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Over Agalychnis callidryas, de roodoog 
nnakikildker(vervolg) 
lngezonden: oktober 1981 
Dee I I verschenen in Lacena 40(3) 

VOORTPLANTING IN EEN SERRE 
Op 9 augustus, 1974, trof ik 's avonds om 
negen uur, bij een temperatuur van 22°C 
een Agalychnis-paartje (noord. wijfje, 
zuid. mannetje) in amplexus. Het paar stak 
de serre dwars over, ldauterde tegen het 
aquarium op en daalde via plantestengels 
af in het water waar het ongeveer een 
kwartier verbleef, waarbij het wijfje, zich 
aan stengels vastklampend, half onder 
water verdween. De volgende morgen 
vond ik op een Maranta-blad een duim
lange gelei-achtige mass a met ongeveer 40 
2-3 mm grote, blauwgroene eieren. Het 
blad bing boven het aquarium en er waren 
sporen van kroos op de bladeten rondom te 
vinden. Ik plaatste de plant met pot en al 
hoven een kweekbakje met regenwater. 
Om de luchtvochtigheid te verhogen werd 
water uit het aquarium verstoven. Dit be
vatte echter leidingwater (dH 16, pH 7 ,5). 

Het is mogelijk, dat zouten uit dit water, of 
andere "trigger" -chemicalien de eikap
sels hebben doen oplossen. Op 14 augus
tus waren aile larven voortijdig in het 
water gevallen en verdronken. Normaal 
komt de Agalychnis-Iarve na ca. 7 dagen 
uit het ei, heeft dan ontwikkelings-stadium 
23 bereikt (uitwendige kieuwen worden 
geresorbeerd, operculum begint te groe
ien, lengte larve ca. 12 mm.). Ook twee, 
op II augustus gevonden legsels op bla
deren van een Croton, hoven hetzelfde 
aquarium, vielen voortijdig uiteen, na 
sproeien met aquariumwater. Slechts twee 
larven bleven korte tijd in Ieven, hadden 
hun dooierzakje opgebruikt en hadden een 
gepigmenteerde staart en blauwe oogjes. 
In 1975 werd op I juli het eerste legsel van 
dat jaar gevonden, in de bladerkroon van 
een Cyperus a/ternifolia, boven eerder 
genoemd aquarium, inmiddels met regen
water gevuld. Op 20 juli vond ik een 
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tweede legsel dat a! verdroogd was maar 
nog een levensvatbare larve bevatte. Het 
was aan de onderkant van een groot 
Philodendron blad, vlak boven het water 
van eerdergenoemde uitzwemmer gede
poneerd. Verdere legsels werden gevon
den in de bladerkroon van een Dracaena 
(5 aug.), op een Vriesea imperialis (7 
aug.), twee kleine legsels aan de onder
kant van een Croton-blad, boven uit= 
zwemmer, nog een aan de onderkant van 
het Philodendron-blad (10 aug.), een op 
een Philodendron obliqua blad, ca. I 
meter boven water en nog een in de 
Cyperus alternifolia (beide op II aug.), 
tenslotte een legsel op een P. obliqua blad 
en deels op een verdord Rodriguezia (or
chidee) blad (4 sept.), ca. 80 em boven 
water. Totaal10 legsels in 1975, ca. 10-80 
eieren per legsel. 
Deze keer werd niet gesproeid. De meeste 
legsels kwamen uit na 7-8 dagen. De 
larven, totaal 125, bleven na op de bodem 
van de kweekbakjes te zijn gevallen, 2-3 
minuten liggen, om daama naar de opper
vlakte te stijgen. Ze waren 12-15 mm lang 

(PYBURN 1963 vermeldt 7-12mm). De 
eerste dagen werden doorgebracht han
gend aao plantedelen of aan de aquarium
ruiten. Met enige moeite was de afbouw 
van uitwendige kieuwen te zien. Na een 
dag zijn deze geheel overgroeid door het 
operculum en de tweede dag zijn de Jarven 
a! vaak hangend aan de oppervlakte te 
vinden, grazend van de oppervlakte-film 
( mikro-organismen). Agalychnis-larven 
zijn aktieve zwemmers. AJs voedsel gaf ik 
tetraphyll, vitamine gistvlokken, vers 
brandnetelpoeder en gezeefd slootplank
ton. Als opfokbakken werden gebruikt de 
bekende grijze plastic plantebakken, maat 
40xl5xl5 em, per bak 10-121arven. Wa
terstand ca. 10 em, als schuilgelegenheid 
dode bamboebladeren en als water regen
water of met zachte turf aangezuurd lei
dingwater, Pt!ide met een pH van 5-6, zuur 
water dus. Na distributie van larven bij 
andere liefhebbers, hield ik ca. 50 larven 
over, waarvan er 43 bij een lengte van 
45-50 mm goed door de metamorfose 
kwamen. Jonge kikkers maten ongeveer 
20-25 mm. De ontwikkeling van ei tot 
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kikker duurde ca. 40 dagen. PABST (1976) 
verkreeg jonge Agalychnis callidryas van 
25 rnrn na 50 dagen, PYBURN ( 1963) kreeg 
1 larve door de metamorfose op een dieet 
van gekookte sla, na 79 dagen. Larven 
opgekweekt door LAURENS en HELLER 

waren groter dan 25 mm en metamorfo
seerden binnen 40 dagen. DUELLMAN 

(1970) vond net gemetamorfoseerde kik
kertjes in de natuur van 20 mm lengte. 
Onder de larven van het legsel van 7 
augustus-waren twee albino's, waarvan er 
een in Ieven bleef, echter erg langzaam 
groeide en ook vee! schuwer was dan zijn 
medeborelingen. Na 110 dagen, op 27 no
vember, bij een lengte van meer dan 50 
rnrn, was eindelijk een voorpootje via een 
reeds ontstaan gaatje van achter het oper
culum te peuteren. Beide pootjes leken 
normaal, het kikkertje had een gevorderd 
kikkermondje, zeer lange achterpoten en 
het wit vertoonde een flauw groenachtig 
zweem. De staart begon te verschrompe
len. Helaas heeft het diertje de metamor
fose niet overleefd. De volgende dag bleek 
het te zijn verdronken. 

Dejonge kikkertjes groeiden voorspoedig 
op kleine krekels, vliegen en weide-plank
ton. De iris, aanvankelijk geel-achtig en 
ovaal , was na ca twee weken geleidelijk 
rood en rond geworden. Het bruin van 
flanken en binnenkant van de dijbeentjes 
werd langzamerhand roodbruin en de wine 
vertikale steepen, elk dier een individueel 
patroon, waren na ca. d.rie weken kom
pleet. Verscheidene weken duurde het, 
voordat het aniline-paarsblauw door het 
roodbruin heenkleurde. Na ongeveer twee 
maanden, bij een lengte van ca. 45-50 
rnrn, waren de jonge kikkers geheel op 
kleur. Bij koel weer en vooral 's nachts 
bleken de jonge dieren donkerbruin van 
kleur. Na ongeveer d.rie maanden bleven 
ze ook bij koel weer groen, zoals dat ook 
bij volwassen dieren het geval is. Na vier 
maanden hoorde ik de eerste territoriaal
roep. 

