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Voortplantingsgegevens van Algyroides 
moreoticus BIBRON & BORY, 1833, de 
Peloponnesos kielhagedis 

IN LEIDING 
In het voorjaar van 1980 zijn twcc man
netjes en twee vrouwtjes van deze kleine 
hagedissesoort op de Peloponnesos 
gevangen. AI eerder werd over het 
verblijf aldaar bericht (IN DEN BOSCH & 

MUSTERS, 1981) en zijn er ook voor 
Algyroides moreoticus enige oecologi
sche opmerkingen gemaakt. 
Door BISCHOFF (in BOHME, 198 1 ,) wordt 
door het aangeven van aile bekende vind
plaatsen met punten, benevens een op
merking i.n de tekst, een zekere zeldzaam
heid gesuggereerd voor deze soort, vooral 
wat geografische verspreiding op de Pelo
ponnesos betreft, die gezien eigen waame
mingen wat overtrokken lijkt. Zeker stel
len deze dieren zoals iedere levensvorm, 
specifieke biotoopeisen en zullen ze niet in 
iedere omgeving te vinden zijn. Zo zijn ze 
vooral bodembewonend en scharrelen ze 
overdag rond op beschaduwde plekjes in 
het gras, tussen bladafval en dode takken 
en allerlei !age begroeiing. Ze zijn even
eens onder stenen aangetroffen, waar som
mige exemplaren ook de nacht doorbren
gen. Hoewel ze soms op muurtjes en rots
blokken te zien zijn , behoren die niet tot 

hun favoriete verblijfplaatsen, zeker niet 
als deze aan felle zonnestraling bloot 
staan. 
Zonnen geschiedt dan ook op plekken 
waar het Iicht enigszins getemperd wordt. 
In het terrarium blijken ze veel te woelen 
door de bovenste bodemlaag die hier be
staat uit bladafval en vochtige turfmolm 
met zand, met daar bovenop stenen en 
stukken schors. 'Zonnen' doen ze onder 
een klein 25 watt spotje dat I 0 em boven 
de grond hangt, maar nooit lang, zeker niet 
bij een omgevingstemperatuur boven ca. 
20°C. De afmetingen van de terraria va
rieren van 40x25x25cm tot 60x40x40cm 
(lxbxh). Om te slapen kiezen ze dikwijls 
vochtiger plekjes uit onder schors of 
stenen. 

YO EDSEL 
Als prooi beschouwen ze vrijwel alles wat 
klein is en beweegt. Ze krijgen vooraJ 
krekels, bestoven met Gistocal of Cami
con, maar in het seizoen ook weideplank
ton, waaru it ze echter de wantsen weige
ren. Van grote voedseld ieren worden na 
bemachtigen eerst de poten en/of vleugels 
afgebeten. Pas daama worden ze, met de 



Figuur I. 
Zijkant kop vrouw
tje Algyroides 
moreoticus. 

Figuur 2. 
Paringslittekens op 
de buik van vrouw
tje I. 
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kop het eerst, opgegeten. In de vrije natuur 
scharrelen ze hun voedsel hoogstwaar
schijnlijk in de strooisellaag op, maar 
prooien als regenwonnen en maden ver
smaden ze in het terrarium. Diverse malen 
is waargenomen dat ze kalkbrokjes tot zich 
namen, bovendien wordt bet drinkwater 
eenmaal per week voorzien van wat 
Dohyfral AD3 (aquosum). 

PARINGSGEDRAG 
In bet eerste jaar is geen enkele paaracti
viteit tussen de dieren gezien. Er werd 
aangenomen dat de bronsttijd al voorbij 
was en bovendien zal bet transport wei 
voor enige verstoring zorg hebben ge
dragen. Wei zijn later bij schoonmaken 
drie grijze, perkamentachtige, waarschijn
lijk door krekels aangevreten, eischalen 
gevonden. De hagedissen bleken ver
draagzaam, aileen de mannetjes zaten el
kaar in bet begin wei eens achtema. 
Na een overwintering van begin januari tot 
begin februari bij 5-l 0°C werd in 1981 
voor bet eerst een paringsbeet waargeno
men op 12 maart. Zonder verdere bewe
gingen duurde deze ongeveer 45 minuten, 
waama bet paar uiteen ging. Een derge
lijke liefdesbeet kan zijn sporen achterla
ten op bet vrouwtje. het duidelijkst zicht
baar op de buik (fig. 2). 
De vrouwtjes vertoonden in mei bij het 
vangen afdrukken van beten. Het Iitteken 
is aanvankelijk lichtblauw, later verkleu
rend naar zwart, en is tot ruim een maand 
als zodanig te onderkennen. De volgende 
middag was er weer een dergelijke sessie 

met het andere vrouwtje te zien, nu van 
haast twee uur, deze maal beeindigd nadat 
zij plotseling zeer snel zijdelings been en 
weer begon te slaan met haar staart. Het 
mannetje liet direct los en ondemam geen 
verdere pogingen. Het vrouwtje bleef 
daarna rustig zitten. Deze paringsgedra
gingen, waar eind maart ook het andere 
mannetje aan ging deelnemen, kwamen 
voor tot begin juni, qua tijd verspreid over 
de dag en in duur varierend van een 
kwartier tot twee en een half uur. Een 
enkele maal sjouwt het mannetje rond met 
het vrouwtje in zijn bek. Copulaties wer
den in 1981 niet waargenomen. 
Tijdens de paartijd ondergaan de dieren 
geen opvallende kleurveranderingen, ze 
zijn na de eerste vervelling zo'n drie 
weken na de winterslaap hoogstens wat 
contrast-rijker getekend. Bij de mannetjes 

I 



Figuur 3 
Bovenzijdc kop 
vrouwtjc A/gyro
ides moreoticus 

Figuur4 
Onderzijdc kop 
vrouwtje A/gyro
ides moreoticus. 
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zijn de klieren van de femoraalporien 
actief; er komen platte staafjes van een 
wit-gele wasachtige substantie uit. De bin
nenkant van hun dijen is donker geel ge
kleurd, bij de vrouwtjes zijn die heel Iicht 
groen. Tegen eind augustus komt er geen 
afscheiding meer uit de porien. Tegen de
cember vertonen de femoraalklieren her
nieuwde activiteit. 
In 1982, na een winterslaap van begin 
januari tot begin maart bij 2-5°C, is de 
eerste sex~ele activiteit op vrijwel dezelf
de dag gezien als het jaar tevoren, name
lijk op 14 maart. Ook bij MUSTERS onder
gebrachte dieren (zonder winterslaap) ver
toonden te zelfder tijd paringsgedrag. Het 
laatste baltsgedrag is dit jaar waargeno
men op 15 juni. Voor het eerst is nu wei 
een aantal malen het volledige baltspa
troon aanschouwd. Een gei'dealiseerde 
paring verloopt als volgt: 
Na enige tijd met gekromde rug en naar 
beneden gebogen snuitpunt schokkerig op 
hoge poten te hebben rondgelopen, waar
bij hij af en toe met zijn snuit tegen het 
vrouwtje stoot, bijt het mannetje trillend in 

haar staart. Hij werkt zich dan met zijn bek 
in de richting van haar staartwortel, bijt 
voor haar achterpoten en tenslotte in haar 
flank. Deze bijtfase duurt hoogstens een 
halve minuut. Hiervoor heeft het vrouwtje 
afwijzend gereageerd: weglopen, van zich 
atbijten, hevig kopknikken (vooral met 
opgeheven kop) en trappe len met de voor
poten. Dan kromt het mannetje zijn lijf en 
volgt de anderhalf tot twee minuten du
rende copulatie. Op het iets opheffen van 
haar staart na, is het vrouwtje vrij passief. 
Onderwijl is een trillen van de staartbasis 
van het mannetje te zien. Zonder enig 
duidelijk voorteken gaan daarna de cloa
ca's van elkaar. Het mannetje houdt het 
vrouwtje echter nog steeds in zijn bek ge
klemd. Net als tijdens de paring sluiten 
beide af en toe de ogen. Dit gedrag is vorig 
jaar dikwijls gezien en werd toen gei'nter
preteerd als voorspel. Het langdurig vast
houden-varierend in duur van een kwartier 
tot ruim drie uur, met een gemiddelde over 
acht waarnemingen, van anderhalf uur
blijkt echter steeds mi de copulatie op te 
treden (fig. 9). Onderwijl is er niet veel te 
zien. Beide zitten het grootste deel van de 
tijd vrijwel roerloos. Er is soms wat staart
trillen, het mannetje maakt enkele kauw
bewegingen of hij loopt een klein stukje 
met haar in zijn bek. Het loslaten kan 
'zomaar' geschieden of nadat het vrouwtje 
heftig trilt met haar staart of probeert weg 
te lopen. Na afloop likt het mannetje zijn 
kaakranden, spert en kan hij met af en toe 
trillende staart nog wat door de bak lopen, 
soms zijn achterlijf over objecten schu
rend. Het vrouwtje defaeceert meestal in 
de daarop volgende minuten. 
V ariaties op het bovenstaande betreffen 
hoofdzakelijk veranderingen in tijdsduur 
en het direct over gaan tot een flankbeet, 
na wat tongelen, zonder verdere plichtple
gingen. Blijkt de partner nu onverhoopt 
een mannetje, dan loopt het op vechten uit. 
Eenmaal werd een vrouwtje achter de kop 
gegrepen, daarna in de flank. Opmerkelijk 
was dat een vrouwtje waarbij het mannetje 
na een verstoring had losgelaten, nog haast 



Tabell 
Legsels van Algy
roides moreoticus 
in de tijd. De getal
len tussen haakjes 
geven het aantal 
eieren weer. De 
met * gemerkte 
aantallen bleken 
onbevrucht. 
Vrouwtje 3 is vanaf 
26 april apart gezet. 
De vrouwtjes 3,4 
en 5 zijn in 1981 
geboren. 
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tien minuten in dezelfde min of meer ge
kromde bouding volbardde, om pas daama 
weer actief te worden. 
Voor zover is waargenomen, gaan de 
toenaderingspogingen altijd van bet man
netje uit, nooit van bet vrouwtje. De waar
nemingen zijn verder nog te fragmenta
riscb om iets te kunnen zeggen over de 
frequentie van de paringen per individu en 
in de tijd, boewel de indruk bestaat dat bet 
vrouwtje - met uitzondering van de eerste 
copulaties van bet seizoen - aileen willig is 
in de dagen direct na bet leggen van de 
eieren. 

EILEG 
Eind maart worden de vrouwtjes steeds 
gezetter. Ongeveer drie a vier weken na de 
eerste opgemerkte paringspogingen wordt 
bet eerste legsel van dat jaar afgezet (zie 
tabel 1). Dit kan zicb aankondigen door 
graafpogingen en ook door avondlijke ac
tiviteit. Over de dag bezien bestaat er 
ecbter geen duidelijke voorkeur voor een 
bepaald tijdstip van eieren leggen; bet ge
beurt zowel 's morgens als 's middags. 
Tweemaal is opgemerkt dat een vrouwtje 
in porties legde: 's middags een ei, de 
volgende ocbtend de rest. De eieren zijn 
meestal onder een steen of stuk schors op 

Legsel 

2e 3e 4e 

de wat vochtige aarde aangetroffen, dik
wijls nauwelijks begraven, hoewel ze ook 
op een tot drie em diepte zijn gevonden. 
Hierbij graaft bet vrouwtje zich met de 
voorpoten in onder een of ander object in 
een vochtige omgeving, zodat ze uiteinde
lijk aileen nog maar met haar kopje boven 
de grond uitsteekt. Aan bet eind van dit 
gangetje is een klein bolletje. In deze posi
tie wordt afgezet, waarbij zij iets omhoog 
kan kruipen tijdens bet leggen. Vervol
gens boudt zij een korte rustperiode en 
v~rlaat baar eieren. Deze zijn onmiddellijk 
na bet leggen nog wat rozig doorscbij
nend, later belder wit van kleur, en afge
rond cilindervormig, 10,6±1 (8,5-12,4) 
mm lang met een doorsnede van 5,6±0,5 
(4,9-6,4) mm. Soms kleven ze aaneen. 
Het is vaak lastig om te beoordelen of de 
vrouwtjes al bebben gelegd. Ze vertonen 
eigenlijk nooit de van Lacerta en Podarcis 
zo bekende ingevallen flanken en bijbeho
rende onmiskenbare huidplooien. Dit 
heeft verscbillende om-zaken. Allereerst is 
de beschubbing grover en stijver, verder 
kan door het leggen in porties sprake zijn 
van een geleidelijk afslanken en tenslotte 
eet bet vrouwtje na bet afzetten bijzonder 
gretig, zodat ze er binnen enkele uren weer 
gevuld uitziet. 
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Flguur 5. 
Groeicurve van 10 
eieren bij 29°C in 
1982 (punten kun
nen overlappen). 

186 

17 

16 

15 

14 
A 

13 * * 
12 ~ A 

A * 
A ! A A 

11 
A 

10 

9 

I ! 
.. 

2 -

10 20 

Vrouwtje 3 (zie tabel) is vanaf 26 april 
apart gezet. Ze produceerde niettemin nog 
drie legsels, die aile onbevrucht bleken. 

