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Enkele ervaringen met de eieren van de 
vroedmeesterpad, Alytes obstetricans 

INLEIDING 
Reeds verschillende jaren ondemeem ik, 
samen met een vriend, rood eind mei een 
tocht naar Chevetogne in de Ardennen. 
Het doel is om in een kleine poel nabij de 
plaatselijke abdij , de amfibieenstand nate 
gaan. In 1980 werden er onontwikkelde 
eieren van de vroedmeesterpad aange
troffen. 

De poel beslaat een oppervlakte van 
ongeveer 50 m2 en heeft een maximale 
diepte van l m. Hij wordt gevoed door 
regenwater afkomstig van de omliggende 
heuvels. Overtollig water wordt via een 
pijp afgevoerd naar een beekje da~ in een 
lager gelegen weide stroomt. De bodem is 
modderig en de enige vermeldenswaar
dige begroeiing bestaat uit sterrekroos 
(Callitriche platycarpa) dat ongeveer 3m2 

van het wateroppervlak bedekt. 

EIEREN 
In 1980 werden er naast exemplaren van 
de vier in Belgie voorkomende Triturus
soorten en larven van de vroedmeesterpad, 
24 eieren en 15 lege eikapsels van Alytes 
obstetricans langs de oever van de poe! 
in het water aangetroffen. De witgele, 
dooierrijke eieren waarin met het blote oog 
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geen ontwikkeling te zien was, werden 
meegenomen en thuis in een aquarium met 
I liter leidingwater gelegd. Het water werd 
van extra zuurstof voorzien door er Iucht 
door te borrelen. De watertemperatuur 
schommelde tussen 18 en 20°C. Na vijf 
dagen waren de eieren ontwikkeld tot het 
embryonale stadium 15: vorming van de 
neurale groef (stadia geldend voor Rana 
pipiens; RUGH, 1962 naar Shumway). Na 
negen dagen werd stadium 17 bereikt: be
gin vorming staartknop (RUGH, 1962 naar 
Shumway). Na elf dagen begonnen de 
eieren te beschimmelen. Om de parasiet te 
bestrijden werden de eieren in een 0,4% 
keukenzoutoplossing geplaatst (REICHEN

BACH-KLINKE & ELKAN, 1965). De Schim
mel verdween echter niet. Sommige eieren 
werden zwart en werden vemietigd. De 
overige eieren werden in een petrischaal 
op een met de zoutoplossing bevochtigd 
stuk filtreerpapier gelegd, om op die 
manier een natuurlijker biotoop voor de 
eieren nate bootsen. Ook dit hielp niet en 
tenslotte gingen aile eieren verloren. 

DISCUSS IE 
HEUSSER (1970) beweert dat het mannetje 
van de vroedmeesterpad verschillende leg
sels met zich kan meedragen en dat deze 
legsels slechts weinig in ouderdom ver
schillen. In de veronderstelling dat de door 
mij gevonden eieren 'per vergissing' afge
stroopt werden samen met de eieren die op 
het punt stonden uit te komen ( vandaar de 
15 lege eikapsels), is het dus goed 
mogelijk dat mannetjes eieren met een 
groot verschil in ouderdom met zich mee
dragen. De embryonate ontwikkeling van 
de door het mannetje meegedragen eieren 
bedraagt 18-48 dagen en is vnl. athanke
lijk van de temperatuur (HEUSSER, 1970). 
SPARREBOOM (1981) vermeldt, dat voor
tijdig afgestroopte eieren niet tot ontwik
keling komen en beschimmelen. Ik zou dit 
een weinig willen nuanceren en stellen dat 
deze eieren wei enkele beginstadia van 
embryonale ontwikkeling kunnen doorlo-

pen alvorens afte sterven. 
Het afsterven en beschimmelen van de eie
ren is waarschijnlijk veroorzaakt door een 
gebrek aan zuurstof. Door het mannetje 
meegedragen eieren zijn altijd in kontakt 
met de zuurstofrijke buitenlucht. De door 
mij gevonden eieren daarentegen, lagen 
voor de schimmelinfektie konstant in 
water, dat in vergelijking met Iucht zuur
stofarm is. NOBLE (1954), beweert dat 
dooierrijke eieren in staat waren zich vol
ledig in water te ontwikkelen na het ver
wijderen van de binnenste eimembranen. 
lndien deze membranen niet verwijderd 
werden, stierven de eieren onherroepelijk 
af. Hij veronderstelt, dat de versnelde 
embryonate ontwikkeling van dooit:rrijke 
eieren meer zuurstof vereist en dat deze 
zuurstof in een gevorderd stadium van de 
ontwikkeling niet in voldoende mate uit 
het water kan worden opgenomen bij aan
wezigheid van de binnenste eimembranen. 

SOME EXPERIENCES WITH 
ALITES OBSTETRICANS EGGS 
Undeveloped eggs of the European midwife toad 
were discovered in a pond. This is unusual because 
the male of Alyres obsrerricans exhibits a way of 
parental care. The eggs were collected ~d placed in 
an aquarium with aerated water. They developed 
until early tailbud stage whereafter they grew 
mouldy. Treatment was given with a 0.4% NaCl 
solution. However, all of the eggs turned black and 
were discarded. The impossibility of oxygen to pene
trate sufficiently fast through the internal egg cap
sules of these vitelline rich and fast developing eggs, 
did probably result in their death. 
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Verzorging en kweek van Geochelone 
carbonaria, de kolenbranderschildpad 

GENUS- EN SOORTBESCHRIJVING 
Deze schildpad behoort tot het geslacht 
Geochelone, waartoe naast G. carbonaria 
nog zeven andere soorten behoren, te 
weten: G. denticulata, G. elegans, G. 
platynota, G. sulcata, G. pardalis, G. 
chilensis en G. elephantopus (PRITCHARD, 
1979). 
Het rugpantser van G. carbonaria is hoog 
gcwclfd en ovaal van vonn. Bij oudcre 
dieren is het, althans van boven af gezien, 
aan de zijkanten Iicht ingedeukt, waardoor 
de vage contouren van een zandloper ont
staan. 
De basiskleur van het rugpantser is zwart, 
terwijl zich in het midden van ieder af
zonderlijk costaal en centraal schild een 
geelbruine vlek bevindt. De kleur van deze 
vlekken neemt met de jaren geleidelijk af. 
Yerder zijn genoemde schilden, op het 
centrum na, voorzien van concentrische 

(groei-) ribbels. 
Aan de onderzijde van de marginale en 
supra-caudale schilden bevindt zich een 
soortgelijke geelbruine vlek, waaromheen 
in een halve cirkelvonn eveneens de hier
boven beschreven zwartkleurige ribbels 
liggen. 
De brug tussen het rug- en buikpantser is 
min of meer egaal geelbruin van kleur. De 
basiskleur van het buikpantser is eveneens 
geelbruin, enigszins rood doorvlamd. 
Bovendien zijn de naden tussen de af
zonderlijke buikschilden danker. De kleur 
van de kop is donkergrijs met een opval
lend geel-oranje tot roqd vlekkenpatroon. 
De nek, hals en weke delen zijn donker
grijs. De basiskleur van de poten en de 
staart is donkergrijs, waarop zich een rood 
tot gele vlekkentekening bevindt. 
De staart van ·de mannetjes is Ianger en 
dikker dan die van de vrouwtjes. Ook 
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hebben ze een sterk naar binnen gebogen 
buikpantser, terwijl de zijkanten van het 
rugpantser meer zijn ingedeukt dan die bij 
de vrouwtjes. Verder kunnen volwassen 
mannetjes iets groter worden dan de 
vrouwtjes. De gemiddelde Iengte van het 
rugpantser bedraagt ongeveer 30 em. Het 
grootste ooit gevonden exemplaar had een 
carapax van 45 em (PRJTCHARD, 1979). 
G. carbona ria kan oppervlakkig gezien 
verward worden met G. denticulata, de 
geelvoet- of woudschildpad, die een ver
spreidingsgebied heeft dat gedeeltelijk 
samenvalt met dat van de kolenbrander
schildpad. 
De belangrijkste verschillen zijn echter: 
a)G . denticulata wordt aanmerkelijk gro
ter. De mannetjes bereiken een maximale 
Iengte van 50 em en de vrouwtjes worden 
maximaal 70 em. In tegenstelling tot G. 
carbonaria worden bij deze soort de 
vrouwtjes groter (PRITCHARD , 1979). 
b)Het rugpantser van G. denticulata is 
ovaal tot klokvormig. 
c)Bij G. denticulata steken de gulare 
(keel-)schilden van het buikpantser van 
onderen af gezien buiten het rugpantser. 
Bij G. carbonaria liggen deze schilden 
gelijk met het rugpantser. 
d) De pre-frontale schilden op de kop van 
G. denticulata zijn vrij lang en lopen door 
tot de neus. Bij G. carbonaria zijn de 
schilden kleiner en liggen meer naar ach-

