen op het land werd begonnen 
of voortgezet. Eenmaal zag ik een o op 
het land en een o in het water dreigend 
naar elkaar kwaken met zacht klokkend 
geluid, zoals tijdens het worstelen. Dit 
'' dreigkwaken'' vindt ook plaats als een 
aantal mannetjes, aangelokt door voer, 
(te) dicht bij elkaar komen. 
Naarmate de bak dichter bevolkt is, neemt 
de frequentie van het worstelen toe omdat 
er dan niet genoeg vijverhoekjes zijn. Er 
wordt niet altijd geworsteld; nu eens wordt 
een kwakend o op bepaalde afstand ge
tolereerd, dan weer niet. De aanleiding is 
niet duidelijk. Lang duurt zo'n enkele 
worsteling niet; door het gespetter is het 
moeilijk te volgen. Wei zou de oorspron-

kelijke territoriumhouder vaker winnen 
dan de indringer (CLYNE, 1969: veldwaar
nemingen). Het lijkt erop dat meestal de
zelfde o o in dezelfde hoekjes kwaken en 
dat na de paring de eiklomp niet toevallig 
in zo'n territoriumpje drijft, met hetman
netje kwakend eronder. 

PARING 
Het o omklemt met zijn voorpoten het ~ 
in de lende streek (lumbale amplexus), 
niet overeenkomstig de waameming van 
HILLEN IUS (1962). De dieren zitten enige 
uren, soms wei een dag, op elkaar voordat 
met het afzetten van de eieren wordt be
gonnen. Een enkele maal ontstaat wat dun 
wit schuim dat geen eieren ·bevat en weer 
snel oplost; hetzelfde dat soms bij het wor
stelen wordt geyormd en waarschijnlijk 
afkomstig is van het mannetje. Misschien 
is het ~ lichamelijk nog niet gereed, hoe
wei zij af en toe een typische " roeibewe
ging" maakt. Gedurende het wachten kan 
het o zomaar, of door storing ( bijv. 
voeren) het . vrouwtje loslaten zonder dat 
een ander o met haar paart. Hoewel alle 
0 a "bespringerig" zijn, worden ze 
blijkbaar niet toegelaten. 
Plotseling begint het. Het ~ steunt met 
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gestrekte poten, die bijna haaks op haar 
lichaarn staan , op de bodem van het vij
vertje; aileen haar neusgaten steken boven 
water. Met haar voorpoten maakt zij om
en-om twee woeste slagen door het water, 
het zgn. "roeien" . Dit roeien gaat snel en 
schokkerig. Met de twee binnenste vingers 
tipt het 'i? het wateroppervlak aan(hoor
baar), schept wat Iucht en slaat dat schuin 
naar achter, onder haar buik. De Iucht 
stijgt aan de achterkant weer op en wordt 

ingevangen door een slijmerige massa, 
uitgescheiden door l)et Cj? • Het o vormt 
door het naar buiten bewegen van zijn 
enkels een opening, waaruit Jangzaam een 
luchtbel omgeven door een slijmhuidje 
opstijgt. Door zijn enkels over elkaar heen 
te schuiven, knijpt het o de Juchtbel af; zo 
kunnen er per keer drie a vier Juchtbellen 
ontstaan, die dee! gaan uitmaken van het 
drijvend schuirnnest. Pas als het schuim
nest een heel eind gevorderd is, worden de 
eieren in een snoer afgezet dat onder in het 
schuirnnest terecht komt. 
Het 'i? komt door het roeien iets uit het 
water; het o glijdt ± 5 mm naar achter. In 
de korte pauze die op het roeien volgt , 
trekt het zich weer op, met z' n kop tot 
tussen haar ogen. AI na enkele ogenblik
ken wordt er weer in hoog tempo geroeid; 
bij twee paringen, die vijf kwartier duur
den, was de roeifrequentie 17 - 18 maal per 
minuut. Bij een andere paring, die dubbel 
zo lang duurde, lag de r~ifrequentie op 15 
- 16. Pas tijdens de laatste 10 minuten daalt 
de roeifrequentie naar nul. In het veld 
noteerde CLYNE ( 1969) een frequentie van 
19. 
Verschillende auteurs melden zwemv1ies
achtige lamellen aan de twee binnenste 
vingers van de voorpoten bij de 'i? 'i? van 
Limnodynastes spec. om het schuimslaan 
te bevorderen. (CLYNE, 1969: COGGER , 

1975) Bij een vluchtig onderzoek van 43 
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L. peronii, 16 maanden oud en varierend 
in grootte van 27 t/m 45 mm, bleken 24 
kikkers duidelijk, 12 twijfelachtig en 7 
niet gezoomd met Jamellen. Het kleinste 
duidelijk gezoomde exemplaar mat 29 
mm. HILLEN IUS ( 1962) meldt lamellen bij 
30 mm Jengte. Het duidelijkst zijn de 
Jamellen bij het ~ tijdens de paring en ik 
heb de indruk dat deze daarna inkrimpen 
omdat ze dan niet meer functioneel zijn. 
Ook o o hebben Jamelachtige r~djes , 
maar die zijn vee! kleiner. 

KWEKEN 
AI na een maand dreef er een schuimnest 
op het vijvertje en er volgden er nog vele! 
De P-Jegsels zijn gelegd door eenzelfde 
~ , aile FI-Jegsels vanaf 77 G eveneens 
door een ~ . In haar actieve periode zette 
dit Fl ~ steeds na twintig en binnen 
veertig dagen een Jegsel af. Waarschijlijk 
door uitputting , verkorting van de dage
lijkse Jichtperiode en daiing van de tem
peratuur heeft het Fl ~ in de herfst en 
winter van 78/79 geen eieren meer gelegd. 
Het ontbreken van enige regelmaat bij het 
P ~ wijt ik aan de leeftijd. De ei-productie 
neemt niet toe naarmate de tijdsduur tus
sen twee afzettingen toeneemt. TYLER 

( 1976) vertelt dat in een buitenterrarium 
een ~ L. tasmaniensis met twee 0 0 in 
een jaar meer dan twintig maal eieren af
zette en nog verschillende maien schuim 
zonder eieren: Het voortplantingsgedrag 
werd aileen bepaald door exteme factoren 
(regen), niet door de aanwezigheid van 
"rijpe" eieren. Dit lijkt ook te gelden voor 
L. peronii. 
De legselgrootte schijnt onafhankelijk van 
grootte of leeftijd van de moeder. De 
grootte van het legsel varieert van 150 -
240 eieren. 