UITBROEDEN 
Een gedeelte (21) van de eieren is bij 
kamertemperatuur uitgebroed (deze wer
den regelmatig besproeid), de rest (26) is 
in een 'au-bain-marie' broedbakje onder
gebracht bij een temperatuur van 29°C. 
Nadat in turfmolm enkele eieren bleken te 
worden aangevreten door allerlei kleine 
organismen, zijn filterwatten gebruikt als 
substraat (hoewel deze bet vocht minder 
goed vasthouden). Na het meten zijn de 
eieren altijd in dezelfde positie terugge
legd. 
N a een paar dagen verkleuren ze wat naar 
vuilwit tot gelig. Nog wat later krijgen de 
eieren die in de turfmolm of aarde liggen 
bruine stipjes, die wei wat op roestp1ekjes 
lijken en in de loop van de tijd iets groter 
worden. De omvang van de eieren neemt 
toe en ze worden meer echt eivormig. 
Daarna ontstaan er doorschijnende vlekjes 
die de laatste week steeds groter worden, 
terwijl bet ei nauwelijks meer groeit. 
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Eventueel samengeplakte eieren zijn nu 
soms los van elkaar. 
Het voomaamste verschil tussen beide 
methoden van uitbroeden is natuurlijk de 
snelheid van uitkomen (zie fig. 5 en 6). 
Hierbij zij opgemerkt dat in de warme 
zomer van 1982 de kamertemperatuur he
laas regelmatig hoven de25°C kwam. 
Bij de warme eieren is er een vrij snelle 
groei tot en met de tiende dag na bet leg
gen, bij de koude tot en met de twintigste 
dag. In uiteindelijke afmetingen ontliepen 
de eieren van beide broedmethoden elkaar 
niet veel (t-toets); de koude werden signi
ficant breder (9,4±0,4 (8,8-10,5) mm), 
dan de warme (8,9±0,7 (7,4-10,1) mm). 
In lengte waren ze niet significant ver
schillend; samengenomen: 14,5± 1,4 
(11,0-17,9) mm. 
Een aantal eieren bleek onbevrucht; bij het 
openen bevatten ze een witte of Iicht gele 
korrelige of visceuze massa. Het is niet 
gezegd dat deze eieren snel bederven of 
inschrompelen. Enkele vertoonden echter 
wei al gauw uiterlijke afwijkingen. Ze 
deukten in en werden geel met paarse 
vlekjes. 



Figuur 6. 
Groeicurve van 14 
eieren bij 20-25°C 
in 1982 (punten 
kunnen overlappen). 
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UITKOMEN 
Atbankelijk van de warme of koude 
methode komen de eieren uit na respectie
velijk 36± I (33-38) dagen en 57-73 
dagen. 
In 1982 was het verschil in broedduur met 
de warme methode niet overweldigend: 
57-66 dagen (gemiddelde duur 61). In 
1981 bij een temperatuur van 18-22°C was 
het 72 (71-73) dagen. 
Het eerste teken dat er wat staat te gebeu
ren is het trillen van het ei: eerst zwakjes, 
later heftiger. Enkele uren tot ruim een dag 
voor het uitkomen zal het ei gaan zweten: 
er verschijnen druppeltjes vocht op het ei, 
die het als ze later versmelten nattig doen 
aanzien. Het trillen is nu onmiskenbaar. 
Uiteindelijk zal aan een van de uiteinden 
een krom sneetje ontstaan van 4-5 mm, 
gemaakt met de eitand voorop de snuit 
(fig. 7 en 8). Gewoonlijk zal het diertje 
de kop of aileen het snuitje eruit steken en 
zo nog enige uren blijven zitten. Ze verla
ten hoofdzakelijk overdag het ei, wat dik
wijls ongekend snel gaat. Slechts een 
enkeling komt er 's nachts uit. Ze drogen 
snel op. Meestal hebben ze nog geen be
hoefte om te zonnen en ze graven zich in, 
indien daartoe gelegenheid bestaat. Hun 
houding gelijkt dan enigszins op die welke 
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zeals embryo innamen. Het is vooral kod
dig om ze met een om hun kop gekrulde 
staart te zien slapen. 
Het kan gebeuren dat het zweten ophoudt 
en het ei er pokdalig uit gaat zien. Grijpt 
men niet in, dan zal wat later ook het trill en 
ophouden. In een nog wat later stadium 
deukt het ei in. Om te voorkomen dat het 
jonge hagedisje stikt, kan men proberen 
het ei aan een uiteinde open te peuteren. 
Vooral bij 'koude' eieren komt dit wei 
eens voor. Men kan vermoeden dat de 
jonge dieren in de laatste fase van hun 
ontwikkeling een hogere temperatuur 
nodig hebben. Zeker bij het uitkomen 
wordt redelijk wat energie vereist, die ze 
bij een te lage temperatuur waarschijnlijk 
niet kunnen opbrengen. 

JUVENIELEN 
Is het niet te warm en is er geen al te sterke 
(zonne-)straling, dan lopen ze overdag 
rond en eten de eerste dag al kleine krekel
tjes. Opvallend is dat ze proberen allerlei 
kleine ook niet bewegende brokjes, zoals 
delen van prooien, op te happen, maarook 
steentjes en zelfs bloemblaadjes, waarbij 
wit hun voorkeur schijnt te hebben (kalk!). 
Hun eerste faeces is meestal doorzichtig 
slijmachtig. Na een paar dagen komen ze 
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wei in de zon en slapen daama veeleer 
onder bladeren, stenen e.d. Het eitandje is 
in het algemeen na een dag verdwenen. 
De pas uitgekomen jongen (fig. 10) heb
ben een kop-romp Iengte (gemeten van 
snuitpunt tot cloacaspleet) van 21 ,4±0,8 
(20,0-23,0) mm en een staartlengte van 
39,1±2,8 (35,1-46,1) mm; de bij kamer
temperatuur uitgebroede eieren leveren 
dieren op met een iets kortere staart. 
Een verschil in tekening tussen de ge
slachten blijkt al aanwezig. Bij de manne
tjes zijn de flanken donkerder bruin dan de 
rug, maar nog zonder de duidelijke witte 
vlekjes die de volwassen dieren gewoon
lijk kenmerken; de vlekjes zijn als licht
bruine stipjes in aanzet aanwezig. Ze heb
ben bovendien een Iichte geelbruine dor
solaterale streep, die bij de vrouwtjes 
ontbreekt of aileen vooraan te onder
scheiden is. De pootjes, vooral de ach
terste, zijn van boven wat donkerder bruin 
met lichtere stipjes, van onderen zijn ze 
Iichtrose. Bij dieren van minder dan een 
dag oud valt een zekere doorschijnendheid 
op van in het bijzonder de extremiteiten. 
Het snuitpuntje is zwak rose tot Iicht 
oranje. De zijkant van de kop is wit tot aan 
het oog, daarachter bruin. Het achterste 
deel van de bovenkant van de kop is 
danker, wat voomamelijk veroorzaakt 
wordt door zwarte stipjes, die in mindere 
mate ook op de rug te vinden zijn, welke 
Iaatste naar achter toe steeds Iichter van 
kleur wordt. De onderzijde is vuilwit met 
rossig doorschemerend hart en longen en 
zwartige viscera. Onder de kin bevinden 
zich soms zwarte vlekjes. Aan de zijkant 
van het achterste deel van de kop en de nek 
vinden we een grillig v lekkerige creme
kleurige tekening. 
Binnen een paar dagen krijgt het neusje 
dezelfde kleur als de rest van de kop en 
binnen een week is het hele diertje een tint 
donkerder geworden, hoewel het nog niet 
zo contrast-rijk is als de ouders. De buik is 
nu groenig wit met een duidelijke metaal
achtige glans. Dikwijls is het dooierlitte
ken over een lengte van drie of vier buik-

schubben nog herkenbaar en meestal met 
een roofje bedekt. 
Een van de jonge vrouwtjes heeft een af
wijkende kleur: het bruin van de andere 
dieren is vervangen door donkergroen en 
de buik neigt naar turkoois. 
Het aantal uiteindelijk beschikbare be
vruchte eieren van de vrouwtjes 1 , 4 en 5 
in 1982 bedroeg 24 van de 32. Het verlies 
werd veroorzaakt door allerlei uitwendige 
oorzaken, zoals b. v. krekelvraat. De sexe
verhouding bij de koude methode was acht 
mannetjes en zes vrouwtjes; bij de warme 
zeven mannetjes en drie vrouwtjes. Dit 
Ievert geen significant verschil op (Fisher 
test, p=0,276). dit geldt eveneens voor 
een vergelijking met de warme uit 1981 
(p=O, 158), of samengenomen (koud: acht 
mannetjes, zes vrouwtjes; warm: acht
tien mannetjes, zes vrouwtjes: x2= 1 ,23, 
(p> 0,05). Toetsen tegen 1: I sexratio met 
x2 geeft een significante afwijking (x2=6; 
1-2%). 

OPGROEIEN EN GESLACHTSRIJP
HEID 
Na zo'n vier weken vervellen de jongen 
voor het eerst. Dit begint achteraan het lijf 
en de staart en vervolgens de kop, waama 
het lijkt alsof ze een hemdje aanhebben. 
De hele procedure kan ruim een dag in 
beslag nemen. Later is er geen bepaalde 
volgorde meer in het vervellen en wordt de 
huid in flarden afgestroopt. Op de rug 
kunnen zich nu twee lengterijen van 
zwarte stipjes aftekenen, die net na het 
uitkomen nauwelijks opvielen. De buik is, 
afhankelijk van de lichtinval, iriserend 
lichtgroen of zalmkleurig. De keel blijft 
Iichter. 
Eind oktober worden de jongen, evenals 
de ouden al in begin september, minder 
actief. Ze blijven dikwijls verborgen en 
hun eetlust neemt af. De maanden januari 
en februari hebben ze in een bak met voch
tige turfmolm en bladeren in winterslaap 
doorgebracht bij 2-5°C. Dit doorstonden 
aile uitstekend. 
Ze groeiden vrij snel (fig. 11) en hebben in 
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hun eerste voorjaar vrijwel de grootte van 
de ouders bereikt: gemiddelde kop-romp 
lengte van 40 mm met een staart van 
100 mm. Vier exemplaren ondergebracht 
bij MUSTERS zijn niet in winterslaap ge
weest en in die tijd nog aanzienlijk in 
lengte toegenomen: gemiddeld 4 7 + 
IIOmm. 
In december begonnen de eerste achter
volgingen tussen de tot dan toe vredig 
coexisterende hagedisjes, wat na de win
terslaap ontaardde in vechtpartijen tussen 
de mannetjes. Half maart is de eerste 
baltsactiviteit tussen de juvenielen waar
genomen en bij controle bleken de 
vrouwtjes al sporen van paringsbeten te 
vertonen. 
De eerste eileg vond plaats op 8 april 
(exemplaar zonder winterrust, vrouwtje 3 
in tabel). Aile drie de eerste legsels le
verden volkomen gezonde nakomelingen 
op. 
Tegen de tijd dat ze een jaar oud zijn, 
hebben ze de afmetingen van volledig vol
wassen dieren (max. 51+ 120 mm). 

OVERIGE GEDRAGINGEN 
Een opvaiiend gedrag is het kronkelen met 
de staart ( ook de geregenereerde) in het 
horizontale vlak. De amplitude en de 
snelheid, evenals de lengte van het staart
gedeelte waarmee dit gebeurt (van aileen 
het achterste puntje tot de totale lengte, 
waarbij zelfs het achterlijf in de beweging 
betrokken kan worden) zijn klaarblijkelijk 
gerelateerd aan de heftigheid van de reac
tie. Er kan gesteld worden dat het een 
teken van opwinding is, dat veroorzaakt 
kan worden door allerlei invloeden van 
buitenaf. Oppakken kan zo'n prikkel zijn, 
maar ook het gewaar worden van een 
prooi, of een nieuwe behuizing. De man
netjes triiien met de staart tijdens het 
dreigen. De vrouwtjes doen dit, als een 
mannetje toenaderingspogingen onder
neemt, om deze te ontwijken of te beeindi
gen. 
Aan het vechten van de mannetjes gaat 
meestal een dreigen vooraf. In de sterkste 

verschijningsvonn loopt een mannetje (of 
soms be ide) hoog op de poten schokkerig 
op de ander toe. Zeker in het begin gaat dit 
zeer traag. De rug is wat omhoog gekromd 
en het lijf enigszins zijdelings afgeplat en 
van de tegenstander afgebogen. De 
snuitpunt wijst naar beneden en de mond
bodem wordt omlaag gedrukt. Het dier 
lijkt nu voor de tegenstander waarschijn
lijk groter. Deze kan hierdoor gei'ntimi
deerd worden en zal dit Iaten blijken door 
snel met de hele lengte van de staart te 
kronkelen. Mogelijk dat dit een regel
rechte confrontatie kan afwenden, maar 
dat is nooit waargenomen. Vervolgens 
slaat de gei.ntimideerde op de v Iucht en een 
razendsnelle achtervolging met bijtpogin
gen zal het resultaat zijn. Hierbij verloor 
een van de oudere mannetjes eens een dee I 
van zijn staart. In de kleine terraria waar de 
dieren elkaar niet kunnen ontwijken, zal 
het regelmatig op een dergelijk treffen uit
lopen. Indien be ide aan elkaar gewaagd 
zijn, duurt het dreigen Ianger: tot een 
minuut in plaats van enkele seconden. Ze 
lopen langzaam schokkerig in cirkels om 
elkaar. Een, of be ide, zal met het uiteinde 
van de staart kronkelen, waama ze toe
bijten. Vlak voor de aanval staat de bek 
wat open. De beten zijn voomamelijk op 
de temporale regio van de kop gericht, 
hoewel soms de flanken of de staart het 
moeten ontgelden. Er kan bloed vloeien en 
de zwarte littekens, vooral die op de kop, 
blijven lang zichtbaar. Doordat de onder
of bovenkaak van de een wei eens in de 
bek van de ander komt te ~itten, ontstaat er 
een langdurig vastbijten in elkaar. Het ui
teindelijk doe I lijkt echter de tegenstander 
op de rug te krijgen door die in de keel te 
bijten en hem dan om te draaien. Dit ge
schiedt zo vliegensvlug, dat de preciese 
opeenvolging van handelingen niet te vol
gen is. De overwinnaar kan die beet mi
nuten lang volhouden en klaarblijkelijk 
aanvaardt de onderworpene zijn verlies en 
blijft stil liggen met de buik naar boven. 
Wordt hij losgelaten dan zal hij meestal 
vluchten en zich proberen te verbergen, 



Figuur 7 (links). 
Eitand Algyroides 
moreoticus embryo. 
Zijaanzicht snuit
punt. Lengte wine 
lijntje: 50 !lffi· 

Figuur 8 (rechts). 
Eitand Algyroides 
moreoticus embryo. 
Punt bovenkaak, 
van onderaf gezien. 
Lengte witte lijntje: 
IOOJ.tm. 
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soms begint het echter van voren af aan. 
Een enkele maal blijft de verliezer nog 
even op zijn rug liggen. Vreemd genoeg 
kunnen beide even later broederlijk naast 
of over elkaar onder het lampje liggen 
zonnen. 
Eenmaal gedurende de paartijd is waarge
nomen dat een vrouwtje zich na een staart
beet van een mannetje bliksemsnel op haar 
rug keerde. Het mannetje liep hierop weg, 
waama het vrouwtje haar voormalige nor
male houding weer innam. 
Het dreigen, en zeker het vechten en ach
tervolgen, zijn duidelijk gebonden aan het 
voortplantingsseizoen dat grofweg duurt 
van maart tot juli/augustus. Daarbuiten is 
het zelden gezien en wordt dan door een 
soortgenoot hoogstens afgedaan met een 
zwak staartkronkelen. 
Zowel het dreigen als het kronkelen met de 
staart kunnen onmiddellijk na het uitko
men bij de jongen te zien zijn, maar toch 
vooral het laatste. 