ZIEKE LARVEN 
Larven, die aan sterke temperatuurdalin
gen waren blootgesteld, (buitenzetten van 
opfokbak) vertoonden gezwollen buiken, 
gingen moeilijk zwemmen en stierven ten
slotte. Sommige van deze larven hadden 
gezwollen manchetten rond de enkels, 
mogelijk gevolg van te koud water, ver
ontreinigd water en/of bacteriele infekties; 
ook Xenopus larven vertonen soms deze 
manchetten. 
Larven gevoed met alg uit regentonnen 
gingen eveneens dood, zowel bij mij als 
bij de v.o. AKKER. Rijnmond meldde voor 
de zomer van 1974 voor Schiedams regen
water: pH 7, sulfaat 0,1 g per liter en 
neergeslagen vaste stof, niet gespecifi
ceerd 3 g per liter. 

OVER DE PH VAN WATER 
Algemeen bekend is, dat een hoge pH van 
het water (alkalisch i.p.v. zuur) de ge
zondheid van vissen en amfibieen onguns
tig kan bemvloeden (salamanderpest). 
MElER (1962) merkte op, dat kweekbak
ken in de zon geplaatst, zonder toevoeging 
van turf of veenmos, maar voorzien van 
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vee) waterpest, ongelukkig gemetamorfo
seerde kikkertjes opleverden: voorpootjes 
met stijve gewrichtjes, die niet door de in 
het operculum ontstane gaatjes kunnen 
worden gestoken of gewoon onbruikbaar 
zijn; kikkertjes komen om, meestal door 
verdrinking . De aanwezigheid van vee! 
planten, vooral in kombinatie met vee! 
Iicht, doet de pH stijgen (boven 7 ,5) en het 
water wordt alkalisch. Planten immers 
onttrekken kooldioxide aan het water, 
kooldiox:-ie dat al te grottr schommelingen 
van de pH tegengaat. Bij sterke vermin
dering van het kooldioxide-gehalte van het 

• 

water worden bovendien in het water op
geloste kalkzouten ( carbonaten, bicarbo
naten) neergeslagen. Bij stijging van tem
peratuur wordt dit effekt nog verhevigd 
(zie fluitketelbodem, aquariumverwar
mer) . Wann water zal trouwens toch al 
rninder kooldioxide kunnen bevatten. Het 
valt te begrijpen, dat het ontbreken van in 
het water opgeloste kalkzouten problemen 
geeft bij de opbouw van het amfibieen
skelet. Om die reden ook lijkt het niet 
raadzaam zeer zacht (kalkann) water te 
gebruiken voor de opfok van larven. Aile 
mij bekende kikkerliefhebbers, die ge
noemde gebrekkige voorpootjes bij hun 
metamorfoserende Iarven waarnamen, 
bleken hun kweekbakken te hebben voor
zien van sterk groeiende planten (Elodea, 
Eikebladvaren, Microsorium etc.), of ge
bruikten van begin af aan water met een 
hoge pH. Bij somrnigen was dit niet het 
geval, maar stonden de kweekbakken ge
durende enige tijd bloot aan 
temperatuur-verhoging. 
Voedings-tekorten lijken mij niet in het 
geding te zijn. AI mijn larven van 1975 
kregen hetzelfde voedsel, aileen enkele 
larven, die vroegtijdig in de uitzwemmer 
met alkalisch water terecht waren geko
men, vertoonden gebrekkige voorpootjes. 
Opmerkelijk vind ik, dat het steeds gaat 
om die voorpootjes. Vreemd is ook, dat 
larven van Hymenochirus boettgeri in dit 
opzicht geen problemen geven: hard, 
zacht, zuur of alkalisch, het maakt niet uit. 
Bij Hymenochirus bevinden de voorpoot
jes zich niet vrij achter het operculum, 
maar in aparte zakjes en ze ontwikkelen 
zich pas goed buiten het operculum. Mo
gelijk ondervinden ze zo minder invloed 
van schommelingen van de pH: water 
stroomt immers vrij binnen het oper
culum. 
OESER ( 1959) dacht aan tekorten van 
jodium als oorzaak van rnisvorrningen bij 
metarnorfoserende kikkerlarven (schild
klier-stoomis). Gegeven in dit verband: 
schildklierhormoon (thyroxine) doet 
plaatselijk de stofwisselings-intensiteit 
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stijgen, verandert bet ionen-evenwicht 
(pH) en veroorzaakt, plaatselijk ingespo
ten, bot- en spier afwijkingen bij volwas
sen kikkers. Gelukkig Iiog vraagtekens 
genoeg bij deze ingewikkelde geschiede
nis! 

KWEEK IN 1976 
In de zomer van 1976 vond ik zes legsels. 
Een volwassen wijfje en bet enige noor
delijke mannetje waren me ontvallen in 
oktober van het vorig jaar, toen ze tussen 
de dubbele beglazing waren geraakt en 
door de koude bevangen. Ik had toen nog 
twee wijfjes en bet zuidelijke mannetje 
voor de kweek; ik betwijfel, of de zes 
bijgevoegde, volgroeide jongen aan de 
voortplanting hebben deelgenomen. Naar 
ik vennoed heeft het zuidelijke mannetje 
ook in 1975 het grootste aandeel in de 
voortplantings-aktiviteiten gehad. Het viel 
op, dat de meeste jongen iets matter-paars
blauwe flanken hadden, dunnere strepen 
en mat-rode ogen. Voortplanting in 1976 
vooral in de maand juli, op een nacht ei
afzetting waargenomen om 3.00 uur, bij 
een temperatur van 23°C: een legsel van 
ca. 80 eieren op een Dracaena-blad. 
Regelmatig werd een paartje in amplexus 
in het water aangetroffen. Mannetje en 
wijfjes lieten veelvuldig de territoriaalroep 
horen en leken elkaar te antwoorden, be
antwoordden ook nagebootste territoriaal
roep. Roepen tot in november gehoord, bij 
Iucht temperaturen beneden de 20°C. Veel 
legsels bleken te worden bezocht door 
bleke, nauwelijks 1 mm grote miertjes, 
meegekomen met Tillandsia' s. Aileen 
dode larven en bedorven eieren namen ze 
mee. Dat jaar metamorfoseerden nog zo'n 
twintig larven; ze groeiden tot 35 mm. 
lnmiddels was de roep om energie-bespa
ring ook tot mij doorgedrongen. Het cen
traal verwarmen van een serre op het 
noordwesten leek me daarmee niet in over
eenstemming. Aan de andere kant kon 
ik het ook niet over mijn hart verkrijgen 
Agalychnis callidryas zelf te houden in 
terrariums kleiner dan b. v. 1 00x60x90 em 

per paar. Ik heb mijn kikkers successie
velijk geruild, verkocht en weggegeven en 
vrees, dat vele van hen op die manier een 
roemloos einde hebben gevonden. 
Resumerende moet ik zeggen, dat A. 
callidryas fraai oogt, zeer veel voedsel 
verwerkt, bij voorkeur grote vliegende 
insekten en veel ruimte nodig heeft om te 
kunnen springen en klauteren en niet 
voortdurend op elkaars lip hoeven te 
zitten. Veel dieren bij elkaar zullen zich 
m.i. ook niet voortplanten. Voor het 
laatste onontbeerlijk is natuurlijk een niet 
te diep, gemakkelijk toegankelijk water
basin met hoven het water hangende en 
hoven het water uitstekende planten. 