ONTWIKKELING EMBRYO'S 
Stralend wit drijft het schuimnest na de 
paring op het water; het is erg kleverig en 
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datum code aantal 
19/10 741 ISO 
17/11 751 200 
16/ 7 761 500 
14/ 9 7611 450 
11/10 76111 200 
19/ I 771 225 
10/ 3 77A 200 
24/ 3 77B 200 
16/ 4 77C 75 
28/ 4 770 260 ( 170) 
23/ 5 77E 60(6) 
10/ 6 77F 180 
24/ 6 77G 200 
17/ 7 77H 225 
28/ 8 7711 500 
25/ 8 771 200 
19/ 9 77K 225 
18/10 77L 140 
23/11 77M 110 
23/12 77N 160 
30/ 1 781 180 
31/ I 78A 180 
24/ 2 78B 135 (85) 
26/ 3 78111 160 (150) 
19/ 5 78E 225 (210) 
17/6 78F 136 
12/ 7 780 400 (260) 
12/ 8 78H 330 

beeft een opp. van ± 40 cm2• Het wordt 
overgebracbt naar een kweekbakje en af
gedekt met een glasplaatje tegen uitdro
gen; toen ik dat vergat kwam slechts de 
belft van bet aantal eieren uit. Gedurende 
de ontwikkeling van de embryo's zakt de 
scbuimldont in en na de geboorte rest 
slecbts grauwe drab. De eieren, zichtbaar 
als zwarte puntjes, worden spoedig aan de 
onderkant grijswit van kleur. Na twee 
dagen bewegen de embryo's en met een 
klein dooierzakje spartelen zij uit hun 
omhulsels; meer dan 90% van de eieren 
komt uit. 
De vroegst waargenomen geboorte vond 
plaats na 40 uur, de laatste na 115 uur. Bij 
L. dorsalis kan bet uitkomen van de eieren 
een jaar (!) duren (CLYNE 1969). Het 
moment van uitkomen van de kikkervisjes 
is afbankelijk van de broedtemperatuur. 
Bij een temperatuur van 18° C duurt de 
ontwikkeling zo'n 80 a 95 uur; bij 26° c 
zo'n 50 a 60 uur. Bij een temperatuur van 
± 30° C wordt de ontwik.keling bij bet 

overgrote deel van de embryo's gestopt. 
Ook Iage temperaturen, rood 12° C, be
eindigen de ontwikkeling (KOLENBRAN

DER, pers. med.). 

ONTWIKKELING LARVEN 
Direct na de geboorte meten de larven ± 5 
mm. Ze teren op de resten van de dooier, 
zicbtbaar als een wit vlekje, en bewegen 
weinig. Sommige larven zijn misvormd en 
zullen spoedig sterven. 
AI gauw is gebleken dat per plastic kweek
bakje (25x15x17 em, waterstand 8 - 14 
em) booguit dertig larven zullen metamor
foseren, ongeacbt bet aantallarven in bet 
begin. _De groeisnelheid is boger bij een 
kleiner beginaantal, zie ook HILLENIUS, 

1964 .. Eenmaal beb ik aantalsverminde
ring als gevolg van kannibalisme waar
genomen; een grote larve slobberde een 
veel kleinere naar binnen. Dode of gewon
de larven worden altijd aar.g:!vreten. 
Nadat ik slechts 15 - 20 larven per bakje 
liet opgroeien, metamorfoseerde meer dan 
75%. Tocb blijven er na enige tijd opval
lende verscbillen in lengte van even oude 
larven. 
De achterpoten dienen zich aan als poot
stompjes als de larve ± 38 mm lang is. 
Terwijl deze zelf regelmatig doorgroeit, 
groeien zijn pootstompjes pas kort voor de 
metamorfose uit tot achterpoten. Twee 
weken voor bet doorbreken van de voor
poten bereikt de larve zijn maximale 
lengte (52- 70 nun). Terwijl de larve nog 
volop eet, wordt zijn staart al afgebroken. 
De vierpotige larve meet 48 - 54 mm. Vier 
dagen na bet doorkomen van de voorpoten 
kruipt bet kikkertje het land op; het restje 
staart kleurt zwart en schrompelt in. 
Bij een aantal legsels is de ontwikkeling 
van de larven bijgehouden. Dit gebeurde 
door per kweekbakje regelmatig de groot
ste en de kleinste te meten. Hierbij bleek 
dat bet voedsel (sla, gedroogde water
vlooien, gistvlokken) en de temperatuur 
belangrijke invloeden zijn. Hoewel de 
groei regelmatig verloopt, groeien de dier
tjes sneller op een gistvlokkendieet bij een 
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hogere temperatuur (23- 25° C). 
Het verhaal is echter niet zo mooi als het 
lijkt: De larven van 77 L kregen bijna 
allemaal ballonbuiken en stierven; van 77 
M metamorfoseerden slechts 7 van de 15 
larven tot kikkertjes, die binnen een 
maand stierven; van 78 H metamorfo
seerde slechts een van de twintig larven , 
die na een half jaar overleed. Mogelijke 
oorzaken: de latere legsels waren kwali
tatief minder door " uitputting " van het 
'( . Bij het voeren met gistvlokken, die het 

water snel troebel maken , is niet genoeg 
ververst. CLAESSEN ( 1977) meent dat een 
snelle ontwikkel ing juist door het verho
gen van de temperatuur allerlei misvor
mingen in de hand werkt. Al thans van 

code gemidd. tijd~duur uitkomen c rcrcn 
watenemp. "C (uren) 

77A 18 
778 19 
77C 23.0 
770 19.2 
77E 27.3 
77F 25.2 
77H 23.4 
77K 18.0 
77L 23.5 
77M 22.2 
77N 16.7 
788 17 
78H 22.4 

gemiddeld: 60.9-
85.5 

78- 1()4 

69- 102 
63- 91 
64 - 100 
47- 60 
51- 67 
5M- 72 
65- 100 
4 1 - 59 
5 1 - 80 

100 - 115 
56- 90 
49 - 71 

uitwendige misvorrningen is nooit sprake 
geweest bij mijn gemetamorfoseerde die
ren. Ook de verschi llen tussen legsel 77 K 
(aile gemetamorfoseerd) en 78 H, die ge
lijk werden behandeld, kunnen moeilijk 
worden verklaard. 

NA DE MET AMORFOSE 
Het pas gemetamorfoseerde kikkertje 
heeft een gemiddelde lichaamslengte van 
17.5 mm , gemeten over de buikzijde 
(minimum 14 mm , maximum 2 1 mm). 
Eerst zijn de jonge dieren schuw, maar 
later nemen ze voer van het pincet. In het 
begin voer ik fru itvliegen, maar al gauw 
vorrnt tubifex het hoofdvoer, later afge
wisseld met rode muggelarven, kamer
vliegen en pas uitgekomen wandelende 
takken , en zo nu en dan kleine krekeltjes. 
Grote L. peronii geef ik ook veel regen
worrnen en soms vliegemaden; zelfs gro
tere wandelende takken met het pincet. 
V ooral de eerste maanden na de metamor
fose sneuvelen nogal wat kikkertjes. Klein 
gemetamorfoseerden !open risico te over
lijden aan algehele verslapping, gebrek 
aan eetlust, terwijl groot gemetamorfo
seerden vaak sterven aan spierkrampen die 
vooral optreden in de pootspieren (door
snede opgezwollen dijspier 4 m.m bij een 
lichaamslengte van 18 mm). De halfver
lamde dieren, hoewel nog redelijk eetlus
tig, zijn niet meer in staat goed toe te 
happen. Tegen deze krampen wordt tubi-
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M = tijdsduur 
metamorfose 
L = maximaal 
bcreikte Iengle 
vocr: S-sla 
W-gedroogde 
watervlo 
G-gistvlokkcn 
V-visvocr 
T = schaning ge
middelde tempera
tuur. 
( ) = noggeen 
metamorfose, laatst 
meegenomen waar· 
neming 