teren . 
De hardnekkige veronderstelling dat de 
kolenbrander- of roodvoetschildpad altijd 
een rood vlekkenpatroon op de poten zou 
hebben en de woud- of geelvoetschildpad 
een gele vlekkentekening, is er de oorzaak 
van dat exemplaren met gele v lekken op de 
poten bij oppervlakkige beschouwing au
tomatisch worden aangezien voor G. 
denticu/ata. Echter ook van G. carbonaria 
komen exemplaren voor met een dergelijk 
gee! gekleurd vlekkenpatroon. 

VERSPREIDING 
Het verspreidingsgebied van G. carbo
na ria omvat zuidelijk Midden-Amerika, 
noordelijk Zuid-Amerika en een aantal 
Westindische eilanden. Van nature komt 
deze schjJdpad voor in het oosten van 
Panama, in Colombia, Venezuela, de 
Guyana's, Brazilie (tot Rio de Janeiro) , 
het noordelijk gedeelte van Paraguay en 
vermoedelijk ook op het eiland Trinidad. 
Op de eilanden de Grenadines, Barbuda, 
Old Providence Island, Long Island, St. 
Thomas, Water Island , St. John, Tortola, 
Peter Island, St. Barthelemy, Montserrat 
en Grenada, waarvan ook populaties be
kend zijn, is hij naar aile waarschijnlijk
heid uitgezet. Met zekerheid is dit bekend 
van een groep dieren die leeft in de krater 
van Mount Misery op het eiland St. Kitts 
(PRITCHARD, 1979). 

LEVENSWIJZE 
G. carbonaria komt in uiteenlopende 
biotopen voor. Zo leeft hij onder andere in 
Panama hoofdzakelijk in tropisch regen
woud en in Suriname voornamelijk in 
savanne-gebied. 
De gemiddelde maandtemperatuur be
draagt in het verspreidingsgebied 26-28 
graden C, terwijl de relatieve luchtvoch
tigheid er hoog is en met name in het 
tropisch. regenbosklimaat kan oplopen tot 
95%. De neerslag bedraagt in het tropisch 
regenbosklimaat (Amazonegebied) ge
middeld 2200 mm per jaar en in het 
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savannegebied 1340 mm, waarbij de 
Nederlandse neerslag (regen, sneeuw en 
hagel) van gemiddeld 738 mm per jaar 
maar schril afsteekt. 
Deze schildpad neemt in zijn natuurlijke 
omgeving voomamelijk vegetarisch voed
sel tot zich, zoals afgevallen vruchten, 
(wilde) groenten en andere planten. 
In Colombia Iegt het vrouwtje 5 tot 15 
eieren in de maanden juli tot september 
(MEDEM, 1962). Van Panama wordt ver
meld, dat een Iegsel bestaat uit 8 tot 13 
eieren. 
Volgens AUFFENBERG (1965) worden in 
het tropisch regenwoud van Panama de 
eieren niet in de grand begraven, maar 
tussen afgevallen bladeren gelegd. 
In de rest van zijn verspreidingsgebied 
schijnt hij wei een normale nestkuil te 
graven (PRITCHARD, 1979). 

VERZORGING IN GEV ANGENSCHAP 
Zoals aile landschildpadden heeft ook 
deze soort een ruim verblijf nodig. Voor 
een volwassen paartje is een terrarium van 
minimaal 200x I 00x70 em vereist. 
Als bodembedekking kan het beste grof 
zand gemengd met fijn grind gebruikt 

worden. 
Het is verder noodzakelijk in het verblijf 
een hoge luchtvochtigheid te creeren, ge
Iet op de natuurlijke biotoop van deze 
schildpad. Dit kan bereikt worden door in 
het verblijf een flinke schaal met water te 
plaatsen in de nabijheid van de warmte
bron. 
Gezien de grate warmtebehoefte van de 
dieren is het aanbevelenswaardig om het 
terrarium met een zogenaamde persglas
lamp van SOW te verwarmen, eventueel in 
kombinatie met een donkerstraler van 
IOOW (Elstein element), afhankelijk van 
de temperatuur, die buiten het verblijf 
heerst. Gelet op de vereiste hoge lucht
vochtigheid dient het verblijf goed afge
dekt te worden door glasplaten. 
Overdag moet de temperatuur in het ter
rarium ongeveer 26°C bedragen, waarbij 
de temperatuur onder de warmtebron mag 
oplopen tot zo'n graad of 35. ' s Nachts 
mag de temperatuur daten tot minimaal 
20°C. 
Het is wenselijk in het terrarium een 
schuilplaats voor de dieren aan te brengen 
in de vorm van een soort hoi (b. v. steen
gaas-cement -constructie). 
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Het basisvoedsel in gevangenschap kan 
bestaan uit groente en fruit. Dit menu kan 
worden aangevuld met dierlijk voedsel als 
tartaar, runderhart , regenwormen en kat
tevoer. 

KWEEK IN HET NATIONAL 
ZOOLOGICAL PARK 
Het is al diverse malen gelukt de kolen
branderschildpad in gevangenschap met 
succes tot voortplanting te brengen. Zo 
beschrijft DAVIS (1979) de geslaagde 
kweek met deze schildpad in het National 
Zoological Park in Washington. De fok
groep aldaar bestond uit zes dieren, te 
weten vier vrouwtjes en twee mannetjes. 
De mannetjes wogen gemiddeld 2,7 kg en 
de vrouwtjes 3,5 kg. De schildpadden 
waren ondergebracht in een terrarium met 
een oppervlakte van 3x2 m. De bodem
bedekking bestond uit grof grind. Verder 
was een uitholling van lx0,5x0,5 min de 
bodem aangebracht, die was opgevuld met 
een turf- en zandmengsel van 3: I in ver
band met de ei-afzetting. 
Als drinkvoorziening was een aardewerk 
schaal met een diameter van 25 em in het 
terrarium aanwezig. 
De temperatuur in het verblijf bedroeg ge
middeld 28 graden C, het gehele jaar door. 
Het terrarium werd niet kunstmatig ver
licht, maar slechts door Iicht van buiten af 
(door een bovenlicht). Op die manier ont
stond een daglengte in het verblijf gelijk 
aan die van Washington D.C. 