SUMMARY 
Notes are given on the life history of Agalychnis 
callidryas, its breeding activities under natural 
cin:umstances and in captivity (in a terrarium and in a 
small greenhouse). This middle sized leaf-frog needs 
large quantities of food, a large terrarium or even a 
greenhouse, and shallow water with overhanging 
plants for egg-deposit. 
Larvae were raised in acid water without plants, as 
alkaline water seems to affect development during 
metamorphosis. Various food items were offered, 
such as Tetraphyll, fresh nettle-powder, yeast and 
micro-organisms from ditch-water. Metamorphosis 
proceeded after40-50 days. 
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Vindplaats-notities over Phelsuma ornata ornata 

lngezonden: augustus 1981 

INLEIDING 
Herinneringen aan eigen ervaringen, ten 
dele eerder verwerkt in een lezing, vat ik 
hier samen om wat te vertellen over de 
vindplaatsen van Phe/suma o. ornata, 
vroeger Phelsuma v. vinsoni geheten. Het 
geboorteland van deze kleine phelsuma is 
het eiland Mauritius en enkele kleine na
burige eilandjes in de lndische Oceaan. 
Toen ik in 1965 een week op Mauritius 
verbleef kreeg ik, pas op weg naar het 
vliegveld voor de terugreis, van een 
Creoolse jongen een paartje Phelsuma 
ornata, verpakt in een bruin bierflesje met 
afgebroken hals en afgesloten met een 
prop papier. Volgens de vanger afkomstig 
van een terrein aan de monding van een 
grote rivier waar wat schamele huisjes 
stonden en enkele verspreide bananebo
men. Beide dieren zaten in dezelfde boom. 

\<;' 

MAURITIUS 
In 1968 was ik bijna twee maanden op 
Mauritius. Speurtochten per scooter over 
de noordelijke helft van het eiland. Het 
eerste oog-in-oog treffen met de gezochte 
phelsuma vond plaats in de logeergalerij 
van een populair visrestaurant annex 
hotel , gelegen op een zandplaat tegen de 
oostkust. Op ongeveer twee meter hoogte 
op de rieten buitenwand zat een vrouwtje 
in de ochtendzon. Het gebouwtje was 
voorzien van een dak van palmbladeren, 
aileen de vloer was van cement. Uiteraard 
volop schuilgelegenheid tussen riet en 
palmbladeren. Om de drie meter bleek wei 
een phelsuma te zitten. Ik heb het nog 
steeds over Phelsuma o. ornata. Nooit heb 
ik deze soort samen aangetroffen met de 
overvloedig voorkomende P. c. cepedia
na. Overigens werd ook de waranda van 
het stenen hoofdgebouw bewoond door 
phelsuma's. Tegen de avond, wanneer de 
lampen werden ontstoken, gaven ze de 
wacht over aan de nachtgekko's, Hemi
dactylus frenatus . Ook 's morgens vroeg 
heb ik beide gekko-soorten samen gezien. 
P. o. ornata was verder te vinden inver
spreid staande bomen en op ruwe rots
blokken in de omgeving. De plaats werd 
Trou d'eau douce genoemd. 
Een groep verwilderde grijze agaven naast 
een brug, enkele kilometers van de hoofd
stad Port Louis bleek een hele kolonie 
Phelsuma o . ornata tot, naar ik aanneem, 
vaste verblijfplaats te dienen. Op beschut
te plekjes vond ik daar vee! witte tweeling
eitjes bij elkaar. Bijvoorbeeld tussen een 
vijftal agave bladeren, in hun spreiding 
belemmerd doordat een klimplant zich 
erornheen had geslingerd . Zo ontstond een 
in afzonderlijke kamertjes verdeelde na
tuurlijke tent. 
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ROUND ISLAND voor het eerst dat ik deze phelsuma in een 
Het grootste van de buur-eilandjes, Round overwegend mineraal biotoop trof. De 
Island, ligt op 20 km ten noordoosten van kleur van de Round Island phelsuma's leek 
Mauritius. Het ziet er uit als een bruin wat meer bruin en grijs dan de exemplaren 
gevlekte geerodeerde molshoop, bijna een van Mauritius, waardoor de witte nekstre
kilometer in doorsnede. Rotsblokken en pen nog mooier uitkwamen. Insekten 
zand, met groene stippen; een enkele palm waren er genoeg , zoals vliegen, bijtjes, 
(Latania loddigesii), resten van een be- sprinkhanen en kevers, vermoedelijk voor 
groeiing die vroeger het eiland als een een dee! levend van uitwerpselen van ko-
groene hoed moet hebben bedekt. nijnen. 
Volgens de blanke Mauritianen is de 
oceaan aileen in november rustig genoeg KLIMAAT, VOEDSEL, GELUID 
om vanuit een wiebelende roeiboot op een De tekenaar-bioloog JEAN MICHEL VINSON 

rotspunt over te springen. A Is je dan een- (1976) noemt P. o . ornata een aan droge 
maal met de nodige akrobatiek voet aan klimatologische omstandigheden aange
land hebt gezet, blijkt de bodem hier en paste phelsuma. Op het hoofdeiland Mau
daar toch met· wat laag blijvende dorre ritius komt de soort vooral voor in de 
struiken en kruipend gewas te zijn be- kustzone, waar het klimaat het droogst 
groeid. Behalve drie soorten skinks lieten (gemiddeld I meter neerslag per jaar) en 
zich vee! Phelsuma o. ornata zien. Ho- het heetst Uuli ca 20° C gemiddeld; 
pelijk komen hier ook nog de twee be- februari gemiddeld 2r C) is. Voor het 
roemde Round Island slangen (Boidae) centrale plateau, op een hoogte van 600 
voor. Evenmin vond ik de grote Phelsuma meter, zijn deze waarden bijna 5 meter 
guentheri of het gekkootje Cyrtodacty /us neerslag en 16 resp. 22° C. Volgens JEAN 

serpensinsu/a. De grote skink, Leiolopis- VINSON en JEAN MICHEL VINSON ( 1969) 
rna telfairii bleek een zeertam dier te zijn. werd P. o. ornata op Mauritius in groot 
Phelsuma o. ornata daarentegen was erg aantal aangetroffen bezig de bloeistengels 
schuw hier, wat me verbaasde voor een van de aloe-achtige plant Lomatophyllum 
eilandbewoner. Misschien ook waren ze te beklirnmen, de grote bloem met hun bek 
alleen maar erg alert en aktief, want het te openen en zich tegoed te doen aan de 
was warm, tussen negen en twaalf uur. Ik nektar. Op Round Island zag men een P. 
zag ze niet aileen op de hoge palmen, maar ornata die de bloembasis van een Latonia 
ook op metersgrote steenblokken . Het was loddigesii palm uitlikte. Nog andere voe-
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dingsgewoonten: het verorberen van een 
pas uitgekomen Hemidactylus frenatus 
door een volwassen P. ornata en het 
vangen van insekten bij nacht bij een 
lamp, eveneens door een volwassen exem
plaar. VINSON & VINSON omschrijven het 
geluid dat deze phelsuma maakt als een 
laag ' kiiik ' of 'tchiik' , soms herhaald . 
vAN EIJSDEN (1975) vond het geluid van P. 
o. ornata erg lijken op de territorium-roep 
van het Hemidactylus frenatus mannetje. 
De voortplantingstijd schijnt te zijn be
perkt tot de warme maanden, althans, 
wijfjes met eieren werden gevonden in de 
maand oktober {VINSON & VINSON). 