Maxima/Minima = 
grootste resp. 
kleinste larf per 
kwcekbakje. 

fex bepoederd met gistocal en de kikker
tjes worden geregeld besprenkeld met een 
oplossing van melk- en fosforzure kalk . 
De werking is vaak preventief; zware ge
vallen vinden meestal wei verlichting, 
maar sterven uiteindelijk toch. Sterfge
vallen in die eerste maanden betreffen 
hoofdzakelijk kikkertjes die niet (meet
baar) gegroeid zijn sinds de metamorfose 
i . t. t. kikkertjes die dezelfde peri ode wei 
overleven. 
Eenmaal geslachtsrijp, Iengle meer dan 30 
mrn, is de kans op sterfte vrijwel nihil. De 
o o kwaken en worstelen , mits een ruime 
vijver aanwezig is; in een kweekbakje met 
bv. een omgekeerde deksel als waterbadje 
zal L. peronii zich niet voortplanten. Een 
F 1-generatie gaf nakweek binnen 14 
maanden en VAN LINGEN (pers. med.) 
verkreeg zelfs binnen 12 maanden eieren. 
HILLENIUS ( 1962) meldt een peri ode van 
15 maanden . 

Maxima Minima 
code M L vocr T M L 

(dagen)(mm) (oC) (dagcn)( mm) 
771 114 55 s 17 491 69 
77A 93 5 1 sw 17 253 57 
77A 165 55 s 22 (444 59) 
77C 128 58 w 18 (267 56) 
77K 40 62 G 24 49 5 1 
77L 74 52 swv 24 ( 114 42) 
77L 74 54 G 17 (163 36) 
17M 38 54 G 24 ( 92 36) 
78H 29 7 1 G 24 

BESLUIT 
L. peronii vertoont interessant gedrag, 
waaraan nog veel te ontdekken valt. Met 
name de functie van het kwaken in relatie 
tot territoriumgedrag. en paringsgedrag 
moet nog verder worden bestudeerd. 
Verder onderzoek is ook nodig om het 
opkweken na de metamorfose kwantitatief 
tot een succes te maken. Duor het beperkt 
aantal experimenten dienen de conclusies 
voorzichtig te worden gehanteerd. 

DANKWOORD 
Erkentelijk ben ik Dr. HOOGMOED van het 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, 
Leiden die behulpzaarn is geweest bij het 
literatuuronderzoek; speciale dank gaat uit 
naar mevr. KOLENBRANDER, die al die 
jaren heeft geholpen met de verzorging en 
heeft meegewerkt aan verscheidene expe
rimentjes. 

SUMMARY 
Limnodynasres peronii is easy to keep in captivity. 
The species breeds readily and frequently (not de
pending on time of year or previous clutch). The 
noating clutch consists of abow 200 eggs. Raising 
the tadpoles at 22 • 23• C with yeast Oakes and dried 
watcrflcas went well. 
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Mondvuil (stomatitis ulcerosa) bij slangen 

Ingezonden:novernber 1980 

Dit artikel werd reeds gepubliceerd in het tijdschrift 
van de Doelgroep Slangen: Litteratura Serpentium 
Vol. 1(1), pp 9- 13. 

INLEIDING 
In dit artikel wil ik de aandacht vestigen op 
het ontstaan en bestrijden van stomatitis 
ulcerosa oftewel mondvuil. 
Waarom deze aandacht? Ondanks het feit 
dat deze infektie redelijk bekend is zijn er 
nog vele reptielenhouders die het ziekte
beeld niet goed herkennen en niet goed 
weten wat zein zo'n situatie moeten doen. 
Dientengevolge begint men niet of te laat 
aan de behandeling van een door deze 
ziekte aangetast dier. 
Hopelijk zal dit artikel er toe bijdragen de 
kennis van deze ziekte bij reptielen te ver
ruimen. Ik vind namelijk dat er nog te 
weinig aandacht aan dit aspekt van de ter
rariumhouderij wordt besteed. 

DE ZIEKTEVERWEKKERS 
Van stomatits ulcerosa bestaan twee ver
schillende vonnen. De meest voorkomen
de vonn wordt veroorzaakt door bakte
rien, vooral Aeromonas sp. en daarnaast 
Pseudomonas fluorescens en Pasteurella 
haemolytica. 
Als tweede vonn komt (zij het sporadisch) 
een schimmel voor, namelijk Candida 
albicans. 

HET BEGIN VAN DE ZIEKTE 
Stomatitis ulcerosa ontstaat vaak tijdens 
de opslag bij import en export, en ook vaak 
in de dierenwinkel. De reptielen worden 
dan meestal vanuit commercieel oogpunt 
in te grote aantallen en in te kleine onder
komens .opgeslagen en vervoerd. Deze 
tijdelijke onderkomens worden vaak 

slecht schoongehouden, zodat er aan de 
stringente hygienische voorwaarden, die 
voor reptielen echt noodzakelijk zijn, to
taal niet wordt voldaan. Hier vinden we 
dus verschillende omstandigheden, die de 
oorzaak kunnen zijn voor het optreden van 
allerlei stoomissen in de gezondheid der 
dieren. Bovendien zijn de dieren vaak 
sterk verzwakt door het verstoken zijn van 
voedsel, waardoor ook het weerstands
vennogen sterk wordt gereduceerd. De 
bakterien, die de meeste reptielen herber
gen, worden nu gemakkelijk van dier op 
dier overgebracht en kunnen zich onge
remd venneerderen, wat kan resulteren in 
allerlei infekties. Deze kunnen een ems
tige bedreiging gaan vonnen voor hun 
steeds zieker wordende gastheer. 

HET ZIEKTEBEELD 
Het ziektebeeld van stomatitis ulcerosa uit 
zich meestal in eerste instantie in voedsel
weigering en een typisch gedrag, dat ge
paard kan gaan met bekwrijven. Dit laatste 
komt door irritatie in de bek, die in het 
beginstadium van de infektie rood en wat 
opgezwollen is. In de bek zien we verder 
een verhoogde slijmproduktie, wat zich 
vooral in een gevorderd stadium manifes
teert in bemoeilijkt ademhalen. Ook ont
staan er slijmvliesbeschadigingen in de 
gehele bek en soms in de keel. Rond de 
tanden gaat zich onder invloed van bak
terien een witgele (kaasachtige) laag van 
afstervend weefsel vonnen. 
De infektie begint meestal in de bek, van 
waaruit zij zich naar andere lichaamsdelen 
kan · verspreiden. De infektie kan echter 
ook primair in andere lichaamsdelen ont
staan en leidt, als er geen maatregelen 
worden genomen, onherroepelijk tot de 
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dood. Mocht U ook maar het geringste 
vennoeden van stomatitis ulcerosa heb
ben, dan is het verstandig een dierenarts te 
raadplegen. 