Het voedsel van de ouderdieren bestond 
uit een mengsel van sinaasappel, banaan, 
zoete aardappelen, peen, hardgekookte 
eieren, sla, kool en peterselie. Dit geheel 
werd verrrijkt met beendermeel en een 
vitamine-rnineralen produkt (Pervinal). 
De die.ren werden tweemaal per week ge
voerd en wei op maandag en donderdag. 
Een keer per week werd bovengenoemd 
voedsel aangevuld met Feline Diet, een 
vleesprodukt. Soms werden ook pasge
boren muisjes verstrekt. 
He~ baltsgedrag van G. carbona ria is in 
het National Zoological Park als volgt 
waargenomen: 
Het mannetje benadert een soortgenoot 
van de zijkant en loopt daama naar de 
achterkant van deze schildpad, vermoede
lijk om het geslacht te bepalen. lndien het 
een vrouwtje betreft beklimt hij haar. Bij 
deze benaderingspoging maakt het man
netje een klukkend geluid en schokkende 
bewegingen met zijn kop. De paring op 
zich neemt slechts enkele minuten in be
slag, maar er kunnen meerdere paarpo
gingen achtereen plaatsvinden, slechts 
onderbroken door korte rustpauzes. 
De periode tussen copulatie en ei-afzetting 
was bij deze dieren moeilijk te bepalen, 
omdat het gehele jaar door al dan niet 
geslaagde paringen plaatsvonden. 
De eieren werden in het National Zoolo
gical Park gelegd in de peri ode van juni tot 
en met december. De legsels bevatten 4 a 5 
eieren per keer. Het vrouwtje groef daar
toe afwisselend met haar linker- en rech
terpoot een kuil van 8 tot 10 em diep. 
Tijdens deze graafaktiviteiten urineerde 
zij in het gat, zodat de vochtige grond er 
gemakkelijk met de achterpoten uitge
schept kon worden. Na het leggen werd de 
nestkuil dichtgegooid en het vrouwtje be
kommerde zich verder niet meer om haar 
legsel. Soms werd er geen nestkuil ge
graven, maar werden de eieren op de 
grand gedeponeerd. De eieren werden 
geplaatst in een pot, die voor de helft was 
gevuld met vochtige Bacco-turf. Dit ge-
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heel werd in een Jeeg aquarium gep1aatst, 
dat met een verwarmingskabel verwarmd 
werd tot 26 a 27 Yz graad c. Alhoewel de 
auteur dit niet vermeldt, ligt het voor de 
hand, dat dit aquarium werd afgedekt om 
de luchtvochtigheid op peil te houden. 
De incubatietijd schomrnelde tussen de 
170 en 185 dagen. Zo werden in 1977 39 
eieren gelegd (waarvan 19 onbevrucht), 
die uiteindelijk 17 jongen opleverden. 
Deze jongen hadden een gemiddelde 
carapaxlengte van 43,3 mm (van 39, I tot 
48, I mm). Het gewicht van de dieren 

bedroeg gemiddeld 24, I gram (van 17,8 
tot 27 ,3 gram). Toen zij uit het ei kropen 
hadden alle jonge schildpadjes een dooier
zak van ongeveer 1 em, die na 3 tot 5 
dagen tot een minimum was geslonken 
( opgebruikt). 
Het voedsel, dat aan de jonge dieren werd 
verstrekt, had dezelfde samenstelling a1s 
dat van de ouderdieren. 

ERVARINGEN MET HET 
UITBROEDEN VAN DE EIEREN 
In 1978 werd een zestal in gevangenschap 
gelegde eieren van G. carbona ria aan de 
auteurs ter beschikking gesteld. Deze 
eieren werden door ons in een broedstoof 
gedeponeerd en op de zogenaamde 'au 
bainmarie' methode uitgebroed (NETTEN & 

ZUURMOND, 1983). Van belang daarbij is , 
dat de eieren op dezelfde manier in de 
broedstoof worden geplaatst als zij na het 
Ieggen zijn aangetroffen. 
Bij een constante Juchttemperatuur van 
28°C, gemeten ter hoogte van de eieren, en 
een relatieve Juchtvochtigheid van 85 tot 
90% vertoonden 5 van de 6 eieren na 122 
dagen een miniem scheurtje. Na 4 dagen 
bleek deze situatie ongewijzigd te zijn en 
besloten werd een ei voorzichtig open te 
maken, omdat het jong vermoedelijk de 
kracht ontbrak om zelfstandig uit het ei te 
komen . Met behulp van een scalpel werd 
een stukje van de eischaal voorzichtig af
geschrapt, zodat een kleine opening ont-
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stood. Met deze opening als uitgangspunt 
werd de rest van bet ei van zijn schil ont
daan. Hoewel wij bet niet direkt hadden 
verwacht bleek bet ei toch een levend jong 
te bevatten. 
Het vlies rondom bet schildpadje werd 
verwijderd en bet dier werd ondergebracht 
in een 'steriel' ingericht terrarium. Als 
bodembedekking werd papier ( een stuk 
keukenrol o.i.d.) gebruikt, dat dagelijks 
werd vervangen. Het verblijf werd ver
warmd door middel van gloeilampen, 
zodat de temperatuur overdag 28 graden C 
bedroeg en 's nachts terugliep tot ongeveer 
23 graden C. De luchtvochtigheid werd op 
bet gewenste peil (circa 80%) gehouden 
met behulp van een in bet verblijf ge
plaatste bak met water waar bet schild
padje om verdrinking te voorkomen niet 
kon inklimmen. 
Zes dagen na de geboorte volgde de eerste 
waterige ontlasting en pas daama vond een 
zeer geringe voedselopname plaats, be
staande uit fijngeprakte banaan bestrooid 
met wat gistocal. 
Na verloop van enkele dagen nam de eel
lust van bet schildpadje steeds meer toe, 
zodat hem tweemaal per dag een geva
rieerde maaltijd werd aangeboden, be
staande uit banaan, pruim, aardbeien, 
tomaat en sla. Opvallend was, dat bet dier 
een duidelijke voorkeur vertoonde voor 
roodkleurig fruit. 
Toen bleek, dat de dieren een week na de 
eerste scheur in bet ei nog geen aanstalten 
maakten zelfstandig uit bet ei te komen 
werd besloten ook de overige vijf eieren 
open te maken op de hierboven beschreven 
manier. Vier eieren bleken levensvatbare 
jongen te bevatten, terwijl in bet vijfde ei 
een dood exemplaar werd aangetroffen. 
Na een paar maanden werden de jonge 
dieren ondergebracht bij andere lietheb
bers. v oor zover ons bekend zijn er nu nog 
slechts twee exemplaren in Ieven. 
Achteraf gezien hebben wij bij bet eerste 
schildpadje een fout begaan door de (te) 
grote dooierzak te verwijderen. Waar-

schijnlijk hierdoor bleef bet dier wat achter 
bij de overige schildpadjes en overleed 
ook als eerste. Later onderzoek heeft aan
getoond, dat men in een dergelijk geval, 
d. w .z. als bet ei te vroeg geopend is, bet in 
bet vlies gehulde schildpadje terug moet 
plaatsen in de broedstoof totdat bet juiste 
moment van 'uitkomen' is aangebroken. 
Hierbij dient wei opgemerkt te worden, 
dat bij bet openmaken van de eieren bet 
vlies absoluut niet beschadigd mag wor
den. 
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GEOCHELONE CARBONARIA, 
IN CAPTIVITY 
Appearance and distribution of G. carbonaria are 
given. Care and breeding of the species is described. 
This rather large tortoise needs a terrarium of at least 
200x I 00x70 em. In captivity it feeds both on vege
table and animal food. The positive results of the 
National Zoological Park in Washington D.C. (39 
eggs - 17 young tortoises) are described. Incubation 
temperature varied between 26 and 27 .5°C. A des
cription of the personal experiences of the authors, 
breeding 5 young from 6 eggs at a temperature of 
28°C and humidity of 85-90%, concludes this anicle. 
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V erzorging en kweek van de driekleurige 
pijlgifkikker (Dendrobates tricolor) 

INLEIDING 
De Iaatste tijd werden regelmatig Dendra
bates tricolor in de handel aangeboden. 
Hoewei dikwijis wordt beweerd dat deze 
soort heel makkelijk te kweken is, zijn 
mijn eigen ervaringen toch wei anders. 
Het is een kikkersoort die beslist een goede 
huisvesting en een nauwgezette verzor
ging eist. Hieronder zal ik beschrijven hoe 
ik de driekleurige pijlgifkikker huisvest, 
verzorg en tot voortplanting breng. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
Dendrobates tricolor komt voor in Zuid
west Ecuador in de uitlopers van het 
Andes-gebergte aan de zijde van de Stille 
Oceaan, op een hoogte van 1200 tot 1800 
m. In dit gebied is de kikker o.a. te vinden 
bij kleine plassen en meertjes of kleine, 
langzaam stromende beekjes met een 
dichte oeverbegroeiing. Ook worden ze 
wei aangetroffen in wat drogere gebie
den tussen hoog gras of peperstruiken 
(SCHULTE, I980). 