VANGST 
Mijn iaatste ontmoeting met Phelsuma o. 
ornata was tevens de eerste keer dat deze 
dieren zelf, met de blote hand, werden 
gevangen. Het was augustus 1979, in 
Tombeau Bay, bij een gei'soleerd gelegen 
glooiend terrein achter een groep eenvou
dige huizen. Op solitaire of in groepjes 
staande aloe-achtige planten in een gras
veld zaten ze. Bij niet te grote pianten, 
waar het centrum met de hand is te be-

reiken, had de volgende taktiek sukses. 
Zie je een dier op een blad zitten, con
centreer je dan op dit exemplaar. Kom 
langzaam dichterbij tot het ornloopt naar 
de achterzijde van het blad. Voorzichtig de 
hand uitsteken en zeer snel om het blad 
heengrijpen, eventueei beide handen ge
bruiken. Het gemakkeiijkste is, wanneer 
je aan de andere kant iemand hebt staan die 
bet dier kan zien en aanwijst waar het zich 
bevindt. Meestal is de nieuwsgierige 
dorpsjeugd wei van de partij, al moet je 
wei eerst hun al te groot enthousiasme 
intomen. 
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Een speciaalaquarium voor de roodwangschild
pad ( Chrysemys scripta elegans) 
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Het terrarium: 
de totale lengte is 
220 em, de zandbak 
is 60 x 60cm, 
de kast om het filter 
60 x 60 x 60 em, 
de waterbak 
)()() X 60 X 70. 

INLEIDING 
Enige tijd geleden deed ik u allen kond van 
mijn beginnersperikelen en beloofde u een 
besehrijving te geven van mijn huidige bak 
en vooral van mijn biologiseh filter. Met 
de geestelijke steun van enkele roodwang
speeialisten ontwierp ik zo'n twee jaar ge
leden mijn speeiaalaquarium. 

EISEN VOOR EEN ROODW ANG
AQUARIUM 
-Zwemruimte, zowel in de lengte als in de 
diepte. Een roodwang houdt ervan te dui
ken en zieh op donkere plekken op te hou
den. Vandaar dat mijn bak, voor wat het 
zwemgedeelte betreft, I 00 em lang, 60 em 
breed en 45 em diep is. Anders dan bij 
enkele andere sehildpadsoorten het geval 
is, is de kans dat een roodwang verdrinkt 
in te diep water zeer gering en bij mijn zes 
bijna volwassen exemplaren (sehildlengte 
tussen de 12 en 20 em) zo goed als te 
verwaarlozen. 

-Een makkelijk toegankelijk, droog land
gedeelte. Naast de zwembak staat een bak 
van 60 x 60 em met daarin zo' n 10 em 
diepe laag zand. De overstap van de ene 
bak naar de andere wordt gemaakt via een 
overlappend stuk boomsehors, dat onder
steund .wordt door een pve-pijp. 
-Verliehting en verwarming. Boven de 
bakken hangen twee lampen van I 00 W 
elk. Die boven het landgedeelte is een 
persglaslamp (lekker warm) en boven het 
sehors hangt een ''huis-tuin-en-keuken'' 
gloeilamp. De verwarming van het water 
kan via een verwarmingselement geschie
den, maar de kamertemperatuur voldoet in 
de praktijk bij wat grotere exemplaren, 
indien toeht vermeden wordt, zonder 
meer. 
Ik heb de bak van boven open gelaten om 
de kosten te drukken, maar ook om besla
gen ruiten tegen te gaan, de luchtvochtig
heid in de kamer op te voeren en snel en 
gemakkelijk overal bij te kunnen. 
-Waterzuivering. Roodwangen zijn flinke 
vervuilers. De beste methode om het water 
zuiver te houden is het regelmatig (zo'n 
een maal in de week) geheel te verversen. 
Naast dat dit vrij prijzig is, leek het mij een 
iets te grate klus om mijn bak van zo'n 
slordige 270 liter water elke week leeg te 
hevelen of te pompen. Aansluiten op het 
riool is hiervoor een oplossing, doch in 
mijn situatie nog niet uitvoerbaar. Voor dit 
soort problemen is het biologisch filter een 
uitkomst. 

HET BIOLOGISCH FILTER 
Mijn praktiseh ingestelde echtgenote zag 
een dure en kwetsbare glazen bak voor een 
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filter niet zitten en kwam op de proppen 
met een lumineus en uiterst goedkoop 
idee: een plastic vuilnisbak (merk Curver). 
Het filterrnateriaal bestaat uit keramische 
pijpjes, daar bovenop brokjes lavasteen en 
een grote prop filterwatten bovenin. Om 
het grove vuil makkelijk te kunnen wegha
len, heb ik onder de twee hevelbuizen , die 
het water van de bak in de filter leiden, een 
vergiet met daarin filterwatten staan. 
Is de zaak na zo'n twee weken sterk ver
vuild, dan hoef ik aileen het vergiet uit de 
filter te halen, uit te Iaten Jekken, de wat
ten weggooien of uitspoelen, schone wat
ten erin te leggen en het vergiet weer op 
z' n plaats terug te zetten. Twee minuten 
werk, een kind kan de was doen. Aanvan
kelijk pompte een 250 liter Eheim het wa
ter via het filter terug in de bak, doch een 
tweetal stagnaties in de watertoevoer van 
het filter, met hetzelfde aantal overstro
mingen als gevolg (prachtig bruin plafond 
bij de benedenburen) noopten mij tot het 
zoeken naar een beveiliging. 

Die beveiliging vond ik door mijn eerste 
schildpaddenaquarium te benutten. Een 
pvc-pijp hevelt het gefilterde water over 
naar het bakje (30 x 20 x 20 em) en de zich 
ook in het bakje bevindende aanvoerslang 
van de pomp doet de rest. Mocht de aan
voer stagneren, dan verwerkt de pomp nog 
zo'n 10 a 15 liter water voor hij Iucht 
begint aan te zuigen. Bij een te !age water
stand houdt de hevelwerking n.l. vanzelf 
op. Een paar nieuwe Jagertjes in de pomp 
is toch goedkoper dan een overstroming op 
z'n tijd, nietwaar? 
De pomp heeft watten en kool in de filter
pot. De kool heb ik erin om het water te 
ontkleuren. 
Het behoeft verder geen betoog, dat in de 
buurt van water omzichtig moet worden 
omgesprongen met electriciteit. De zaak 
hangt dan ook hoog en droog in het kastje, 
dat om het filter is gebouwd. 

TENS LOTTE 
Het filter werkt vanaf november 1979 tot 
heden volkomen probleemloos, mede om
dat het water goed belucht wordt. De bak 
voldoet blijkbaar eveneens aan de eisen, 
want zondag 22 maartj.l. vond ik tot rnijn 
verbijStering en vreugde zestien eieren in 
het zand. 

