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Tabel voor de klauwkikkers van het 
geslacht Xenopus 

IN LEIDING 
De klauwkikker (Xenopus spec.) is een be
kend terrarium/aquariumdier dat , ondanks 
deze bekendheid, niet echt een populair 
terrariumdier genoemd kan worden, wat 
wei aan zijn sobere kleuren zal liggen. 
Deze onpopulariteit is overigens geheel 
ten onrechte; de dieren zijn zeer eenvoudig 
te houden, zijn zeer levendig en hebben 
een interessant gedrag. De opfok van de 
g lasmeervalachtige larven is een belevenis 
op zich, en elke amfibieenliefhebber zou 
dit minstens een keer meegemaakt moeten 
hebben. 
Zijn echte populariteit dankt de klauw
kikker vooraJ aan zijn kwaliteiten als 
laboratoriumdier. Na op dit gebied een 
vliegende start gemaakt te hebben in het 
zwangerschapsonderzoek, wordt vooraJ 
X.laevis nog gebruikt ~oor een groot 
aantal richtingen in het biologisch onder
zoek: embryologie, anatomie, evolutieleer 
en genetica. VooraJ op de laatste twee 
punten heeft speciaaJ Xenopus ongekende 
mogelijkheden. Er zijn verschillende pas 
ontdekte soorten die een eigenaardig 
chromosomenpatroon blijken te hebben, 
en die waarschijnlijk zeer recent ontstaan 
zijn . 

De evolutie binnen het geslacht Xenopus 
heeft schijnbaar een nieuwe impuls ge
kregen, hierbij overigens mogelijk gehol
pen door de mens door b. v. het graven van 
kanalen waardoor afzonderlijke soorten 
met elkaar in contact konden komen en 
door de oecologie van rivieren en meren 
ingrijpend te wijzigen. Het duidelijkst 
wordt dit gedemonstreerd in Oeganda 
waar op dit moment niet minder dan zeven 
soorten bekend zijn. 
Zo schreef b. v. SYNGE in 1937 over het 
Bunyoni meer: ' In de avond is de Iucht vol 
gefluit en gekwetter, maar dit wordt niet 
veroorzaakt door kleine vogels , maar door 
ontelbare kikkers , die constant opduiken 
tussen de waterlelies die het meer om
zomen. Hoogst opmerkelijk was dat bij 
elke kikker die we vingen er een witte 
zwelling op de oogleden was, veroorzaakt 
door een parasitaire nematode worm. Dit 
verschijnsel is zover ik weet aileen bekend 
van Lake Bunyoni; het leidt zeker niet tot 
enige vermindering van het aantal kikkers, 
die zo algemeen zijn aJs ze maar kunnen' . 
Intussen zijn er in Lake Bunyoni roof
vissen uitgezet, (onder meer met aJs ar
gument dat de kikkers een onuitputtelijke 
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voedselbron voor de vissen zouden vor
men) en is X.bunyoniensis, de soort waar
over SYNGE schreef, zo goed als ver
dwenen, maar ... ; zijn plaats is bier in
genomen door een nieuwe soort. (zie 
FISCHBERG & KOBEL, 1978) 
Of deze soort beter hestand is tegen pre
datie door roofvissen, of dat de ooginfectie 
X .bunyoniensis alsnog de das heeft om
gedaan is niet duidelijk. Een feit is dat 
deze verdringing zich overal in Oeganda 
voordoet. 
lntussen is het de lezer wei duidelijk ge
worden dat er meer soorten klauwkikkers 
zijn dan aileen X.laevis. Ook hoeft men 
niet te denken dat klauwkikkers die onder 
de naam X.laevis aangeboden worden, dit 
ook werkelijk zijn. Vaak duiken soorten 
op als X.tropicalis, X.muelleri en X.bo
realis. Zelfs bleek een terrariumlietbebber 
in het bezit te zijn van twee X. wittei, be
paald niet de meest voor de hand liggende 
soort, maar gewoon gekocht bij een aqua
riumhandelaar als zijnde X.laevis! Wie 
weet welke soorten er nog meer onder ons 
huizen. 
Persoonlijk stel ik het erg op prijs te weteo 
welke soorten ik precies in de bak heb 
zitten, bovendien wanneer men een huwe
lijkspartner zoekt voor een van zijn dieren, 
dient men natuurlijk wei te weten van 
welke soort men nu een mannetje of een 
vrouwtje zoekt! Daarom ben ik de litera
tuur ingedoken om te proberen een bruik
bare determinatietabel samen te stellen. 
Het scheiden van de soorten is overigens 
een hele klus, de meeste soorten lijken 
zeer sterk op elkaar en zijn eigenlijk het 
best aan hun chromosomenaantal of hun 
roep te onderscheiden. Be ide methoden 
zijn voor ons amateurs niet of nauwelijks 
uitvoerbaar, dus moe ten we ons beperken 
tot de morfologische verschillen. 

HET GEBRUIK VAN DE TABEL 
De hiema volgende tabel is zeker geen 
gemakkelijke. Om tot een betrouwbaar 
resultaat te komen dient heel wat zorg
vuldig meet en telwerk verricht te worden, 

de gladheid en kracht van de dieren maakt 
dit er niet eenvoudiger op. Aile soorten 
lijken sterk op elkaar, het enige echt 
duidelijke kenmerk is het al of niet aan
wezig zijn van een klauw op de meta
tarsale knobbel (zie fig.), de zogenaamde 
metatarsale spoor. Andere punten waarop 
we moeten letten zijn: 
- Lengte van snuit tot anus. 
- Lengte van de achterpoot, gemeten van 
de anus langs de gestrekte achterpoot tot 
de punt van de 5e teen. Om de verhouding 
tot de lichaamslengte te bepalen, delen we 
de lichaamslengte door de zojuist gevon
den waarde. 
- Doorsnede oog; de verhouding hiervan 
tot de lichaamslengte berekenen we door 
de gevonden waarde te delen door de 
snuit-anus Iengle en dit met 100 te ver
menigvuldigen. De uitkomst is dan uitge
drukt in procenten. 
- Ooglid; bij de meeste soorten kan het 
onderste doorzichtige ooglid tot op of over 
de pupil doorgetrokken worden. Slechts 
bij X.tropicalis en mogelijk een verwante 
soort kan dit niet (zie fig. ). 
- Traanbuis; bij veel soorten is onder het 
oog een draadvormig aanhangsel te zien; 
de subocculaire tentakel. In feite is dit een 
verlengde traanbuis (zie fig.). 
- Laterale lijnorganen; over bet lichaam 
lopen diverse banen waarop korte streep
jes zichtbaar zijn, deze geven de indruk dat 
de afzonderlijke huidgedeelten van het 
dier met een ritssluiting aan elkaar be
vestigd zijn. Voor detenninatie zijn in 
deze tabel vooral de dorso-laterale en de 
circumorbitale lijnen (zie fig. ) van be
lang. Bepaling van bet aantal: links 
plus rechts gedeeld door 2. 
- Verspreiding; indien men met de her
komst van de dieren bekend· is, kan men 
met behulp van de verspreidingskaartjes al 
een groot aantal soorten uitschakelen. 
Helaas met dieren die uit de handel be
trokken zijn haast niet mogelijk. 

- Metatarsale spoor (middenvoetspoor) 
aanwezig, (zie fig. ) ............ 2 



rnedio-lateraal 

dorso-lateraal 

Fig. J 
Schema van een 
klauwkikker waar
op aangegeven de 
belangrijkste deter
minatie ken
merken. 

Fig.2 
Oogleden van 
X. tropicalis (links) 
en van de Jeden van 
het X. fraseri com
plex. (rechts) Naar 
PARKER 1936. 

Fig. 3 
Achterpoot van 
X. tropicalis M= 
meta tarsale spoor, 
I t/m 5 nummering 
van de tenen. 
Slecht!i de I e, 2e 
en 3e teen dragen 
sporen. Tekening 
naar een foto van 
LAURENS. 
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\ 
rnetatarsale spoor 

{.) onderste~C') 
~ooglid ~ 

~ traanb~s 

- Geen metatarsale spoor. In de meeste 
gevallen wei een duidelijke, soms bar-
de knobbel .................... 7 

2 - Snuit glad, traanbuis Ianger dan de 
helft van de doorsnede van bet oog .3 

- Snuit gepukkeld, gemiddelde lengte 
mannetjes 36 mm (max. 45 mm), 
vrouwtjes 50 mm (max. 65 mm). 
Kleur/tekening rug: donkerbruin tot 
zwart, soms donkere band in de nek of 
Iichte vlek tussen de ogen. Buik: wit 
tot geelgrijs. 
Traanbuis korter dan de helft van de 
doorsnede van bet oog. Oog zeer 
klein;± 31h% van de lichaamslengte. 
Onderste ooglid bedekt bet oog voor 
slechts een klein gedeelte. 16-23 
dorso-laterale lijnorganen, circumor
bitaal: 3-7. Verspreiding: Westafri-
kaans kustgebied ...... X. tropicalis 

3 - Oog middelmatig van grootte; 4-5% 
van de lichaamslengte. Onderste door 
zichtige ooglid bedekt bet oog voor de 
helft (zie fig.) ................ .4 

- Oog zeer klein; ± 31h% van de li
chaamslengte, onderste ooglid bedekt 
bet oog voor een klein gedeelte (zie 
fig.). 
In 1967 door KNOEPFFLER aan de 
hand van materiaal uit Gabon be
schreven als kruising tussen X.tropi
calis en X .fraseri. W aarschijnlijk 
toch een echte soort daar in bet labo
ratorium genoemde soorten niet 
kruisbaar bleken. 

4 - Volwassen dieren klein, mannetjes tot 
max. 43 mm, vrouwtjes tot max. 57 
mm. Kleur/tekening rug: vaak een 
donkere band in nek of tussen de 
ogen. Traanbuis duidelijk aanwezig. 
Minder dan 22 dorso-laterale lijn
organen. Bij bronstige mannetjes is 
bet zwart gepigmenteerde gedeelte 
beperkt tot de hele onderarm. Ver
spreiding: regenwoud gebieden van 
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Afrika. Xenopus fraseri complex, 
totdusver drie moeilijk te scheiden 
soorten beschreven ............ . 5 

- Volwassen dieren vrij groot, manne
tjes max. 66 mm, vrouwtjes max. 85 
nun. Kleur/tekening rug: Grote vrij
wel ronde donkere vlekken op een 
grijze, bruine of olijfkleurige onder
grond. Geen donkere band in de nek. 
Buik: vuilwit tot geel, soms Iicht
gevlekt. Traanbuis duidelijk aan
wezig. 23-28 dorso-laterale lijnorga
nen, 12-16 circumorbitaal. Bij bron- • 7 
stige mannetjes loopt het zwart gepig
menteerde gedeelte over de voor
poten door tot op de borst. Versprei-
ding: Ethiopie ............ X. clivii 

5 - Dorso-Iaterale lijnorganen meer dan 

troon. Vaak grijsbruine band in de 
nek. Bulle grijswit met enkele don
kere vlekken, dijen geelachtig met 
veel donkere vlekken. Aantal dorso
laterale lijnorganen gem. 19. Aantal 
circumorbitale lijnorganen groter 
(gem. II ,0) dan het aantal laterale 
lijnorganen op de onderkaak (gem. 
9,2). Slechts bekend uit de Semliki 
rivier in Oeganda 
............... X. ruwenzoriensis 

-Kleine dieren, max. 61 mm snuit
anus/anus-punt 5e teen = meer dan 
0,90 ......................... 8 

-Tot zeer grote dieren, max. 125 mm 
snuit-anus/anus punt 5e teen = minder 
dan 0,90 ..................... II 

16 .......................... 6 
-Lengte mannetjes max. 40 mm, 

vrouwtjes max. 54 mm. Kleur/teke
ning rug: grijs, goudgestippeld, enke
Ie donkere vlekken op rug en achter
poten. Buik: geel of vuilwit, donker 
gemarmerd. 