BESCHRUVING 
Dendrobates tricolor is een klein blijven
de soort, hij wordt niet groter dan 20 a 25 
mm. De mannetjes zijn iets kleiner dan de 
vrouwtjes. De kleur is variabei, de rug is 
bruin tot oranje-bruin met een gele, groene 
of witte middenstreep. Van de kop tot aan 
bet begin van de achterpoten loopt een 
zijstreep, die achteraan overgaat in grote 
stippen, in dezeifde kleur als de rugstreep. 
De buikzijde is geei of wit met een zwarte 
of donkerbruine mannertekening. Manne
tjes zijn over het algemeen oranjebruin en 
hebben smaliere strepen dan de vrouwtjes, 
die bruin tot lichtbruin van kleur zijn. Bij 
jonge dieren kunnen de strepen aanvanke
lijk feller gekleurd zijn. Mannetjes hebben 

een kwaakblaas. Deze soort heeft aan de 
basis van de tenen geen zwemvlies, een 
opmerkelijke eigenschap is de groene 
kleur van het skelet (SCHULTE, 1980). 

TERRARIUM 
De afmetingen van bet terrarium waarin de 
kikkers gehouden worden, zijn 115x60x 
80 em (lxbxh). De lichtkap is 115x50x 
18(16) em. De voorzijde is voorzien van 
een schuingeplaatste, uitneembare voor
ruit (zie tekening). 
De bodem is gemaakt van een 6 nun dikke 
hardpvc piaat. Dit materiaal heeft als voor
deel dat bet met een hobbybrander in 
iedere gewenste vonn gebogen kan wor
den. Bovendien is het goed te lijmen, als 
bet van tevoren wordt bewerkt met een 
voorstrijkmiddel ook met siliconenkit. In 
de bodem bevindt zich een watergedeeite 
van 115xl5x5 em. 
De zijkanten en de achterkant zijn van 4 
mm gias en ze zijn met siliconenkit op de 
bodem vastgelijmd. De achterwand is be
piakt met I 0 em dik tempex. Hiervan zijn 
eerst 'platte·stenen' gemaakt, die tegen de 
achterwand opgestapeld en vastgekit zijn 
(zie tekening). De tempexwand is daama 
bewerkt met een gifvrije waterbestendige 
muurverf (Herbol). Ook de ixxlem is 
hiennee geverfd. In de achterwand zijn 
veel schuilpiaatsen gecreeerd, maar wei 
zodanig dat ze overzichtelijk zijn geble
ven. 
Aan de voorzijde is over de volle lengte 
van het terrarium een twee centimeter 
hoge ventiiatiestrook aangebracht (zie 
tekening). Achter het profiel waarop de 
voorruit rust, bevindt zich over de gehele 
Iengte een verwanningsstrip die ervoor 
zorgt dat de voorruit door de verwarmde 
ventilatielucht condensvrij blijft. Deze 
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veiWanningsstrip werkt op basis van een gebeel bevindt zicb in een centraal ver
balfgeleider, is zelfregelend en op iedere wannde woonkamer op ca. vier meter 
gewenste maat af te knippen. Als de strip vanaf een groot raam op bet zuiden. 
op maat ·geknipt is, moeten de elektriscbe 
aansluitingen vastgesoldeerd en daama 
goed(!) geisoleerd worden, b.v. met sili- WATERHUISHOUDING 
conenkit of speciaal voor dit doel bestem- In de plastic vijverbodem ·zitten drie af
de tweecomponenten bars. De bedrijfs- voerpunten. Het water gaat via de bierop 
spanning is 220 volt en bet vermogen ca. aangesloten pvc leidingen naar een afslui-
1 0 watt per meter (Raycbem, type 4 tersysteem, waardoor bet mogelijk is een 
A TV2). Aan de bovenzijde steunt de voor- -veiWisselbaar filter te gebruiken. De 
ruit tegen een glasstrip, aan de onderzijde waterstroom loopt via bet filter naar een 
is bij bet profiel als extra steun een alu- Ebeimpomp, die bet gefilterde water op
minium strip aangeb~cbt. De ventilatie voert tot boven in bet terrarium. Vandaar
aan de bovenzijde bestaat uit vier stroken uit stroomt bet via de sproeipijp over de 
gaas (elk 8x 17 em) en is regelbaar via 'rotswand', waar bet druppelsgewijze naar 
ventilatiekleppen in de Iicbtkap. beneden sijpelt. Via de bodem loopt bet 
Onder de plastic bodem zijn twee steun- dan weer terug in de vijver. Op de bodem 
planken aangebracbt, waarop de voor- liggen diverse stukken leisteen, waar bet 
scbakelapparaten van de TL-verlicbting water tussendoor stroomt. De stukken 
zijn gemonteerd. Het gebeel is aan de steen zijn aan de bovenkant droog. Het 
onderzijde afgewerkt met een aluminium voordeel van dit systeem is, dat bet water 
afdekplaat (zie tekening). spontaan zijn weg kan zoeken ef'l er een 
Het terrarium Staat op een twee em dikke boge (80 a 95%) lucbtvocbtigbeid in bet 
tempexplaat op een becbthouten tafel. Het terrarium ontstaai. 



Zijaanzicht van 
het terrarium. 

A.B. =Aluminium 
afdekplaat 

P.B. = PVC-bodem 
R.V. = Verwar-

mingsstrip 
S = Sproeipijp 
S.P. = Steunplankje 
T.L. =TL-verlichting 
T.W. =Tempex 

achterwand 
V = Ventilatie-

strook 
V.R. = Voorruit 
V.S.A. = Voorschakel

apparaat 
W = Watergedeelte 
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VERW ARMING EN VERLICHTING 
Onder de bodemplaat zit een 20 W ver
wanningskabel die via een thermostaat is 
afgesteld op 19°C. In de bodemruimte zijn 
ook de TL-voorsehakelapparaten gemon
teerd, zodat ook deze warmte benut wordt. 
De temperatuur in het terrarium is overdag 
ongeveer 24°C, in de omgeving van de 
warmtelampen is het iets wanner. Gedu
rende de naeht daalt de temperatuur tot 18 
a l9°C. 
De verlichting bestaat uit vier TL-buisjes 
van 20 watt, die van 11.00 tot 21.30 uur 
branden. Verder bevinden zich in de lieht
kap drie Comptalux lampen (twee van 40 
en een van 25 W), die dienst doen als 
wanntestralers. Deze branden van I 0.00 
tot 22.30 uur en zijn gesehakeld via een 
elektronisehe dimmer. 

BEPLANTING 
De beplanting bestaat hoofdzakelijk uit 
bromelia's (Vriesea splendens, Aechmea 
fulgens, Guzmania Ungulata) en verder 
tillandsia's, Rhaphidophora, Cryptanthus 
en een paar kleinblijvende varentjes waar
van mij de naam niet bekend is. Aile plan
ten zijn met veenmos vastgemaakt op stuk
ken boomvarenwortel en stronken kien
hout, die met roestvrij stalen draadjes aan 

de aehterwand zijn bevestigd. Bovendien 
groeien op de hele aehterwand plukken 
javamos. Dit geheel draagt ertoe bij, dater 
maar een keer per week gesproeid hoeft te 
worden. Door de verdamping van het 
water moet de vijver een a twee keer per 
week bijgevuld worden. Hiervoor wordt 
gewoon leidingwater (pH 7,5 en DH 14) 
gebruikt. 