SUMMARY 
Some aspects of the housing of red-eared sliders 
(Chrysemys scripta elegans) are discussed . The 
animals seem to thrive well when given enough 
room and warmth, clean water and a place 
outs ide the water, where they can rest and dry 
properly. 
Cleaning of the water was accomplished by 
using a biological filter. 

bak filter beveiliging pomp bak 
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Ervaringen ·met bet opkweken van jonge 
Corallus enydris cookii 

DE EERSTE WORP 
Mijn eerste ervaring met jonge dieren van 
C. e. cookii was het gevolg van de be val
ling van een, 4,5 maand daarvoor gekocht, 
vrouwtje. Aangezien ik toen nog geen 
mannetje had, was het dier in de natuur 
bevrucht. 
Tijdens de zwangerschap lag het dier zeer 
vaak te zonnen onder een paar spotjes. De 
zwangerschap verliep voorspoedig. 
In een oudere Lacerta jaargang was reeds 
een (mislukte) zwangerschap beschreven 
(FOEKEMA, 1974) waarbij de dieren deze 

mogelijkheid van zonnen niet hadden. 
Aangezien dit het enige belangrijke ver
schil was tussen beide verzorgingsme
thoden, denk ik, dat het zonnen van belang 
is voor een probleemloze zwangerschap. 
Er werden na verloop van tijd 8 jongen van 
elk 20 gram geboren. 
Het was uiterst frustrerend te proberen de 
diertjes op te fokken met nestmuisjes. 
Aangezien C. e. cookii zeer visueel is in
gesteld, zijn nestmuisjes verre van ideaal 
voer i. v.m. hun inactiviteit. Voeren uit de 
pincet leidde de dieren te veel af, en 
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Na twee maanden zo te hebben gesukkeld 
kwam ik op het idee springertjes (muisjes 
die net de ogen open hebben) te voeren, 
aangezien die vee! beweeglijker zijn dan 
nestmuisjes. 
Deze strategie had succes, zij het, dat 
slechts twee exemplaren behoorlijk uit
groeiden. 
De overige dieren waren waarschijnlijk a! 
te ver heen en slechts I exemplaar hiervan 
leefde Ianger dan een jaar, maar had een 
geweldige achterstand op de twee grotere 
exemplaren. 

DE TWEEDE WORP 
Op 27-9- '75 koch! ik een mannetje, dat aJ 
spoedig innig omstrengeld lag met een 
vrouwtje, dat ik toen 2 jaar had, en dat 
bijna twee meter lang was. Ze werd al 
gauw dikker en lag erg vee! te zonnen. 
Op 26-7-'76 wierp dit vrouwtje 19 jongen, 
waarvan er I verdronk in de waterbak. De 
diertjes wogen slechts 14 gram per stuk , en 
waren dan ook een stuk kleiner dan de 
jongen van de eerste worp. Desondanks 
besloot ik toch met springertjes te voeren, 
en dit ging werkelijk voorbeeldig. Hoewel 
de prooi naar verhouding erg groot was, 
leverde het inslikken geen enkel probleem 
op. Het enige nadeel was, dat ze meer 
springertjes wurgden dan opaten. Dit was 
het gevolg van het feit , dat ze door bewe
gingen van andere dieren (zowel muizen 
als boa's) werden afgeleid. M.i. is het het 
beste , de dieren apart op te fokken, zodat 
ze elkaar niet kunnen storen bij het eten, 
maar i. v.m. ruimte gebrek was ik hier zelf 
niet toe in staat. 
De dieren van deze worp groeiden snel op, 
maar i.v.m. militaire dienst in de zomer 
daaropvolgend zag ik mij genoodzaakt aJ 
mijn C. e. cookii weg te doen. 

CONCLUSIES 
M.i. is het voor de kweek met C.e. cookii 
noodzakelijk, dat de drachtige vrouwtjes 
zich onder een lamp o.i.d. flink kunnen 
opwarrnen. 
Jonge dieren, hoe klein ze ook zijn, kun
nen zonder aJ te vee! moeite worden ge
voerd met springertjes. 
Jonge dieren kunnen het beste apart wor
den opgefokt i .v.m. het feit dat ze zeer 
snel worden afgeleid, met name tijdens het 
eten. 
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Herpetologische waamemingen in de Ardeche 

lngezonden: maart 1981 

ALGEMEEN 
Eind juli brachten we onze vakantie door 
in Frankrijk nabij het plaatsje Grosspieres 
op de grens van Ardeche en Provence. De 
zon liet ons niet in de steek, wat de lucht
temperatuur overdag rond de 30° C liet 
schommelen . De streek in de buurt van de 
erg landelijk gelegen woning bestond 
voomamelijk uit zonovergoten heuvels, 
begroeid met kleine doomstruiken 
(garigue) en droge grassen. Door dit ge
bied stroomde een kleine beek die tijdens 
de zomer nauwelijks I m breed was en 20 -
30 em diep. Waterplanten tierden er welig 
en langs de oevers werden vooral grassen, 
riet en doomstruiken gevonden. We be
sloten deze beek intensief te onderzoeken 
en bezochten haar dagelijks een tot twee
maal gedurende de morgen of de avond. 

AMFIBIEEN 
Tijdens de talrijke tochten langs de beek 
werd in de eerste plaats de kleine groene 

kikker waargenomen (Rana lessonae). 
Deze dieren zaten meestal aan de grazige 
waterkant te zonnen en vielen slechts op 
wanneer ze met een karakteristiek 'plop' 
in het water verdwenen. Slechts een erg 
nauwkeurige determinatie kon hier duide
lijk maken dat we niet met Rana esculenta 
te doen hadden (grotere metatarsusknob
bel). Waar het water een diepte van ± 30 
em bereikte, werden overigens nog tal van 
dikkopjes gezien . Deze grijs-gemarmerde 
diertjes hadden een lengte van 3 - 4 em en 
kwamen steeds massaal voor. 
Op een zwoele avond troffen we op een 
hoop steenslag (deze lag op een afstand 
van 2 m van een drukbereden weg!) een 
enorme pad (Bufo bufo) aan in het 
schijnsel van onze lantaam. Het betrof een 
vrouwtjesdier dat de respectable lengte 
van 13 em had. 
Wanneer we 's avonds in de buurt van de 
beek vertoefden was de Iucht meestal ver
vuld van gekwaak. Door op dit gekwaak af 
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te gaan stootten we op verschillende man
netjesboomkikkers (Hyla meridionalis). 
Hoewel een enkel exemplaar in het water 
gevonden werd, konden we de meeste in 
de hoge doomstruiken waarnemen. Een 
drietal dieren werd meegenomen (allemaal 
mannetjes). 