DE BESTRIJDING VAN DE ZIEKTE 
Bij het aanschaffen van een nieuw reptiel 
is een quarantaineperiode van tenrninste 
drie maanden (de incubatietijd van amoe
biasis) een vereiste. In deze tijd kunt U 
naast het bestrijden van wormen en proto
zoa (eventueel na een faecesonderzoek) 
preventieve maatregelen nemen tegen 
stomatitis ulcerosa. ln eerste instantie is 
het uit voorzorg raadzaam de nieuw ge
kochte reptielen in zeer hygienische qua-

rantaineterraria onder te brengen. Een 
quarantaineterrarium dient ten minste 
wekelijks, maar liever dagelijks ver
schoond te worden. Omdat de nieuw 
gei.mporteerde reptielen bijna zonder uit
zondering ondervoed zijn, is het zaak de 
dieren zo vee) mogelijk te voederen. 
Tevens is het noodzakelijk extra vitarninen 
en mineralen toe te dienen. Als voeder
supplement is aan te bevelen SA-37 of 
Carnicon, dat U kunt toedienen door het 
op of in het voederdier te appliceren . Naast 
deze maatregelen moet U aan het drink
water zoutzuur toevoegen in een dosering 
van 6 ml zoutzuur (een normaal) op een 
liter water, gedurende een peri ode van drie 
weken tot een maand. Dit dient dagelijks 
ververst te worden. 
Als er zich een geval van stomatitis ul
cerosa in Uw terrarium voordoet, dient U 
dit dier direkt apart te zetten, aangezien de 
infektie (vooral via het drinkwatcr) zccr 
besmettelijk is. Het is verstandig het ter
rarium waarin de infektie is ontstaan 
grondig te reinigen . Dit kunt U bijvoor
beeld doen met een 0 ,5 % oplossing van 
Halamid. Daarnaast gedurende drie weken 
tot een maand het drinkwater aanzuren met 
zoutzuur in de genoemde dosering. Het is 
hierbij aan te raden vooral de eerste tijd de 
dieren goed in de gaten te houden . Ook het 
gei"soleerde dier met de stomatitis ulcerosa 
moet U aangezuurd drinkwater geven . 
In de bek moe ten eventuele losse tanden en 
stukken afgestorven weefsel voorzichtig 
met een wattenstokje worden verwijderd. 
Hiema moet de bek met aangezuurd water 
gespoeld worden, hetgeen dagelijks twee 
tot vier maal herhaald moet worden. U 
kunt hiervoor ook een 3 % oplossing van 
borax in glycerine gebruiken . Nadat U de 
bek schoongespoeld heeft kunt U glove
ticol wondpoeder in de bek strooien. Er 
wordt hiervoor in de plaats ook wei anti
bioticum in za!fvorm gebruikt (bijvoor
beeld terramycinezalf). Het nadeel bier
van vind ik echter dat het lastiger te 
appliceren is en het belemmerend werkt 
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voor de ademhaling. Deze bebandeling 
kunt U aanhouden tot de bek gebeel ge-

. nezen is. 
Voor de bovenstaande bebandeling is van 
een bakteriiHe besmetting uitgegaan. 
Mocht ecbter een microscopiscb onder
zoek hebben uitgewezen dat een scbimmel 
de verwekker is (betgeen ecbter slecbts 
zeer weinig voorkomt) dan geldt een 
andere bebandeling. In het begin beban
delt men bet dier precies bet zelfde als bij 
de bakteriele infektie, aileen wordt in 
plaats van een lokaal antibioticum nu een 
antischimmelpreparaat gebruikt, bijvoor
beeld Nystatine. Nystatine is zowel in 
zalfvorm als in de vorm van pillen van 
500.000 I.E. te verkrijgen. De zalf ge
bruik ik om bovengenoemde reden liever 
niet, ik prefereer de pillen. Om deze te 
appliceren kunt u een pil fijnstampen en 
met I ml glycerine vermengen. Dit papje 
is gemakkelijk met een kwastje in de bek te 
verspreiden. Mocbt deze bebandeling 
geen goed resultaat opleveren, dan kunt U 
de aangetaste tanden voorzicbtig verwij
deren. Dit kan een korte tijd. hevig bloe-

den, maar de bloeding stolt weer vrij snel. 
U kunt als bet gestolde bloed verwijderd is 
de bek behandelen met de genoemde Nys
tatine-oplossing. Deze bebandeling kunt 
U wekelijks berbalen· tot de bek gebeel 
genezen is. 

DANK 
Prof. Dr. P. ZWART van de afdeling Ziektekunde 
Bijzondere Dieren der Rijksuniversiteit Utrecht was 
zo vriendelijk het manuskript na te zien en aan te 
vullen of te corrigeren waar dit nodig was. 

SUMMARY 
A description is given of the two fonns (bacterial 
infection and mycotic infection) of stomatitis ulce
rosa. Chloramphenicol or Terramycin is recommen
ded as a treatment for the bacterial infection. For the 
mycotic infection Nystatin is recommended. It is 
advised to add 6 cc HC I ( I N) per liter drinking 
water. 

LITERATUUR 
BURTSCHER. J., 1931. Ueber die Mundfaule der 
Schlangen. Der Zool. Garten, 4: 235 - 244. 
WOERKOM, A.B. van, 1978. Genezing van eeu 
Aeromonas-Pseudomonas-infektie bij reuzenslan
gen. Lacerta, 37 (2): 23-25. 
ZWART, P., 1972. Ziekten van reptielen II: aan
doeningen van de ogen, de oren, de mondholte en de 
longen. Lacerta, 30 (6): 72- 79. 

WEIDEPLANKTONNET M.B. V. EEN BADMINTONRACKET 

De beugel en de greep van een weideplanktonnet kunt u eenvoudig fabriceren, door de 
draden van een badmintonracket te verwijderen. Vervolgens maakt u van fijne vitrage 
een zakje met een lengte van zo'n 50 a 60 em en bij de opening een doorsnede van iets 
meer dan de doorsnede van bet racket. Het verdient aanbeveling bet net puntvormig te 
maken. Het net kan met bebulp van ringen (i. v .m. slijtage) aan de beugel worden 
bevestigd. Hiervoor kan men ringen gebruiken, die ook voor sleutelhangers worden 
gebruikt. Ook kan men bet net direkt aan de beugel vastnaaien. Ter voorkoming van 
slijtage kan men dan een stuk overlangs opengeknipte tuinslang over de beugel en de 
omgeslagen rand van bet net been leggen en b. v. vastplakken met bisonkit. Het resultaat 
is een zeer effectief planktonnet. Het is vrij simpel te maken, zelfs voor personen met 
twee linkerhanden. Verder is een badmintonset voor een uiterst geringe prijs te 
verkrijgen. 
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Varanus timorensis timorensis 

lngezonden juni 1981 

lNLEIDING 
V aranen worden door de meeste men sen 
gezien als heel grote dieren. Oat is niet ten 
onrechte, maar het wil dan nog wei eens 
verbazing wek.ken , dat er ook kleinere 
soorten bestaan, die zich zelfs in een ruim 
huiskamerterrarium thuis kunnen voelen. 
Deze kleinere varanen behoren meestal tot 
het ondergeslacht Odarria en komen uit 
Australie en enkele ten noorden daarvan 
gelegen eilanden . De Timorvaraan is daar 
een vertegenwoordiger van. Het dier is 
met een maximum lengte van 60 em niet 
echt klein te noemen. Toch is dit dier, 
zoals verderop in m'n verhaal naar voren 
zal. komen, ook in niet overdadig grote 
bakken te houden en mogelijk te kweken . 