HERPETOCOENOSE 
In de vrij~ natuur hebben we nooit enige 
interacties tussen deze soort en andere 
dieren gezien. Dit is uit de aard der waar
nemingen ook niet te verwachten. Yoor 
een opsomming van overige reptielen (en 
amfibieen) aangetroffen op dezelfde vind
plaats als A . moreoticus zij verwezen naar 
IN DEN BOSCH & MUSTERS ( 1981). 
Yolgens de literatuur (samenvatting in 
BOHME, 198 1) komt A. moreoticus ook 
te zamen met A. nigropunctatus voor op de 
Griekse eilanden lthciki, Kefallinia en 

Zcikinthos, maar zou daar minder talrijk 
zijn dan laatstgenoemde. 
In een buitenterrarium van 3 m3 , waarin 
enige A. nigropunctatus huisden, werd dit 
voorjaar ook A. moreoticus gezet, hoofd
zakelijk om te kijken of hun gedrag zou 
afwijken van soortgenoten binnen. Ze 
waren zelden te zien. Aanvankelijk werd 
dit geweten aan hun biotoopvoorkeur. 
Later wezen woeste achtervolgingen door 
de gehele bak op de ware reden. Ze werden 
geterroriseerd door de A. nigropunctatus, 
die het jaar tevoren geen enkele aandacht 
schonken aan Podarcis sicula. Om ver
liezen te voorkomen zijn ze er weer uitge
vangen. Ze waren vermagerd en fors toe
getakeld: staart afgebeten en diverse lit
tekens. De relatieve zeldzaarnheid op 
voomoemde eilanden zou voor een deel 
kunnen liggen aan dergelijke interacties. 

LEEFfiJD EN ZIEKTEN 
Over de maximum leeftijd die deze soort 
kan bereiken is niets bekend . De ouder
dieren zijn nu minimaal vier jaar oud. Een 
van de oorspronkelijke vrouwtjes is over
leden na een veel te laat opgemerkte be
smetting met mijten. Een Neguvon bad, 
met een herhaling na een week, bleek voor 
de overgebleven dieren afdoende te hel
pen. Yerder zijn in de uitwerpselen eens 
kleine wormpjes aangetroffen. 
Van de aanvankelijk gevreesde uitput
tingsverschijnselen tengevolge van het 
vele eieren leggen is geen sprake. Ook aile 
jongen zijn volledig ontwikkeld, zonder 
misvorming. 



Figuur 9. 
Houding tijdens de 
nabcet. Op de kop 
van het mannctje 
zijn Z\vanc line
kens te zien. Deze 
zijn hct resultaat 
van gevechtcn tus
scn de mannetjes. 

Figuur 10. 
Juvcniel mannctjc, 
dric uur uit hct ci. 
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ken van de ' Antriebsenergie ' die geduren
de de in vergelijking met andere soorten 
korte copulatie niet opgebruikt zou kunnen 
worden. Dit is een niet bijzonder bevredi
gende oplossing, hoewel over de functie 
van de na-beet tot nu toe ook aileen maar 
gespeculeerd kan worden. Mogelijk is het 
vrouwtje slechts een bepaalde tijd willig 
en verh.indert het vasthouden een paring 
met een rivaal; het binnendringen van het 
sperm a wordt bevorderd (b. v. door het 
tegengaan van het defaeceren van het 
vrouwtje); een of ander biologisch proces 
wordt in gang gezet (eisprong?). Het leg
gen van onbevruchte eieren (apart gezet 
vrouwtje 3 uit tabel 1), welke verder geen 
gebreken leken te vertonen, doet evenwel 
geen d irecte invloed vermoeden op de ei
ontwikkeling bij het vrouwtje. Een tweede 
copulatie tijdens de na-beet is nooit ge
zien, zodat er waarsch ijnlijk niet gewacht 
wordt op een tweede receptiviteit van het 
vrouwtje. Van andere hagedissen is be
kend dat de partners na de paring nog korte 
of langere tijd bij elkaar bl ijven, dikwij ls 
zonnend. De wat meer verborgen levens
wijze van A. moreoticus compenseert 
wellicht een deel van de gevaren uit de 
omgeving die een langere na-beet met zich 
brengt. 
Er lijkt minder nadruk te liggen op de 
deemoed gebaren, zoals trappelen met de 
voorpootjes en kopkn i kken ( voor b. v. L. 
agilis en L. viridis onder betekenis-
omkeer juist als paringsuitnodigende uit

DISCUSSIE drukkingen ge'interpreteerd door KITZLER 

Het beschreven paringsged rag wijkt wei- ( 1941 )). Be ide gedragi i oen zijn zelden 
beschouwd weinig af van hct basispatroon opgemerkt , aileen bij een vrouwtje als 
zoals dat bekend is van enige Europese reactie op een paarlustig mannetje . Dit zou 
uu:erta en Podarcis soorten ui t publica- dan kunnen worden opgevat in de zin van 
ties van KRAMER ( 1937), KITZLER. ( 1941) KITZLER, maar het zou ook aan de situatie 
en WEBER ( 1957). Het meest opvallcnde in het terrarium kunnen liggen (de d ieren 
verschi l is het voorkomen van de iangdu- kennen e lkaar) of aan de weinig territo riale 
rige tlankbeet na de paring. VERBEEK aard van de soort , waarop ook het ont
( 1972) noemt als enige explicie t een dcr- breken van een tiran in de mannetjesbak 
gelijk gedrag bij P. sicula , waar hct in zou kunnen duiden. Hier dri ngt zich een 
uitzonderingsgevallen to t 22 minuten kan verge lijking op met het naar VERBEEK 

duren. A Is verklaring geeft laatstgenoem- ( 1972) uitdrukkingsarme gedragsreper
de auteur de mogelijkheid tot het kwijtra- toi re van L. vivipara, dat hij in verband 
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brengt met hun biotoop. Hij voert echter 
als bepalende factor bet microklimaat aan, 
in bet bijzonder de lage temperaturen, 
waardoor er weinig gunstige plekjes be
staan. Voor de soort, stelt hij, zou bet 
schadelijk zijn indien de dieren sterk terri
toriaal waren en elkaar van die schaarse 
goede gebiedjes verdreven. Dit zou tot een 
gevaarlijk uitdunnen van een populatie 
kunnen leiden. Opmerkelijk is dat 
EIKHORST ET AL (1979) voor A. marchi, 
een soort die veel meer op rotsen en andere 
geexponeerde plaatsen leeft, vermelden 
dat deze (in bet terrarium) juist wei na
drukkelijk kopknikken vertoont. 
Eigen veldwaamemingen bevestigen dat 
en wijzen bovendien in de richting van een 
zekere territorialiteit. Een langeafstands
signaal als bet kopknikken zal veel minder 
nut hebben in een omgeving met weinig 
zicht, zoals die van L. vivipara en A. mo
reoticus, waarop eveneens bet grotendeels 
ontbreken van felle kleurattributen wijst. 
Buiten dena-beet is ook bet bij vechtpar
tijen op de rug gooien van de tegenstander 
uitzonderlijk in vergelijking met bet be
kende gedrag van andere Europese lacer
tiden. De enige andere soort waarbij ik dit 
tot nu toe heb waargenomen is A. nigro
punctatus. Deze houding wordt gelnter
preteerd als een deemoed-gebaar, mede 
aangezien een vrouwtje, dat zich op haar 
rug keerde na een staartbeet van een man
netje, daama niet meer werd lastig ge
vallen. 
De op bet achterste gedeelte van de kop 
gerichte beten zijn wederom van de meeste 
Lacerta en Podarcis mannetjes bekend. 
VERBEEK ( 1972) neemt aan dat zulks komt 
omdat dit nu eenmaal bet gebied is dat bet 
dichtst bij de opponent is tijdens bet drei
gen. Een uitleg als gewoontegevecht, 
waarin verwondingen worden vermeden, 
waarbij niet in de onbeschermde flank 
wordt gebeten maar in de steviger scbedel 
(cf. WEBER (1957) voor L. lepida) is niet 
uit te sluiten, hoewel de mannetjes niet 
altijd ongeschonden uit de strijd komen. 
Het zou echter ook goed mogelijk kunnen 

zijn dat tijdens bet dreiggedrag een gelij
kenis met de baits, waar er voomamelijk 
sprake is van staart- en flankbijten, wordt 
venneden. De enkele gevallen waarin een 
ontmoeting met een ander mannetje begint 
met staartbijten, worden dan gezien als 
een vergissing, waarop overigens ook 
duidelijk anders gereageerd wordt. Veel
eer met weglopen na een korte afweerbeet, 
dan met werderzijds dreigen. 

De vijf tot zeven legsels per jaar met een 
tot vier eieren per keer mogen uitzonder
lijk lijken, maar zijn dat waarschijnlijk 
niet. Veel Zuideuropese lacertiden produ
ceren meerdere legsels per jaar. In bet 
buitenterrarium komt P. sicula er bier tot 
drie a vier met een maximum van zeven 
eieren per keer. KRAMER (1937) vermeldt 
voor deze soort, evenals voor P. melisel
lensis, drie tot vijf maal per jaar. EIKHORST 
& EIKHORST (1981) geven voor A. marchi 
twee a drie legsels op, met ieder twee of 
drie eieren. A. nigropunctatus haalt vier 
ei-afzettingen per jaar; op deze soort zal in 
een volgend artikel hopelijk kunnen 
worden ingegaan. Voor A. fitzingeri zijn 
de gegevens m.i. nog te fragmentariscb. 
W aarschijnlijk is de tactiek dat vee I kleine 
legsels per jaar uiteindelijk evenvee1 resul
taat opleveren als een of twee grote, met 
bovendien een in de tijd en plaats gespreid 
risico. Daarenboven kan een kleine hage
dis eenvoudig niet veel eieren van een be
paalde minimum afmeting bevatten. 
Uit de drie ei-afzettingen zonder direct 
eraan voorafgaande paringen, met als re
sultaat onbevruchte eieren, wordt gecon
cludeerd dater in dit geval geen sprake is 
van spenna-opslag. 
De grootte van de eieren is vergelijkbaar 
met die van A. marchi evenals de incuba
tietijd bij 29°C. De elf weken die 
SCHREIBER ( 1912) voor A. fitzingeri
eieren onder bet waterbakje noemt, zijn 
vergelijkbaar met de tijden bij de koude 
broedmethode. 
De gelijke sexratio bij de verscbillende 
temperaturen is uit theoretische overwe-



Figuur II. 
Groeicurve van de 
14 jongen uit de 
kweek van 1981 
(punten kunnen 
overlappen). 
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gingen (BULL, 1980) een reden om ge
slachtschromosomen bij deze soort te ver
moeden. Het karyotype (chromosomen
patroon) is helaas niet bekend. De enige 
onderzocbte soort in bet genus is A. 
marchi, waarover men van mening ver
schilt. Zowel CALERA & CANO ( 1979) als 
PALACIOS & ELVIRA (1979) geven 2n=38. 
De eerste auteurs echter ontkennen bet be
staan van morfologiscb berkenbare ge
slachtscbromosomen, de laatste beweren 
dat die er wei zijn. 
De hierboven aangevoerde gegevens zou
den bij A. moreoticus voor bet laatste kun
nen pleiten. Blijft ecbter de over de gebele 
Iinie de van l: l afwijkende sexratio. 
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De in het eerste voorjaar bereikte ge
slachtsrijpheid is niet ongewoon: KRAMER 

( 1938) geeft voor een vrij kleine bagedis 
als P. melisellensis tien maanden op. Ver
gelijkingen met genusgenoten zijn er ech
ter vooralsnog niet. 
Er zij op gewezen dat het merendeel van 
het voorafgaande ontleend is aan, soms 
toevallige, terrariumwaamemingen en zo
doende niet zonder meer te vergelijken 
met de situatie in de natuurlijke omgeving. 

DANKWOORD 
Met dank aan C.J.M. MUSTERS voor waar
nemingen aan enige nakweek dieren. 
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SAMENV ATIING 
V oor het eerst worden voortplantingsge
gevens van Algyroides moreoticus in het 
terrarium gepubliceerd. De paartijd begint 
half maart .. Een vrouwtje produceert vijf 
tot zeven legsels per jaar van een tot vier 
eieren in de periode van begin april tot in 
augustus. De eieren komen bij 29°C en 
99% relatieve luchtvochtigheid uit na ge
middeld 36 dagen. 
De jongen groeien snel en zijn in hun 
eerste voorjaar al geslachtsrijp. 
Er wordt ingegaan op het paringsritueel en 
het dreigen en vechten van de mannetjes. 
In het terrarium blijken het bijzonder le
vendige hagedissen, die in feite probleem
loos te kweken zijn. 