REPTIELEN 
Tussen de grate hoeveelheden puin en lei
stenen , dicht bij de waning, werd voor het 
eerst de muurhagedis (Podarcis muralis) 
waargenomen. Het betrof een populatie 
die bestond uit erg kleine, bijna uniform 
gekleurde diertjes (van snuit tot anus ± 4 
em). Hoewel deze soort kennelijk vrij al
gemeen was, bleken ze tach erg schuw te 
zijn en ze verdwenen dan ook bij de minste 
beweging in de onderbegroeiing (o.a. wil
de thijm, laaggroeiende doomstruikjes 
enz.). 
Toen we tijdens de tweede dag van ons 
verblijf een geritsel in het gras nader 
onderzochten kregen we een glimp van 
een slangachig lichaam te zien. Eerst 
dachten we aan een hazelworrn maar de 
kleine rudimentaire pootjes en de snelheid 
waarrnee hij wegschoot toen we hem pro
beerden te vangen maakten al gauw dui
delijk dat het een hazelskink was (Chal
cides chalcides striatus). Later werden 
nog verschillende andere dieren waarge
nomen die zich aile tijdens de heetste uren 

van de dag in het vochtige gras op hielden. 
Tijdens een late wandeling 's avonds 
slaagden we er in om een ringslang (Natrix 
natrix helvetica) op te schrikken die 
waarschijnlijk aan de rand van de beek 
naar voedsel zocht. Het dier verdween 
ijlings onder een rotsblok. 
Een tweede slang werd opgemerkt toen we 
een bezoek brachten aan de naburige park
vijver. Hij zwom traag met de kop boven 
water om even later in het riet te ver
dwijnen. Het was echter duidelijk zicht
baar dat bij dit dier de gele ring achter de 
kop ontbrak terwijl die bij andere ring
slangen uit dit gebied duidelijk aanwezig 
was ( aangenomen werd dat het hier om een 
adderringslang, Natrix maura , ging). 
De vijfde dag werd nog een derde ring
slang (Natrix natrix helvetica) waargeno
men. Het dier lag op een uitgestrekt lei
steenplateau aan de rand van de beek te 
zonnen. Aanvankelijk maakte hij hele
maal geen aanstalten om te verdwijnen en 
hoewel hij luid siste toen we hem probeer
den op te pakken bleek hij verder niet 
agressief (aileen werd een stinkend secreet 
uit de anaalklieren uitgestoten). Hij had 
een totale lengte van 63 em. 
Ondanks de ruwe en vrijwel ongeschon
den natuur in de omgeving van de beek 
werd de smaragdhagedis (Lacerta viridis) 
er slechts weinig waargenomen . Deze 
dieren kwamen relatief talrijk voor op de 
zuidelijke 'dalwanden' van de beek maar 
werden overigens in de heuvels slechts 
sporadisch gezien. Aile dieren hadden een 
grootte van ± 40 em (er werd maar een 
juveniel exemplaar gezien!) en geen en
kele hagedis had een geregenereerde 
staart. Van afstand bleek het onmogelijk te 
zijn het verschil tussen de <:i' <:jlen de 6 6 te 
zien want beide hadden dezelfde gras
groene kleur en dezelfde azuurblauwe 
keel! Hoewel dit niet gemakkelijk was (de 
dieren verdwenen als we binnen een straal 
van I 0 m kwamen), slaagden we er toch in 
een paartje te vangen. Het 6 mat 39 em, het 
<:jl 41. 
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TERRARJUMERV ARlNG 
De volgende dieren werden uit Z-Frank
rijk meegebracht: drie boornkikkers, een 
ringslang en een paartje smaragdhagedis
sen. 
Na een behandeling met Neguvon werd de 
ringslang in een klein quarantaineterra
rium ondergebracht, (50x50x40), waarbij 
een poging gedaan werd de natuurlijke 
omgeving zo goed mogelijk nate bootsen . 
Ofschoon aanvankelijk erg schuw, gedijde 
de slang uitstekend en aanvaardde vlot aile 
aangeboden voedsel (vissen, stukjes vis). 
Na tien dagen vervelde hij voor de eerste 
maal. 
Het paartje smaragdhagedissen werd bij 
een vriend in een speciaalterrarium ge
plaatst (60x60x70). Ook hier werd ge
poogd het natuurlijke biotoop na te boot
sen. Op de bodem kwam een 10 em dikke 
laag zand, onder de 75 W spot werd een 
leisteenplateau geplaatst waarop de dieren 
konden zonnen en in de hoek werd een 
groot aantal klirnplanten (Hedera helix 
variegata) geplant. Hoewel het voedsel in 
het begin een probleem bood voor het 
vrouwtje ( dat duidelijk meer wantrouwend 
was dan het mannetje) aanvaardden beide 
na een tijdje grate hoeveelheden krekels, 
meelwormen en nestjonge muizen. Reeds 
in het begin werd de irnponeerhouding van 

deze dieren waargenomen: het omhoog
heffen van de kop bij het mannetje werd 
door het vrouwtje met een vlug pootjesge
trappel beantwoord. Hoewel de paring niet 
werd waargenomen, was het duidelijk dat 
het wijfje omstreeks begin februari zwan
ger was. De 22e februari was het de hele 
dag onrustig en woelde het hele terrarium 
door. 's Avonds werden 14 eieren in de 
hoek van het terrarium gevonden.Deze 
eieren werden ondergebracht in een 
"aquarium-broedbakje". 
De boomkikkers werden in een klein goed 
beplant terrarium ondergebracht (35x50x 
35) . Hoewel ze overdag erg passief sche
nen te zijn, Iieten ze toch geen enkele kans 
onbenut om een ·insect (varierend in 
grootte van een fruitvlieg tot een fikse 
bromvlieg) te verschalken. De kleur was 
afwisselend groen tot Iichtbruin. 

BESLUIT 
De volgende dieren werden dus opge
merkt: Lacerta viridis, Podarcis muralis, 
Natrix natrix, N. maura, Chalcides chal
cides, Rana lessonae, Bufo bufo, Hyla 
meridionalis. 

Het is duidelijk dat de verschillende op
gemerkte soorten ons een doorsneebeeld 
geven van de mediterrane amfibieen en 
reptielen fauna. Als totaalbeeld is het 
aantal soorten slechts aan de arme kant. 
Hierbij dient echter wei vermeld te worden 
dat enkel het gebiedje rondom de beek 
onderzocht werd. Zodoende is het voor de 
hand liggend dat dieren als Lacerta Lepida, 
Coluber of Elaphe die hier niet gezien 
werden ai dan niet talrijk in de ornliggende 
heuvels aan te treffen waren. 
Daar het zuiden (Z-Frankrijk, Spanje e. d.) 
voor de meeste liefhebbers nog gemakke
lijk te bereiken is, kan het wei interessant 
zijn om eens goed in de omgeving van uw 
camping, hotel of bungalow te gaan rond
neuzen. 
Misschien bemerkt u wei meer dan u zou 
denken! 
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Automatische lichtregeling voor het terrarium 

INLEIDING 
Hoewel men een artikeltje over een elec
tronische schakeling meer in een tijd
schrift voor electronica zou verwachten, 
zult u deze schakeling daarin tevergeefs 
zoeken, dit vanwege de zeer specifieke 
eigenschappen van de bier beschreven 
schakeling. Hierdoor zal deze waarschijn
lijk ook aileen toepassing vinden in de 
aquarium- en terrariumliethebberij. 

WAAROM 
Het mag zo langzamerhand bekend veron
dersteld worden dat Iicht, de intensiteit 
daarvan, de dag- en nachtcyclus en de 
kleur, van zeer grote betekenis zijn voor de 
voortplantingscyclus van dieren. Reptie
len en amfibieen die in een terrarium ge
huisvest zijn dat voor een deel van buiten 
Iicht ontvangt, planten zich vaker voort 
dan dieren dit dit contact moeten missen. 
Hoewellicht niet de enig bepalende factor 
in de voortplantingscyclus is, lijkt bet mij 
toch belangrijk deze factor in ons terrari
um zo optimaal mogelijk te regelen. 