8 - Rugtekening zonder langwerpige, in
rijen gerangschikte vlekken. 
Traanbuis aanwezig, hoewel soms 

Aantal dorso-laterale lijnorganen 
minder dan 16 (gem. 14,4), circu
morbitaal gemiddeld 12,7 en op de 
onderkaak gem. II ,8. Verspreiding: 
Kameroen ............. . X.amieti 

6 - Lengte mannetjes max. 38 mm, 
vrouwtjes max. 50 mm. Kleur/teke
ning rug: grijsgroen of grijsbruin. 
Met in de nek een donkere band. 
Buik: gelig ofbruinig, soms met don
kere marmering. Aantal dorso-late
rale lijnorganen gem. 19. Aantal cir
cumorbitale lijnorganen kleiner in 
aantal (gem. 8,2) dan het aantallate
rale lijnorganen op de onderkaak 
(gem. II ,2) 
Verspreiding: Equatoriaal West-
Afrika ................ . X .Jraseri 

_ Lengte mannetjes max. 43 mm, 
vrouwtjes max. 57 mm. Kleur/teke
ning rug: grijs met iets donkerder pa-

verdwijnend klein .............. 9 
- Zeer kenmerkende in de lengte van het 

lichaam in rijen gerangschikte lang
werpige vlekken, doorlopend tot tus
sen de ogen. Lengte mannetjes max. 
42 nun, vrouwtjes max. 60 mm. 
Traanbuis ontbreekt. 20-24 dorso-late
rale lijnorganen, 12-15 circumorbi
tale. 
Verspreiding; Kaapstad, Stellenbosch 
(Zuid -Afrika). Met uitsterven be-
dreigde soort ............. . X.gi/li 

9 - Lengte mannetjes max. 48 mm, 
vrouwtjes max. 55 mm. Doorsnede 
oog minder dan 4, 7% van de lichaams
lengte (gem. 3,9). Afstand tussen de 
ogen minder dan II ,3% van de li
chaamslengte (gem. 6,0%). 
Kopvorm flessehalsvormig ...... I 0 

- Lengte mannetjes max. 45mm, 
tjes max. 61 mm. Kleur/tekening rug: 
gelijkmatig grijsgroen, olijfkleurig of 
geelgroen. Buik: geel tot haast rood. 
Soms loopt het donker van de rug door 
tot op de buik. Dorso-laterale lijn-
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organen gem. 20,6 in aantal. Door
snede oog meer dan 4% van de li
chaamslengte (gem. 4,5%). 
Afstand tussen de ogen meer dan 8% 
van de lichaamslengte (gem. 9,9%). 
Kopvonn afgerond. Verspreiding: 
Oeganda en oost-Zaire ..... X. wittei 
TINSLEY et al 1979 

10- Kleur/tekening rug: een mengsel van 
goud, brons-, of chocoladebruin. 
Donkere of Iichte vlek tussen de ogen, 
donkere band in de nek. Buik: creme 
met oranje/geel patroon. Dorso-late
rale lijnorganen gem. 23 in aantal. Af
stand tussen oogpupillen gem. 14,5% 
van de lichaamslengte. Verspreiding: 
Oeganda, Rwanda, oost-Zalre 
.................... X. vestitus 

- Kleur/tekening rug: Olijf- of dof cho
coladekleurig. Buik: fel geel of oranje. 
Dorso-laterale lijnorganen gem. 22 in 
aantal. Afstand tussen oogpupillen 
gem. 17,3% van de lichaamslengte. 
Verspreiding: Oeganda .... . X.spec. 
(zie FISCHBERG & KOBEL, 1978) 

II - Traanbuis minder dan de helft van de 
doorsnede van bet oog, bij volwassen 
dieren maximaal I nun lang ...... I 2 

- Traanbuis erg lang, minimaal de helft 
van de doorsnede van bet oog, bij 
volwassen dieren Ianger dan I mm. 
Lengte mannetjes max. 72 mm, 
vrouwtjes max. 90 mm (me.estal klei
ner). Kleur/tekening rug: grote don
kere, vaak iets groenige vlekken op 
een grijsgioene of bruine ondergrond. 
Buik: vuilwit of grijs, lichtgevlekt, 
dijen geel tot oranje. Dorso-laterale 
lijnorganen 22-27 in aantal, circu
morbitale I 0-14. Metatarsaalknobbel 
duidelijk uitstekend. Verspreiding: 
Savannegebieden van Senegal - Kru
gerpark (Zuid-Afrika) ... . X.muelleri 

I2-Lengte mannetjes max. 80 mm, 
vrouwtjes max. 125 mm. Vaak zeer 
veel kleiner. Traanbuis zeer klein 

(Ioupe!). Dorso-laterale l~jnorganen 

19-34, circumorbitale 11-18. Meta
tarsaalknobbel nauwelijks ontwik
keld of vlak. Verspreiding: Afrika be
zuiden de evenaar en Kameroen ... 13 

-Lengte mannetjes max. 65 mm, 
vrouwtjes max. 100 mm. Kleur/teke
ning rug: grote donkere vlekken op een 
grijsgroene of bruine ondergrond. 
Buik: vuilwit tot geel. Traanbuis dui
delijk zichtbaar. Metatarsaalknobbel 
duidelijk uitstekend. Dorso-laterale 
lijnorganen 23-30, circumorbitale 12-
17. 
Verspreiding: Kenia ..... . X.borealis 

13 - Dieren middelmatig groot, mannetjes 
max. 55 mm, vrouwtjes max. 85 mm. 
Buik vuilwit, geel tot oranje, vaak 
gevlekt ................. ." .... 14 

- Dieren zeer groot, mannetjes max. 80 
mm, vrouwtjes max. 125 nun. Kleur/ 
tekening rug: gevlekt of gemannerd 
op vrij Iichte ondergrond. Buik en 
dijep wit, zelden geel, meestal on
gevlekt. Aantal dorsolaterale lijn
organen 26-34. Circumorbitaal 14-
IS. Metatarsaalknobbel klein en af
gerond, maar duidelijk aanwezig. 
Verspreiding: Zuid-Afrika en gelso
leerd in Malawi .... X. laevis laevis 
DAUDIN I902 

14- Rug ongevlekt, of met kleine zwarte 
vlekjes. Metatarsaalknobbel klein tot 
zeer klein .. . X. laevis subspecies 15 
-Rug helder bruin met talrijke vrij 
grote donkere vlekken. Buik geel tot 
oranje, gewoonlijk zeer dicht ge
vlekt. Max. lengte 68 nun. Dorsola
terale Iijnorganen 21-25, circumorbi
tale I2-I5. 
Metatarsaalknobbel verdwijnend 
klein. Verspreiding: Oeganda (wordt 
verdrongen door X. wittei, X. vesttus 
en X.spec ........ X. bunyonie~is 

15-Kleur/tekening rug: vaak met kleine 
zwarte vlekjes, buik vuilwit, geel 
bruin tot oranje ............... 16 



Xenopus muelleri, 
duidelijk zijn de 
medio- en dorso
laterale lijnorganen 
zichtbaar. 
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- Lengte mannetjes max. 56 mm, 
vrouwtjes max. 78 mm. Kleur/teke
ning rug: grijs, olijfgroen tot bijna 
zwart. Buik wit, dijen geel/oranje 
met vele kleine donkere vlekjes. Dor
solaterale lijnorganen 19-28. Circum
orbitale 11-18. Verspreiding: 
Oeganda, Rwanda, noordoost-Za1re, 
west-Kenia, noordwest-Tanzania . . 
X./ . victorianus 

16- Lengte mannetjes max. 52 mm, 
vrouwtjes max . 66 mm. Dorsolate
rale lijnorganen 22-28, circumorbita
le 11-15. Metatarsaalknobbel klein en 
zacht. 
Lengte neusopening/afstand neusga
ten = 0,8-1,0. Verspreiding: Kame-
men ... ... .. ... . .X. f. sudanensis 

- Lengte mannetjes max. 65 mm, 
vrouwtjes max. 85 mm. Dorso1ater
ale lijnorganen 19-25, circumorbitale 
13-16. Metatarsaa1knobbel klein 
maar hard . Lengte neusopening/af
stand tussen neusgaten = 0,44-0,87 . 
Vaak paarse v1ekken op oranje buik. 
Verspreiding: Angola, Zambia, Tan-
zania ............... . X.l. petersi . 
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INLEIDING 
Toen ik enige tijd geleden te weten kwam 
dat bij hagedissen parthenogenese voor
komt, realiseerde ik me dat dit een aardig 
onderwerp zou kunnen zijn voor een 
artikel in Lacerta. Er is al vrij veel on
derzoek over dit onderwerp gedaan. Mij 
ontbreekt de tijd om aile bestaande lite
ratuur op dit gebied op te speuren, te lezen 
en aile aspekten te bespreken. Daarom 
beperk ik me tot die onderwerpen die mij 
voor terrariumhouders het interessantst 
lijken. Ik baseer mijn informatie vooral op 
de artikelen vam MASLIN ( 1971) en 
CUELLAR ( 1977). 
Ik heb geen enkele terrariumervaring met 
de hier genoemde zich parthenogenetisch 
voortplantende hagedissen en ook ben ik 
geen expert op het gebied van deze 
bijzondere vorm van voortplanting, zodat 
elke kritiek of aanvulling zeer welkom is. 

PARTHENOGENESE 
De meest bekende vorm van voortplanting 
is die waarbij een mannelijke zaadcel 
versmelt met een vrouwelijke eicel. Dit 
proces, waarbij ook de kemen der beide 
cellen versmelten, wordt de bevruchting 
genoemd en vormt tevens voor de eicel het 
startsein voor de ontwikkeling van het ei. 
Bij de meeste dieren, waaronder de mens, 
is een individu of'mannelijk of vrouwelijk, 
zodat er voor een bevruchting twee dieren 
van verschillend geslacht benodigd zijn. 
Er zijn nog andere vormen van voort
planting, maar ik noem deze, omdat het bij 
reptielen en amfibieen de meest voorko
mende is. 
Hagedissen die zich op de hierboven 
beschreven wijze voortplanten zal ik 
verder 'normale' hagedissen noemen. 
Parthenogenese is een bijzondere vorm 
van voortplanting waarbij de eicel zich 

ontwikkelt tot een volledig nieuw indi
vidu, zonder dat bevruchting heeft plaats
gevonden. Er treedt dus geen versmelting 
van zaadcel met eicel op. Hagedissen, die 
zich aldus, zonder bevruchting, voort
planten zal ik verder 'parthenogenetische' 
hagedissen noemen. 
Men zou geneigd zijn te denken dat bij 
dieren waarbij parthenog~nese voorkomt 
de mannetjes overbodig zijn. Dit hoeft 
echter niet altijd waar te zijn, waarover 
latermeer. 
Behalve bij vele microorganismen, insek
ten (b. v. wandelende tak, bladluis, bij), 
rondwormen en gelede wormen is parthe
nogenese ook aangetoond bij gewervelde 
dieren: beenvissen (Poecilia, Poeciliop
sis), salamanders (Ambystoma) en een 
aantal hagedissen (zie tabel I). 