SUMMARY 
Courtship and aggressive behaviour of Algyroides 
moreoticus in captivity are described for the first 
time. 
The breeding season commences in March. A female 
produces five to seven clutches per year, each con
taining one to four eggs. These hatch in about 36 days 
at 29°C and 99% relative humidity. The young re
produce for the first time in the following spring. 
In comparison with available behavioural data of 
other European lacertids Algyroides moreoticus 
displays two unusual traits. For up to three hours after 
copulation the mouth grip by the male on the female's 
flank is maintained. During fighting between males 
one of the pair is suddenly flipped over on its back 
where it is immobilised by the neck for some time. 
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Wil men snel een landgedeelte realiseren in bijvoorbeeld een waterschildpadden
aquarium, dan gaat men als volgt te werk. 
Aan de twee zijkanten van de bak brengt men aan de binnenkant twee glasstrips aan met 
behulp van siliconenkit. Dit doet men op de hoogte die overeenstemt met de gewenste 
waterstand. Op de strips legt men over de lengte van de bak een glasplaat die naar keuze 
lh of lh van het wateroppervlak beslaat. 
De plaat behoeft niet gelijmd te worden. Op de glasplaat legt men dunne stukjes steen, 
zoals leisteen (of plakjes mos). Zonder dat de zwemruirnte verminderd wordt, hebben de 
dieren toch een goede zonnebank. Deze constructie kan ook toegepast worden bij 
salamanders en vuurbuikpadden. 
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IN LEIDING 
Opeens zagen we haar, midden op de weg. 
De voorste auto stopte ongeveer twintig 
meter van de slang. De twee andere voer
tuigen hielden eveneens stil, dicht achter 
de voorste wagen. De inzittenden waren 
negen !eden van de werkgroep 'Het 
Noorden'. De terugreis richting Parama
ribo, van eenjezelfbehelpende, maar fijne 
week in bosbivak bij de Amskreek, was 
net een half uur oud. 
Toen de motoren van de voertuigen een 
voor een waren afgezet, heerste op dat 
moment een weldadige stilte . Het was om 
en bij half negen in de morgen, ergens op 
de A vanaveros we g. Links en rechts van 
de weg het opreizende oerwoud met 

woudreuzen waar, tussen de toppen, nog 
de Iaatste flarden van een Iichte neve! 
hingen. De ochtendzon, met moeite door 
het !age en iele wol.kendek heendringend, 
scheen, aldus de sfeer verhogend, op de 
door de dauw nog fris rode bauxietweg en 
dan ... midden op deze weg, prachtig 
afstekend met haar bladgroene kleur, de 
Oxybelis. Doodstil lag zij daar, haar kop 
Iicht opgeheven en waakzaam. Een prach
tig en fascinerend gezicht, de slang in haar 
voile lengte, roerloos dwars over de weg. 
Het leek of alle !eden van de groep tege
lijkertijd de sfeer aanvoelden en even in 
stilte wilden genieten . Nonnaal zou er 
direct drukte geweest zijn om het dier te 
vangen en het niet de kans te geven weer in 
het oerwoud te verdwijnen. Maar ook de 
slang zelf scheen ons de gelegenheid te 
willen geven om het exotische tafereel in 
ons geheugen te griffen. Nog verwonder
lijker was, dat even later .lelfs het vangen 
van haar geen moeite kostte. Ze liet zich 
rustig benaderen en pas nadat ze vast
gepakt was, beet ze. 
Van de hierboven beschreven voorge
schiedenis naar de nuchtere gegevens over 
deze boomslang. 

ALGEMENE GEGEYENS 
Het geslacht Oxybelis (familie Colubridae; 
onderfamilie Xenodontinae) bevat een 
viertal soorten , namelijk 0. aeneus, 



Oxybelis 
fulgidus 

Oxybelis fulgid!IS 
die wjuist een muis 
heeft ingeslikt. 

0. argenteus, 0. brevirostris en 0 ful
gidus. De groene spitsneusslang waar dit 
artikel over gaat, wordt in Suriname 
Swipi-sneki , Boesi-swipi of Tetee-sneki 
genoemd. ln de engelstalige literatuur 
komen we hem tegen onder de naam 
' green whip snake' of 'emerald tree 
snake ' . Het verspreidingsgebied is 
Mexico, Midden-Amerika en geheel Zuid
Amerika, uitgezonderd de westkant van de 
Andes. 
De soort wordt gekenmerkt door een kop 
met een lange, spits toelopende snuit, die 
ver over de onderkaak heen steekt. De 

ietwat uitpuilende ogen kunnen zodanig 
naar buiten worden gedraaid, met de 
pupillen naar beneden gericht, dat de slang 
met de kop in horizontale stand toch nog 
naar beneden kan kijken . Het hele boven
lichaam is donker- tot bladgroen, terwijl 
de buikzijde g roenig-geel tot Iicht g roen 
is. Lateraal (langs de flanken) worden de 
buik en het bovenlichaam gescheiden door 
een dunne , witte streep. Het slanke 
lichaam is bedekt met gladde schubben. 
Wanneer de schubben ver uit elkaar ko
men te liggen, doordat een grote prooi naar 
binnen is gewerkt of doordat de huid bij de 
nek is uitgezet (op cobra-achtige wijze) 
omdat de slang zich bedreigt voelt , dan 
wordt de prachtige geel-oranje huid tussen 
de schubben zichtbaar. 
De beschubbing van de soort is als volgt: 
17 dorsalen, 197-2 18 ventralen, 143-156 
caudalen, een gedeelde anale schub, twee 
postocularen, geen loreale, een of twee 
temporalen, een preoculare, 10 (soms 11) 
supralabialen en evenveel infralabialen. 
0. Julgidus leeft in de bosranden van 
zowel savanne bos als van het wat hoger 
gelegen regenbos. Het is een arboreale 
(bomen en struiken bewonende) slang, die 
gedurende de dag jaagt en haar prooi doodt 
met g if uit de opisthoglyfe (achter in de 
bovenkaak geplaatste) g iftanden. Het 
voedsel bestaat voomamelijk uit hagedis
sen en kleine vogels, maar soms ook 
kleine zoogdieren. Een prooi wordt in 
eerste instantie aileen met de bek in 
bedwang gehouden. Daarna wordt de 
prooi met enkele kaakbewegingen naar 
achteren gebracht, zover dat de slang in 
Staat is om de giftanden te gebruiken. Een 
muis is na een dergelijke behandeling 
binnen een minuut dood. 
0. fulgidus is eierleggend. Het legsel is 
ongeveer zes eieren groot. De vermoede
lijke maximum lengte van deze soort is 
2.20 m. Een drietal slangen van ongeveer 
1.60 m varieerden nogal in gewicht 
(89, 136 en 142 gram). Twee slangen 
van ongeveer 2.10 m wogen respectie
velijk 194 en 224 gram. 
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a 

HET TERRARIUM 
In een oerwoudterrarium met een boge 
luchtvochtigheid (75 tot 95%) zal deze 
slang het zeker goed doen. Het terrarium 
dat hiema wordt bescbreven, is ecbter in 
de verste verte niet met een oerwoudter
rarium te vergelijken. Tocb geef ik er een 
bescbrijving van, omdat genoemde slang 
anderbalf jaar lang zonder problemen in 
dit 'voorlopige' onderkomen beeft door
gebracht. 
Het terrarium is een meter hoog en heeft 
een bodemoppervlak van 50 bij 65 em. De 
bodem van het terrarium is van cement. De 
achterwand is van kurk. Het waterbassin is 
met kleine tegeltjes afgewerkt (de wat 
abstract aandoende inricbting was ooit 
gekozen als een variatie op bet alom 
gebruikte thema en beeft niets te maken 
met speciale biotoopeisen). 
Het geheel wordt verlicbt met een TL lamp 
(8W) en een 'zonnelamp' van 60 watt met 
een reflector. Deze laatste verwannt de 
bovenste klimtak c.q. ligtak tot ongeveer 
35°C. Onder een ligrooster op de bodem 
brandt een 15W lamp die zorgt voor een 
temperatuur van ongeveer 30°C. In bet 
waterbassin tenslotte ligt een aquarium
verwarmer (25W) die de watertempera
tuur op 24 graden boudt. 

c 

b 

Op de bodem staat een ingemetselde pot 
met daarin een stevige plant. Tegen de 
achterwand staan twee plastic plantenbak
ken met daarin klimplanten. Deze plan ten 
dienen niet aileen ter decoratie, maar 
vooral, gezien bet verboudingsgewijs wat 
grote waterbassin, om de lucbtvocbtigbeid 
te bevorderen. Desondanks moet er dage
lijks wat worden bijgesproeid. 

GEDRAG VAN DE SLANG IN HET 
TERRARIUM 
De slang, die ongeveer 1.60 meter lang 
was, lag veel op de bovenste tak, soms 
tussen de klimplanten balverwege de 
achterwand. Zo nu en dan zocbt bet dier 
bet water op ( meestal kort voor de ver
velling) en bleef daar dan wei een etmaal 
in zitten. 
AI in Suriname, direct na baar vangst, 
accepteerde ze een muis. In Nederland 
kreeg en at ze eens in de twee weken een a 
twee muizen, waarop een druppel vita
mine (AD en B) werd gedaan, zodra de 
slang de muis naar binnen begon te 
werken. 
Na twee maanden in gevangenscbap legde 
de slang twee eieren, die niet bevrucbt 
bleken te zijn. 
Het was een actieve en soms wat 
schichtige slang, die van april 1980 tot 
december 1981 in bet bescbreven terra
rium goed boudbaar bleek. Helaas stierf ze 
plotseling aan een, naar een mediscb 
onderzoek uitwees, leversclerose, die baar 
in Suriname reeds parten gespeeld moet 
bebben, maar die ze nog ruim anderhalf 
jaar de baas is kunnen blijven door een 
nauwelijks enerverend en aan baar nor
male eetlust tegemoetkomend terrarium
leven. 

SUMMARY 
A female specimen of Oxybelis fulgidus was col
lected on a road in Surinam. It was taken to Holland 
where it lived on a diet of one or two mice each 
fonnight. After 20 months in captivity it suddenly 
died of a liver disease from which she must have 
suffered already in Surinam. 



OLAFPRONK 
Betje Wolffstr. 140 
2533 HT Den Haag 

198 

Dendrobates histrionicus, de Ecuadoriaanse 
vormen 

Ingezonden: april 1983 

INLEIDING 
In 1981/1982 was ik gedurende de 
maanden december, januari en februari in 
de gelukkige gelegenheid verschillende 
weken door te brengen in het Ecuadori
aanse deel van het verspreidingsgebied 
van Dendrobates histrionicus. Gaame 
maak ik van de gelegenheid gebruik u 
nader te berichten over mijn bevindingen 
aldaar. 
Naast veldgegevens vermeldt dit artikel 
een en ander over Dendrobates histrioni
cus in het algemeen en over kweekerva
ringen van Duitse liethebbers met deze 
interessante kikker. 
Eigen ervaringen met deze soort kan ik u 
helaas niet melden omdat Dendrobates 
histrionicus sinds de inwerkingtreding van 
de wet B.U.D., om mij overigens on
duidelijke redenen, niet meer mag worden 
ingevoerd. 

SOORTBESCHRUVING 
Dendrobaies histrionicus is ongetwijfeld 
een der bekendste soorten van de bij 
liethebbers bijzonder geliefde familie 
Dendrobatidae. Voor zover bekend komt 
dit dier voor in Choco (Colombia) en 
noordwest Ecuador waar zijn voorkomen 
begrensd wordt door de Stille Oceaan en 
de Andes. 
Het is een middelgrote pijlgifkikker. 
Exemplaren groter dan 40 mm zijn niet 
bekend, terwijl exemplaren uit noordwest 
Ecuador, provincies Pichincha en Esme
raldas, niet groter worden dan 
30 mm. Ook qua lichaamsbouw zijn be-

langrijke verschillen te bemerken. 
Exemplaren uit Ecuador maken een tame
lijk fragiele indruk terwijl dieren van 
Quebrada Guangui, Colombia, waar Den
drobates histrionicus naast Phyllobates 
terriblis voorkomt, belangrijk forser over
komen. 
Qua kleur is Dendrobates histrionicus 
waarschijnlijk de meest variabele soort in 
de familie, misschien geevenaard door 
Dendrobates pumilio en Dendrobates 
quinquevittatus. Het voert in het kader van 
dit artikel dan ook te ver om aile bekende 
kleurvarianten te beschrijven en ik zal mij 
beperken tot de mij best bekende vorm, 
n .1. die van noordwest Ecuador. 
Het meest algemeen zijn zwarte, grijze of 
bruine dieren met gele of oranje vlekjes. 
Deze vlekjes varieren in formaat van zeer 
klein (1 mm) tot lang gerekte vlekken (4 
mm). Deze grote vlekken overheersen dan 
zo sterk dat het lijkt of er sprake is van een 
gele of oranje kikker met een zwarte of 
grijze nettekening. Bij sterk geel of oranje 
gekleurde dieren zijn de poten vaak ook 
geel of oranje van kleur. De meeste exem
plaren hebben echter zwarte poten. 
Minder algemeen is een vorm met rode 
v lekken die meestal in afzonderlijke popu
laties voorkomt, hoewel ik ook in gele 
populaties wei een enkel rood dier aantrof. 
Zeer zeldzaam is een variant (mutatie?) 
waarvan de vlekjes creme tot wit van kleur 
zijn. Een foto van een dergelijk dier is te 
vinden in het boekje 'Fauna del Equador' 
van PA TZEL. Bewoners van een bijzonder 
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'histrionicus rijk ' gebied vertelden mij dat 
er populaties van uitsluitend witgevlekte 
dieren zijn maar exacte vindplaatsen kon
den zij mij niet noemen en intensief 
speuren leverde geen resultaat op. Hoewel 
niet algemeen komen nagenoeg zwarte, 
grijze en bruine dieren voor, evenals 
nagenoeg gele en oranje dieren. 
AI met al is de Ecuadoriaanse vorm van 
Dendrobates histrionicus misschien niet 
zo spectaculair van kleur als sommige 
Colombiaanse vormen. Hij blijft echter 
het aanzien waard al was het aileen door 
zijn sterk van andere populaties afwijken
de lichaarnsvorm. 