ONDERSOORTEN 
Varanus rimorensis timorensis, waarover 

dit artikel gaat , is afkomstig van de e i
landen van de Timor -archipel (met uit
zondering van Sumba) . Hij leeft daar 
zowel op de bodem als in bomen. Deze 
kleine eilanden zijn over het algemeen 
nogal vochtig. De dieren zijn bruin met 
zwarte spikkeltjes. Over het lichaam I open 
ongeveer I 0 dwarsbanden die bestaan uit 
winige oogvlekken. Ook de staart heeft 
van deze dwarsbanden. De poten zijn ook 
voorzien van oogvlek.ken . V.r. scalaris 
komt voor langs de Australische noord
west-kust. Deze ondersoort is wit-grijs 
met onregelmatige vlek.ken en blijft klei
ner. De derde ondersoort , V.r. simi/is, 
komt van Nieuw-Guinea en noord-Aus
tralie. Dit dier is weer donkerbruin met 
oogvlek.ken, echter in het geheel iets 
Iichter dan de nominaat vorm. Hij blijft 
ook kleiner. Informatie over "de Austra
Iische ondersoorten geeft ZWINENBERG. 



HET HOUDEN IN HET TERRARIUM 
Mijn twee paartjes Timorvaranen houd ik 
in een terrarium van 250x50x50 em. De 
temperatuur hierin is nogal hoog: 30 - 35 
°C. De dieren zijn wat voedsel betreft niet 
erg kieskeurig. Ze eten bij mij verschil
Iende soorten insekten, muizen, eieren, 
runderhart en tartaar. Oat alles voorzien 
van de nodige extra vitaminen en kalk. Op 
deze manier houd ik de dieren nu ruim vijf 
jaar. 

KWEEK 
Het mannetje is tegenwoordig nogal paar
lustig. Oat houdt in dat hij zich vaak 
zonder verder ritueel op een vrouwtje 
werpt en een paring probeert uit te voeren. 
Ik vermoed dat de paring waaruit de eieren 
zijn voortgekomen rond 5 - 5 - 1979 heeft 
plaatsgevonden . Het betreffende vrouwtje 
legde op 18 - 6 van dat jaar zeven eieren, 
van iets meer dan een centimeter lengte. 
Omdat eieren op het menu van varanen 
staan , heb ik deze zo gauw mogelijk ver
wijderd. Ze werden ondergebracht in een 
broedstoof. De eieren werden in een 
bloempot met sphagnum gedaan en· deze 
bloempot werd weer in een bakje gezet 
waarin twee em water kwam te staan. 
Daardoor werd de vochtigheid op peil 
gehouden. Niettemin heb ik de eieren elke 
avond weer gecontroleerd en indien nodig 

v. rimorensis. extra bevochtigd. Via een thermostaat 
foto ZUURMOND. werd de temperatuur tussen de 30 en 33 °C 

gehouden, net als bij de ouders dus. Heel 
erg belangrijk is de ventilatie van het ge
heel. Volgens mij was een goed resultaat 
zonder de juiste ventilatie niet mogelijk 
geweest. Door middel van een grote lucht
pomp (een aquariumpomp) werd Iucht via 
een slangetje naar de binnenzijde van de 
broedstoof geleid. Het resultaat was be
vredigend. Tussen 15 - I 0 en 20 - 10 
kwamen uit deze eieren zeven jongen te
voorschijn. De dieren zijn bij de geboorte 
zo'n zeven em groot inclusief de staart. 
Oat moet voor iemand die aileen hele grote 
varanen kent wei een heel onwaarschijn
lijk gezicht zijn. De jongen werden in een 
klein opkweekbakje gedaan en na onge
veer een week aten ze kleine wasmotten en 
dito sprinkhanen en krekels. De voeder
dieren werden gevoed met extra kalk en 
vitaminen. Daarnaast werd het drinkwater 
ook van (melkzure) kalk en van vitamine 
0 3 voorzien. De jongen groeiden voor
spoedig. Op het moment zitten er twee bij 
de heer VAN KRAALINGEN te Beverwijk en 
twee bij de heer SAUTEREAU te Chabanais 
in Frankrijk . 
Ik hoop ook dit jaar weer succes te hebben. 
lk hoop met dit artikel duidelijk te maken 
dat varanen te kweken zijn en mogelijk, 
zelfs al vallen ze onder de wet B.U.D. , 
voor de terrariumliefhebberij behouden 
kunnen blijven. Als het houden van rep
tielen ons tenminste niet helemaal onmo
gelijk wordt gemaakt. .. 

SUMMARY 
Varanus timorensis timorensis was kept in a ter
rarium fo r fi ve years. Last year a female laid seven 
eggs. probably a month after mating . The eggs were 
removed from the terrarium and incubated at tempe
ratures between 30and 33 •c. Theauthor issurethat 
without proper ventilation he would not have had any 
succes. All seven of the eggs hatched. The juveniles 
measured 7 em including the tail. They were fed on 
small moths, c rickets and grasshoppers. 
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Over Agalychnis callidryas , de roodoog 
makikikker 

lngezonden: oktober 198 1 

INLEIDING 
Agalychnis cal/idryas is een van de acht tot 
nu toe beschreven makikikkersoonen van 
Midden-Arnerika. Het evolutie-model van 
de makikikkers (Phyllomedusinae, onder
familie v.d. Hylidae) laat een ontwikke
ling zien naar een slanke lichaamsbouw, 
lange slanke poten, reductie van zwem
vliezen en hechtschijven, opponeerbaar
heid van vingers en tenen, en een klim
mende i. p. v. springende manier van 
voortbewegen. Nog een tendens: het 
leggen . van eieren op boven het water 
hangende plantedelen. Het laatste heeft als 
voordeel , dat de eieren gevrijwaard blij
ven van vraat door waterinsekten en 
andere in het water levende predatoren. De. 

poelen waarboven de eieren worden gede
poneerd, bevatten zuurstof-arm water en 
eer de larven in het water vallen, hebben ze 
zich ontwikkeld tot vrij-zwemmende lar
ven die eventueel voldoende zuurstof van 
de oppervlakte kunnen halen. Bij indrogen 
van de regenpoel hebben de zich ontwik
kelende larven enig respijt tot een volgen
de regenbui . 
A. calli dryas wordt beschouwd als een 
primitieve makikikker; het dier heeft 
vlezige hechtschijven, resten van zwem
vliezen, geen opponeerbare vingers en 
tenen en een sprongsgewijze voonbewe
ging. De eieren worden boven water op 
bladeren gelegd , maar de laatste worden 
niet toegevouwen of tot een kokertje op-



gerald, zoals b. v. bij Phyllomedusa 
hypochondria/is. Het mannetje van A. 
callidryas speelt bij het deponeren van de 
eieren een passieve rol, heeft oak geen 
sporen aan de achterpoten, zoals bij P . 

Phyllomedusa lemur. hypochondria/is, waarmee het zou kunnen 
tck. MUDDE. helpen bij het toevouwen of oprollen van 
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het blad. 