PARTHENOGENESEBll 
HAGEDISSEN 
Zo rood 1930 viel het verschillende onder
zoekers op, dat zij van bepaalde soorten 
hagedissen uitsluitend vrouwtjes vonden. 
Dit bleek o.a. het geval te zijn bij de gekko 
Hemidactylus garnotti. Bij andere soor
ten, bv. Lacerta armeniaca, vond men wei 
mannetjes, maar de verhouding manne
tjes/vrouwtjes (sexratio) bedroeg 1/1000. 
Bij een zo scheve verhouding zouden de 
mannetjes nauwelijks een bijdrage in de 
voortplanting kunnen 1everen. Dit hoeft 
echter niet per se het v66rkomen van par
thenogenese te bewijzen. MASLIN ( 197 J) 
haalt een observatie van DUELMAN ( 1960) 
aan die bericht dat mannetjes van Cnemi
dophorus costatus zweifeli doodgaan na 
langdurige droogte. Zou men na zo' n mas
sale sterfte van mannetjes de sexratio be
paleo en bv. een waarde van I I 1000 vin
den, dan zou men makkelijk de (foutieve) 
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conclusie kunnen trekken dat men hier met 
een parthenogenetische populatie te 
maken heeft. Het is ook mogelijk dat een 
mannetje verschillende vrouwtjes be
vrucht. Er is nog een verschijnsel dat, 
samen met hierboven genoemde, een der
gelijk scheve verhouding der seksen zou 
kunnen verklaren. 
Het is bekend dat de vrouwtjes van som
mige dieren, waaronder reptielen, een 
spennareservoir hebben, waarin na de pa
ring spenna wordt opgeslagen. Er hoeft 
dan niet direkt een bevruchting plaats te 
vinden. De bevruchting(en) kunnen lange 
tijd na de paring plaatsvinen. Uit eigen 
ervaring heb ik aanwijzingen dat een der
gelijk reservoir bij Anolis cybores aan
wezig is, waarbij een bevruchting nog ca. 
vier maanden na de laatste paring kan 
plaatsvinden. In GRZIMEK (1973) vond ik 
een aanwijzing dat het vrouwtje van de 
slang Agkistrodon ha/ys een spennareser
voir heeft , waardoor nog na drie jaar 
bevruchting kan optreden. lets dergelijks 
zou ook gelden voor sommige ratel
s langen. Tensloue hoorde ik dat spenna
opslag ook schijnt voor te komen bij 
schildpadden van het geslacht Cuora 
(MUDDE, pers. med.). Tot zover het gevaar 
van verkeerde conclusies betreffende het 

voorkomen van parthenogenese aan de 
hand van een extreem scheve verhouding 
der seksen. 
Om te bewijzen dat er werkelijk sprake is 
van parthenogenese startte DAREVSKI in 
september 1956 een experiment met La
certa armeniaca. Daartoe had hij 30 
vrouwtjes verzameld, waarvan er 15 nog 
niet geslachtsrijp waren. Deze werden in 
een hok in de buitenlucht geplaatst, buiten 
het bereik van eventueel aanwezige 
mannetjes. Na overwintering werden door 
de overgebleven dieren, waaronder een 
aantal van de oorspronkelijk nog niet 
geslachtsrijpe exemplaren, eieren gelegd. 
Eind augustus 1956 kwamen hieruit 56 
jongen, het waren allemaal vrouwtjes. Dit 
experiment werd later door FREISE & 

MULLER herhaald en bevestigd. Ook heeft 
DAREVSKI in 1963 een kleine populatie 
bestaande uit 120 vrouwtjes van Lacerta 
saxicola overgebracht van Annenie naar 
een geschikt lijkende biotoop in de 
Oekralne. In dit gebied kwam Lacerta 
saxicola van nature niet voor. 
Na twee generaties, allemaal vrouwtjes, 
leek de kolonisatie succesvol te zijn ver
lopen. Er moet.hierdus wei sprake zijn van 
parthenogenetische voortplanting (MAS. 

LIN, 1971). 
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In tabel I wordt een opsomming gegeven 
van hagedissen waarvan wordt venneld 
dat zij zich parthenogenetisch kunnen 
voortplanten. Het hoeft niet zo te zijn dat 
de bier genoemde soorten zich uitslui
tend parthenogenetisch voortplanten. 
Cnemidophorus lemniscatus heeft bij
voorbeeld een veel groter verspreidings
gebied dan het in de tabel genoemde. In 
het grootste deel van zijn verspreidings
gebied plant de soort zich nonnaal voort, 
langs de Amazone-rivier komen echter po
pulaties voor die zich parthenogenetisch 
voortplanten. 

DE ROL VAN MANNETJES BIJ 
PARTHENOGENETISCHE 
VOORTPLANTING 
Hoewel van sommige soorten geen en van 
andere weinig mannetjes gevonden zijn, 
wil dit nog niet zeggen dat mannetjes geen 
enkele rol zouden kunnen spelen. Er werd 
al opgemerkt dat een aantal soorten beide 
typen van voortplanting kennen. 
Bij salamanders (Ambystoma) en vissen 
(Poecilia, Poeciliopsis) komt een speciale 
vorm van parthenogenese voor die wel
licht ook bij hagedissen aangetroffen zou 
kunnen worden, de zgn. gynogenese. Bij 
gynogenese vindt wei degelijk een paring 
plaats, de zaadcel prikt de eicel wei aan 
maar er vindt geen versmelting van cel
materiaal plaats. Hoewel er dus geen be
vruchting optreedt, wordt aan de eicel wei 
het startsein tot verdere ontwikkeling 
gegeven. Ook langs experimentele weg is 
het wei gelukt een eicel een kunstmatig 
startsein te geven door deze aan te prikken 
met een heel fijn naaldje (of ook wellangs 
chemische weg; red.). 
Overigens hoeft de paring niet te ge
schieden met een mannetje van dezelfde 
soort, het kan ook met een dier van een 
nauwverwante soort (MAYNARD SMITH, 
1978). Het is dus mogelijk dater hage
dissen zijn die zich weliswaar partheno
genetisch voortplanten maar die voor het 
startsein van de ei-ontwikkeling toch af
hankelijk zijn van een al of niet soort-

vreemde mannelijke zaadcel. Of gynoge
nese al is aangetoond bij hagedissen is mij 
niet bekend, d.w.z. ik heber geen lite
ratuur over kunnen vinden. 

ERFELUKE EIGENSCHAPPEN EN 
PARTHENOGENESE 
In het algemeen bevat de kern van iedere 
eel van een boger organisme een aantaJ 
chromosomen. Deze strukturen bevatten 
in chemische code de biologische infor
matie over aile eigenschappen en funkties 
van elk onderdeel van het organisme. 
Normaal gesproken is het totaal aantal 
chromosomen een even getal. Dat komt 
omdat elk chromosoom een 'dubbelgan
ger' heeft. Een dergelijk paar bestaat uit 
twee zgn. homologe chromosomen, die 
elk de informatie over dezelfde eigen
schappen en funk ties bevatten maar toch in 
uitwerking kunnen verschillen. Zo kan bij
voorbeeld op de ene helft van het chromo
somenpaar bloedgroep A gecodeerd staan 
terwijl op het andere, homologe, chromo
soom bloedgroep B is gecodeerd. Het aan
tal paren chromosomen wordt n genoemd, 
in totaal bevinden er zich in de kern van 
elke eel dus 2n chromosomen. Het aantal 
chromosomen (2n) verschilt per soort, het 
basisprincipe is echter hetzelfde. De mens 
bijvoorbeeld bezit per celkem 23 chromo
somenparen (2n=46), 23 chromosomen 
zijn afkomstig van de moeder en de 23 
homologe chromosomen komen van de 
vader. 
Bij een normale celdeling (mitose) worden 
aile chromosomen verdubbeld, waarbij de 
copieen eerlijk verdeeld worden over 
beide dochtercellen, waardoor deze het 
oorspronkelijke chromosomenaantal van 
2n dus hebben behouden. 
Bij de vorming van geslachtscellen (eicel
len en zaadcellen) vindt een speciale cel
deling plaats, de reduktiedeling (meiose). 
Bij deze celdeling vindt vooraf geen ver
dubbeling van de chromosomen plaats, de 
homologe chromosomenparen worden ge
scheiden, de ene helft gaat naar de ene 
dochtercel, de andere (homologe) helft 
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naar de andere. 
Elke dochtercel bevat dan slechts de helft 
(n) van het aantal chromosomen van de 
moedercel, maar de informatie over aile 
eigenschappen en funkties van het orga
nisme is toch in zijn geheel aanwezig, zij 
het in enkelvoud. 
(De hierboven geschetste voorstelling van 
de celdeling is sterk vereenvoudigd, en 
daardoor niet geheel correct, weergege
ven. In het gegeven verband wilde ik 
echter niet dieper op de celdeling ingaan 
om de zaak niet nodeloos ingewikkeld te 
maken). 
Bij de versmelting van eicel en zaadcel 
(bevruchting), die elk n chromosomen 
bevatten, wordt het oorspronkelijke aantal 
2n chromosomen hersteld: n + n = 2n. B ij 
parthenogenetische hagedissen vindt geen 
bevruchting plaats en zou het aantal 
chromosomen bij de nakomelingen steeds 
kleiner worden, immers het aantal zou 
tijdens de reduktiedeling gehalveerd wor
den maar niet weer hersteld door een be
vruchting. Het is duidelijk dat dit niet lang 
goed kan gaan, want het minimum aantal 
chromosomen dat aile informatie voor het 
funktioneren van een organisme bevat 
bedraagt n. Met minder dan n chromo
somen gaat het niet. Het is lang een raadsel 
geweest en verschillende theorieen zijn 
bedacht. De volgende lijkt echter, wat be
treft hagedissen, de juiste te zijn. 
In de eel waaruit de eicellen ontstaan 
wordt het aantal chromosomen voor de 
reduktiedeling verdubbeld (premeiotische 
verdubbeling), het totaal aantal chromo
somen per celkem bedraagt dan dus 4n. 
Daama vindt de reduktiedeling plaats 
waarbij de dochtercellen elk 2n chromo
somen bevatten. Uit een dochtercel ont
wikkelt zich dan direkt, zonder versmel
ting met de kern van een zaadcel, een 
individu dat in aile cellen het normale 
aantal van 2n chromosomen bezit. 
(MAYNARDSMITH. 1978). 
Uit het volgende mag blijken dat dit een 
zeer vereenvoudigde weergave van de 
werkelijkheid is. Parthenogenetische 

hagedissen zijn vaak niet diploid (2n 
chromosomen per eel), maar triploid (3n 
chromosomen). Hoe deze triploidie ont
staat is nog niet geheel bekend. Op grond 
van het feit dat een populatie hagedissen 
triploid is, veronderstelt men tegenwoor
dig zelfs zonder preciezere gegevens al dat 
deze zich parthenogenetisch voortplant. 
Overigens zijn er ook organismen, vooral 
micro-organismen, die zich parthenoge
netisch voortplanten en slechts haploid 
zijn (n chromosQmen per eel). 

OECOLOGIE VAN 
PARTHENOGENETISCHE 
HAGEDISSEN 
Het is moeilijk om heel algemeen iets te 
zeggen over de oecologie van partheno
genetische hageQissen. Cnemidophorus
soorten komen vooral voor in hete woes
tijngebieden, terwijl de genoemde 
Lacerta-soorten in het, vaak koele, hoog
gebergte voorkomen. 
Toch zijn er in grote lijnen wei overeen
komsten. De informatie in dit hoofdstukje 
heb ik voomamelijk ontleend aan 
CUELLAR (1977). Opvallend is dat deze 
hagedissen vaak voorkomen in min of 
meer gei·soleerde biotopen, waarin vaak in 
korte tijd grote milieuveranderingen kun
nen optreden. Dergelijke plaatsen zijn 
eilanden, open plekken of juist zeer dicht 
begroeide plekken in het regenwoud, hete 
woestijnen, en dergelijke. Oat deze hage
dissen juist op die plaatsen vookomen 
wordt mogelijk door de volgende theorie 

· verklaard. 
Men gaat ervan uit dat populaties van 
normale hagedissen over het algemeen 
bevoordeeld zijn t.o. v parthenogenetische 
populaties. 
Normale populaties zouden, doordat 
steeds weer menging optreedt van de 
erfelijke eigenschappen (van vader en 
moeder), meer variatie in eigenschappe·n 

· hebben. Met andere woorden: een veran
dering in het milieu hoeft voor de popu
latie geen desastreuze gevolgen te hebben, 
er zijn altijd wei een paar individuen bij die 



nadeel van de parthenogenetische voort
planting; men neemt aan dat nonnale 
populaties 'meer kunnen hebben' dan 
parthenogenetische. Er is echter ook een 
keerzijde. 