AANSCHAF EN QUARANTAINE 
Drie paartjes Dendrobates tricolor werden 
aangeschaft en in een quarantaine-terrari
um van 80x35x35 em geplaatst. De inrieh
ting hiervan is simpel gehouden en bestaat 
uit een stuk tempex als landgedeelte met 
eromheen een laag water van twee em 
diep. Op het tempex liggen wat stukken 
turf, die beplant zijn met stekken van 
bromelia' s en Rhaphidophora. 
De kikkers vertoonden een zeer grote akti
viteit en eetlust, maar ze waren wei erg 
schuw. Ondanks dat ze er gezond uitzagen 
en goed aten, ging na vier weken een 
mannetje en twee weken later ook een 
vrouwtje dood. Na een quarantaine van 
drie maanden werden de kikkers overge
plaatst in het grote terrarium, waar ook 
twee Dendrobates leucomelas gehuisvest 
zijn. 

GEDRAG 
Circa tien dagen na de overplaatsing in het 
grote terrarium begonnen de mannetjes te 
kwaken. Het geluid is te vergelijken met 
het fluiten van een kanarie. Vroeg in de 
ochtend begint het kwaakeoneert, dat 
soms de hele dag kan duren; vaak zijn de 
dieren ook 's naehts nog te horen. 
De wijfjes Ieven vooral onderin het ter
rarium, de mannetjes zijn vooral in de 
hogergelegen gedeeltes te. vinden. De die
reo vertonen een soort territoriumgedrag. 
Ook bij de voerplekken is dit gedrag te 
zien. Om een indringer wordt dreigend 
rondgesprongen, wanneer dit niet helpt 
wordt er tegenaan gesprongen. Gaat hij 
dan nog niet weg dan wordt hij plotseling 
op de rug besprongen. Meestal vertrekt de 
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indringer dan wei; gaat dit niet snel genoeg 
dan wordt er nog een paar keer tegen hem 
aangesprongen. Ook wanneer een indrin
ger zich in een schuilplaats terugtrekt, 
heeft hij geen kans, hij wordt er gewoon 
uitgejaagd. Het forrnaat van de dieren 
speelt daarbij geen rol, kleine dieren ver
jagen soms veel grotere soortgenoten . 
Van de oorspronkelijke schuwheid was·na 
een week al niets meer te merken. De 
kikkers zijn buitengewoon aktief, hierrnee 
moet men vooral rekening houden als de 
ruiten bij schoonmaakwerkzaamheden 
open staan. 

YOEDING 
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit fruit
vliegen , zowel de grote als de kleine soort. 
Af en toe worden de vliegjes bestoven met 
Gistocal , terwij l aan het water altijd vi
tamine AD3 wordt toegevoegd (twee drop
pels per liter). 
Gedurende de zomerrnaanden wordt 
hoofdzakelijk weideplankton gevoerd; het 
wordt verzameld in een nabijgelegen na
tuurgebied. Yoordat de kikkers het krij
gen, wordt het eerst gezeefd, zodat aileen 

de kleinere voedseldieren overblijven. Het 
is onvoorstelbaar hoeveel deze kleine kik
kertjes kunnen eten. Wanneer een prooi is 
opgemerkt, wordt hij met een snelle 
sprong gepakt en verorberd. 

VOORTPLANTING 
In het terrarium maken de dieren vee! ge
bruik van de schuilmogelijkheden. De 
mannetjes blijven vee! op dezelfde plek, 
maar wanneer er een wijfje in de omgeving 
wordt waargenomen, wordt ze begroet 
met vee! gefluit met een sterke wisseling 
van toonhoogte en tijdsduur. A Is het wijfje 
belangstelling toont voor deze avances 
probeert hij haar naar een plaats te Iokken 
om de eieren af te zenen. 
Tijdens het afzetten van de eieren zit het 
mannetje op de rug van het vrouwtje. Na 
het leggen wordt het wijfje verjaagd en 
blijft hij de eieren 'bewaken'. Ze worden 
hoofdzakelijk gelegd in de schuilplaatsen. 
Een legsel bevat 15 a 24 eieren. In het 
begin gingen bijna aile legsels aan schim
melinfekties ten onder, ook nog wanneer 
de larven al duidelijk zichtbaar waren. Dit 
probleem heb ik opgelost door in de 
schuilplaatsen dunwandige pvc-pijpjes te 
leggen. In de pijpjes wordt een stukje pvc
folie gelegd, waarop de dieren hun eieren 
kunnen afzetten. 
Vijf dagen na het afzetten wordt de folie 
samen met de eieren op een plastic deksel 
gelegd. Dit geheel gaat in een plastic bak
je, dat tot de rand van de deksel is gevuld 
met water . Dit wordt weer afgesloten met 
e::en deksel, voorzien van ventilatiegaatjes. 
De eieren worden regelmatig besproeid 
met gewoon le idingwater. Wanneer de 
larven van 16-18 dagen het ei-omhulsel 
doorbreken, proberen ze direkt in het 
water te komen. 
De uitgekomen larven blijven ongeveer 
drie a vier dagen in dit bakje, waama ze 
worden overgezet in een klein aquarium
pje met een waterstand van twee a drie 
centimeter. T ijdens het verblijf in het 
plastic bakje en ook de eerstc week na de 
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overplaatsing in het aquariumpje worden 
de larven gevoerd met Liquifry-rood. Het 
aquarium is onveiWarmd en gevuld met 
leidingwater waaraan vitaminen zijn toe
gevoegd (twee druppels AD3 per liter). De 
voeding voor de bullekopjes bestaat verder 
uit Tetramin en fijngeschraapte, rode 
diepvries muggelarven. Ook wordt een a 
twee keer per week Camicon gevoerd. Een 
voordeel is dat men de kikkervisjes van 
deze soort in een aquarium kan houden, 
hetgeen bij diverse soorten pijlgifkikkers 
vanwege kannibalisme niet mogelijk is 
(ENSINCK, 1982). Het water mag bij 
voorkeur niet warmer dan 23°C worden, 
aangezien anders bij de metamorfose pro
blemen met de voorpootjes kunnen ont
staan. Het is verder belangrijk dat het 
water elke twee dagen wordt ververst. 
W anneer de larven voorpootjes hebben, 
worden ze direkt overgeplaatst naar 
kleine, eenvoudig ingerichte terraria met 
een landgedeelte en een laagje water van 
anderhalve centimeter. Wanneer de staart 
helemaal verdwenen is, komen de kikker
tjes al snel op kleur (na drie a vier dagen), 
de rugstreep verschijnt na ca. tien a acht
tien dagen. Dejonge kikkertjes worden in 
het begin gevoerd met kleine fruitvliegjes, 
die af en toe worden bestoven met Gisto
cal. Als ze groter worden, komt ook de 
grote fruitvlieg op het menu. Ook bier zijn 
weer op dezelfde wijze vitaminen aan het 
water toegevoegd. 
Van bet eerste legsel zijn na ± 140 dagen 
zes kikkertjes in het grote terrarium ge
plaatst. De lengte van de diertjes varieerde 
toen tussen tien en twaalf mm. Aanvan
kelijk waren ze erg scttuw, na verloop van 
tijd verdween de schuwheid echter geheel. 

CONCLUSIE 
Naar mijn mening is Dendrobates tricolor 
goed te kweken op de manier zoals bier
hoven is beschreven. Dendrobates tincto
rius wordt op een dergelijke wijze met 
succes gekweekt (ENSINCK, 1980). Van de 
legsels die ik in bet terrarium heb Iaten 
liggen, kwamen hoogstens twee of drie 
larven uit. Ik hoop dat ik met dit artikel 
duidelijk heb kunnen maken hoe Dendra
bates tricolor in bet terrarium gekweekt 
kan worden en dat dit niet altijd even pro
bleemloos verloopt. 
Verder rest mij nog een woord van dank 
aan Martin Evertzen. die mij over het ver
zorgen van de legsels bijzonder waarde
volle infonnatie heeft gegeven. 