TOESTANDNU 
De huidige lichtregeling in het terrarium 
bestaat veelal uit een aantal gloeilampen 
en TL-buizen die met behulp van een tijd
klok of met de hand geschakeld worden. 
Deze methode is verre van ideaal, omdat 
bij gebrui.k van een tijdklok de dieren soms 
bet gehele jaar door dezelfde lichtcyclus te 
verteren krijgen. Als de verlichting met de 
hand geregeld wordt, is de aan de dieren 
geboden belichtingsduur per dag zeer on
regelmatig. Groot nadeel is verder dat bet 
Iicht 's ochtends plotsklaps aan en 's 
avonds weer even plotseling uitgaat. 
V eel dieren reageren slecht op deze onna
tuurlijke lichtwisseling. Vissen kunnen 

van schrik tegen de ruiten van het aquari
um op zwemmen en sommige kikkersoor
ten schijnen zich zelfs letterlijk dood te 
schrikken door deze plotselinge lichtver
andering (pers. med. v. MEEUWEN). 

HOE HET ZOU MOETEN ZDN 
W aaraan moet een goede lichtbeheersing 
in het terrarium voldoen? 
1. de toegepaste lichtbronnen moeten een 
zo natuurgetrouw mogelijk lichtspectrum 
geven. 
2. de lichtintensiteit moet zo groot moge
lijk zijn. 
3. het Iicht moet 's ochtends en 's avonds 
langzaam in intensiteit veranderen zoals 
de lichtverandering in de natuur. 
4. de lichtcyclus moet aan seizoenveran
deringen onderhevig zijn. 
Dit laatste is vooral van groot belang ter 
stimulatie van de voortplanting. 
Door de dieren een natuurgetrouw licht
spectrum aan te bieden bereiken we dat de 
mannelijke dieren in de paartijd een pro
ductieve en potentievolle aanmaak van 
spermatozoiden hebben. Of U.V. ook in 
dit spectrum aanwezig moet zijn, is nog 
discutabel gezien bet niet geheel onge
vaarlijke karakter van U. V.. Ikzelf ge
bruik nooit U. V. in mijn terrarium. Lam
pen die aan onze eis voldoen zijn o.a. de 
plantenlampen van Philips en Osram en de 
TL-buizen met een indexcijfer boger dan 
85. Erg geschikt is TL-buis nummer 55 
(tegenwoordig nr. 54) van Philips. 
Om de lichtintensiteit, die in de natuur 
heerst, ook maar enigszins te benaderen, 
stuiten we op tal van praktische proble
men. Deze lichtintensiteit is zo groot dat 
we een groot aantallampen nodig hebben 
die weer veel te veel wannte afgeven. ~ 
wei in aanschaf als gebruik is d.it een nade-
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lige zaak voor bet huishoudboekje. Het 
gebruik van TL-buizen voor verlichting is 
altijd aan te bevelen daar die in vergelij
king met gloeilampen een boger lichtren
dement hebben. 
Aan de punten 3 en 4 is minder eenvoudig 
te voldoen. Gelukkig stelt de moderne 
electronica ons in staat om dit toch te reali
seren. Ik heb naar een voor ieder te begrij
pen systeem gezocht en gevonden. Het ligt 
voor de hand dat we voor bet grootste 
probleem, de seizoensveranderingen, oo
ze toevlucht nemen tot de in de natuur 
heersende lichtsterkteverschillen. Door de 
zon als informatiebron te gebruiken kun
nen we aan punten 3 en 4 op relatief een
voudige wijze voldoen. Critici onder u 
zullen stellen dat de natuurlijke lichtcyclus 
zoals die bier in Nederland heerst, aileen 
maar geschikt zou zijn voor inheemse dier
soorten. Gelukkig valt dit reuze mee; ik 
durf gerust te·stellen dat dieren uit Europa 
en Noord Amerika wei varen bij deze 
lichtcyclus. Zelfs dieren uit de tropen als 
Pythons planten zich frequenter voort on
der invloed van deze lichtcyclus. 
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DE SCHAKELING 
Het lijkt mij niet zinvol binnen bet bestek 
van dit artikel diep op bet hoe en waarom 
van deze schakeling in te gaan. Ik zal vol
staan bet principe ervan weer te geven. 
Een lichtafbankelijke weerstand (LDR) 
wordt zo geplaatst dat hij de Iichtverande
ringen buiten kan waarnemen. Door de 
LDR in een aangepaste triacschakeling 
(soort lichtdimmer) onder te brengen heb
ben we een prachtige electronische rege
laar voor onze terrariumverlichting. 
Een normale lichtdimmer is voor dit doel 
niet erg geschikt vanwege zijn slechte hys
teresis; hierdoor kunnen de lampen gaan 
flikkeren i.p. v. volledig te doven. Door nu 
wat extra componenten toe te voegen, een 
handjevol dioden en weerstanden, zijn we 
van dit probleem af. De verlichting wordt 
nu traploos aan de hand van de lichtveran
deringen buiten geregeld. 
Doordat de verlichting de lichtveranderin
gen buiten op de voet volgt, kan bet be
zwaar zijn, dat 's avonds al vroeg de terra
riumverlichting gedoofd is. Om dit op te 
vangen kunnen we met bet potmetertje 



ONDERDELEN 
Weerstanden. 
Rl - 100 ohm I 1.4 
Watt 
R2 - 68 Kohm I Y.t 
Watt 
R3 - 500 Kohm Ii
neaire potmeter I Y.t 
Watt 
R4 - 22 Kohm I Y.t 
Watt 
R5 - 1.5 Megohm 
trimmer I~ Watt 
R6 - 22 Kohm I 1.4 
Watt 
R7 - 15 Kohm I Y.t 
Wan 
R8 - I 0 Kohm I I 
Watt 
R9 - LOR (Philips 
bijv.). 

Condensators. (po
lyester) 
Cl - 47 nFI 400 
Volt 
C2 - 220 nf I 400 
Volt 
C3 - I 00 nF I 400 
Volt 
C4 - I 00 nf I 400 
Volt 
C5- 47 ... 100 nf I 
400 Volt. 

Halfgeleiders. 
Dl-4-IN4004 
05 - DIAC (bijna 
elk type is te ge
bruiken) 
D() - TRIAC. 600 
Volt, 6 Ampere 
(vragen om T0-220 
AB huisje) 

Diversen. 
Ll - ontstoorspoel 
(liefst een ringkem
spoel) 
Z I - zekering 6 
Ampere traag. 
Zekeringhouder. 
Kunststofkastje . 
3 meter netsnoer. 
Plastic kokertje om 
de LOR in te plaat
sen. 
Koellichaam voor 
TRIAC. 