BIOTOOP BESCHRIJVING EN VELD 
GEGEVENS 
Literatuurgegevens over het voorkomen 
van Dendrobates histrionicus zijn ruim 
voorhanden. De Ecuadoriaanse vorm 
werd vroeger wei Dendrobates histrioni
cus conjluens genoemd , begrijpelijk om
dat deze vorm zoals onder nogal afwijkt 
van Colombiaanse populaties. 
Opvallend vaak word! in de literatuur de 
omgeving van Santo Domingo de los 
Colorados als vindplaats genoemd. De 
stad Santo Domingo de los Colorados is 
genoemd naar de indianenstam ' los 
Colorados' (de gekleurden) die hier 

vroeger hun domein hadden. Tegenwoor
dig is Santo Domingo de los Colorados een 
tamelijk welvarend stadje waar indianen, 
hoewel nog steeds aanwezig, geenszins de 
meerderheid vormen. De wijde omgeving 
van Santo Domingo de los Colorados 
wordt intensief gebruikt voor landbouw. 
Verschillende soorten bananen, platano, 
cacao, ananas en mais worden hier in 
plantage vorm verbouwd. Slechts hier en 
daarzijn nog resten tropisch bos te vinden. 
Toen ik dit aHes aanschouwde koesterde ik 
nog slechts weinig hoop hier Dendrobates 
histrionicus aan te treffen omdat dit dier 
mij een typisch 'oerwouddier' leek . 
Het tegendeel bleek echter het geval te 
zijn. De eerste exemplaren waren reeds 
spoedig gevonden in een bananenplantage 
waar mannetjes op stronken en omgeval
len bananenplanten zeer luid kwaakten. 
Dendrobates histrionicus bleek hier zelfs 
tamelijk algemeen te zijn en zo ' n 30 dieren 
waren het resultaat van twee uur zoeken. 
Een dergelijk aanpassen aan veranderende 
omstandigheden is bijvoorbeeld ook be
kend van Dendrobates pumilio, Dendra
bates auratus en Dendrobates granulife
rus in Costa Rica en Panama die massaal 
afvalhopen van cacao vruchtschillen be
wonen. 
In de resten tropisch bos bleek Dendra-
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bates histrionicus zeer aigemeen te zijn. 
Mannetjes Iaten bier, vooral tussen zons
opkomst en 10.00 uur, hun, door MEYERS 

en DALY treffend 'chirp' roep genoemde, 
gekwaak horen. 
Evenais de dieren die ik in plantages aan
trof kiezen de mannetjes in het tropisch 
bos voomamelijk boomstammen tot roep
plaats; verder zijn brede bladeren geliefd 
evenais stenen. In dit gebied roept Den
drobates histrionicus zelden van plaatsen 
boger dan een meter hoven de grond en 
doet zijn naam (Dendrobates betekent 
boomklirnmer) dus weinig eer aan. De met 
een dikke bladerlaag bedekte bodem wordt 
zelden benut ais roepplaats. Het roepen 
van Dendrobates histrionicus is tamelijk 
doordringend en is voor een geoefend 
menselijk oor wei tot op 40 meter te horen. 
Een door mij geobserveerd mannetje 
kwaakte in perioden van ongeveer drie 
minuten met tussenpozen van 10-20 se
conden gedurende bijna twee uur tot ik bet 
dier liet schrikken door een blijkbaar wat 
onvoorzichtige poging bet dier te foto
graferen waardoor het wegsprong. 
Toen ik na 20 minuten op dezelfde plek 
terugkeerde zat bet dier weer op dezelfde 
stam te kwaken. AI die tijd had een ander 
mannetje op zo'n vier meter afstand zitten 
kwaken waarbij het leek of de dieren 
elkaar antwoordden. 
De roep van Dendrobates histrionicus 
heeft waarschijnlijk een tweeledig doel 
n.I.: afbakening van het territorium en bet 
Iokken van vrouwtjes. 
Het territorium van Dendrobates histrioni
cus is tamelijk klein. Vaak werden man
netjes aangetroffen op minder dan vier 
meter van elkaar. Dit is geheel in tegen
stelling tot Dendrobates trivittatus waar
van ik in Suriname de roepende mannetjes 
nooit dichter bij elkaar vond dan 15 meter. 
Een door mij op minder dan een meter van 
een ander mannetje gebracht mannelijk 
exemplaar liet heel even een gedempt ge
kwaak horen doch nam vervolgens snel de 
ben en. 

Verschillende maien trof ik een vrouwelijk 
exemplaar aan nabij een roepend man
netje, eenmaal zelfs vier vrouwtjes. Ze 
onderscheiden zich van mannetjes door 
een wat rondere Iichaamsvorm en doordat 
ze niet kunnen roepen. Deze laatste eigen
schap is overigens heel wat zekerder dan 
de eerste omdat vooral oudere vrouwtjes 
hun ronde vonnen schijnen te verliezen. 
Verschillen in lengte heb ik niet kunnen 
waamemen evenmin ais verbrede vinger
schijfjes bij mannetjes zoais bij b. v. 
Dendrobates auratus (voorallichte vonn) 
en Dendrobates tinctorius. 
De roep van Dendrobates histrionicus 
doet sterk denken aan die van de Panamese 
Dendrobates speciosus. Hoewel de laatste 
slanker is doen de beide soorten in velerlei 
opzicht sterk aan elkaar denken. Met name 
het 'I open' wat beide doen vertoont vee I 
overeenkomsten. V oor aile duidelijkheid, 
ik wil hiennee geen verwantschap sug
gereren, hoewel volgens MEYERS en DALY 

de groepen histrionicus-lehmanni-occul
tator en pumilio-granuliferus-speciosus 
nauw verwant zijn. 
Tot mijn spijt is het mij niet gelukt een 
legsel van Dendrobates histrionicus te 
vinden ondanks vele uren intensief zoeken 
op aile mogelijke en onmogelijke plaat
sen. Dit zoeken werd aanmerkelijk be
moeilijkt door het ontbreken van brome
lia' s in bet eigenlijke bos, zoais bekend 
potentiele larven- en eierreservoirs. Het 
speuren werd gelukkig gedeeltelijk toch 
beloond met de vondst van vijf typische 
histrionicus larven. 
Twee exemplaren bevonden zich in een 
zeer geringe hoeveelheid water in een ge
kruld afgevailen blad, een exemplaar in 
een met water gevuld gaatje in een omge
vailen boom, zeer nabij de roepplaats van 
een mannetje en twee exemplaren waarvan 
een reeds achterpoten had en de ander 
zowel voor- ais achterpoten in een verroest 
conservenblikje. Een volwassen Dendra
bates histrionicus werd aangetroffen met 
een larf op de rug. Verschillende juve-
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nielen werden gezien varierend in af
metingen van I em tot ruim 2 em. 
Het mij van gesprekken met bevriende 
Duitse liethebbers bekende agressieve ge
drag van Dendrobates histrionicus heb ik 
in de natuur niet waargenomen. Waar
schijnlijk wordt dit agressieve gedrag in 

het terrarium veroorzaakt door een onna
tuurlijk grate hoeveelheid dieren in een 
beperkte ruimte. Met name onnatuurlijk is 
meesta l de verhouding mannetjes en 
vrauwtjes. Doordat mannetjes zich door 
het kwaken makkelijk Iaten lokaliseren 
worden er van D. histrionicus aanmerke
lijk meer mannetjes dan vrouwtjes gevan
gen en dus ook gei'mporteerd. 
Een belangrijke eerste vereiste om D. 
histrionicus na te kweken is dus het ver
krijgen van vrouwtjes en die zijn vaak 
werkelijk schaars (dit geldt niet automa
tisch voor alle soorten Dendrobatidae; van 
Dendrobates silverstonei zijn meestal 
meer vrauwen dan mannen voorhanden; 
vrauwtjes van deze soort produceren ook 
geluid) . 
Dendrobates histrionicus wordt tegen 
mogelijke predatoren beschermd door zijn 
giftigheid, die al naar gelang de populatie 
verschillend kan zijn. SILVERSTONE be
schrijft contact van dit gif met het mense
lijk slijmvlies als een branderige ervaring, 
vergelijkbaar met peper. Oat de giftigheid 
van Dendrobates histrionicus niet afdoen
de is tegen aile predatoren bewijst het feit 
dat in een moment van onoplettendheid 
een varken twee door een dorpeling gevan
gen en in een plastic zakje verpakte dieren 
opvrat en daar schijnbaar wei bij voer. Het 
dier was de volgende dagen bijzonder ge
brand op plastic zakjes met inhoud die hij 
als voedsel beschouwde. 
AI naar gelang streek en misschien jaarge
tijde varieren temperaturen overdag van 
20 tot 28 graden terwijl de nachten plaat
selijk bijzonder koel kunnen zijn (tot 12 
graden). Gedurende de periode dat ik in 
het gebied verbleef was de luchtvochtig
heid overdag 80%. Het water waarin ik de 
larven vond varieerde in temperatuur van 
21 tot 24 graden. De hardheid van het 
water was minder dan I graad D.H. en de 
zuurgraad bedroeg gemiddeld 5.7. Opval
lend was de grate hoeveelheid nitriet 
(0. 7mg/l) in het water van het conser
venbl ikje. 
Neerslag was voomamelijk beperkt tot de 
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avonduren. Kleine beekjes waren aanwe- bodig. De voorruit kan men Iaten scbar
zig maar er werden niet opvallend veel nieren aan de bovenruit door middel van 
meer Dendrobates histrionicus aangetrof- siliconenkit. Schuine voorruiten zien er 
fen aan de oevers dan in bet bos zelf. aantrekkelijk uit docb bebben weinig prak
V oorzover waarneembaar waren er geen tisch nut. 
larven aanwezig in deze beekjes. Als achterwand kan kurk gebruikt worden 

zoals dat in platen te koop is in wand
OVERIGE REPTIELEN EN AMFI- decoratiewinkels. Dompel de kurk eerst 
BIEEN even onder in water om te zien of er olie 
Naast Dendrobates histrionicus komen er 
in bet biotoop nog vele andere interessante 
soorten reptielen en amfibieen voor. Aan 
de oevers van beken zijn soms zonneba
dende basilisken te vinden. In bet bos zelf 
komt Trachyboa voor en ook wei Boa 
constrictor. Lachesis muta is door mij 
waargenomen en schijnt vrij algemeen te 
zijn. 's A vonds bestaat de kans Micrurus 
te vinden. Bufo marinus is zeer algemeen 
maar blijft veel kleiner dan 
exemplaren uit bet binnenland van Suri
name. Versehillende soorten Anolis ko-
men bier voor maar worden nooit massaal 
aangetroffen. 
In de omgeving van Santo Domingo de los 
Colorados komt naast Dendrobates his-
trionicus nog een andere voor n.l. 
Dendrobates espinosai. 

DENDROBATES HISTRIONICUS IN 
HET TERRARIUM 
Een terrarium voor Dendrobates histrio
nicus dient minimaal 100 bij 50 bij 50 em 
te meten waarbij bet bodemoppervlak 
belangrijker is dan de boogte van bet 
terrarium. Als materiaal is glas bet mak
kelijkst te verwerken en met bebulp van de 
onvolprezen siliconen-kit is een terrarium 
in enkele uren vervaardigd. 
A Is ventilatie lijmen we een ongeveer 6 em 
brede strook fijn roestvrijstaalgaas over 
een tevoren vrijgelaten opening in de 
bovenzijde van bet terrarium. Het verdient 
aanbeveling zorgvuldig aandacbt te beste
den aan de maasgrootte van bet gaas. 
Neemt men te grof gaas dan ontsnapt 
hierdoor bet voedsel, nemen we te fijn 
gaas dan verstopt bet snel. 
Ventilatiegaas aan de voorzijde is over-

afkomt. Is dit bet geval, dan is de kurk 
ongeschikt. 
Op de bodem is een 2 a 3 em dikke Iaag 
gewassen hydrokultuur korreltjes aan te 
bevelen als drainage laag. Hiermee voor
komt men verzuren van de grond wat bij
zonder nadelig is voor goede resultaten. 
De laag hydrokultuur korrels wordt af
gedekt met voorgeweekte turfplaatjes. 
Een zeer klein waterbassin ( 1 Ox6x5 em) is 
aan te bevelen omdat de dieren hun ant
lasting meestal in bet water deponeren. 
Veelvuldig verscbonen is noodzaak. 
Als beplanting zijn bromelia's zeer ge
sehikt al komen deze niet of nauwelijks 
voor in bet natuurlijke biotoop. Het terra
rium is de natuur niet en bet oog wil ook 
wat. Bovendien gebruikt Dendrobates his
trionicus bromelia's graag als slaapplaats. 
Verder kunnen Ficus soorten en Scindap
sus gebruikt worden. 
Om hoogteversehillen te creeren kunnen 
met mos begroeide takken worden benut, 
evenals wat stenen. Het aquariumplantje 
Javamos zal enig geduld belonen met 
weelderige groei. 

Als mogelijke afzetplaats voor eieren 
'verstoppen' we wat kokosnoten waarvan 
bet kapje is afgezaagd op diverse plekjes. 
Sommige dieren sehijnen een voorkeur te 
vertonen voor een bloempotje met daar
onder een petrisehaaltje: Het bloempotje 
dient op de open kant te worden neergezet 
en met een ijzerzaag wordt een klein 
driehoekje uit de pot gezaagd om als 
opening te dienen (waarsebijnlijk is deze 
methode afgekeken van aquarianen die op 
deze manier ciehliden kweken). 
Het geheel wordt verliebt met een 25W 
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T.L. buis waarvan de kleur voor de ei
genaar van het terrarium waarschijnlijk 
belangrijker is dan voor de dieren. Indien 
bet terrarium in een kamer staat die nor
maal (d.w.z. 18°C) van temperatuur is, is 
de smoorspoel van de T .L. voldoende om 
bet terrarium op de gewenste temperatuur 
te brengen (21-25 graden). 
Gedeeltelijk wordt bet Iicht van de T.L. 
buis gedempt met een vel papier om voor 
schaduwrijke plekjes te zorgen. Enige 
ochtendzon in bet terrarium verhoogt 
waarschijnlijk de kansen op kweekresul
taten. 
Een afkoeling tot zo' n 16 a 17 graden doet 
de dieren goed en is vaak al te bereiken 
door de verlichting uit te schakelen. 
Door regelmatig te sproeien wordt de 
luchtvochtigheid op bet juiste peil gehou
den (80-90% ). Deze hoge luchtvochtig
heid is er soms de oorzaak van dat de 
voorruit geheel of gedeeltelijk beslaat, 
temeer daar de 'ventilatie' beperkt gehou
den is. Dit kan buitengewoon storend zijn 
en kan bet doen van waamemingen be
moeilijken. Een in de ventilatiestrook aan
gebrachte 'computerventilator' verhelpt 
dit euvel doch bet sproeien dient dan 
frequenter te geschieden om de luchtvoch
tigheid op peil te houden. 
V eel gebruikt voor bet houden van Den
drobatidae zijn z.g. paludaria; meestal vrij 
hoge terraria met een flkse sloot water aan 
de voorzijde waarin dan vissen gehouden 
worden. Met nadruk wil ik erop wijzen dat 
dergelijke terraria beslist niet geschikt zijn 
om Dendrobatidae in te houden. Paludaria 
imiteren tropische beekoevers en zijn als 
zodanig bijzonder geschikt als planten
bakken, eventueel aangevuld met wat 
typische oeverdieren. Voor Dendrobati
dae zijn bet echter ware moordkuilen. 
Het beschreven terrarium is geschikt voor 
ongeveer zes Dendrobates histrionicus, 
eventueel aangevuld met wat nachtel ijk 
actieve Hyla-achtigen om het grove 
weideplankton dat door Dendrobates his
trionicus niet gegeten wordt te verorberen. 
Het is beter geen andere Dendrobatidae 

met Dendrobates histrionicus in een terra
rium te houden. Gesuggereerd is dat de 
verschillen in giftigheid er de oorzaak van 
kunnen zijn dat dieren komen te over
lijden. Mgezien van werkelijk bijzonder 
giftige soorten (i.h.b. Phyllobates terri
bUs, Phyllobates bicolor, Phyllobates 
aurotaenia, en in mindere mate Phyllo
bates lugubris en Phyllobates vittatus) is 
dit twijfelachtig maar bet is beter het 
zekere voor bet onzekere te nemen. Zeker 
is wei c:Iat bet verschillende gedrag van de 
diverse soorten nadelig kan werken op de 
kweekresultaten. 
Zoals blijkt uit hetgeen is geschreven 
onder 'veldgegevens' is bet verstandig 
meer vrouwtjes dan mannetjes te nemen. 