Enkele soorten 
parthenogenetische 
hagedissen. 

juist de goede eigenschappen bezitten om 
de veranderde situatie te overleven en 
aldus het voortbestaan van de populatie te 
garanderen. Een parthenogenetische po
pulatie daarentegen kan in principe afkom
stig zijn van een individu. Daardoor heb
ben aile hagedissen uit die populatie na
genoeg dezelfde eigenschappen. Een ver
andering in het milieu die dodelijk is voor 
een individu of die bijvoorbeeld de voort
planting van zo'n dier remt, heeft dat 
negatieve eff~kt dan in principe op aile 
dieren van de populatie. Hierin zit dus het 

Bij beide vormen van voortplanting is een 
minimum tijd per jaar nodig om de 'cirkel' 
rond te maken. Bij parthenogenetische 
hagedissen is die tijd nodig voor het leggen 
van eieren, het uitkomen ervan en de ont
wikkeling van de jongen tot geslachtsrijpe 
dieren. Datzelfde geldt natuurlijk voor 
nonnale hagedissen, maar die hebben 
meer tijd nodig. Er moet ook nog een 
partner gezocht worden en een paring 
plaatsvinden, pas daarna kunnen de eieren 
tot ontwikkeling komen. De minimumtijd 
voor het bereiken van de volgende gene
ratie is bij parthenogenetische hagedissen 
dus korter. Hierin ligt de verklaring voor 
het voorkomen van deze dieren op moei
lijke plaatsen als bijvoorbeeld het hoogge
bergte. Hier zijn de zomers over het 
algemeen kort. Het is nu denkbaar dat de 
zomerperiode daar te kort is voor een 
nonnale populatie hagedissen om een 
volgende generatie te krijgen, terwijl een 
parthenogenetische soort daar wei net 

Familie 
Tejidae 

Lacertidae 

Xantusidae 

Geckonidae 

lguanidae 

Agamidae 

Soort Leefgebied (Bron) 
Gymnophthalmus undenvoodii Trinidad, Barbados (4) 
Cnemidophoruscozumela Yucatan (Mexico) (4) 

C. rodecki (2) 
C. lemniscatus Langs Amazone ( 4) 

C. velox New Mexico (USA) 
Texas (USA) en 
Chihuahua (Mexico) (4) 

(4) 

(4) 

(4j 

(4) 

C. exsanguis 
C. tesse/atus 
C. uniparens (=inornatus) 
C. neomexicanus (=perplexus) 
C. opatae 
C. sonorae 
C. flagellicaudus 
Leposoma pericarinatum 

Lacerta armeniaca 

L. rostombekovi 
L. dahli 
L. unisexualis 
L. uzzel/i 

Lepidophyma jlamimaculatum 

Lepidodactylus lugubris 

Hemidactylus garnotti 
Gehyra variegata ogawasari
simae 

Basiliscus basiliscus 

als C. velox 

Zuid-Arizona (USA) (4) 

Noord-Sonora (Mex) (4) 

Chihuahua (Mex) (4) 

Guyana (2) 

Annenie(Z.W. Rus- genoeg tijd voor zou hebben. Op deze 
land) (2) wijze zou bet voorkomen van parthenoge

N-OTurkije 

Costa Rica 

Eilanden Grote
Oceaan 

(2) netische Lacerta-soorten in Annenie 
<
2

> kunnen worden verklaard. 
(2) 
(J) Een dergelijk verhaal gaat op voor Cne-

midophorus lemniscatus, waarvan langs 
(4) de Amazone parthenogenetische popula

ties voorkomen. Op die plaatsen treedt de 
<2> Amazone regelmatig buiten haar oevers, 

grote gebieden worden dan overstroomd. 
Hierdoor worden de meeste dieren uit die 
populatie gedood. De enkele dieren echter Bonin eilanden (Jap.) (4) 

Colombia 
(I) die overblijven kunnen de populatie in 

korte tijd weer opbouwen voor de vol
gende overstroming. Leio/epis belliana (=L. triploida)Z.O: Azie (Maleisie) (4) 

Chamaeleonidae Brookesia spectrum affinis Congo (lturiwoud) 
In de woestijnen is juist de wat vochtiger 

<4> periode, noodzakelijk voor de ontwikke-
~------------------------------------------------------------------------------------~ 

(l)=Bohme (1975) 
(2)=Cuellar ( 1977) 
(3)=Darevski en Danieljan (1977) 
(4)=Maslin (1971) 

ling van de eieren, bijzonder kort maar 
mogelijk net lang genoeg voor partheno
genetische hagedissen. 
Het voorkomen van parthenogenetische 
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unisexual is. 
Foto: 
LANGERWERF. 

hagedissen op zulke gei"soleerde plaatsen 
als e ilanden probeert men op een andere 
manier te verklaren. De milieuomstandig
heden zijn hier vaak vrij constant. Er is dus 
geen sprake van een voor de voortplanting 
gunstige periode, die voor nonnale hage
dissen a! dan niet te kort zou zijn, zoals in 
bovengenoemde gevallen. Hier gaat men 
ervan uit dat een aantal hagedissen ooit 
eens die plaats bereikten en daar een ' lege 
plaats' aantroffen. Bij gebrek aan concur
rentie kon zich zo een stabiele populatie 
ontwikkelen en handhaven. 
Parthenogenetische hagedissen zouden 
bovendien nog in het voordeel zijn t. o.v. 
nonnale bij de kolonisatie van een nieuw 
woongebied. Gesteld dat beide typen 
hagedissen tegelijk een nieuw woongebied 
trachten te koloniseren, dan zoudcn de 
parthenogenetische dieren meer kans heb
ben op het tot stand brengen van een 
stabie le populatie, omdat zij daar veel 
minder tijd voor nodig hebben. Er vindt als 
het ware geen 'energieverspilling aan 
mannetjes ' plaats. 
In het bovenstaande zijn een aantal voor
en nadelen van parthenogenese naar voren 
gekomen, kort samengevat: . 
Voordelen van parthenogenese: 
- een nieuw woongebied kan snel gekolo-

niseerd worden, theoretisch zelfs door 
een exemplaar; 

- geen energieverspilling aan mannetjes, 
ieder vrouwtje hoeft netto slechts een 
vruchtbare nakomeling te produceren 
om de populatie op peil te houden; 

- geen tijdverspilling met het zoeken naar 
een sexuele partner; 

- gebieden met een korte voor voortplan
ting gunstige tijd kunnen worden 
bewoond: 

Nadelen van parthenogenese: 
- grotere kwetsbaarheid van de populatie 

bij veranderingen in het milieu; 
- erfelijke afwijkingen komen sneller tot 

uiting (soms kan dit echter een voordeel 
zijn indien de afwijking een gunstige is). 

De in dit hoofdstuk behandelde theorieen 
zijn niet meer dan dat. Ze zijn niet be
wezen, je moet er dus in geloven. Zelf zie 
ik er wei wat in, maar misschien heeft 
iemand anders wei net zo goed klinkende 
theorieen, die precies het tegengestelde 
beweren. Misschien wat vooreen volgend 
art ike!? 

PARTHENOGENETISCHE 
HAGEDISSEN IN HET TERRARIUM 
Zoals ik al aan het begin opmerkte heb ik 
geen enkele ervaring met de hier genoem
de parthenogenetische hagedissen en kan 
ik omtrent de verzorg ing in gevangen
schap slehts g issen. Ieder dier heeft na
tuurlijk zijn eigen specifieke milieu-eisen. 
lk denk dat parthenogenetische hagedissen 
wat moeilijker te houden zijn, aangezien 
ze vaak uit wat extreme milieus komen. 
Met 'houden' bedoel ik dan niet aileen in 
Ieven houden maar vooral gezond houden 
en het liefst ennee kweken. Oat Iaatste 
klinkt eenvoudiger dan het waarschijnlijk 
zal zijn . Ten eerste zou men te maken 
kunnen hebben met een gynogenetische 
soort . In dat geval zijn er dus ook man
netjes, misschien zelfs van een andere 
soort, nodig. Ten tweede zijn cr aanwij
zingen dat parthenogenetische hagedissen 
(m.n. Cnemidophorus) een minimum po
pulatiedichtheid nodig hebben om tot 
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voortplanting over te gaan. Is de dichtheid 
te laag, dan is er te weinig (oog?) contact 
en gaan de dieren op zoek naar andere 
dieren en komen niet aan het leggen van 
eieren toe (MASLIN,1971). Om te kweken 
met deze dieren moet je dus mogelijk een 
minimumaantal hebben. Het kweken met 
een dier is misschien niet mogelijk. 
Qverigens is het B. LANGERWERF uit 
Waspik gelukt om te kweken met Lacerta 
unisexualis, waarvan aileen vrouwtjes 
bekend zijn . Hij vertelde me dat hij altijd 
drie dieren in een terrarium bij elkaar 
houdt om het probleem van de minirrium
dichtheid op te ·lossen. Het kweken met 
sommige parthenogenetische hagedissen 
in gevangenschap is dus wei mogelijk. 
Makkelijke dieren lijken mij het echter 
niet, hoewel je dat in eerste instantie wei 
geneigd bent te denken. 

BESLUIT 
lk hoop dat ik bij een aantal lezers in
teresse heb opgewekt om meer te weten te 
komen over hagedissen die zich partheno
genetisch voortplanten. lk zou op deze 
plaats ook iedereen willen bedanken die 
mij door aanwijzingen en opbouwende 
kritiek hebben geholpen. 

SUMMARY 
This article deals with lizards who reproduce par
thenogenetically. Parthenogenesis is a fonn of re
production, in which the ovum dcvelopes to a new 
intact individual without being fertilized. This fonn 

of reproduction is known to exist for severdl species 
of lizards. Though there is no evidence for it, it is 
possible that some species have a special fonn of 
parthenogenesis, known as gynogenesis. In this 
special case a copulation takes place. but the ovum is 
not fertilized. A spenn only touches the ovum to 
initiate the division of the ovum. . 
The ovum in parthenogenetic lizards is fonned by 
meiosis, as is the case in nonnally reproducing 
lizards. To maintain the right number of chromo
somes it is most likely that there is a premeiotic 
doubling of the chromosomes. 
In general parthenogenetic lizards live in isolated 
places. or in places where there is a very short period 
fit for reproduction (or in places which are a com
bination of those). Though Lacerta mzisexua/is is 
kept in a terrarium succesfully (and bred with) it is 
assumed that. in general , it is difficult to keep parthe
nogenetic lizards in a terrarium. 
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Het vangen van kikkers voor de consumptie 
op west Java 

lngezonden: mei 1982 

In de residentie Cirebon op west Java 
betekent het vangen van kikkers voor de 
consumptie een bestaansmogelijkheid 
voor de veelal straatanne bevolking. De 
vanggebieden zijn de uitgestrekte sawah's 
(rijstvelden) in de omgeving van de steden 
Majalengka, Kuningen, Cilimus, Kadi
paten, Arjawingangun en Rajagaluh. 
De vangers onderscheiden twee soorten 
eetbare kikkers, de rijstveldkikker, Katak 
Sawah en de steenkikker, Katak Saklon of 
Katak Batu. De wetenschappelijke namen 
voor de diertjes zijn Rana cancrivora en 
Rana macrodon. 
De rijstveldkikker wordt vooral aangetrof
fen in de sawah 's op de Iaagvlakte, het 
meest in de regentijd (oktober t/m april). 
De steenkikker schijnt aileen voor te 
komen in de bevloeide sawah's op de 
berghellingen en wordt het meest 
gevangen in de droge tijd (april t/m 
oktober). Beide soorten bereiken een 
Iengte van ongeveer 20 em. 
Men zoekt de kikkers 's nachts op met 
behulp van carbid lantaams. Met de hand 
of met een schepnet worden ze gevangen 
en verzameld in Speciale, van bamboe 