VARIA TIE IN KLEUR 
Het bijgevoegde foto-materiaal maakt, 
naar ik hoop, beschrijving van kleur en 
tekening overbodig. DUELLMAN ( 1970) 
gaat uitvoerig in op de aanzienlijke ver
schillen in kleur en tekening van flanken 
en binnenkant van de dijbenen tussen ex
emplaren van noardelijke populaties en 
zuidelijke. Ik heb de indruk , dat de ogen 
bij zuidelijke dieren ook minder sprekend 
roodzijn. 

GESLACHTEN 
Marmetjes bereiken een lengte van 56 mm, 
zijn slanker dan de wijfjes en van opzij 
gezien vertoont hun snuit een scherpe hoek 
van neuspunt tot bovenlip. Wijfjes worden 
maximaal 71 mm, zijn wat gezetter, zeker 
als ze eieren dragen, en hebben een stompe 
snuit. Beide geslachten bezitten een 
kwaakblaas en brengen geluid voort. 
Mannetjes zijn echter aan de paringsroep 
te herkennen. 

BIOTOOP 
A. calli dryas is een bewoner van vochtig
warm bosgebied op de lager gelegen berg
hellingen en in het kustgebied van zuide
lijk Mexico en oastelijk Midden-Amerika 

tot en met Panama. Hier en daar komen 
gei"soleerde populaties voor tangs de Pa
cifische zijde van Midden-Amerika, o.a. 
in Costa Rica. 
Maandelijkse temperatuur gemiddelden 
varieren van 22-27° C (Zd. Mexico) tot 20 
- 23° C (Costa Rica). De regentijd in 
zuidelijk Mexico is beperkt tot de maan
den maart- september. In Costa Rica is de 
regentijd vee! uitgebreider en daarmee oak 
de voortplantingsperiode van Agalychnis 
callidryas. 

HUISVESTING IN EEN TERRARIUM 
In mei 1974 kocht ik een volwassen wijfje 
van noardelijk Costa Rica. In juni kwam 
daar een volwassen noordelijk mannetje 
bij. De dieren werden tijdelijk onderge
bracht in het verblijf waarin ik oak 
Phyllomedusa lemur hield: een dicht met 
klimplanten begroeid aqua-terrarium van 
125x60x 130 em met een waterstand van ca 
15 em. Als verlichting drie 40 W tl-bui
zen, water verwarmd door een 50 W ver
warmingselement. Temperatuur varierend 
van 18° C boven het water ('s nachts) tot 
ruim 30° Conder de lichtkap (overdag) . 

AMPLEXUS 
Beide dieren werden regelmatig in am
plexus aangetroffen, waaraan steeds de 
paringsroep van het mannetje, een tong
klakkend geluid {'tlack', DUELLMAN, 

1970) was voarafgegaan. De volgende 
morgen vond ik de dieren dan slapend, nog 
altijd in amplexus. Eieren werden niet 
gevonden, a! kunnen die door de zeer 
dichte beplanting aan het oog zijn ont
trokken. 
In juli kreeg ik van de Hr. GROOTHEDDE 

twee noardelijke wijfjes en een zuidelijk 
mannetje te leen. Nadat ik op zekere avond 
mijn eigen marmetje voorzichtig uit am
plexus had losgemaakt en hem een ander 
meerbelovend wijfje had geboden, werd 
dit onmiddelijk beklommen. Ook dit sa
menzijn Ieidde niet tot het gewenste resul
taat. 
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HUISVESTING IN EEN SERRE 
Begin juli van datzelfde jaar werden aile 
vijf kikkers overgeplaatst in een centraal 
verwannde serre ( 18 - 27° C) van ca 3x3x3 
m, plaatselijk zeer dicht beplant met van 
dak tot bodem reikende guirlandes van een 
Peperomia-achtige klimplant en diverse 
Philodendron-soorten. In deze serre 
bevonden zich een uitzwemmer van 
125x25x25 em met een waterstand van 15 
em (oud aquariumwater) en een aquarium 
van 1 00x40x40 em, waterstand 20 em (lei
dingwater), beide met overhangende en 
vanuit het water opgroeiende plan ten. 
Medebewoners waren een zestal Afrixalus 
dorsalis die gedurende de zomermaanden, 
bij wann weer des avonds een oorverdo-

vend gekwaak produceerden. De Maki
kikkers vond ik overdag meestal op oog
hoogte, slapende op vertikaal hangende 
grote bladeren, die ze om de twee tot vijf 
dagen voor een andere soortgelijke slaap
plaats bleken te verruilen. Rond negen uur 
's avonds werden de kikkers aktief om 
tegen de ochtend hun rustplaats weer op te 
zoeken. 

DEROEP 
Mannetjes in de voortplantingstij d pro
duceren het eerder genoemde klakkend ge
luid, een of twee keer achter elkaar, waar
door de wijfjes worden aangetrokken. In 
streken met een langere regenti jd wordt dit 
geluid ook in de maanden oktober, novem
ber en maart gehoord .(DUELLMAN, 1970). 
Zowel mannetjes als wijfjes Iaten een 
hoender-achtig geluid horen ('chuckle' , 
DUELLMAN, 1970), i.n mijn gehoor onge
veer klinkend als 'kluk', 5 - 10 keer her
haald, dat als territoriaalroep moet worden 
opgevat. Lijkt mij een duidelijke aanwij
zing, dat deze kikkers in gevangenschap 
over een behoorlijke ruimte moeten kun
nen beschikken! Eens liet een wijfje dat 
verborgen in Peperomia-slingers, op 2'/z 
meter hoogte haar dagslaap hield, dit ter
ritoriaal-geluid horen onder gelijktijdig 
ledigen van de blaas, nadat de planten
slinger door stoten in beweging was ge
komen. Een ander slapend wijfje werd ge
troffen door een plastik zakje, gevuld met 
bromvliegen en liet daarop een benauwd 
marnmapoppe-hikje horen, mogelijk ver
gelijkbaar met het miauwen van een in zijn 
rust gestoorde Phyllomedusa hypochon
dria/is. 

YO EDSEL 
In het terrarium kregen de kikkers grote 
wasmotten en hun 1arven, grote huiskre
kels, bromvliegen en weideplankton aan
geboden. In de serre hetzelfde, maar in
dividueel aangereikt. Een enkele maal 
werd, kenrielijk per ongeluk, een grote 
regenworm gegeten, een voedseldier dat 
doorgaans werd versmaad. 