ZIEKTEN, PARASIETEN EN VOOR
ZORGSMAATREGELEN 
Over ziekten en hun bestrijding bij 
amfibieen is helaas nog weinig bekend. 
Veel komen huidbeschadigingen voor, in 
bet bijzonder kapotte neuzen. V aak gaan 
deze beschadigingen vanzelf over en zijn 
medikamenten niet nodig. Betreft het 
echter emstigere beschadigingen dan kan 
Sulfanilamidepoeder (ook wei onder de 
handelsnaam 'Orgasepton' te verkrijgen) 
uitkomst bieden. 
Met een penseeltje wordt, liefst meennaal 
daags, een weinig poeder op de wond ge
strooid waarna de wond meestal in enkele 
dagen genezen is. Het kan soms nodig zijn 
het dier voor behandeling uit bet terrarium 
te nemen. Tevoren dienen de handen dan 
zorgvuldig gewassen te worden om zout 
en andere schadelijke stoffen te verwij
deren. Het is buitengewoon schadelijk de 
dieren te lang in de hand te houden omdat 
de in verhouding bijzonder hoge mense
lijke lichaamstemperatuur vaak te veel van 
het goede is voor bet koudbloedige dier. 
Soms is bet mogelijk bet dier in een glas te 
behandelen. Een ander middel dat weleens 
helpt tegen huidbeschadigingen is terra
mycine oogzalf dat echter moeilijk hecht 
aan de wond en door de kikker van de neus 
geveegd wordt. 
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Speciale aandacht verdient de onderzijde 
van de kikker omdat daar soms ook be
schadigingen aanwezig zijn. Dit soort 
beschadigingen zijn veel moeilijker te be
handelen. De meeste kans op genezing 
biedt de volgende methode: Een klein 
plastic aquarium wordt met heet water en 
een ontsmettingsmiddel schoon gemaakt 
en zorgvuldig met water nagespoeld. Een 
op de zelfde manier gereinigd schuimrub
ber matje wordt vochtig op de bodem van 
het aquariumpje gelegd en in zijn geheel 
bestrooid met Sulfanilamidepoeder. Een 
omgekeerde nieuwe bloempot dient als 
schuilmogelijkheid. 
Naast huidbeschadigingen komt een ner
veus wrijven met de poten over het li
chaam soms voor. Vervellings problemen 
kunnen bier de oorzaak van zijn en dit 
euvel is dan gemakkelijk te verhelpen door 
veelvuldig baden waarbij eventueel een 
druppeltje in water oplosbare vitamine D3 
kan worden toegevoegd. 
Een wat minder onschuldige oorzaak van 
dit herhaald nerveus wrijven kan wat 
Duitsers 'Kratzenseuche' noemen zijn. 
Wat precies de veroorzakers van deze 
ziekte zijn is nog onduidelijk maar goede 
genezings resultaten worden verkregen 
met een kortstondig bad in een oplossing 
van drie tabletten 'Chlora' in een liter 
water. Belangrijk is dan wei de tempera
tuur (luchttemperatuur van het terrarium) 
van het water. 
Ook worminfekties komen voor bij gei"m
porteerde dieren. Waarschijnlijk zijn veel 
dieren in de natuur reeds besmet met 
wormen doch de ongunstige omstandig
heden tijdens opvang in hetland van her
komst en transport zijn er vaak de oorzaak 
van dat vermagerde dieren in het land van 
bestemming arriveren. Dergelijke dieren 
eten nauwelijks en zijn gedoemd te 
sterven. 
Hoopvolle resultaten zijn bereikt met een 
oplossing van twee druppels 'Panacur', 
een mild werkend ontwormingsmiddel, op 
een kopje water waarin besmette dieren 
kortstondig gebaad worden. 

V aak wordt aanbevolen pas aangeschafte 
dieren in een druivesuiker- of honingop
lossing te baden. Of dit werkelijk nut heeft 
is onzeker maar het schaadt in ieder geval 
niet. Een bad op zichzelf is trouwens toch 
aan te bevelen om het dier 'schoon te 
spoelen' van onreinheden. 
Een veelvoorkomende doodsoorzaak van 
gei'mporteerde dieren is 'stress', hoewel 
dit een tamelijk vage omschrijving is van 
velerlei onaangenaamheden. 
V aak is onderkoeling tijdens de reis de 
oorzaak van stress. De dieren zitten apa
tisch 'voor zich uit te staren' en vertonen 
geen interesse in voedsel. 
Een sluitende genezing is mij niet bekend 
hoewel rust en optimale terrariumomstan
digheden soms wonderen verrichten. 

VOEDSEL 
Dendrobates histrionicus eet het liefst zeer 
kleine voedseldieren. Het is uit maagon
derzoek bekend dat in de natuur vooma
melijk mieren en mijten gegeten worden. 
In gevangenschap bestaat het hoofdvoed
sel vaak uitsluitend uit fruitvliegen, a1 dan 
niet gekweekt op een 'gevitaminiseerde' 
voedingsbodem. Voorstanders van deze 
methode stellen dat zo gekweekte fruit
vliegen alles bevatten wat de kikker nodig 
heeft. Mijns insziens is deze zienswijze 
onjuist omdat niet zeker is dat alles wat aan 
de voedingsbodem wordt toegevoegd ook 
daadwerkelijk in de gekweekte fruit
vliegen terecht komt en, sterker nog, door 
de kikker wordt opgenomen. 
Dit nog afgezien van het feit dat niemand 
exact weet wat de vitamine- en kalkbe
hoefte van een kikker is. 
's Winters moet het voedsel van Dendro
batidae bij gebrek aan beter inderdaad 
voomamelijk bestaan uit fruitvliegen, 
aangevuld met miniatuur krekeltjes, was
mot Iarfjes en springstaartjes. Deze laatste 
zijn gemakkelijk te kweken in de aarde van 
kamerplanten. Als voedsel kan een 
schijfje aardappel dienen of wat vochtige 
havermout. Mocht e.e.a. op bezwaren van 
huisgenoten stuiten dan kan ook een siga-
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renkistje gebruikt worden. Maden van veral occasions the frogs seemed more 
(huis) vliegen worden wei gegeten maar abundant. 
slecht verteerd en kunnen dus beter niet Als voorbeeld geven zij Dendrobates 
verstrekt worden. histrionicus van de Colombiaanse stad 
's Zomers dient naar mijn mening het Guayacana; in totaal vier dagen in de 
voedsel zoveel mogelijk uit weideplank- maanden januari, november, oktober en 
ton te bestaan. De dieren krijgen op die februari, resp. in 1970, 1971, 1972 en 
manier een grote hoeveelheid natuurlijke 1974 werden MEYERS en DALY Dendro
vitaminen en, wat misschien wei net zo bates histrionicus gebracht; in 1970 in 5 
belangrijk is, zijn uren doende de insekten uur 900, in 1971 in 7lh uur 1200, in 1972 
van hun keuze te verorberen. Bijzonder in 10 uur 2000 en in 1974 in 4lh uur 3500. 
graag worden dwergcicaden (Sicadula Ze schrijven verder dat ze uit Guayacana 
sexnotata) gegeten die op sommige moesten vluchten om het binnen brengen 
weiden massaal te vinden zijn. van Dendrobates histrionicus te stoppen. 

Naar hun mening zijn er geen wettelijke 
DENDROBATES HISTRIONIC US EN DE maatregelen nodig om specifiek Dendra
WET B.U.D. batidae te beschermen, hoewel hun na
Zoals bekend komt Dendrobates histrioni- tuurlijke biotopen hard bescherming nodig 
cus evenals Dendrobates azureus, Den
drobates altobuyensis en Phyllobates 
bicolor voor op de lijst Bedreigde Uit
heemse Diersoorten. 
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken 
dat deze soorten om tamelijk willekeurige 
redenen op de lijst gezet zijn. Om bij 
Dendrobates histrionicus te blijven, tij
dens mijn verblijf in Ecuador is mij ge
bleken dat deze soort aldaar bijzonder 
algemeen is, sterker nog, in Pichincha en 
Esmeraldas misschien wei het algemeen
ste amfibie is dater voorkomt. 
In Colombia is de situatie al niet anders; 
MEYERS en DALY die Dendrobates his
trionicus bijzonder intensief bestudeerd 
hebben schrijven in het 'Bulletin of the 
American Museum of Natural History, 
(157(3)), 1976, Preliminary evaluation of 
skin toxins and vocalizations in taxonomic 
and evolutionary studies of poison-dart 
frogs (Dendrobatidae)' o.a. het volgende: 
'some species of dendrobatid frogs occur 
in exceedingly dense local populations, 
but we have been concerned whether 
collecting of large numbers might sup
press local population sizes to a harmful 
extent. Fortunately, in no single instance 
did our activities appear to adversely influ
ence the frog population; in fact, on se-

hebben tegen oprukkende menselijke po
pulaties. 
Als tweede voorbeeld wordt de tot een zeer 
klein gebied beperkte Dendrobates 
lehmanni genoemd waarop commer
ciele exploitatie geen merkbaar effekt 
heeft gehad hoewel nu zijn natuurlijk 
biotoop wordt vemietigd. 
Op geen der Appendices van de Conventie 
van Washington komen Dendrobatidae 
voor en Nederland is dan ook waarschijn
lijk het enige land ter wereld dat de import 
van bepaalde soorten Dendrobatidae ver
biedt. 
Een ambtenaar van het Ministerie van 
C.R.M. vertelde mij tijdens een telefoon
gesprek dat de kans bestaat dat de boven
vermelde soorten bij de aanpassing van de 
wet B. U .D. aan de Washington Conventie 
van de lijst zullen verdwijnen hoewel ook 
de mogelijkheid bestaat dat aile soorten 
van de familie Dendrobatidae op de lijst 
zullen komen. 
Laten we hopen dat het zover niet zal 
komen en dat redelijkheid zal zegevieren. 

SUMMARY 
Field notes on Dendrobates histrionicus from 
Ecuador are given. How to keep it in a terrarium is 
briefly described. 
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GENUS- EN SOORTBESCHRIJVING 
Tot het genus Cuora behoren behalve C. 
flavomarginata tevens nog de soorten C. 
amboinensis (Ambonese doosschildpad) , 
C. trifasciata (gouden- of driestreep
doosschildpad) , C. yunnanensis en 

Cuora flavomarginata. 

C. galbinifrons. Wetenschappelijk staat 
nog ter discussie of Cuora galbinifrons als 
afzonderl ijke soort of als ondersoort moet 
worden beschouwd. De kleur van het 
hooggewelfde rugpantser (carapax) van 
Cuora jlavomarginata is donkerbru in met 
op elk afzonderlijk schild een lichtbruine 
vlek. De overgang van het rugpantser in 
het buikpantser (plastron) wordt gemar
keerd door een brede cremekleurige band. 
Jonge dieren hebben een duidelijke gele 
lengtestreep over het midden van het 
rugpantser, die bij oudere d ieren nagenoeg 
geheel verdwijnt. Het buikpantser is zwart 
met een cremekleurige onregelmatige 
rand. De bovenzijde van de kop is van 
voren bruin naar achteren overgaand in 
olij fgroen; de zijkanten en de onderkant 
oranje-geel. Een helgele streep, bruin om
zoomd, smaJ van voren en breder aan de 
achterzijde, loopt van het oog tot de nek. 
De voorzijde van de poten is bruin en de 
achterzijde bruingeel. De staart is bleek
geel van kleur met een donkere lengte
streep aan elke kant. De weke delen zijn 
cremekleurig. 
De vrouwtjes hebben een vlak of bol 
buikpantser, de mannetjes daarentegen 
een duidelijk ho i buikpantser. 
De lengte van de vrij korte staart is voor 
beide geslachten nagenoeg gelijk. 
Volgens SHOU H. MAO (1971 ) kunnen de 
vrouwtjes een carapaxlengte bereiken van 
16,9 em en de mannetjes 15,7 em. De 
gemiddelde lengte van het rugpantser van 
een dertiental onderzochte volwassen 
exemplaren bedroeg voor de mannetjes 
14,2 em en voor de vrouwtjes 15,2 em. 
Zoals de naarn 'doosschildpad' al aan-
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geeft, zijn de dieren in staat hun pantser 
nagenoeg volledig af te sluiten. Dit af
sluiten gebeurt met behulp van een schar
nierend gewricht in het midden van het 
buikpantser, waardoor de be ide segmen
ten naar hoven tegen het rugpantser kun
nen worden geklapt. Op deze wijze zijn de 
dieren beter beschermd tegen eventuele 
be lagers. 