gemaakte, kikkennanden_ Er is een 
ci lindervonnig model dat Koran wordt 
genoemd en een afgeplat model , de 
Kembu _ De vangst blijkt het Iucratiefst de 
twaalf a veertien dagen rond nieuwe maan. 
De dieren zitten dan op hetland. Bij voile 
maan verschuilen ze zich in het water of in 
de rijstaanplant. 
Bij de kikkeropkopers worden de rijst
veldkikkers onthoofd, gevild, naar grootte 
gesorteerd en in stukken gesneden om in 
het ijs te worden opgeslagen voor de 
uitvoer naar Singapore, Japan en 
Frankrijk, maar ook naar Nederland, de 
Verenigde Staten en Canada. De steen
kikkers, waarvan het vlees tamelijk week 
schijnt te zijn, worden levend verhandeld 
en vooral afgenomen door Chinese 
restaurants in de grote steden en ook wei 
Ievend uitgevoerd naar Singapore. 
Over het effect van deze vangsten op de 
kikkerpopulatie is mij niets bekend, maar 
er moeten in de steden en dorpjes in 
Cirebon honderden kikkervangers actief 
zijn . Ze opereren meestal in groepjes van 
vij f man, die tijdens de beste vangperiode 
per avond 2-3 kg rijstveldkikkers en Yl -1 
kg steenkikkers vangen. Voor een kg 
rijstveldkikkers krijgt de vanger ongeveer 
225 Rp . (ongeveer 3 kwartjes in Neder
landsgeld) en voor een kg steenkikkers ca. 
650 Rp. (j 2,-). 
Voor het verwerken van de gevangen 
.kikkers neemt de kikkeropkoper drie a vier 
hulpkrachten in dienst, die in het hoog
seizoen per dag tot 200 kg kikkers 
verwerken en daannee 750 tot I 000 Rp. 
(ca. f 3,-) per dag verdienen, ongeveer 
het uiterste bestaansminimum voor een 
gezin met kinderen. 
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De geboorte en het opkweken van Cordylus 
jonesi (de dwerggordelstaart) 

Ingezonden: januari 1981 

HET MOEDERDIER 
Op 18 oktober 1977 kreeg ik een paartje 
Cordylus jonesi in m 'n bezit, waarvan bet 
vrouwtje draebtig bleek te zijn. 
Het vrouwtje mat 10 em en ik zette baar 
apart in een klein terrarium ('60x30x30). 
Op de bodem hiervan lag een 5 em dikke 
laag seherp zand en enige stukjes flag
stone. Het bakje werd verwannd en ver
lieht met een gloeilamp van 60 watt. Oat 
braebt de temperatuur gemiddeld rond de 
29°C. Twee maal in de week werd bet 
vrouwtje gedurende een minuut met een 
U. V. lamp bestraald, vanaf een meter 
afstand. Door bet drinkwater deed ik om 
de paar dagen een paar druppels Pet-aid. 
Het voedsel bestrooide ik met bet kalk
preparaat Salvatine. Twee maal in de week 
werd bet terrarium besproeid met lauw 
water. 

DEGEBOORTE 
Onderwijl werd bet vrouwtje steeds dikker 
en op 15 november werd bet eerste jong 
geboren. Ik zag bet die middagdoor de bak 
rennen. Het vrouwtje was er niet magerder 
op geworden. 
Het jonge gordelstaartje was 4 em lang. Ik 
plaatste bet in een ander, eveneens ver
warmd, bakje en bet diertje at dezelfde 
avond al enige enebytreeen. Het dracbtige 
vrouwtje gedroeg zieb vrij rustig; ze kon 
uren aehtereen stilliggen. De volgende dag 
at ze niet maar dronk wei veel. Twee 
dagen later, rood de middag, zag ik bet 
vrouwtje met haar liebaam sehokken en 
persen. Ongeveer een uur later was bet 
tweede jong ter wereld gekomen. 
Twee minuten bleef bet kleintje roerloos 
liggen, toen begon bet door bet terrarium 
te rennen. Vijf minuten later werd bet 

derde jong op dezelfde wijze geboren. Het 
had iets meer tijd nodig. 
Ik vond de jongen vrij groot in verhouding 
tot hun moeder. Deze zal aan de bouw en 
de geboorte van de diertjes heel wat werk 
hebben gehad. 

DEOPFOK 
De drie jongen kwamen nu in bet terrarium 
waarin tot dan bet moederdier had ge
zeten. Dit terrarium was wei eerst ontsmet 
met Neguvon en voorzien ·van een nieuwe 
zandlaag. De stenen heb ik, om de kon
trole te vergemakkelijken maar aehter
wege gelaten. Regelmatig namen de die
reo een bad in bet waterbakje en raakten 
daama helemaal onder het zand. Daarvan 
ondervonden ze echter geen ziehtbaar na
deel en ik beb me daarover dan ook niet erg 
bezorgd gemaakt. 
De kleine gordelstaartjes aten al de eerste 
dag na de geboorte enige vliegemaden. 
Het jongste dier kon eebter niet met z' n 
oudere broertjes meekomen. De tweede 
dag heb ik ze een U. V. bestraling van een 
kwart -minuut gegeven van een meter 
afstand. Ze aten toen ook enige natge
maakte Afrikaanse buisvliegen. De eerst
geborene bleek de grootste eetlust te beb
ben. Na twee weken waren de gordel
staartjes al aanmerkelijk gegroeid. 
Nog steeds kregen ze boofdzakelijk maden 
(met toevoeging van kalk en vitaminen) te 
eten. a wilden nu ook meelwormpjes 
eten. Kleine spinnetjes, die ik ze aanbood, 
werden eehter geweigerd. 
Na een week of vijf had het kleinste jong 
een groot deel van z'n groeiaebterstand 
ingehaald. Z'n liehaamsomvang was aar
dig toegenomen en ook in de lengte was er 
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weinig verschil meer met de anderen te 
zien. In die tijd werden er ook al wat 
onderlinge vechtpartijtjes gehouden. 
Half januari waren de dieren 6 em lang en 
konden in een grater woestijnterrarium 
worden geplaatst. Een jaar later heb ik ze 
aan andere liefhebbers overgedaan. 

SUMMARY 
A couple of Cordylus jonesi was obtained. The 
female turned out to be pregnant. Three young were 
born with a length of about4 em. 
On a diet of insects they grew to about 6 em in two 
months. 

EEN "VOEDERSTOK" VOOR TERRARIUMDIEREN. 

Met deze tip wil ik beschrijven, hoe men eenvoudig een "voederstok" voor reptielen en 
amfibieen kan maken. Men heeft hiervooreen dun houten stokje nodig van ongeveer I a 
2 em in omtrek. De lengte hiervan kan men beter zelf bepalen, maar men moet 40 em 
toch als minimum in acht nemen. Aan een uiteinde wordt met een scherp mes een snee 
van± 12 em diep gemaakt. Vervolgens maakt men de snee aan het uiteinde weerdicht 
d.m. v. een schuitbaar stukje plakband, dat in een ring om de twee helften heen zit. Men 
kan dit ringetje schuitbaar maken, door het plakband zo aan te brengen, dat de plakkende 
zijde niet tegen het bout aan zit. 
Als het ringetje naar achter schuift kan men tussen de twee helften van het hout een 
voedseldier klemmen en men kan de greep versterken door de ring weer naar voren te 
schuiven. Met zo'n stok kan men het voedsel vlak voor de bek van een dier brengen, 
zonder deze zelf al te dicht te benaderen. Men heeft dan gelijk zekerheid of een dier eet of 
niet en ook gevechten tussen dieren om een prooi kunnen zo voorkomen worden. 
Bovendien kan men ook vissen en kleine muizen op deze wijze voederen. 

NOGMAALS STRUMA 
In Lacerta 40(6) pag. 118-119 schrijft mevr. BLAAUW-JANSEN over struma. De ook als 
krop bekende ziekte is het gevolg van een tekort aan KJ (ka1iumjodide). Hoewel de 
ziekte tegenwoordig bij ons weinig meer voorkomt is het toch belangrijk, ook voor ooze 
terrariumdieren, om te zorgen voor voldoende KJ. Dit blijkt duidelijk na lezing van de 
Staatscourant van 28 juni 1982 waarin het volgende artikel staat. 
''Met ingang van I september wordt de toegevoegde dosis kaliumjodide in keuken- en 
tafelzout, bestemd voor directe consumptie, verhoogd. Het is de bedoeling de 
hoeveelheid van minimaal 3 en maximaal 8 mg KJ per kg zout, zoals in de huidige 
situatie te brengen op 23 respectievelijk 29 mg KJ per kg zout''. 
Dit omdat was gebleken dat de KJ toevoer via het voedsel in Nederland aan de lage kant 
was wat de kans op krop verhoogde. Als zelfs de ministerraad zich met KJ bezighoudt 
moet het toch wei van enig belang zijn, nietwaar? 
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De spektor als voedseldier 

Ingezonden:decernberl981 

IN LEIDING 
Spektorren (geslacht Dermestes) behoren 
tot de farnilie der Derrnestidae. De kevers 
van deze farnilie zijn · rneestal somber ge
kleurd en bedekt met donsachtige haren of 
schubben. De afrnetingen varieren tussen 
I ,5 en 1 0 rnrn. De voelsprieten zijn dui
delijk knotsvorrnig en kunnen tezarnen 
met de poten aan de onderzijde van het 
lichaarn worden teruggetrokken. Op deze 
wijze kunnen de kevers zich bij verstoring 
'dood' houden. (CHINERY, 1975). Ook de 
harige larven vertonen sorns een 'dood
houdgedrag'. 
Als voedsel voor Dermestes-soorten en 
hun larven noernt KEER ( 1930): aas, ge
looide en ongelooide huiden, gedroogd 
vlees, spek, vet, beenderen, haren, boom, 
resten van insekten. KRUMBIEGEL (1965) 
noernt ook nog: gedroogde kadavers, 
vogelkoppen en ingevette stukken brood. 
Derrnestidae kornen over de hele wereld 
voor en zijn vooral bekend door de soorten 
die schade toebrengen aan bont, textiel en 
voedselvoorraden, zoals de tapijtkevers en 
rnuseurntorretjes. De echte spektor, Der
mestes lardarius. wordt door zoologen 
wei gebruikt om skeletten van dieren 
schoon te vreten. 