(R3) de schakeling zo instellen dat 's 
avonds de verlichting op een laag pitje 
blijft branden; bij bet naar bed gaan wordt 
dan met de hand de verlichting geheel uit
gedraaid. De lange schemerperiode die we 
op deze wijze verkrijgen lijkt mij niet be
zwaarlijk voor de dieren daar bet in de 
natuur ook zelden volledig donker zai zijn. 
W aar we wei op moeten letten is dater een 
duidelijk verschil is in lichtintensiteit 's 
avonds en overdag. Dit verschil moet zo 
groot mogelijk zijn. 
Deze schakeling waar ook ter wereld toe
gepast zal aitijd over bet jaar genomen een 
gemiddelde daglengte van precies 12 uur 
geven. In Nederland zai in de winter de 
verlichting ± 8 uur en zomers ± 16 uur 
branden. 

BOUW 
De schakeling is opgebouwd uit goed ver
krijgbare onderdelen. De kosten zijn ± 45 
gulden per schakeling wat aitijd nog goed
koper is dan een tijdklok! 
De lichtgevoelige weerstand (LOR) wordt 
aan een lang electriciteitssnoer gemon
teerd, in een plastic kokertje geplaatst en 
aan de binnenkant van het venster gemon
teerd zo dat hij naar buiten ''kijkt'' om de 
lichtveranderingen waar te nemen. Licht 
van binnenshuis en van straatverlichting 
moeten natuurlijk zo min mogelijk op de 
LDR vaiien want deze bei'nvloeden de 
schakeling nadelig. De schakeling zelf 
brengen we onder in een goed isolerend 
kunststof kastje. We houden er te allen 
tijde rekening mee dat de gehele schake
ling onder netspanning staat en gebruiken 
dan ook aileen maar deugdelijke materia
len en isoleren ai1es goed. 
De maximaal toelaatbare belasting van de 
schakeling hangt aileen af van het type 
TRIAC dat we gebruiken. Een TRIAC van 
600 Volt en 6 Ampere is goed voor een 
belasting van 600 Watt. 
Hoewel de schakeling in de eerste plaats 
bedoeld is om gloeilampen te regelen, 
kunnen we hiermee met nog wat extra 

electrotechnische componenten ook zgn. 
starterloze TL-buizen regelen. Normaie 
TL-buizen zijn totaal ongeschikt en zullen 
aileen de schakeling kapot doen gaan. 
Over bet regelen van zgn. starterloze TL
buizen zal ik t.z.t., mits er voldoende be
langstelling voor is, wel berichten in dit 
blad. 

RESULT A TEN 
De bier beschreven schakeling pas ik zelf 
reeds jaren toe op mijn terraria met Py
thon, Chondropython, etc. Opvailend is 
dat de dieren in de avonduren een veel 
grotere activiteit ten toon spreiden dan 
voorheen, toen de verlichting de gehele 
avond op voile sterkte brandde. Geduren
de de winterperiode, wanneer de nachten 
lang zijn, wordt er regelmatig en met goed 
resultaat door mijn dieren gepaard. Dit 
laatste kan ook mede veroorzaakt worden 
door de verwarming die in mijn terrarium 
synchroon loopt met de verlichting. Naast 
duidelijke verschillen in lichtintensiteit is 
er ook verschil tussen dag en nachttempe
raturen in bet terrarium. 

W AARSCHUWING 
Tot slot nog een emstige waarschuwing. 
Omdat we bier te doen hebben met 220 
Volt netspanning en de meeste delen van 
de schakeling deze spanning voeren, moe
ten we altijd aile veiligheidsvoorschriften 
goed naieven ( anders laat u misschien bet 
Ieven). Alles goed isoleren en vingers en 
gereedschap uit de schakeling houden ais 
deze op bet lichtnet is aangesloten. Ook als 
de verlichting gedoofd is, staat er spanning 
op de gehele schakeling. Werkzaamheden 
aan bet lichtnet moeten overigens aitijd 
pas uitgevoerd worden ais bet lichtnet 
spanningloos is. 
DENK EROM DAT 220 VOLT LE
VENSGEV AARLIJK IS! 

SUMMARY 
An electronic device is presented to regulate day
length in the terrarium based on natural daylength 
with a light-dependent resistor as sensor. 
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BOEKBESPREKING. 

A HERPETOLOGICAL COOKBOOK I 
HOW TO COOK AMPHIBIANS AND 
REPTILES. 

E.A. LINER, 1978 
De titel van dit boek zal veel Lacerta-le
zers met afschuw en/of boos doen reage
ren: een handleiding om ooze huisdieren 
en studie-objecten te transfonneren tot 
hapklare brokken ... !? 
W aarschijnlijk is het het beste dit werk 
allereerst te zien en te beoordelen als een 
curiosum. We moeten dan evenwel niet 
vergeten dat vooral in de tropen de in
heemse bevolking al heel lang geleden 
ontdekte dat de door ons zo geliefde dieren 
niet aileen interessant zijn als studie-ob
ject, maar dat ze ook, mits gevild en verge
zeld van de juiste kruiden, een welkome 
gast op tafel zijn. 
Heel duidelijk stelt de auteur in zijn voor
woord, dat hij niet de bedoeling heeft een 
grootscheepse jacht op consumabele amfi
bieen en reptielen te ontketenen, maar dat 
dit hoek gezien moet worden als een verza
meling van 'crazy' recepten. Ook wijst hij 
op de wetten die tot taak hebben deze die
reo te beschermen. Het feit dat het hier een 
prive-uitgave betreft, die alleen bij de 
schrijver te bestellen is, zal de versprei
ding beperkt houden. De angst dat de A
merikaanse herpetofauna door het ver-

KREKELS 

schijnen van dit hoek ernstig te lijden zal 
krijgen onder de gevolgen van een toene
mende jacht omwille van culinaire rede
nen, lijkt mij dan ook ongegrond. 
De recepten vinden hun QOrsprong in ge
sprekken met koks van diverse pluimage 
en in kookbpeken, sommige zijn van de 
auteur zelf. De verde ling over de diergroe
pen is als volgt: 11 salamander-, 79 kik
ker-, 25 alligator-, 63 schildpad-, 6 hage
dis- en 6 slangrecepten.Het grote aantal 
kikker- en schildpadrecepten kan volgens 
de schrijver verklaard worden uit het feit 
dat juist deze dieren tegenwoordig op eni
ge schaal. voor consumptiedoeleinden 
worden gekweekt. De bereidingswijzen 
betreffen vrijwel uitsluitend in Noord- en 
Zuid-Amerika voorkomende dieren. De 
schrijver ziet dit (terecht) als een gebrek, 
hij doet dan ook een oproep aan allen die 
'herpetologische recepten' uit andere we
relddelen kennen die aan hem toe te stu
reo, zodat hij ze in een supplement kan 
uitbrengen. 
Overtuigd van de goede trouw van de au
teur (zelfherpetoloog) wil ik concluderend 
opmerken dat dit hoek niet zal misstaan op 
de boekenplank van hem of haar die ook 
interesse heeft voor de zijpaden van de 
herpetologie. 

T.J.J. de Boo. 

Krekels vinden het heel fijn om tussen eierdozen te kruipen. 
Twee in elkaar passende eierdozen geven de krekels net voldoende de ruimte om tussen 

Rhijnvis 
Feithstraat 42 m te kruipen. Als u nu deze eierdozen uit de kweek haalt en snel in een grote plastik zak 
1054 TZ Amsterdam (doorschijnend) uitschudt, kunt u met de hand heel gemakkelijk krekels uitzoeken. 