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING 
Cuora flavomarginata komt voor in zuid
China (Tungting-meer), Taiwan en de 
Ryukyu-eilanden Ishigaki Shima en 
Iriomote Shima. 

LEVENSWIJZE 
Cuora flavomarginata Ieeft in vijvers, 
poe len en ondergelopen ri jstvelden. 
In Taiwan wordt hij veel gevonden aan de 
rand van stroompjes op beboste heuvels. 
Hij voedt zich met dierlijk (vis, wormen 
etc.) en plantaardig (waterplanten, afge
vallen vruchten etc.) voedsel. In het 
Engels wordt C . .flavomarginata ook wei 
de snake-eating-turtle genoemd, zodat 
mogelijk ook (kleine) slang en op zijn 
menu staan. 
De dieren vertoeven meer op het land dan 
in het water. Het zijn onbeholpen zwem
mers, die gewoonlijk maar wat ronddrij
ven. 

Over de voortplanting in de natuur zijn, 
voor zover ons bekend, geen gegevens 
beschikbaar. 

VERZORGING IN GEV ANGENSCHAP 
Een drietal C. flavomarginata kunt u 
onderbrengen in een aqua-terrarium met 
een afmeting van 120x50x50 em. Het 
watergedeelte in dit verblijf moet onge
veer 50x50 em bedragen, het landgedeelte 
dus 70x50 em. Dit mime landgedeelte is 
noodzakelijk, omdat de dieren het grootste 
gedeelte van hun Ieven op het land ver
toeven. 
Het verdient aanbeveling het landgedeelte 
op te vullen met een laag zand van 'ts em, 
die los en luchtig moet worden gehouden 
(regelmatig verversen!) om de dieren de 
mogelijkheid te geven zich in te graven. 
Door middel van stronken kunt u een 
schuilplaats creeren. 
De waterstand moet een hoogte hebben 
van 15 tot 20 em, waarbij niet verzuimd 
mag worden een geleidelijke overgang te 
maken naar het landgedeelte door middel 
van kienhout, stenen ofkurkschors. 
Om het landgedeelte te verwarmen is het 
vereist hierboven een of twee spots van 
60W aan te brengen. Daar de dieren in de 
natuur onder andere in rijstvelden voor
komen, zullen zij gewend zijn aan hoge 
temperaturen. De luchttemperatuur in het 
aqua-terrarium dient dan ook op gemid
deld 28°C te worden gehouden met een 
nachtelijke afkoeling tot 22°C. Het is 
wenselijk de temperatuur 's zomers te 
Iaten oplopen tot zo'n 30 a 32°C. 
Met behulp van een aquariumverwarmer 
met thermostaat houden we de tempera
tuur van het water op ongeveer 26°C met 
een nachtelijk afkoeling tot 20°C. 
Om het watergedeelte schoon te houden 
wordt bier gebruik gemaakt van het zo
genaamde biologisch bodemfilter (zie 
deell). 
Het voedsel van de dieren kan bestaan uit 
groenvoer, fruit, vis en vlees.Zoals de 
meeste Cuora' s is ook deze soort verzot op 
bananen. De dieren kunnen het beste op 
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het land gevoerd worden, omdat dit het 
meeste overeenkomt met hun natuurlijke 
gedrag. 
Door ons is waargenomen, dat de dieren 
op hetland tot paring overgaan. Het voor
spel tot deze paring bestaat uit een Jang
durige opdringerigheid van het mannetje 
tegenover het vrouwtje, waarbij hij haar 
constant achterna loopt en tegen haar 
pantser bonkt. 
He laas is het bij onze dieren nog niet tot 
het leggen van eieren gekomen. Voor 
zover ons bekend is het tot op heden niet 
ge lukt Cuora flavomarginaca in gevan
genschap te kweken. 

WETENSWAARDIGHEDEN 
Zoals eerder opgemerkt heeft Cuora 
jlavomarginata slechts een beperkt ver
spreidingsgebied. In dat gebied is hij 
waarschijnlijk niet zeldzaam en dan ook 
nog niet bedreigd in zijn voortbestaan. 
Door de bevolking ter plaatse wordt hij 
ook niet gegeten. 

'• 

TSENG, een medewerker van de U.S. 
Naval Medical Research Unit te Taipei 
(Taiwan), verzamelde op een morgen in 
juli 1964 ongeveer honderd exemplaren in 
een beschaduwde stroom op een beboste 
heuvel te Taiwan (SHOU H. MAO, 1971). 

SUMMARY 
The mode o f life and the keeping in a terrarium of 
Cuora flavomarginara are discribed. Also descrip
tions of the genus with its species are given. as is the 
distribution of this Asian box turtle . 
In nature this species is found predominantly on land, 
thus, logically this species should be kept in a 
te rrarium with a rather large lerrestria l-part. The 
wate r de pth should never exceed 20 em. 
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INLEIDING 
HAGEDOORN ( 1981) beschrijft in Lacerta 
40 (I) zijn herpetologische ontmoetingen 
op het Griekse eiland Kos. Hij verbleef 
daar eind juli 1978. Het toe val wil dat ik 
daar te zelfder tijd verbleef en ten dele op 
dezelfde plaatsen. In tegenstelling tot 
HAGEDOORN, had ik de reis niet voor
bereid. Op 25-7- '78 rees het plan om toch 
maar met vakantie te gaan, op 26-7- '78 
zaten wij tot onze verrassing in een 
vliegtuig met de bestemming Kos. 

RANA RID/BUNDA RID/BUNDA, 
DE GRQTE GROENE KIKKER 
Vlak achter ons hotel nabij Mannari, 
gelegen op ongeveer I 00 meter van de 
kust, bevindt zich een ondiepe sloot. De 
diepte varieert van I 0-80 em. De sloot 
loopt parallel met de kustlijn. In deze sloot 
krioelde het van de kikkers, met name in 
de maat 3-5 em. Ze waren olijtbruingroen 
van kleur. Ze hadden twee gele dorsola
terale strepen, een onregelmatig vlekken
patroon en geen rugstreep. Het water in de 
sloot was helder. De begroeiing matig. 

HYLA ARBOREA KRETENSIS, 
DE BOOMKIKKER 
In een met veellisdodde (Typha latifalia) 
begroeid irrigatiekanaal, bevond zich een 
rijke populatie boornkikkers. Als gevolg 
van het niet voorbereiden van mijn reis, 
was het mij niet duidelijk met welke 
boornkikker ik hier te doen had. Uiteind
elijk vatte bij mij de mening post dat ik hier 
een populatie Hyla meridiana/is (Zuid
europese boomkikker) voor mij had. Aile 
door mij aangetroffen dieren waren ken
nelijk kort geleden gemetamorfoseerd, ze 
waren niet groter dan I ,5 - 2 em. Het 
irrigatiekanaal is ongeveer 2 meter breed 
en over ongeveer I 00 meter dicht begroeid 
met lisdodde. Op vrijwel iedere stengel 
waren I - 3 boomkikkertjes te zien; 
volwassen exemplaren nam ik niet waar. 
Op dit toch betrekkelijk korte trajekt kon 
men dus vele duizenden jonge kikkers 
zien. Vier hiervan nam ik mee naar huis, 
waar mij na enige tijd de schrik om het hart 
sloeg; Hyla meridiana/is ontwikkelde zich 
tot hele duidelijke Hyla arbarea. lnfor
matie bij HOOGMOED leerde mij, dat ik hier 
te doen moest hebben met Hyla arbarea 
kretensis. 
Ik dus te biecht op C.R.M. Ik vroeg om 
vergunning om deze dieren te mogen 
behouden, of mij anders te infonneren wat 
te doen. Vergunning heb ik nooit 
gekregen, maar men heeft me ook nooit 
lastig gevallen hierover. 
Nu, na zo'n vier jaar heb ik er nog drie 
over. De tekening is van egaal groen naar 
gespikkeld grijs-groen ontwikkeld. Op dit 
zonne-eiland en ook in het terrarium, 
gedragen zij zich als reptielen. Ze zonnen 
vee I en zijn tot relatief hoge temperaturen 
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in de zon (onder een spot) te vinden. 's 
A vonds en 's. nachts zijn ze het meest 
aktief, dan gaan ze ook in het water. Op 
voedsel jagen ze zowel overdag als 's 
nachts. 

MAUREMYS CASPICA RIVULATA, 
DE KASPISCHE BEEKSCHILDPAD 
De Kaspische beekschildpad komt in 
hetzelfde irrigatiekanaal voor als de 
boomkikkers, direct aansluitend op de 
lisdodden, op de meer open plekken. lk 
vond er enige tientallen op een stukje van 
25 meter lengte. Het water was helder. In 
een sloot langs het ook door HAGEDOORN 

genoemde zoutwinningscomplex bevindt 
zich troebel en verrnoedelijk brak water. 
Er bevinden zich ook vele honderden 
Kaspische beekschildpadden in. De sloot 
begint op enige afstand van Marmari en 
e indigt op enige afstand van Tigaki. Op 
ongeveer I /3 van Marmari bevindt zich 
vlak naast de sloot een poeltje met zoet, 
helder water en met pitrus (Juncus e.ffusus) 
omzoomd . Hierin vond ik ook een stuk of 
tien Kaspische beekschildpadden en 
enkele tientallen boomkikkers in de pitrus. 
Opmerkelijk is de grote variabiliteit in de 
tekening van de plastrons van de Kas
pische beekschildpad. 

TESTUDO GRAECA IBERA , 
DE MOORSE LANDSCHILDPAD 
Mijn eerste ontmoeting met dit dier vond 
plaats in de lift van het hotel. Een klein 
meisje had een jong dier gevonden in de 
duinen vlak bij het hotel. Toen ik later, op 
aanwijzing van dit meisje, in dezelfde 
omgeving ging zoeken, vond ik inderdaad 
ook een jong dier van ongeveer dezelfde 
afmeting (plastron ongeveer 5 em). Het 
dier was echter op zijn rug in het droge 
duinzand terecht gekomen en heeft zich 
niet meer om kunnen draaien. Het ver
droogde en gedeeltelijk gemummificeerde 
dier had nog drie poten om op te staan. Dit 
doet hij nu op mijn boekenplank. Later 
vond ik een volwassen dier bij het irri
gatiekanaal. Dit irrigatiekanaal vormt een 
T-kruising met de sloot die tot achter het 
hote l reikt. In de delta hiervan groeide 
nogal wat sappig gras, de vermoedelijke 
voedselbron van deze schildpad. 
Liep HAGEDOORN van Kardamena naar 
Pyli , ik liep van Marrnari via Linopotis, 
Pyli , Amaniou, Lagoudi , Evagelistra en 
Zipari naar Tigaki en over het strand weer 
terug naar Marmari . Een voettocht van 14 
uur. Tussen Amaniou en Lagoudi vond ik 
eerst een oud skelet en later een levend 
exemplaar onder een Pijnboombegroei-
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ing. Het is er inderdaad heel erg droog, 
maar ook erg steil. 
Het geringe aantal dieren dat zowel HAGE

DOORN als ik vonden, zou erop kunnen 
duiden dat het dwaalgasten uit een elders 
verblijvende populatie kunnen zijn. 

CAREITA CAREITA, 
DE ONECHTE KARETSCHILDPAD 
In cie duinen, halverwege tussen Tigaki en 
Marmara trof ik een dode onechte karet
schildpad aan. De schedel en de flippers 
vond ik nie t terug. Carapax en plastron 
waren beschadigd en her en der lagen nog 
wat botten verspreid . 

OPHISOPS ELEGANS, 
DE SLANGOOGHAGEDIS 
In de duinen tussen Marmari en Tigaki is 
dit dier tamelijk algemeen. Naar schatting 
had iedere I 00 m2 duinlandschap zijn 
eigen slangooghagedis. Ze waren razend
snel , ook in de vroege morgen en in de late 
middag. De meeste planten die in de 
duinen voorkomen hebben stekels of 
doomen of zijn op andere wijze onaange
naam om vast te pakken. Vangpogingen 
eindigen dan ook steeds bij een of andere 
plant. Het zand is te rul orh een behoorlijk 
ho lle tje te kunnen graven. 

OPHISAURUS APODUS, 
DE SCHEL TOPUSIK 

! 

Levende scheltopusiks heb ik niet waar
genomen, wei heb ik diverse huiden en een 
skelet gevonden. Dit skele t nam ik mee 
naar de Salamandra-tagung in Frankfurt 
am Main, waar het door GRUBER werd 
gei"dentificeerd. 

TOT BESLUIT 
Op de grote wandeling in de bergen trof ik, 
juist onder Amaniou een donkere slang die 
echter op zo'n 20 meter afstand in de 
struiken verdween. Het zou Coluber 
najadum dahlii, de slanke toomslang 
geweest kunnen zijn. In Lagouoi trof ik 
een vrij Forse hagedis d ie ik niet kon 
determineren, het was echter geen 
hardoen of gekko, het was meer een type 
muurhagedis. In Tigaki zag ik tussen wat 
stenen een dee! van een gekko, ook echter 
niet voldoende om met zekerheid te kunnen 
determineren. 

SUMMARY 
This anicle gives some supplementary information 
on amphibians and reptiles from Cos and can be seen 
as a follow up of HAGEDOORN (1981). 