KWEEK 
De spektorsoort die ik zelf thuis kweek is 
Dermestes cadaverinus. Deze kever beeft 
zich enige jaren geleden spontaan geves
tigd in rnijn rneelworrnenkweek. Dit laat 
zich verklaren door bet feit dat ik mijn 
meelworrnen een uitgebreid menu ver
schaf, waaronder een aantal (voor spek
torren noodzakelijke) dierlijke voedings
stoffen zoals kattebrokjes, afgekloven 
kippe- en karbonadebotjes, visgraten, 
gamalenhuidjes, stukjes kaas e. d. Natuur
lijk moeten deze materialen goed droog 
zijn om ongewenste groei van scbimmels 

en mijten te voorkornen. In een plastic bak 
van 30x50x 15 ern met een vijf ern dikke 
laag van zernelen, volkorenmeel, brinta, 
barnbix, havervlokken, gistocal e.d. plus 
de bovengenoernde dierlijke rnaterialen 
verloopt de gernengde kweek nu al enige 
jaren zonder veel problemen. Bovenop 
deze laag liggen altijd een aantal keibard 
opgedroogde, dikke stukken brood, waar
in de spektorren zich kunnen verpoppen. 
Af en toe gaat er een beetje verse groente 
bij om aan de vochtbehoefte van de dieren 
te voldoen. Voor de spektorren schijn bet 
toevoegen van vochtige voeding overbo
dig te zijn, de rneelworrnen maken er 
echter dankbaar gebruik van. 
V oor de nauwverwante soort Dermestes 
vulpinus geeft WUNIGER (1974) bet 
volgende kweekrecept. In een glazen of 
plastic bak van 50x20x20 ern met een 
gazen deksel wordt als voedingsbodem 
een vijf a tien ern dikke laag kaantjes 
aangebracht, waama een kweekportie 
kevers en/of larven wordt toegevoegd. 
Door ook nog het gedroogde kadaver van 
een rat of cavia (of kuiken) in de kweek te 
brengen wordt de produktie verhoogd. 
Elke drie rnaanden moeten de kaantjes 
worden ververst. Bij een ternperatuur van 
25°C en een relatieve luchtvocbtigheid van 
70-75% duurt de ontwikkelingscyclus 40-
50 dagen. De larven vervellen in 40-44 
dagen zeven a acht rnaal en ontwikkelen 
zich na een poprust van acht tot tien dagen 
tot volwassen kevers. De kevers kunnen 
acht rnaanden oud worden. 
In dit recept ontbreekt mijns inziens een 
voorziening voor de larven om zicb in te 
verpoppen. Qua voedingswaarde van de 
larven lijkt het mij beter om bebalve de 
kaantjes nog andere dierlijke stoffen toe te 
voegen, zoals bierboven genoemd bij de 
door mij toegepaste kweekmethode. 
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Nattigheid verdragen spektorren en hun 
larven slecht, ze worden daardoor snel 
bewegingsloos en worden dan onbruik
baar als voedsel voor bijvoorbeeld gif
kikkertjes . Wilt u de larven geven aan 
dieren in een vochtig terrarium, presen
teert u ze dan in een droog bakje of op een 
schoteltje. 

VOEDSELDIER 
Zowel de kevers als de larven worden als 
voedsel door mijn dieren geaccepteerd. De 
harigheid van de larven biedt blijkbaar 
geen afdoende bescherming tegen preda
tie. 
Voordelen van het gebruik van deze soon 
kever als voedseldier zijn bijvoorbeeld: 
vergroting van de variatie in het voedsel
pakket, makkelijk te kweken, jonge larven 
zijn klein genoeg (ca. 2 mrn) voor bijv. 
jonge daggekko's of gifkikkertjes, vol
groeide larven (ca. 16 mm) zijn geschikt 
voor dieren van allerlei afmeting, de huid 
van de larven is dun en zacht. 
Als nadelen zou ik willen noemen het ge
vaar dat de kevertjes hun eieren afzetten in 
geprepareerde dieren (de opgroeiende lar
ven rwneren zo'n dier totaal!) of bv. een 
pak kattebrokjes. In zacht hout (de kopse 
kant van vurehout bv.) kunnen de larven 
zich gaten boren om daarin te verpoppen. 
Daar de kevers goede vliegers zijn, is er dus 
volop reden de kweek goed met gaas af te 
sluiten. 
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HANDZAME EN OVERZICHTELIJKE FRUITVLIEGENKWEEK 

Hiervoor maken we gebruik van doorzichtige plastic bierglazen, die o.a. in grote 
warenhuizen verkrijgbaar zijn. Een dee! van de bierglazen snijden we doormidden met 
een scherp mesje. Daar we het onderste dee! nergens voor kunnen gebruiken, gooien we 
dat weg. Het bovenste dee! plakken we met bison-kit o.i.d. op een dun vel schuim
rubber. Na een dag is de lijm droog en kunnen we het overtollige schuimrubber 
wegsnijden. Zo is een goed sluitend deksel ontstaan voor de hele bierglazen die we van 
een voedingsbodem voorzien hebben. Bij een goede kwaliteit schuimrubber hoeven we 
niet bang te zijn voor bevruchting van buitenaf door gevleugelde fruitvliegen. 
Door met een gatenboor gaten in een plank te boren waar de bierglazen precies inpassen 
krijgen we een overzichtelijke en handzarne kweek. 
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V ali urn een geneesmiddel? 

lngezonden: juli 1982 

INLEIDING 
Enige tijd geleden maakte ik melding van 
een geslaagde kweek met Boa c. con
strictor {KIVIT. 1982 a). Daarin beschreef 
ik een mannetje dat in Suriname gevangen 
is als baby met een bijzonder mooie teke
ning. Met dit mannetje heb ik iets bijzon
ders meegemaakt dat hem bijna het Ieven 
heeft gekost. Wellicht heb ik hierbij de 
nodige fouten gemaakt, maar ik wit u dit 
verhaal niet onthouden. 
Misschien zijn er liefhebbers onder ons die 
hier hun voordeel mee kunnen doen, maar 
alvorens mijn verhaal te beginnen wit ik 
alvast een waarschuwing Iaten horen. Ga 
alstublieft niet onmiddellijk experimente
ren met de middelen waamaar ik gegrepen 
heb. Doe dit aileen wanneer u alles hebt 
geprobeerd en aile andere mogelijkheden 
uitgeput zijn. Pas dan weet u zeker, indien 
u een dier verspeelt, dat het niet aan uw 
inspanningen heeft gelegen . 

ZIEKTEBEELD 
Dit dier, het mooiste exemplaar in mijn 
bezit, heeft het vanaf het begin dat het in 
mijn bezit is, uitstekend gedaan. Hij was, 
en is nu nog, bijzonder vraatzuchtig en 
heeft zelfs met een wijfje gepaard waar
door zij op I 0 juli 198 I 15 jongen en 
3 onbevruchte eieren kreeg. Een aantal 
faecesonderzoeken hebben uitgewezen dat 
het dier volkomen 'clean' was. 
Op 25 mei I 981 was het de eerste keer dat 
hij zijn maaginhoud uitbraakte, wat mij 
wei enige zorgen baarde, omdat dit bij 
hem nooit eerder was voorgekomen. Bij 
jonge dieren gebeurt dit regeimatig omdat 
zij overmatig kunnen eten, wat misschien 
de nodige irritatie van de maag opwekt. 
Als een jong dier braakt maak ik me daar 
dan ook helemaal niet bezorgd om, maar 
nu was het anders. 
Ik maakte nog schertsend een opmerking 
dat het vaderschap hem misschien te veel 
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was geworden want het gebeurde tijdens 
de zwangerschap van het wijfje. Het dier 
was al in een ander terrarium geplaatst om 
het wijfje rust te gunnen voor de bevalling. 
Misschien is dat mijn geluk geweest 
anders was het wijfje zeker ook aange
stoken. 
Op 29 mei 1981 braakte hij weer en nu wist 
ik zeker dat het niet goed zat. Het is niet 
normaal dat een dier voor de tweede keer 
braakt terwijl het niets gegeten heeft. Op 
31 mei 1981 kreeg ik zowaar enige ont
lasting van hem, waar ik eigenlijk om zat 
te springen. Dit werd onmiddellijk weg
gebracht en onderzocht maar van de uit
slag werd ik niets wijzer; er werd niets 
schadelijks in gevonden. Wei kreeg ik het 
advies om een 4 dagen durende behande
ling te geven met Flagyl en Tetracyline, 
beide 250 mg per dag. Op 1 juni 1982 
braakte hij weer, maar nu aileen slijm 
omdat de maag geheel leeg was. De 
bovengenoemde behandeling werd van 1 
tim 4 juni 1981 uitgevoerd. 
Hiema stopte ik de behandeling en wachtte 
af, maar ik had weinig hoop. Hij dronk 
overmatig terwijl hij aan de andere kant 
tegelijk leegliep. Ook tongelde hij niet 
meer wanneer hij zich voortbewoog. lk 
kreeg een nieuw advies: het drinkwater 
aanzuren met 6 ml zoutzuur ( 1 normaal) 
per liter drinkwater. Zo gezegd, zo gedaan 
want je gaat alles proberen om het dier te 
redden, maar het hielp niets. Hij gaf bijna 
dagelijks slijm op van 5 tim 26 juni 1981. 
Van 16 t/m 25 juni 1981 werd de be
handeling, opnieuw op advies, herhaald 
omdat de behandeling wellicht te kort was 
geweest en nu het gevaar bestond dat er 
een bacteriestam zou worden gekweekt die 
tegen de behandeling hestand zou zijn 
(resistent). Dus nu een 10 dagen durende 
kuur met de zelfde, zeer royale dosering 
Het dier bleef ondertussen drinken en leeg
lopen. Een dag na het einde van de be
handeling stopte dit. 
Ik dacht: ''Nu heb ik succes'', maar ik 
bleek te vroeg gejuicht te hebben. Vanaf 
30 juni 1981 vertoonde hij nieuwe sympto-

men. Hij kreeg last van evenwichtsstoor
nissen: als hij de kop optilde viel deze weer 
terug, als hij de kop verder optilde viel 
deze achterover, waardoor hij overal met 
de kop tegenaan sloeg. Hij was volkomen 
motorisch gestoord. 

BEHANDELING 
Wat moest ik bier nu nog mee aan. Men 
kan iedere willekeurige dierenarts opbel
Ien, hij weet alles van honden en katten en 
desnoods van kleurkanaries maar van 
slangen is de kennis zeer beperkt. Wat dat 
betreft blijft bet aanmodderen in onze 
hobby. Ik kon dit niet hmger aanzien en 
besloot het dier uit zijn lijden te helpen, 
maar hoe? Een diepvriezer bezit ik niet en 
invriezen wordt algemeen als de meest 
humane methode aanvaard. Ik wilde ook 
mijn buurvrouw niet opschepen met een 
zieke Boa constrictor tussen de bloemkool 
en de varkenslapjes, dus zocht ik naar an
dere wegen. Deze dacht ik gevonden te 
hebben toen een kennis mij liet weten een 
potje overtollige valiumtabletten in het 
medicijnkastje te hebben staan. 



Boa constrictor 9 . 
Foto: KIVIT. 

VALIUM 
Het waren 34 tabletten (a 2,5 mg) en deze 
werden opgelost in enkele ml jonge je
never. De combinatie valium/alcohol was 
puur vergif en de hoeveelheid was ruim 
voldoende om een olifant te vellen, zo 
werd mij verzekerd. Het dier zou rustig 
inslapen en niet meer ontwaken, wat naar 
mijn idee zeker zo humaan was als de 
bekende diepvriezer. Het valium-alcohol
mengsel werd ingespoten in het maag
dannkanaal d .m. v. een aquariumslangetje 
en een injectiespuit (KIVIT. 1982 b). En 
inderdaad, a! na I 0 minuten was het dier in 
coma. Na nog eens I 0 minuten pakte ik 
hem uit het terrarium. Hij hing volkomen 
s lap in mijn handen en ademhaling was 
niet meer waameembaar. Het dier is dood, 
dacht ik. Gelukkig zou ik ongelijk krijgen. 