Ontwakend. VOORTPLANTING IN DE NA TUUR 
foto VAN EYSDEN. PYBURN (1963, 1964, 1970) geeft versla-

gen van zijn waamemingen aan de voort
planting van deze kikker, nabij het plaatsje 
Encinal in het zuiden van de provincie 
Veracruz, Mexico, in de zomers van 1962, 
1964 en 1966. De regentijd ter plaatse, 
resten hogerge1egen (370 m) oorspronke
lijk en sekundair woud, begint in maart en 
eindigt in september, maar het duurt tot 
eind juni voor de regenpoelen aldaar met 
water zijn gevuld (waterstand ca. 50 em). 
Als gevolg van de voorafgaande droge tijd 
(in Costa Rica waarschijn1ijk vee! minder 

53 geprononceerd) is de klei-achtige bodem 

sterk uitgedroogd, vertoont scheuren 
waarin het water aanvankelijk v1ot weg
loopt. De tenslotte ontstane tijde1ijke re
genpoe1en blijken aantrekkelijk te zijn als 
voortplantings stek voor vee1 waterinsek
ten en 15 kikker-soorten. Naarmate het 
regenseizoen vordert, vestigen zich meer 
A. calli dryas mannetjes in de dichte be
groeiing rond en in de poe1en, daarmee 
neemt het roepen toe, ook de individuele 
frekwentie en het aantal dubbele 'tlack'
tonen. Als er meer water in de poe1en blijft 
staan, nemen de mannetjes lagere posities 
in (varierend van ca. 2 meter tot vlak 
boven de grond of het water). Opvallend 
is, dat de onderlinge afstand tussen roe
pende mannetjes nooit rninder bedraagt 
dan 50 em! Pas wanneer de poelen gevuld 
zijn, verschijnen ook de wijfjes. Deze 
blijken op het geluid een mannetje op te 
zoeken, dat pas op het laatste moment het 
wijfje in de gaten lijkt te krijgen eri dat 
beklimt. Mannetjes in amplexus worden 
soms geattaqueerd door een mededinger, 
wijfjes worden vaak bereden door twee 
worstelende mannetjes, die beide voor 
bevruchting van de eieren verantwoorde
lijk kunnen worden geste1d. 
Y66r de ei-afzetting gaat het bereden 
wijfje, aldus PYBURN , eerst te water, 
verblijft daar enige rninuten tot wei een uur 
(eigen waameming), beklimt vervolgens, 
meestal vanuit het water, een plant, selek
teert een blad en deponeert op de naar het 
water gekeerde zijde daarvan een legsel. 
PYBURN (1964) zag een enkel wijfje op een 
nacht vijf legsels produceren, totaal 265 
eieren. Tijd tussen 22.00 uuren 01.00 uur, 
luchttemperatuur ongeveer 22° C. Hij 
stelde vast, dat het wijfje v66r elk legsel te 
water gaat om de blaas te vullen. Zonder 
dit water kunnen de gelatineuze ei-kapsels 
niet zwellen en drogen de eieren uit. Als 
predator van de eieren komt in aanmerking 
de nacht-slang Leptodeira septentrionalis. 

wordt vervolgd 
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Het genus Hemidactylus beeft een groot 
verspreidingsgebied. Er zijn ongeveer 80 
soorten van beschreven en hiervan komen 
er 57 voor in Afrika. De overige komen 
voomamelijk voor in zuidelijk Azie. 
Hemidactylus brookii angulatus komt 
voor in midden Afrika, van westkust tot 
oostkust, enkele naburige eilanden inbe
grepen. Deze gekko komt voor op aile 
mogelijke en onmogelijke plaatsen, in en 
op huizen, onder stenen, onder afvalhopen 
etc. 

BESCHRUVING 
Deze gekko wordt ongeveer 14 em lang, 
inclusief staart. De grondkleur is bruin met 
regelmatig verspreide donkerbruine vlek
ken op de rug. De buik is licbtbruin tot 
beige van kleur. De witte spikkels op de 
rug nemen in aantal af als de dieren ouder 
worden. Mannetjes van deze soort bebben 
20 - 46 preanofemorale porieen die een 
ononderbroken zoom vonnen. 

HET TERRARIUM 
Het terrarium ( 40x30x60) is gemaakt van 
9 mm dik multiplex. Zijkant en acbterkant 
zijn van binnen beplakt met dikke kurk
platen. De voorkant bestaat uit twee 
schuifruiten. Licbtkap en terrarium zijn 
van elkaar gescbeiden door metalen bor
regaas. Verlicbten en verwannen gebeurt 
met een 75 Watt gloeilamp. Deze brandt 
van 7.30 tot 22.00 u. De temperatuur is's 
morgens 23 °C en 's middags gemiddeld 
30 °C boven in bet terrarium en 27 °C op de 
bodem. E>e relatieve lucbtvocbtigbeid is 
overdag gemiddeld 78%, 's nacbts 95%. 
Dit wordt bereikt door 's avonds bet ter
rarium te besproeien. Soms brandt er 's 
nachts een 40 Watt blauwe lamp om de 

dieren beter te kunnen observeren. Ze 
Iaten dan hun normale gedrag zien. Als 
bodembedekking is zand gebruikt. De be
planting bestaat uit o.a. Hedera, Ficus 
pumila, Pilea cadeirei, Rhaphidophora 
aurea en een aantal bromelia's. Ook staan 
er twee klimtakken in bet terrarium, waar 
de dieren zicb achter kunnen verbergen. Er 
is geen waterbakje, de dieren likken 
sproeiwater van de planten. Het terrarium 
wordt bewoond door drie vrouwtjes en een 
mannetj~. Er heeft een tijdje een tweede 
mannetje bij gezeten, maar dat ontaardde 
al gauw in bevige gevechten. De vrouw
tjes zijn onderling verdraagzaam. Het 
mannetje is ca. 13 em lang, de wijfjes 
ongeveer 10 - 11 em. 

YO EDSEL 
Het voedsel voor deze dieren bestaat uit 
brom-, huis- en fruitvliegen, krekels, 
spinnetjes en als het mogelijk is weide
plankton. Vliegen en krekels worden soms 
bestrooid met SA 37, een vitamine-kalk 
preparaat. De dieren likken ook graag 
roosvicee uit een bakje. Er is ook een bakje 
aanwezig met gemalen ei-schaal voor de 
kalkvoorziening van de dieren. Soms 
wordt vitamine AD3 aan het sproeiwater 
toegevoegd. 

GEDRAG 
Hemidactylus brookii angulatus is een uit
gesproken nachtdier. 's Avonds tegen een 
uur of negen beginnen de dieren te be
wegen, komen tussen de planten vandaan 
en drinken van het gesproeide water. Ze 
zijn de hele nacht in touw om eten te 
zoeken. Als de dieren aan bet jagen zijn, 
boor· je af en toe een kreet van bet 
mannetje. Als er nog Iicht brandt in de 
kamer komen de dieren soms naar de voor
ruit. Als ze iets groots zien bewegen zijn 
.ze weer snel verdwenen. 
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PARING 
Het mannetje roept en rent achter een 
wijfje aan, dat kwetterend wegvlucht. 
Heeft bet mannetje een 'wijfje te pakken, 
dan slaat hij zijn staart om die van bet 
vrouwtje been en bijt haar in de nek. Na 
ongeveer een kwartier laat hij haar los en 
gaan beide dieren hun eigen weg. Hoe lang 
het dan duurt voor het wijfje eieren gaat 
leggen, is mij niet bekend. Voordat de 
eieren worden gelegd, loopt bet wijfje 
nerveus over de bodem heen en weer. . . 
Dan graaft ze een kuil en legt daar twee 
kogelronde eieren in die los van elkaar 
liggen. Het kuiltje wordt na afloop zorg
vuldig gesloten. Van exemplaren buiten 
de bak hoor i.k 's nachts regelmatig ge
kwetter van muren en plafond komen. Als 
ik bet Iicht dan aandoe zie i.k een paar 
gekko's wegschieten. Nog nooit heb i.k 
buiten bet terrarium eieren gevonden, wei 
regelmatig jonge dieren. 