LITERATUUR 
HAGEDOORN. F .. 1981. Herpetologische ontmoe
tingen op hct e iland Kos. Lacena 40( I): 6-8. 
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Bufo keryniagae, een weinig bekende pad 
Lngezonden: januari 1983 

Op een fotosafaritocht in februari 1978 in schrik of kortdurend verblij fin een emmer 
Kenya verbleef ik o.a. in een hotel aan het - bij het schoonmaken van het terrarium 
Naivasha-meer op ongeveer 100 km ten plaatste ik de padden in een emmer -
noordwesten van Nairobi en ongeveer op okergeel worden met zwarte, soms ring-
1900 m hoogte gelegen. Het meer is een vormige vlekken op de rug, welk beeld 
van de weinige grotere zoetwatermeren schril afstak tegen dat van de andere 
van Kenya. 's Avonds, rond 22.00 uur, padden, die hooguit iets verbleekten. Ten 
wandelend in de tuin van het parkhotel trof derde, en dat was voor mij het meest op
ik in het naar buiten schijnende Iicht van vallend, was met name de rughuid van het 
het restaurant een pad aan, waarvan ik op dier, die buitengewoon wrattig was, 
dat moment dacht, dat het om een exem- a.h.w. bezaaid met hoge, harde spitse 
plaar van Bufo regularis ging, een in wratten, die eindigden in een zwart puntje. 
vrijwel heel Afrika voorkomende padde- Ten vierde was ook het geluid van het dier 
soort. Ik nam het dier mee naar huis en (het was een mannetje) anders dan het 
plaatste hem in een terrarium, waarin ook Iaag-brommende sonore gekwaak van de 
andere exemplaren van deze paddesoort echte Bufo regularis exemplaren: het ge
gehuisvest waren. Er waren echter min- luid was hager, net alsof bij een Bufo 
stens vier eigenschappen aan de nieuw- regularis de stem oversloeg; het was ook 
komer waar te nemen, die mij emstig meer hortend en stotend van aard. 
deden twijfelen, of het hier wei om een Overtuigd zijnde, dat het om een heel 
exemplaar van Bufo regularis ging. Ten andere paddesoort ging heb ik de hulp in
eerste was de pad forseren had het diereen geroepen van Dr. M.S. HOOGMOED. con
spitsere snuit. Ten tweede kon hij bij servator van de afdeling Reptilia en 

I 
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Amphibia van het Rijksmuseum voor 
Natuurlijke Historie te Leiden. Aan de 
hand van beschrijvingen in de uitgebreide 
literatuur over kikkers en padden aldaar 
aanwezig bleek het om een exemplaar van 
Bufo keryniagae te gaan. Deze soort is 
voor het eerst beschreven door KEITH in 
1968 . 
Het lijkt mij weinig zinvol om deze eerste 
beschrijving hier in details weer te geven, 
temeer, daar de kardinale verschillen met 
Bufo regularis, die ik zelf reeds opmerkte 
ook in deze oorspronkelijke beschrijving 
zijn weergegeven. Aileen wordt de kleur 
in deze beschrijving aJs groenachtig be
schreven. De plaats van mijn vondst past 
ook precies in de verspreidingsgegevens 
van KEITH de pad is uitsluitend aange
troffen in bergplateau gebieden van Kenya 
op rond 2000 m hoogte aan weerszijde van 
de Grote Rift Yallei. Het Naivasha-meer 
staat in de beschrijving afzonderlijk ver
meld. De pad zet de e ieren af in regen
poelen en ondergelopen land. De soort is 
buiten Kenya nog aangetroffen op een 
plaats in Ethiopie (Mt. Albasso), op een 
plaats in Tanzania (Ngorongoro krater) 
en zou verder mogelijk nog voorkomen 
in Oeganda. Tijdens diverse expedities 
tussen 1888 en 1912 zijn er reeds 
exemplaren van deze soort verza
meld en, echter onder de verkeerde 
benarning van o.a. Bufo regularis, in het 

United States National Museum terecht 
gekomen waar KEITH ze als een aparte 
soort ontdekte. 
Daar ik een mannelijk exemplaar in mijn 
bezit had en recent voor een congres in 
Kenya verbleef, poogde ik in een vrij 
weekend op een trip naar het Naivasha
meer een vrouwelijk individu te bemach
tigen in de tuin van een ander hotel. 
Uitvoerige wandelingen in en rond de tuin 
van dit hotel, zowel vroeg in de ochtend 
aJs laat in de avond en navraag aan de 
bewoners van deze regio (tuinlieden , 
botenverhuurders e.a. ) leverden helaas 
geen resultaat op. Opvallend was het feit , 
dat tijdens dit laatste verblijf in Kenya in 
november 1982 weinig herptielen blijk 
gaven van hun aanwezigheid en dat nog 
wei in een periode van het korte regen
seizoen: aileen enkele Xenopus laevis ex
emplaren heb ik gezien en verder hoorde ik 
tegen de invallende duistemis zowel deze 
soort als Hyperolius spec. hun avondcon
cert aanvangen. 
Tot mijn g rote verdriet stierf bovendien 
mijn eigen exemplaar, na bijna vijf jaar 
verblijf in het terrarium, plotseling: ik trof 
hem aan met gestrekte poten en opgezette 
buik in het watergedeelte van het terra
rium. Uit het water gehaald ademde hij 
nog enkele keren, maar reanimatiepogin
gen mijnerzijds met hartmassage- waarom 
zou je zoiets ook niet bij een stervende pad 
proberen? - mislukten jarnmerlijk. Het 
dier werd direkt op 6% formaline en 70% 
spiritus ketonatus half om half gezet en in 
dank aan het Natuurhistorisch Museum te 
Le iden geschonken. 

S ummary 
Bufo keryniagae, a fa irly unknown toad. was kept in 
a term rium for five years. The di fferences with B. 
regularis arc described. Some notes on the distribu
tio n arc given. 

LITERATUUR 
KEITH. R .. 1968. A new species of Btifo from Africa 
with comments on the toads of the Bufo regularis 
complex. Am. Mus. Nov . . 2345. 



Een lichtkap van verspiegeld spiegelglas 
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Dwarsdoorsnede van 
de lichtkap 

lngezonden:rnei 1982 

VOORWOORD 
Sinds ik met mijn hobby begon, heb ik 
geworsteld met de behuizing van TL
buizen. In de handboeken voor terrarium
kunde kwam ik nimmer een bevredigende 
oplossing tegen. Ook recente boekwerken 
bieden op dit gebied nauwelijks soelaas. 
V oor het construeren van lichtkappen gaat 
men bijvoorbeeld in de aquariumlietheb
berij uit van bout als basismateriaal. 
Houtconstructies eisen echter veel moeite 
en bewerking voordat een acceptabel 
resultaat bereikt wordt. 
Een geheel ander materiaal kwam ik kor
telings tegen. Een complete TL-balk werd 
onder een omgekeerde PVC dakgoot aan
gebracht. Motief hiervoor was dat de 
wannte van de smoorspoel gemakkelijk 
door PVC wordt doorgelaten. Dit om de 
eronder overwinterende watersalamanders 
niet te hinderen. 
Ik denk dat het met behulp van een 
schroevedraaier en wat electriciteitssnoer 
niet al te moeilijk is de smoorspoel een 
eind uit de buurt van het aquarium te 
plaatsen. Aansluitend hierop zou ik dan 
ook willen stellen dat het beter maar ook 
goedkoper is om van losse onderdelen uit 
te gaan. Een tweede uitgangspunt vormt 
het gegeven dat een TL-buis van glas is. 

DE CONSTRUCfiE 
De twee uitgangspunten bieden de oplos
sing voor een ideale lichtkap met TL
buizen. 
Sinds de verspreiding van siliconenkit 
ontstonden welhaast ongekende mogelijk
heden voor de terrariaan. Het tweede 
uitgangspunt impliceert bijvoorbeeld dat 
we een TL-buis, die van glas is, op glas 
kunnen plakken. Wanneer we dan nog 
verspiegeld spiegelglas nemen, vangen we 
twee vliegen in een klap. We bereiken een 
perfecte reflectie, terwijl ook de bevesti
ging niet Ianger een rol speelt. Het laagje 
zilver en de beschermende laklaag Iaten 
overigens geen Iicht door. 
Voor een 20 W buis laat men bij de glas
handel verspiegeld spiegelglas van 3 mm 
dikte in stroken van 65 em snijden: een 
strook van 4 em en twee stroken van 6 em 
breed. Voor twee buizen van 20 W (60 em) 
neemt men 10 i.p.v. 4 em (zie tekening). 
De strook van 4 (of 10) em breed komt in 
bet midden, de twee andere aan weers
zijden hiervan onder een hoek van 125°. 
De onderkant van de twee zijstroken 
verbindt men aan de uiteinden met een 
strookje glas, om het uitzakken van de kap 
te voorkomen. V oor dit al gebruikt men 
siliconenkit. 

strook 10 em 
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kroonsteen verbindings
strookje 



De schakeling met 
een of twee 20 w 
TL-buizen r-------..., 

De buis wordt met twee drupjes kit tegen 
de middelste strook geplakt. Lamphouders 
zijn nu niet Ianger nodig, deze vervangt 
men door kroonsteentjes. Voor de starters 

smoorspoel ~ zijn houders in de handel verkrijgbaar, 

···starter 

ikzelf prefereer ze te solderen. 
Het eerste uitgangspunt, dat we de TL
onderdelen beter los kunnen kopen, biedt 
meer mogelijkheden. We kunnen nu 
immers de in bet gebruik warm wordende 
smoorspoel plaatsen waar we willen. 
Onder, hoven of in bet terrarium. Of in bet 
bovengenoemd geval zover mogelijk van 
bet aquarium. Voor de volledigheid geef 
ik de schema's voor een TL van 20 W en 

smoorspoel r-v twee stuks van 20 W in serie met een 40 W 
smoorspoel. Bij de enkelvoudige schake
ling wordt een starter van bet type S I 0 
gebruikt, bij de serieschakeling starters 
van bet type S2 (zie tekening). 

F.R. VAN 
LEEUWEN 
Benedenlangs 225 
1025 KH Amsterdam. 
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ENERGIEBESPARENDE LAMPEN 

Deze lichtkap is bijzonder snel in elkaar te 
zetten en kost mij zonder de TL onderde
len rond de 6 gulden. 

SUMMARY 
The author delineates a mirror-glass housing for 
fluorescent tubes. In this concept the choke-coil may 
be placed where the heat can be put to good use. 

Behalve de vanouds bekende TL-buizen zijn er tegenwoordig ook andere typen 
fluorescentielampen op de markt gekomen. 
De SL-lamp is een soort 'jampot' met een gewone gloeilamp-lampvoet (E 27). In de 
behuizing bevinden zich een opgevouwen fluorescentiebuisje en een smoorspoel. De 
lamp kan rechtstreeks, alsof bet een gewone gloeilamp was, in een normale fitting 
gedraaid worden en zonder verdere hulpmiddelen branden. Er zijn twee typen wat betreft 
het glazen omhulsel: prisma en opaal; beide zijn verkrijgbaar in vier sterkten: 9, 13, 
18 en 25 watt. De lichtstromen zijn respectievelijk (opaal tussen haakjes): 425(375), 
600(525), 900(750) en 1200(1050) lumen. De lampen kosten tegenwoordig ca. f 30,
per stuk en hebben een levensduur van 5000 uur. 
De PL-lamp is een dubbel 'mini-TL-buisje' met een speciale insteekvoet. Bij dit type 
lamp moet, net als bij een gewone TL, een smoorspoel worden voorgeschakeld; 
een starter is niet nodig, zodat de bedrading zeer simpel is. Er zijn drie typen: 7, 9 en 
11 watt (resp. 133, 165 en 244 mm lang) die een lichtopbrengst hebben van achter
eenvolgens 400, 600 en 900 lumen. Deze lampjes zijn ongeveer net zo duur als SL-lampen 
en gaan ook even lang mee. 
De lichtkleur van PL- en SL-lampen komt overeen met die van gloeilampen. Deze lam pen 
zijn handig voor terraria die te klein zijn voor gewone (veel goedkopere) TL-buizen. 
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BOEKBESPREKING 

HOFERS AMPHIBIEN
REPTILIEN KOMP ASS 
Salamander, Molche, Frosche, Kroten, 
Schildkroten, Eidechsen, Schlangen 
sicher bestimmen 
R. HOFER, 1983 
Dit boekje is verschenen in de serie GU 
Bestimmungs-Kompasse. Er zijn in deze 

:serie deeltjes over verschillende dier
en plantengroepen, maar ook over onder
werpen uit de niet-Ievende natuur (b.v. 
sterren, gesteenten, mineralen, het weer). 
De auteur is werkzaarn aan de universiteit 
van lnnsbruck en is aldaar medewerker bij 
de Alpenzoo alsook bij het Institut ftir 
Naturforschung in Thaur. In deze serie 
schreef hij reeds de deeltjes Alpentiere 
en Stisswasserfische. 
Het boekje is bedoeld om tijdens wande
lingen in hemd- of broekzak te worden 
meegenomen, het is daarom klein, het 
heeft geen harde kaft en is voorzien van een 
doorzichtige plastic omslag. De inhoud 
is geent op het grote, niet speciaal 
herpetologisch ge'interesseerde, publiek. 
Het hoofdstukje over de biologie van 
amfibieen en reptielen is dan ook vrij 
beknopt en oppervlakkig gehouden. Aan 
gifslangen en slangegif wordt apart aan
dacht besteed; de aanw!Jztngen voor 
eerste hulp bij een slangebeet zijn zeer 

nuttig en passen goed in het kader van 
dit boekje. 
De hoofdmoot van het boekje (bijna 70 
pagina's) wordt, in overeenstemming met 
de ondertitel, besteed aan de deterrninatie 
van de verschillende soorten. Er zijn geen 
tabellen, het op naam brengen vindt plaats 
via ' plaatjes kijken'. Op de binnenzijde 
van de omslag vindt men via zwart-wit 
tekeningen de juiste diergroep en wordt 
men verwezen naar de pagina's waar de 
betreffende groep wordt behandeld. 
Van elke soort (25 amfibieen en 52 rep
tielen) worden beknopt gegeven: versprei
dingsgebied, biotoop, kenmerken; dikwijls 
worden ook gegevens verstrekt over b. v. 
voortplanting, voedsel, geluid. Via sym
bolen wordt soms ook nog aangegeven in 
hoeverre de soort bedreigd is. Verreweg 
het belangrijkste deterrninatiegegeven is 
echter de prachtige kleurenfoto die elke 
soort vergezelt. Van somrnige soorten 
worden twee afbeeldingen gegeven i.v.m. 
geslachtsdimorfie en geografische varie
teiten. De foto's zijn overigens gemaakt 
door een intemationaal gezelschap van 
fotografen. 
Deze uitgave is vooral een plaatjesboekje 
voor liefhebbers van mooie foto 's, zij 
moeten de beknopte tekst daarbij op de 
koop toe nemen. 

Frits van Leeuwen 