MAIN1ENANCE AND BREEDING OF 
DENDROBATES TRICOLOR IN THE 
TERRARIUM 
A detailed description of the terrarium, including 
water system, heating, lighting and plants, is given. 
The front glass is kept free of condensation by a 
semi-conductor heating. After three months of 
quarantine, during which two animals died, two 
couples were placed in the terrarium. The frogs soon 
lost their initial shyness and showed territorial 
behaviour. After mating, the male guards the eggs. 
Most eggs were laid in the hiding places. It is re
commended to remove the eggs to a plastic incubator 
in which they are kept humid. The care of the larvae is 
relatively easy as they are not cannibalistic. Three to 
four days after metamorphosis the coloration begins 
to appear. 
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Roodbuikvuurpadden (Bomb ina bomb ina) 
in Hongarije 

INLEIDING 
In juli 1984 bracbt ik mijn vakantie door in 
Hongarije. Het klimaat met kontinentale 
trekken maakt een aangenaam verblijf 
mogelijk. Hongarije beeft een oppervlakte 
die drie keer zo groot is als die van 
Nederland, maar er wonen minder men
sen. De druk op natuurgebieden is der
balve minder groot dan in Nederland. Het 
land is in berpetologiscb opzicbt interes
sant omdat de afwisseling van laagvlakte, 
beuvelland en middengebergte een ver
scbeidenheid aan biotopen biedt. 
Enige dagen van mijn reis verbleef ik in 
Tokaj, een stadje dat omgeven is door 
wijngaarden. Omdat Tokaj op de rand ligt 
van bet Zempleni-gebergte en op de vlakte 
in bet midden van hetland, vindt men er 
zeer uiteenlopende biotopen. Er zijn voor 
de natuurlietbebber zeer aantrekkelijke 
uitstapjes te maken. 
In de stille en oneindige bossen van het 
gebergte treft men een rijke flora aan. Juist 
planten die in Nederland zeldzaam zijn, 
zoals de kruisbladgentiaan (Gentiana 
cruciata), de wolfskers (Atropa bella
donna) en diverse Campanula-soorten 
groeien bier in groten getale. 
In bronpoelen komt de rivierkreeft 
(Astacus astacus) voor. En als er bij 
bronnen een wat groter watertje ontstaan 
is, treft men er de ringslang (Natrix natrix 
natrix) en de grote groene kikker (Rana 
ridibunda) aan. Bij de nominaatvorm van 
de ringslang zijn de vlekken acbter de kop 
duidelijk wit of geel (STEWART, 1971). 
Ecbter in Hongarije zag ik aileen exem
plaren met helderwitte vlekken. Erg alge
meen zijn de zandhagedis (Lacerta agilis) 
en de geelbui~vuurpad (Bombina varie
gata). Wanneer Bombina variegata naast 
Bombina bombina, de roodbuikvuurpad 
voorkomt, is de geelbuikpad een typisch 
gebergtedier (ARNTZEN, 1978). 

Ik trof geelbuikvuurpadden aan op de 
Tokaj-begy (513 meter), de berg aan de 
voet waarvan de stad Tokaj Iigt. Op slecbts 
drie kilometer afstand van deze vind
plaats, 513 meter lager, vond ik de 
roodbuikvuurpadden. Een van de interes
sante punten bierbij was dat er in 
Hongarije naast exemplaren met een 
bruine rug, ook dieren met een belder
groene rug te vinden zijn. Ook uit de 
literatuur zijn van Hongarije roodbuik
vuurpadden met een groene rug bekend 
(MARIAN, 1959). Ik wil ecbter expliciet 
vermelden dat bier geen sprake is van 
populaties met een groene rug, maar dater 
binnen populaties vormen met een groene 
rug voorkomen. 

BIOTOOP 
Het gebied waar ik veldwaarnemingen aan 
de roodbuikvuurpad verricbtte ligt ten 
noorden van Tokaj. Tokaj ligt precies op 
bet punt waar de rivier de Bodrog in de 
Tisza vloeit. De Tisza is na de Donau de 
grootste rivier in Hongarije. Het gebied, 
begrensd door deze rivieren, beet 
Bodrogkoz. Het is een moerassig, vlak 
stuk land van 12 bij 6 kilometer, met er
omheen de dorpen Zalkod, Sarazsadciny, 
Bodrogkeresztur en Olaszilszka. 
De eerste populatie die ik aantrof bevond 
zicb ten oosten van bet dorp Bodrog
keresztur aan de oostoever van de Bodrog. 
Ten zuiden van Nagy-to, een plas met een 
smalle bosgordel, bevolkt door ooievaar, 
purperreiger, ralreiger, kleine zilver
reiger, diverse roofvogels en erg veel 
muggen ligt de Bogdciny-to. Rood deze 
plas bevinden zicb vele drassige stukjes 
land. J uist in dit soort open en ondiepe 
watertjes leeft Bombina bombina. Vol
wassen exemplaren beb ik ecbter niet 
gezien of geboord. Wei zaten er bonder
den jonge exemplaren van 1 ,5 tot 2 em 
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groat. Hier vie! a! de aanwezigheid op van 
jonge dieren met een heldergroene rug. 
Ruw geschat I 0% van de dieren. 
Een andere populatie werd aangetroffen 
ten zuiden van het dorp Szegilong, in een 
zompig gebied van 4 vierkante kilometer, 
omsloten door een U-vormige slinger van 
de Bodrog. Het gebied draagt de naam 
Meszes. Het stuk land dient als graasweide 
voor vee. Door het gewicht van de run
deren ontstaan in de drassige gedeeltes van 
het land vele putjes van ± 15 em diep. 
Hierin werden wederom vele jonge pad
den aangetroffen. Hun buiken waren 
overigens wit tot geelwit. 
Dwars door het gebied loopt een kreekje 
van 5 meter breed en 25 em diep. Hierin 
vond ik de volwassen roodbuikvuurpad
den. Ze zaten aan de voet van pollen die 
boven het water uitstaken. Mannetjes lie
ten zieh ook kwakend horen. Het is op
merkelijk dat de afstand tussen de vol
wassen individuen minstens 3 meter was. 
Het- is bekend dat vuurbuikpadden onder
ling een bepaalde kritisehe afstand aan
houden (LORCHER, 1967). Het sehijnt dat 
deze afstand bij roodbuikvuurpadden 
grater is dan bij geelbuikvuurpadden. 
Mogelijkerwijs hangt dit samen met het 
gegeven dat roodbuikvuurpadden in gro
tere watertjes Ieven. Ook sommige van 
deze volwassen dieren hadden een helder
groene rug. Opmerkelijk is dat ik nauwe-

lijks bomen in dit biotoop aantrof. Het 
betrof monotoon grasland. 
Er is wei verondersteld dat het teruglopen 
van het roodbuikvuurpaddenbestand in 
West-Duitsland te wijten zou zijn aan 
toenemende boombegroeiing, die de bio
topen zou oversehaduwen (LEMMEL, 

1977). In Hongarije komen de padden 
inderdaad in het open vlakke land voor. 
Doordat er geen sehaduwgevend struweel 
aanwezig is, kan de watertemperatuur 
mede door de geringe diepte waarden aan
nemen van boven de 40°C. Roodbuikvuur
padden zijn 's zomers kennelijk erg 
warrntebehoeftig. 