DEJONGE DIEREN 
De eieren leg i.k in een plastic doosje 
(krekeldoosje) gevuld met vochtige aarde. 
Met een 40 W lamp er hoven heb je dan 
een constante temperatuur van ± 28 oc. 
Na zo'n anderhalve maand zie je dan een 
klein, nieuwsgierig snoetje uit een ei 
kijken. Bij de geboorte zijn de jonge 
gekko's al 37 nun lang, het ei is slechts 9 
nun iii doorsnee. De jongen zijn donkerder 
van kleur dan de ouderdieren. Hun staart is 

fel oranje, welke kleur helaas verdwijnt bij 
het ouder worden. Ook de spi.kkeltekening 
is bij de jongen sprekender. De jonge 
gekko's krijgen fruitvliegen en hele kleine 
krekels .te eten. Ze groeien snel en kunnen 
dan ook al snel wat groter voedsel tot zich 
nemen. Roosvicee likken ze van de pincet. 
De jongen worden in een klein terrarium 
(30x20x20) opgekweekt. V oor de verlich
ting en verwanning zorgt een lampje van 
15 W. In bet terrarium geboren dieren 
lijken veel sterker te zijn dan die, die er 
buiten geboren zijn. De laatste zijn met de 
hand niet te vangen. Ze hebben vaak een 
kalkgebrek en kunnen dan aan een 
''shock'' bezwijken·· (als je bet diertje 
beetpakt, blijft bet dood in je hand liggen). 
Jonge dieren buiten bet terrarium krijgen 
ook niet voldoende voedsel: hooguit wat 
kleine krekeltjes. Om nou SA 37 in 
wolken door de kamer te verspreiden, vind 
i.k te gek. (Misschien is bet mogelijk bier 
en daar wat fijngemalen eischaal neer te 
leggen. Red.) 

CONCLUSIE 
Hemidactylus brookii angulatus is een 
h~l fijn terrariumdier dat niet al te veel 
eisen stelt en tamelijk makkelijk tot voort
planting is te brengen. 

SUMMARY 
The housing, feeding and some behavioural charac
teristics, as well as the breeding, of Hemidactylus 
brookii angulatus are described. 

Wasmottenkweken slaan sneller aan als de kleine larven dicht op elkaar moeten Ieven, 
d. w .z. als aile warmte, die vrij komt bij bet omzetten van voedingsbodem in eetbare 
waar voor wasmotten, gebrui.kt wordt om dat proces bij andere wasmotten te versnellen. 
Zodoende is bet het beste om bij een nieuwe kweek aanvankelijk niet te veel voer te 
stoppen. Als de plaats waar bet voer ligt warmer wordt dan de omgeving is bet geheel 
goed gestart en Ran er meer voer worden toegevoegd. Verder is het slim om niet te grote 
potten te nemen. 



136 pagina's 113 
figuren Collection 
Nature vraie, 
Editions du Leo
pard d'Or, 11 Rue 
du 4 Septembre, 
75002 Parijs. 
prijs:140,-Ffr 
(± /70,-excl. 
verz.k.) 

56 

BOEKBESPREKING Parijs, bescherming en een laatste hoofd-
stuk over de rol van de schildpad in bet 

TORTUES MARINES DE GUY ANE Ieven van de Galibi indianen. Aile hoofd-
J. FRETEY, 1981 stukken zijn van veel goede foto' s (kleur 
AI sinds 1971 houdt FRETEY zich bezig en zwart-wit) en uitgebreide begeleidende 
met de schilpadden van Frans Guyana, teksten voorzien. 
maar pas sinds 1977 voomamelijk met de In de inleiding wordt verondersteld dat de 
zeeschildpadden. Dat gebeurt in het kader (verhoomde) papillen in de slokdarm van 
van een natuurbeschermingsproject onder de Iederschildpad een rol bij de adem
auspicien van het Wereld Natuur Fonds haling zouden kunnen spelen. Gezien hun 
Frankrijk, met medewerking van enkele bouw lijkt dat recensent onwaarschijnlijk. 
andere intemationale en nationale natuur- De maar al te vaak gehanteerde stelling dat 
beschenningsorganisaties. Het project zeeschildpadden terugkeren naar bet 
werd opgezet nadat duidelijk geworden strand waar ze geboren werden, wordt 
was dat de stranden van Frans Guyana een door FRETEY zeer · terecht van een groot 
zeer belangrijke broedplaats vormden vraagteken voorzien. Er is voor deze 
voor vooral de lederschildpad (Denno- stelling geen deugdelijk bewijsmateriaal. 
chelys coriacea), terwijl daamaast in Storend is het feit dat in de tekst allerlei 
kleinere aantallen de soepschilpad (Che- literatuur genoemd wordt, maar dat men 
Ionia mydas) en de warana (Lepido- die tevergeefs in een Iiteratuurlijst zal 
chelys olivacea) op deze stranden eieren zoeken. 
komen leggen. Echter, deze kleine schoonheidsfoutjes 
Het rijk · geillustreerde hoek vormt een doen niets af aan de waarde van dit hoek 
'bijprodukt' van het bier gedurende de dat op eenvoudige en overzichtelijke wijze 
legtijd verrichte werk. De indeling is de voortplanting van zeeschildpadden in 
logisch en richt zich naar de Ievenscyclus beeld brengt en tracht op deze wijze meer 
van de zeeschilpadden, bier voomamelijk be grip voor deze bedreigde groep reptielen 
gedemonstreerd aan de lederschildpad. Na te kweken. Het vormt een fraaie aanvul
een korte inleiding, waarin de verschillen- ling op het populaire hoekje van J.P. 

de in het gebied voorkomende soorten ( vijf _ SCHULZ ( 1980): Zeeschildpadden d~e in 
in totaal) worden gekenschetst en een Suriname leggen (uitgave Stinasu, Para
aantal algemene eigenschappen worden maribo, te bestellen bij J.P. Schulz, Worp 
genoemd, volgen hoofdstukken over leg- 3' De venter). 
plaatsen (zowel elders op de wereld als in De prijs mag voor een boek als dit wat aan 
westelijk Frans Guyana), bet Ieggen de hoge kant genoem<;t worden, maar dat 
( waarbij het hele proces van aan land wordt veroorzaakt door bet feit dat een 
komen, Iichaamskuil en nestkuil graven, belangrijk deel van de opbrengst bestemd 
eieren leggen en terugkeer naar zee wordt is voor het Wereld Natuur Fonds dat 
beschreven en afgebeeld), verwondingen daarmee het zeeschildpadonderzoek 
en sterfte (gevaren die wijfjes voor bet verder kan financieren. Mede daarom 
strand en aan land bedreigen)' incubatie, wens ik het hoek een grote verspreiding 
het uitkomen van de eieren, predatie op de toe. 
jongen, toerisme en schildpadden, expe-
dities van het natuurhistorisch museum te M.S. Hoogmoed 