DE " GENEZING" 
A Is een dier overlijdt (wat bij mij gelukkig 
een uitzondering is), wil ik graag weten 
waaraan het is overleden. Zelf was ik ook 
we i een beetje nieuwsgierig hoe zo'n dier 
er van binnen uit zou zien, want dat had ik 
nog nooit gezien. Daarom maakte ik een 
afspraak met een mede-hobbyist, die meer 
verstand heeft van kadavers openpeuteren 
dan ik, om de geheimzinnige ziekte bloot 
te leggen. Nog diezelfde avond zou ik bij 
hem komen om de sectie te aanschouwen. 
Ik deed het dier in een tempex-doos en 

ging er niet bepaald zachtzinnig mee om, 
in de veronderstelling dat hij toch dood 
was. lk liet de doos op de achterbank van 
de auto ploffen, een beetje nijdig op 
mijzelf omdat ik mijn mooiste boa kwijt 
was en reed naar de patholoog-anatoom. 
Na een gezellig kopje koffie deed ik de 
doos open om aan de sectie te beginnen. 
De verbazing was blijkbaar van mijn 
gezicht af te lezen want een ieder die in de 
kamer aanwezig was snelde toe: het dier 
probeerde de doos te verlaten. Dit ge
beurde drie uur nadat hem het mengsel was 
toegediend en van motorische stoomissen 
was niets te merken. Nu was het niet zo dat 
hij 'het baasje' vrolijk kwispelend kwam 
begroeten, maar hij bewoog toch, zij het 
zeer langzaam. Ook tongelde hij nog niet. 
Uiteraard ga ik niet in een levend dier 
snijden, dus de deksel ging weer op de 
doos. De hoop keerde te~g . 
Ik ging terug naar huis en leg de het dier in 
zijn terrarium. Na het terrarium geheel te 
hebben onderzocht, bleef hij een week 
lang 'high' onder de warmtelamp liggen. 
Daama ging het hem zichtbaar beter. Na 
die week ging hij wat vaker op stap, ver
kende de bak van boven tot onder en begon 
zelfs weer te tongelen . Toch vond ik het 
noodzakelijk hem te Iaten injecteren met 
langwerkende Tetracycl ine en een flink 
shot vitamine AD. Deze behandeling werd 
uitgevoerd op I , 8 en 17 juli 198 1. Daarna 
kreeg hij verschijnselen van een naderende 
vervelling . Op 14 augustus 1981, inmid
dels vader geworden, vervelde hij . Toen 
hij op 15 augustus 1981 weer een rat 
verslond, zij het wat klungelig, voelde ik 
me toch een gelukkig mens. 

CONCLUSIE? 
Na die eerste rat volgde een tweede enz. 
Aile prooien hield hij binnen en hij werd al 
rap de oude. Op dit moment eet hij me 
gelukkig weer arm en het geluk van het 
vaderschap straalt van hem af. Hij onder
neemt weer driftige pogingen om zijn 
wijfje te paren. Welke conclusie ik aan dit 
alles moet verbinden is mij een raadsel. 
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Wellicht kunt u mij op weg helpen want ik 
blijf erg nieuwsgierig. AI mijn terraria 
worden zeer schoon gehouden . Ontlasting 
en urine blijven nooit Ianger dan enkele 
uren liggen, en dan aileen wanneer ik niet 
thuis ben . Zodra ik thuis ben wordt dat 
onmiddellijk opgeruimd. Toch blijft bij 
mij de vraag open: Wat heb ik fout ge
daan? 
De valiumbehandeling is natuurlijk meer 
geluk dan wijsheid geweest. lk mag me
zelf gelukkig prijzen dat hij daarvan is 
opgeknapt in plaats van doodgegaan. Wei
Iicht ware het beter geweest als ik mij 
direkt had gewend tot een deskundige op 
dit gebied (b.v prof. ZWART. u wei be
kend). Dan had ik zowel het dier als me
zelf misschien een hoop ellende bespaard. 
Daarom nogmaals mijn waarschuwing. 
Het is niet de bedoeling van dit artikel datu 
in het wilde weg gaat experimenteren met 
allerlei '' altematieve geneesmiddelen'' op 
levende wezens. 

SUMMARY 
A Boa constrictor vomiting repeatedly was treated 
with Flagyl and Tetmcycline (250mg/day). This 
treatment was not successful and later the animal 
developed severe moto ric disturbances. As there 
seemed to be no way to save the snake's live an 

attempt was made to apply euthanasia to the animal. 
Valium-tablets ( 18,9mg/kg) were dissolved in a few 
ml of alcohol 35% Uonge jenever) and given to the 
boa. Soon the animal was completely lethargic and 
showed no more signs of live. After three hours 
however the animal recovered and since then shows 
no more signs of disease. 

NA WOORD Uanuari 1983) 
Sinds het schrijven van mijn artikel zijn 
mij nog enige gegevens bekend geworden 
die wellicht interessant genoeg zijn om 
alsnog te vennelden. 
In Salamandra beschrijft TROBISCH hoe 
een gaviaal van drie meter lang en een 
gewicht van 63 kg 16 tabletten valium (a 
10 mg) kreeg toegediend. Het dier moest 
namelijk in een zodanige rustige toestand 
gebracht worden dat de noodzakelijke ver
plaat:"ing naar een ander onderkomen zon
der gevaar voor de verzorgers kon plaats
vinden. Het gewicht van de gaviaal w'erd 
geschat op 80 kg, waardoor de werkelijke 
dosering 2,54 mg/kg was, terwijl een 
dosering van 2 mg/kg de bedoeling was 
geweest , omdat in lndonesie deze do
sering voor het transport van krokodillen 
wordt toegepast. 
Mijn boa van 4,5 kg gaf ik 34 valium
tabletten van elk 2 ,5 ing, dat is dus 18,9 
mg/kg. Het is dus niet verwonderlijk dat ik 
bij deze 'royale' dosering bij mijn slang 
geen reactie of ademhaling kon waar
nemen toen ik hem optilde. Verderrest mij 
nog te melden dat de paringen succesvol 
zijn geweest en dat het vrouwtje, ondanks 
enkele maanden vasten, al weer aardig dik 
wordt. (zie foto) 
Ik heb ook goede hoop dat haar jongen 
binnen afzienbare tijd weer in de rubriek 
K weekresultaten zullen staan. 
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Ben echtgenote vertelt (5) 

lngezonden: september 1982 

Een tijdlang beeft mijn man gezworen bij 
muggen als voer voor terrariumdieren. Nu 
zijn er muggen en muggen. Muggen, die 
steken, zijn niet zo geslaagd als voer, 
vooral niet, als de terraria in je slaapkamer 
staan en bovendien de tjitjaks, die gevoerd 
moeten worden, los Iangs de muren lopen. 
Kleine muggen zijn ook niet je dat: ze gaan 
bij bet vangen te gemakkelijk dood. 
Grotere niet stekende muggen, daar gaat 
bet om. 
In een recreatie gebied met een plas, bij 
ons in de buurt, bebben we op een mooie 
zomeravond de mug ontdekt. De mug ver
scbeen omstreeks zonsondergang in wol
ken boven de lage struikjes. AI gauw was 
er een gescbikte vangtechniek ontwikkeld. 
Even voor zonsondergang werden een net 
en een aantal plastic zakken met bijbeho
rende sluiters in de auto geladen, 
de hood werd uitgenodigd voor een avond
wandeling en we vertrokken naar de plas. 
Daar moest de hond zichzelf vermaken, 
want wij badden het te druk met vangen. 
Het net werd door een wolk muggen ge
slagen, ik bield een zak open, het net werd 
er in omgestulpt en de zak dicbtgemaakt. 
Zo vulden we een stuk of tien zakken. De 
belft van de vangst was bestemd voor de 
dag zelf, de rest ging met zak en al in de 
groentela van de koelkast voor de vol
gende dag. Muggen kunnen daar tegen en 
je weet maar nooit of het de volgende 
avond misschien zal regenen. 
Alles ging goed, de terrariumdieren wer
den dik en vaak nam een van de kinderen 
mijn taak bij bet vangen over. Een beetje 
moeizaam was het als we visite kregen. In 
de loop van de avond werd het bezoek 
voorbereid op het vangen tot men zo goed 
niet was om te verklaren, dat men ook wei 
zin in een avondwandeling had. Dus bij 
zonsondergang: net, plastic zakken, slui
ters, hond en bezoek in de auto naar de 

plas. Het was meteen een duidelijk besluit 
van de avond. Maar na de langste dag 
vindt de zonsondergang steeds vroeger 
plaats. Het vangen verscboof geleidelijk 
naar bet midden van de avond en onder
brak aile bezigbeden. De visite ging na bet 
vangen mee terug naar buis en bleef cils 
vanouds gezellig plakken. Nog later viel 
zonsondergang omstreeks etenstijd. We 
gingen terwille van bet vangen vroeger 
eten en toen dat al te moeilijk werd, stel
den we bet eten uit tot na bet vangen. Oat 
was ook lastig, want toen aten we opeens 
tamelijk Iaat. Gelukkig kwam de oplos
sing vanzelf: bet werd winter en de 
muggen waren weg. 
In bet voorjaar begonnen we met nieuwe 
moed: eerst vangen, dan eten; vervolgens 
eten en dan vangen. Een beetje verder in 
bet voorjaar vingen we weer midden op de 
avond enzovoort enzovoort. Er was wei 
iets veranderd: de struiken waarboven de 
wolk muggen bing, waren hoger gewor
den en er moest dus een langere stok aan 
bet net gemaakt worden, maar dat was 
geen bezwaar. Weer kregen we rust toen 
bet winter werd. 
Het jaar daarop kreeg bet net een nog veel 
Iangere stok. Je zag al van verre bet net 
hoven de struiken zwaaien en niet aileen 
dat van ons. V aak was er nog een ander lid 
van Lacerta bezig met vangen. Voorbij
gangers Iiepen vaak wat schichtig door en 
durfden pas om te kijken als ze op veilige 
afstand waren. In de auto moest het raam 
open blijven omdat stok en net inmiddels 
Ianger dan de auto waren geworden. Ten
slotte is het vangen ons boven het hoofd 
gegroeid: de struiken waren boompjes ge
worden en de muggen verdwenen doordat 
er daarboven te veel wind was. Ze waren 
trouwens toch onbereikbaar. Nu kom ik 
nog steeds bij de.plas om te wandelen, met 
hond, maar zonder man. 
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Tillandsia' s 

INLEIDING 
Van de 7 subgenera, waarin de Tilland
sia's zijn onderverdeeld, is Diaphoran
thema, de op een na kleinste, met zo'n 17 
soorten. Dit geslacht bevat de kleinste 
soorten, zoals T. /oliacea, T. tricholepis, 
T. bryoides, T. junebris en T. rectangula. 
Enige Tillandsia's die de bladeren niet als 
een rozet zoals de voorgaande, maar naar 
twee zijden richten, zodat deze met elkaar 
een hoek van 180° maken, beh~ren ook tot 
dit subgenus. Dit zijn T. gilliesii, T. myo
sura, T. andicola, T. recurvata, T. capil- · 
laris met zijn vele vormen en de welbe
kende T. usneoides. AI de genoemde soor
ten kom je, zij het de ene vaker en de 
andere minder vaak in verzamelingen te
gen. De overige zes, die tot dit subgenus 
behoren, zijn minder bekend. 

T.LOUACEA 
Hoewel T. loliacea bij de liethebber zeker 
geen vreemde is, wordt er toch weinig 
over geschreven. In het meest komplete 
Bromelia tijdschrift van de Amerikaanse 
Bromeliad Society wordt hij in de laatste 
20 jaargangen maar enige keren genoemd, 
zonder een illustratie. Het zal kunnen dat 
hij al te bekend is. 
T. loliacea dankt zijn naam aan de gelij
kenis van de bloeiaar met het bekende 
raaigras Lolium. Wanneer je bij het 
Engels raaigras aan de top van de halm 
trekt, wijken de aaitjes uiteen. Ze gaan van 
de stengel af staan en dit zelfde kun je doen 
bij de bloeistengel van T. loliacea. 
De stengel van deze soort groeit weinig uit 
en blijft tussen de dichte bladerrozet ver
borgen. Dit geeft het vrij klein blijvende 



a= T. tricholepis 
b = T. ionantha 
c = T. usneoides. 
Foto: GOUDA Jr. 
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plantje een gedrongen uiterlijk. De vlezige 
bladeren worden vaak niet Ianger dan 3 em 
en zijn aan de basis zo'n 0,5 em breed, 
vervolgens lopen ze vrij snel spits toe. De 
bladeren zijn over het grootste gedeelte 
halvemaanvormig in doorsnede, stevig tot 
broos, dicht bij de top bijna driehoekig in 
doorsnede en Iicht buigzaam, zilverwit be
schubd. 
De bloeiaar is altijd onvertakt, 5 tot I 0 em 
lang en in volwassen toestand altijd meer 
dan twee-bloemig. De bloempjes zijn 
klein, geel, naar het hart toe iets naar 
oranje kleurend, _met smalle , uiteenstaan
de bloemblaadjes. In de meeste gevallen 
treedt er zelfbestuiving op, waama de 
lange dunne, donkergroene zaaddoosjes 
zichtbaar worden. 
Deze soort leeft epifytisch op bomen en 
deels terrestrisch op stenige gron_den in 
Brazilie, Bolivia, Argentinie, Paraguay en 
Peru. T. Loliacea is makkel ijk te kweken 
op droog hout en vormt graag klusters . 
Bloeit elk jaar trouw en zaad kiemt mak
kelijk, zelfs op de plant. Uit zaad zijn de 
plantjes in ± 5 jaar bloeibaar en hebben 
dan 2/3 van de uiteindelijke grootte be
reikt. 