TE~UMERV~GEN 

Afgaande op mijn ervaringen aan de 
oevers van de Bodrog, leek het mij ver
standig de exemplaren die ik van vakantie 
meenam tot de winterrust een goede 
warrntebron te gunnen. Een lamp van 75 
W bevindt zich in het, van boven open, 
terrarium op een afstand van 25 em boven 
de waterspiegel. De temperatuur net ho
ven de waterspiegel bedraagt 30 tot 35 °C. 
Regelmatig liggen er dieren langere tijd 
onder de lamp. De waterstand bedraagt I 0 
em en hier en daar ligt op een graszode een 
stuk leisteen om zodoende landgedeelten 
te creeren. Als voedsel geef ik weide
plankton, regenwormen en reepjes vlees. 
Een aantal jonge exemplaren wordt apart 
gehouden. Deze groeien zeer snel op 
muggelarven, wasmotlarven en· in moten 
gehakte regenwormen. Opmerkelijk is dat 
de 2 em grote jonge dieren reeds geluid 
maken. De reden waarom Bombina bom
bina tot nog toe zelden in gevangenschap 
gekweekt is zou kunnen zijn, dat de 
omstandigheden in de natuur moeilijk in 
het terrarium na te bootsen zijn. Men 
bedenke dat het kontinentale klimaat in 
Hongarije zorgt voor zeer strenge winters 
en hete zomers. Het zou eehter interessant 
zijn deze soort in gevangenschap te 
kweken. Te proberen zou zijn om in de 
paartijd de temperatuur ter plaatse in het 
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terrarium op 40 oc te brengen, teiWijl 's 
winters temperaturen onder het vriespunt 
gerealiseerd zouden moeten worden. Een 
tweede aspect is het isoleren van exem
plaren met een groene rug en deze tot 
voortplanting te Iaten komen. 

DANKWOORD 
Tot slot wil ik J. van Houwelingen bedanken, die 
telkens weer bereid is mijn manuscripten voor 
Lacerta op letterkundig verantwoorde wijze door te 
lezen en ook M. Sparreboom, van wie ik enige nut
tige tips op het faunistische vlak mocht ontvangen. 

BOMBINA BOMBINA IN HUNGARY 
Fire-bellied toads were observed near Tokaj. Juve
niles were seen in open shallow water and in marshy 
parts of a meadow. Adults were observed in a small 
creek, the distance between the toads being approx. 
3 m. An estimated 10% of the fire-bellied toads in 
different populations showed a green colour at the 

back. A few animals were caught and housed in a 
terrarium. In summer, part of the terrarium is heated 
to ca. 35°C. While in winter tempel}lture is kept low. 
Breeding results have not yet occurred. 
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Herpetologische waarnemingen in Costa Rica (11). 
Longloze salamanders (Plethodontidae) 

Bij salamanders denken we niet zo gauw 
aan tropische gebieden, maar eerde'r aan 
koele en vochtige plaatsen. Niettemin Ie
ven er in Costa Rica ook salamanders en 
lang niet aile soorten zijn tot koele plaatsen 
beperkt. Een aantal soorten boleettong
salamanders (Bolitoglossa) komen voor in 
de warme laaglandbossen. Wij vonden de 
salamanders wei op plaatsen waar het koel 
en vochtig was. Op de top van de Volccin 
Poas is het overdag koel tot 20°C en 's 
nachts meest rood 5°C, maar nachtvorst 
valt niet uit te sluiten. Overdrijvende wol
ken zorgen er af en toe voor een miezerbui, 
die alle bladeren en stammen nat maakt. 
De begroeiing doet uitgesproken 'Euro
pees' aan: Sphagnum-velden, heidestrui
ken, eiken, lang gras en een plant die op 
onze brem lijkt. Zonder de overal groeien
de bromelia' s zouden we ons ergens in 

Drente gewaand hebben. Zulke omstan
digheden pasten duidelijk wei bij ons 
beeld van een salamanderbiotoop. We 
vonden ze ook: tussen een laag rottende 
bladeren en in de humus die tussen lianen 
en de stam van een boom was verzameld. 
Het waren vrij kleine salamanders rolrond 
met kleine pootjes en een dikke ronde 
staart, die net als bij hagedissen afgewor
pen bleek te kunnen worden. De diertjes 
waren op de rug goudbruin van kleur en op 
de onderzijde zwart. We konden deze die
reo determineren als Bolitoglossa subpal
mata. Op de Cerro Ia Muerte vertonen de 
omstandigheden overeenkomsten met die 
op de Volcan Poas. Het is er echter droger 
en de begroeiing is er bossiger. Grote 
varens en veldjes vingerhoedskruid ver
sterken de 'Europees' aandoende aanblik. 
We vonden hier weer Bolitoglossa sub-
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palmata, maar de soort is hier zwart met 
lichtere vlekken op de buik en de rug en 
met een gele tot roze keel en pootjes. We 
vonden ook eeli metallisch grijze vonn 
met rode keel en pootjes, die bij aanvatten 
veel kleveriger bleek te zijn dan de eerste 
vorm. Beide vormen vonden we door el
kaar been, in groten getale onder stenen, 
stronken e.d. Onder elke stam of steen 
vonden we wei een salamander, meestal 
wei meer. TAYLOR beschrijft al in 1952 
een dergelijke rijkdom aan salamanders in 
dat gebied. Hij beschrijft overigens drie 
soorten die door latere auteurs zijn terug
gebracht tot synoniemen van B .subpal
mata. FREYTAG (1960) en ERHARD (1968) 
hebben salamanders van de Cerro Ia 
Muerte in hun terraria verzorgd. 
Freytags dieren aten wormen en in
sekten en stierven toen de temperatuur in 
bet terrarium hoven de 25°C steeg. 
Erhards dieren zijn waarschijnlijk de
zelfde soort (FREYTAG noemt zijn dieren 
Magnadigita to"esi, wat als synoniem van 
Bolitoglossa subpalmata wordt be
schouwd). Zijn dieren aten geen wormen, 
overleefden 11 dagen met temperaturen 
van hoven de 25°C waaronder drie dagen 
met 29°C. Beide auteurs melden, dat de 
dieren in het terrarium klimmen en daarbij 

gebruik maken van hun staart. Deze sala
manders vangen insekten met hun uitstulp
bare tong, zoals kameleons. Die tong kan 
tot anderhalf keer de koplengte worden 
uitgestoken. 
Bolitoglossa subpalmata komt ook op la
gergelegen plaatsen voor, TIMMERMAN & 

HAYES ( 1981) noemen hem uit Monte
verde. Daar hebben we de soort niet ge
vonden, wei een wormachtige zwarte sa
lamander met zeer kleine pootjes: Oedi
pina poelzi. We vonden deze soort in een 
smal dal bij een waterval, de temperatuur 
daar ter plekke was zelfs op een nogal 
zonnige dag niet boger dan 17°C. Deze 
salamander is een gravende soort. We 
vonden hem onder een stronk en in een 
stapel bladeren op een steile belling. De 
dieren zijn, voor salamanders, bijzonder 
vlug. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA (11). PLETHODONTIDAE 
Bolitoglossa subpalmata was found on the Volcan 
Poas, in rotting leaves and humus, and on the Cerro Ia 
Muerto. On the latter spot the salamanders were very 
abundant and coloured different from the former 
place. They lived under stones and logs. Two german 
authors kept this species in a terrarium for a while, 
their experiences, especially about the temperature 
resistance of these animals differed. 
Oedipina poelzi was found in Monteverde. 