T. TRICHOLEPIS 
Deze variabele soort kent momenteel twee 
varieteiten, m.n. T. tricholepis var. tri
cholepis en T. tricholepis var. macro-

phylla. Deze twee zijn niet moeilijk van 
elkaar te onderscheiden, ze worden echter 
door vele overgangsvormen met elkaar 
verbonden. 
De naam tricholepis betekent " met be
haarde schubben' '. 
De plantjes zijn duidelijk stengel vor
mend. De bladeren worden mcestal niet 
Ianger dan I em, zijn zacht, driehoekig in 
doorsnede en van de stengel afbuigend. De 
bladschubben zijn met het blote oog waar
neembaar. De langgerekte vleugelcellen 
zijn variabel in hun lengte, vooral naar een 
kant. T. tricholepis var. macrophylla ver
schilt hoofdzakelijk van T.tricholepis var. 
tricholepis in bladlengte en in vertakkings
eigenschappen. Hij vonnt grotere blade
reo, tot zo'n l 1h em lang en is geneigd om 
meer aan de uiteinden van de stengel te 
vertakken, zodat warrige bossen k~nnen 
ontstaan. De andere varieteit vormt, door 
vertakking aan de basis van de stengel, 
meer klusters . 
Een gedrongen aartje op een relatief lange 
stengel, vaak tot zes em lang, bevat twee 
tot vijf, grqengele en weinig openkomen
de bloempjes. Deze zijn voor eigen stuif
meel zeer gevoelig. 
"T. tricholepis var. tricholepis groeit epi
fytisch op bomen en struiken, van zeeni
veau tot op 2500 m hoogte in Bolivia, 
Brazilie, Paraguay en Argentinie. T. tri
cholepis var. macrophyllum groeit epify
tisch in subtropisch gebied, van 570 m tot 
op 1100 m hoogte in Peru en Bolivia. 
Zeer veel gelijkenis met boven genoemde 
soort, vertoont T. bryoides. Deze doet 
sterk denken aan het mos Bryum en dankt 
ook aan deze gelijkenis zijn naarn. T. tri
cholepis is zo variabel, dat T. bryoides 
vaak als een varieteit van deze wordt aan
gezien. De bladeren van T. bryoides staan 
echter niet van de Stengel af en zijn minder 
beschubd. De lengte van de plantjes is 
kleiner en de bloeiwijze is zittend, vaak 
door de bovenste, naar binnen bu.igende 
bladeren, ingesloten. Een geel bloempje 
steekt hier juist tussenuit. Een dergelijk 
verschil in bloeiwijze vinden we ook bij T. 
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funebris en T. rectangula. Be ide soorten 
komen van Argentinie en hebben harde, 
korte op doomen gelijkende bladeren en 
vormen klusters van stervormige plantjes. 
lndien zij niet bloeien of bloeiresten ver
tonen zijn ze niet uit elkaar te houden. T. 
funebris heeft een bloeiwije als die van T. 
tricholepis. dus een aartje op een bloei
stengel. Aileen is dit aartje eenbloemig en 
zijn de bloempjes groter, open en bruin 
van kleur. T. rectangula heeft een zelfde, 
maar zittende bloeiwijze. De vele over
gangsvormen tussen beide typeert hun ver
wantschap. Even harde, maar langere en 
naar twee zijden gerichte bladeren bezitten 
T.gillesii en T.myosura. Ook deze twee 
zijn erg nauw aan elkaar verwant. Zij heb
ben de drie tot acht em lange bladeren in 
een boog naar achteren wijzend en vormen 
klusters of bosjes. Het verschil in bloei
wijze en bloemen is nihil, maar over het 
algemeen geeft T.myosura een iets ro
buustere indruk. Dit is uiteraard een vaag 
verschil, waarbij je beide planten naast 
elkaar moet houden om de soorten te kun
nen onderscheiden is. Een beter kenmerk 
is de doorsnede van de buitenste helft van 
de bladeren, deze is nl. bij T. myosura rond 
en bij T. gillesii zijdelings afgeplat. De 
bloeiaren zijn eenvoudig, onvertakt, met 
twee a drie geel tot vaalgeel gekleurde 
bloempjes. 

T.ANDICOLA 
T. andicola is in een adem met T. ca
pilla'ris te noemen. Beide soorten richten, 
als bovengenoemden, hun bladeren naar 
twee zijden, ze zijn echter veel kleiner en 
zachtbladig. T. andicola heeft een op een 
visgraat gelijkende vorm, met een een
voudige, eenbloemige bloeiwijze. T. ca
pillaris heeft een dergelijke habitus, maar 
is veel variabeler. Zo geeft SMITH vijf 
vormen die je op het eerste gezicht niet als 
de zelfde soorten zal herkennen. AI deze 
vormen geven groene tot bruine bloem
pjes, terwijl T. andicola groen-witte 
bloempjes moet hebben. 
Be ide komen in Argentinie voor, maar be-

halve daar komt T. capillaris ook van 
Mexico tot in Peru en in Bolivia en Chili 
voor. Het zijn weelderige groeiers op bo
rneo, struiken en op gesteente. In cultuur 
zijn ze niet gemakkelijk in bloei te krijgen, 
zodat het soms jaren duurt voor je ze kan 
determineren. 
Ook T. recurvata is nauw verwant met T. 
capillaris. Zo zijn er vormen van deze 
laatste die, niet in bloei, slecht van T. 
recurvata te onderscheiden zijn. T. recur
vata heeft een blauw tot paars bloemetje en 
meerbloemige aartjes. Veel komt deze 
soort voor op de Ned. Antillen, waar hij , 
kluwe vormend, op dunne takjes en tele
foondraden groeit. Ook van Nederlands 
grondgebied kennen we de z.g. 'Jode
baard', T. usneoides. Deze is in de 
evolutie een hele andere kant op gegaan, 
echter enige gelijkenis met de hierboven 
genoemden heeft hij nog wei. Een streng 
van T. usneoides is in feite op te vatten als 
een, voor Bromeliaceeen, uitzonderlijk 
lang uitgroeiende stengel, waarbij de ok
selknoppen direkt uitlopen. Het is dus 
eigenlijk een plant met vele zijuitlopers. 
Aan een uiteinde vormen ze een eenbloe
mige, zittende bloeiwijze met groene of 
groen-gele bloempjes. Deze bloempjes 
steken vaak tussen de zilver-wit be
schubde bladeren af en kunnen een sterke 
geur verspreiden. In vele Midden- en 
Zuidamerikaanse Ianden wordt T. us
neoides gebruikt als verpakkingsmate
riaal. 

TOT SLOT 
Het zal duidelijk zijn geworden dat de be
handelde Tillandsia's niet voor de bloe
menpracht gehouden zullen worden, maar 
stuk voor stuk tonen zij een uitzonderlijk 
fraaie groeiwijze en dat maakt het toch 
zeker de moeite waard. Rest mij nog te 
vermelden dat de Tillandsia op de foto T. 
ionantha var. vanhijningii is, die niet in dit 
subgenus thuis hoort. 

SUMMARY 
Some of the species of the Tillandsia-subgenus 
Diaphoranthema are described in this article. 
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BOEKBESPREKING 

HANDBUCH DER TERRARIEN
KUNDE. TERRARIENTYPEN, TIERE, 
PFLANZEN, FUTTER. 
P.H.STETILER, 1981 
Enige tijd geleden (Lacerta 38 (3): 27-28) 
gaf ik een bespreking van bovengenoemd 
werk. Het doet me genoegen bier te 
kunnen mededelen dat er inmiddels een 
tweede druk van dit fraaie terrariumboek is 
verschenen. Deze tweede druk wijkt niet 
erg af van de eerste, aan de opzet en in
deling is niets veranderd, wei echter zijn 
een aantal storende foutjes verwijderd 
waar dat niet tot ingrijpende veranderin-

gen leidde. Waarschijnlijk vanwege de 
hoeveelheid korrektie heeft de uitgever 
afgezien van het konsekwent invoeren van 
de genusnaam Podarcis voor veel Lacer
ta-soorten, maar dat is niet ai te storend. 
Het mij toegezonden recensie-exemplaar 
is in een stevige kartonnen kaft gebonden, 
dit in tegenstelling tot de eerste druk, die ik 
aileen in slappe kaft uitvoering ken. 
Mijn positieve· beoordeling van de eerste 
druk geldt ook . de tweede, verbeterde 
druk. 

M.S.Hoogmoed 

Ter nagedachtenis van E.H.Th. van Eijsden 

Op 3 februari is na een langdurig ziekbed overleden onze vriend Erik van Eijsden, op de 
leeftijd van 42 jaar. Zijn laatste weken heeft hij kunnen doorbrengen in zijn huis in Den 
Haag, verzorgd door zijn vrouw en zijn schoonmoeder. 
Naast zijn artistieke en vertaalwerkzaamheden hebben zijn lietbebberijen, de ento
mologie en herpetologie, een belangrijke plaats ingeno.men in zijn Ieven. Erik is onder 
meer aktief geweest in de Lacerta werkgroep Den Haag, in de landelijke werkgroep 
zoetwaterschildpadden en in de redaktie van het maandblad. Zijn interesse ging in het 
bijzonder uit naar gekko's, salamanders en tropische kikkers. Niet aileen was hij een 
kundig terrariumhouder, die menig kweeksucces heeft behaaid, hij was ook zeer belezen 
en een nauwkeurig waarnemer. Door zijn aandacht voor details in de gedragingen van 
een dier heeft hij dingen ontdekt die niet aileen van belang zijn voor de terrariumhouderij 
maar ook voor de wetenschap. Erik stood op het lofwaardige standpunt dat het houden 
van dieren verplichtte tot rapportage: in de terrariumhouderij verworven kennis moet 
opgeschreven en gepubliceerd worden. Dankzij deze instelling beschikken wij nu over 
een reeks zeer interessante artikelen van zijn hand, voor het merendeel verschenen in 
Lacerta en nog steeds van belang voor de terrariumhouder. Zijn eerste stuk is verschenen 
in 1962, in Lacerta 20, waarin hij schreef over het gebruik dat sommige gekko' s maken 
van een grijpstaart. Nadien heeft hij nog veel geschreven over gekko's (Lacerta 21, 34, 
36, 38, 40), maar ook over kikkers (Lacerta 34, 35, 40) en andere onderwerpen (Lacerta 
21, 36, 38, 39, 40). Zijn laatste artikelen zullen postuum verschijnen in Lacerta en 
Salamandra. Voor zijn Lacerta kennissenkring in Den Haag, Leiden en Amsterdam, en 
velen daarbuiten, was Erik een inspirerende vriend, die bewondering afdwong door de 
vitaliteit waarmee hij, zijn zwakke gezondheid ten spijt, door het Ieven ging en tot het 
laatst toe enthousiast bleefvoor zijn lietbebberij. Voorde leden van Lacerta vormen zijn 
artikelen in het maandblad een onuitwisbare, waardevolle herinnering. Ze zullen nog 
vele terrariumhouders tot voorbeeld kunnen strekken. 
Wij wensen zijn vrouw veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. 

Max Sparreboom 