J.B. von Spix, grondlegger van de 
Braziliaanse herpetologie 

Op 28 januari 1817 kreeg de Miinchener 
geleerde J .B. Spix van Maximilian Joseph 
I, koning van Beieren, opdracht om samen 
met K.F.P. Martius wetenschappelijk 
onderzoek in Brazilie te gaan verrichten. 
De nader uitgewerkte opdracht die door de 
Beierse Akademie van Wetenschappen 
werd geformuleerd behelsde een uitge
breide opsomming van alles wat beide ge
leerden zoal moesten bestuderen: 
~oologie en botanie in de' meest uitge-

breide zin, mineralogie (inclusief delfstof
fen en edelstenen), paleontologie, geofy
sica, klimatologie, oceanografie, meteo
rologie, bodemkunde, landbouw, gebruik 
van inheemse planten als medicijn, geo
grafie (vooral topografie), ethnologie, 
antropologie, taalkunde, etc. Een niet ge
ringe opdracht voor twee mensen (zonder 
enige tropenervaring), die men heden ten 
dage slechts, en dan nog aarzelend, aan 
een goed geoutilleerde expeditie met hon-
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derden wetenschappers zou kunnen toe
vertrouwen. Reeds twee weken na ont
vangst van hun reisopdracht vertrokken 
Spix en Martius naar Brazilie, waar ze op 
15 juli 1817 aankwamen en waar ze tot 14 
juni 1820 zouden blijven. Op lOdecember 
1820 kwamen ze weer in Miinchen aan, 
waar ze kort daarop in de· ridderstand 
verheven werden. 
Gedurende hun verblijf in Brazilie legden 
Spix en Marti us ruim 10000 km (grot en 
deels te voet) af, waarbij bet oosten (Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Salvador, Sao Luis) en 
bet Amazone-gebied (van monding tot 
grens met Peru) onderzocht werden. Zij 
verzamelden gegevens en vo01werpen op 
velerlei gebied (zie opdracht), die belang
rijk bijdroegen aan een betere kennis van 
Brazilie en de grondslag vonnden voor 
verscbillende collecties. Er is zelfs een 
tijdlang sprake van geweest om een spe
ciaal Braziliaans Museum in Miinchen op 
te ricbten, maar dit vond uiteindelijk geen 
doorgang. Het belangrijkst echter waren 
de resultaten op zoologisch en botanisch 
(bet standaarowerk Flora Brasiliensis, 
waarvan nog steeds afleveringen ver
scbijnen) gebied. De ruimte ontbreekt om 
daar bier nader op in te gaan en ik wil me 
beperken tot de berpetologie. 
De zoologische resultaten werden neer
gelegd in een aantal fraai geillustreerde 
boeken, waarvan bet eerste (over apen en 
vleermuizen) reeds in 1823 verscheen. 
Spix zat na terugkeer zeker niet stil. Wat 
betreft de herpetofauna narn hij zelf de 
bewerking op zich van de kikkers, schild
padden, kaaimannen en hagedissen, ter
wijl bij de bewerking van de slangachtige 
dieren (slangen, wormhagedissen en 
wormsalamanders) aan J. G. Wagler over
liet. De resultaten werden in een drietal 
boeken gepubliceerd, die in 1824 en 1825 
verscbenen. Spix overleed aan de gevol
gen van in Brazilie opgelopen ziektes 
(waarscbijnlijk malaria) op 13 mei 1826 
op 45 jarige leeftijd. 
De drie bovengenoemde boeken vonnen 

tot op de huidige dag de grondslag voor d:e 
studie van de Braziliaanse herpetofauna. 
Gezieri het grote aantal nieuwe soorten dat 
in deze boeken wordt beschreven, zijn ze 
voor de modeme onderzoeker van de 
Zuidamerikaanse berpetofauna onmis
baar. Door de uitvoering met fraaie hand
gekleurde platen waren ze vanaf bet begin 
al duur en reeds lang niet meer verkrijg
baar, behalve af en toe tegen astrono
miscbe prijzen bij antiquariaten. Het was 
daarom een goed initiatief van de Society 
for the Study of Reptiles and Amphibians 
(SSAR) om de drie boeken gezamenlijk in 
een band (Herpetology of Brazil) te her
drukk.en, waarl>ij de tekst op bet originele 
formaat werd overgenomen, bet overtol
lige wit van de tekstpagina' s werd weg
gelaten en de platen in zwart -wit (soms 
iets kleiner dan in bet origineel werden 
gerepfoduceerd. Vanwege de kosten kon 
slecbts een plaat, die van Tupinambis 
nigropunctatus, in kleur worden gerepro
duceerd. Dankzij de SSAR is bet geza
menlijke werk van Spix en Wagler nu voor 
een grote bedendaagse gebruikersgroep 
toegankelijk gemaakt. 
Een voorwoord van Kraig Adler verschaft 
bibliografiscbe gegevens over de verscbil
lende edities van de boeken en over het tot 
stand komen van deze herdruk. Paulo E. 
V anzolini schreef een inleiding waarin 
zijn opgenomen een kort overzicht van de 
politieke verbouding van Brazilie met 
Europa in de periode mi 1815, een korte 
levensbeschrijving van Spix en Martius, 
een uitgebreide bescbrijving van de reis 
(met kaart), een bespreking van de type
localiteiten en een aantal tabellen waarin 
de namen van Spix en Wagler worden 
geinterpreteerd en voorzien van hun hui
dige geldige namen. De inleidingen van 
Adler en Vanzolini zijn in bet Engels, de 
tekst van de drie boeken zelf is in bet 
Latijn, aileen bet boek van Wagler over de 
slangen is voor niet-classici wat toeganke
lijker door de opname van stukken Franse 
tekst die ecbter niet overeenkomen met de 
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Latijnse maar er meer een aanvulling op 
vonnen. 
Na de Tweede Wereldoorlog had de 
mening postgevat dat aile types van de 
door Spix en Wagler beschreven soorten in 
de collectie van de Zoologische Staats
sammlung in Miinchen vemietigd waren 
bij een bominslag. In kleine kring was 
echter al geruime tijd bekend dat aanzien
lijke aantallen types aan de vemietiging 
ontsnapt waren en nog in redelijk goede 
toestand bewaard werden in Miinchen en 
in bet Rijksmuseum van Natuurlijke 
Historie te Leiden. Het RMNH verwierf 
die types door ruil met Miinchen in 
oktober 1824. 
Naar aanleiding van bet verschijnen van de 
herdruk en tevens naar aanleiding van de 
viering van de 200e geboortedag van Spix 
besloten Hoogmoed en Gruber ( conser
vatoren van de verzamelingen waarin de 
types van Spix en Wagler werden be
waard) een overzicht samen te stellen van 
bet door Spix verzamelde herpetologische 
materiaal dat momenteel nog beschikbaar 
is. Uit hun onderzoek bleek dat van de 80 
amfibieen en 215 reptielen die door Spix 
en Martius minstens werden meegebracht, 
er momenteel nog 28 amfibieen en 151 
reptielen waren terug te vinden. Dit zijn 
echter niet allemaal types. Voor nadere 
informatie over de status en interpretatie 
van het type-materiaal, die op een aantal 
punten nogal afwijken van die van 
V anzolini in de herdruk, kan verwezen 
worden naar hun publikatie in de aan Spix 
gewijde feestbundel. Deze feestbundel 
(Spixiana Supplement 9, 1983) is verdeeld 
in drie sekties. Het eerste deel gaat nader 
in op de reis van Spix en Martius en be
handelt de betekenis van Spix voor de 
(Braziliaanse) zoologie. Het tweede deel 
bevat een aantal voordrachten over heden
daags onderzoek (zowel botanisch als 
wologisch). in Brazilie, die op 20 en 21 
november 198 I gehouden werden op een 
herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid 
van de 200e geboortedag van Spix. Het 

derde deel is getiteld 'Der wissenschaft
liche Nachlass von Dr. Johann Baptist von 
Spix in der Zoologischen Staatssammlung 
Miinchen, den Museen von Leiden und 
Neuchatel' en bevat een aantal artikelen 
waarin over type-materiaal van Spix ge
rapporteerd wordt. Het grootste deel van 
deze sektie (96 pagina's) wordt ingeno
men door het stuk van Hoogmoed en 
Gruber over de herpetologische types. 
Verspreid tussen de tekst van deze sektie 
zijn een aantal kleurimreproducties van 
platen uit de boeken van Spix en Wagler 
opgenomen (2 vogels, I aap, I meerval, 
Phyllomedusa bicolor en Micrurus s. 
spixii). 
V oor wie geinteresseerd is in de herpeto
logie van Brazilie of Zuid-Amerika is de 
herdruk van de boeken van Spix en Wagler 
onmisbaar. Het Spix Festschrift vormt 
daarop een natuurlijke aanvulling en ver
schaft zeer veel informatie over algemeen 
zoologisch en botanisch onderzoek in 
Brazilie. Vooral geschikt voor de meer op 
Brazilie gerichte liethebbers. 
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