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Oecologische observaties van populaties van 
Hyla meridionalis, de Zuideuropese 
boomkikker, en Rana perezi, de lberische 
meerkikker, in de Camargue, Frankrijk (vervolg) 

DEPOEL 
In het noorden van Scirpus-veld 3 klim ik 
over de hoge wal waarop het anti-bever
rattenhek staat, loop over een zeer wan
kele plank die, als het irrigatiekanaal in 
functie is, nog net niet overspoeld wordt, 
daal vervolgens af door een dichte be
groeiing en sta dan voor de derde biotoop: 
de poe!. 
De poe) bevindt zich op het terrein van het 
oecologisch centrum van de Camargue, 
het Centre National des Recherches 
Scientifiques - Centre d' Ecologie de 
Camargue. In oppervlak meet de poe) ruw
weg 25x25 m en is ornringd door grasland 
met een tot 100 em hoge vegetatie. Aan de 
westzijde op ongeveer 5 meter afstand 
bevindt zich, over een zeer smal slootje 

heen, een haag van Rubus (braam), 
Comus (komoelje) , Salix (wilg) en 
Tamarix (tamarisk). In het noorden op 
ongeveer I 0 meter staat een rij Salix met 
daarvoor enkele tamarisk-struiken . 
Aan de zuidzijde ligt op ongeveer 7 meter 
afstand de hoge wal die ik net overge
stoken ben. Deze is aan de noordkant (dus 
poel-zijde) begroeid met Cornus, Rubus, 
Populus en ervoor Phragmites (riet). De 
poel is dus relatief goed beschut tegen de 
in de Camargue vaak harde wind 
(Mistral). 
In de poel zelf groeit vanaf de randen 
Scirpus maritimus (zeebies) met daartus
sen Chara (kranswier) en algen. Het 
midden van de poel is open water. Over de 
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poel zijn nylondraden gespannen in een AANT ALLEN RANA IN DE POEL 
zodanig patroon dat bet mij later diensten V oorzichtig om de poel heenlopend doe ik 
bewijst bij bet localiseren van de waar- mijn waamemingen, altijd dezelfde paden 
nemingen. gebruikend om de biotoop zo weinig 
CNRS-medewerkers nemen vrijwel dage- mogelijk te vemielen en de kikkers weinig 
lijks monsters van bet poelwater en ver- te storen. Om een indruk te geven van de 
riehten metingen met behulp van penna- aantallen Rana die de poel bewonen, kan 
nent aanwezige apparatuur. In mei bevat onderstaande tabel dienen. 
de poel nog veel water met een maximum 
diepte van ongeveer 60 em, maar droogt 
steeds meer uit onder invloed van zon en 
wind. Soms wordt er water toegevoerd 
door bet CNRS met behulp van een vast 
aanwezige pijpleiding met een doorsnede 
van7cm. 
In september is bet waterpeil echter zo 
sterk gedaald dat er aileen in bet centrum 
van de poel nog water staat met een diepte 
van 20 em. Tussen de Scirpus aan de rand 
van de poel is dan veel gras opgekomen. 

BEWONERS VAN DE POEL 
De poel wordt permanent bewoond door 
een populatie van Rana en wordt als 
voortplantingsplaats gebruikt door Hyla. 
Naast deze kikkers heb ik nocb in de poel, 
noch in de Scirpus-velden enig ander 
amphibie gevonden of geboord. Ecbter 
wei in bet Marais de I' Esquineau: op zoek 
naar kikkervisjes vond ik daar larven van 
Triturus helveticus (de vinpoot- of draad
staart salamander). Andere dieren die ik in 
de poel tegengekomen ben zijn: 
Natrix maura (adderringslang): in mei, 
juni en oktober een exemplaar van 40 em, 
een keer volgegeten en zonnend op 
Scirpus. Natrix natrix (rings lang): een dier 
van 60 em in een tamarisk ongeveer ander
halve meter hoven de grond ( op zoek naar 
boomkikkers?). Sporen van beverratten 
(Myocastor coypus); waterroofkevers en 
hun larven, op 25 juni vond ik een adulte 
Hyla gegrepen door een 4 em lange larve; 
libellen en .hun larven; watersehorpioen en 
staafwants; bloedzuigers; gerande oever
spinnen (Dolomedes fimbriatus) en ten
slotte: Gainbusia affinis (Texas tandkar
per), in grote aantallen. 

mei 
juni 
september 
oktober 

aantal 
bezoeken 

24 
20 
ll 
3 

aantal 
Rana 

267 
258 
429 

76 

gemidd. 
aantal per 

bezoek 

11,1 
12,9 
39 
25,3 

In september ligt bet gemiddelde van bet 
minimum en maximum aantal Rana dater 
per bezoek per dag gevonden wordt, ver
geleken met dat van mei en juni respec
tievelijk 2 en 3 keer boger. In september 
vind ik veel net gemetamorfoseerde Rana, 
waardoor het totaal gemiddeld aantal per 
bezoek ongeveer 3 keer zo groot is als in 
mei of juni (zie tabel). De poel is dan 
praktisch helemaal droog, zodat de kik
kers min of meer gedwongen worden om 
zieh te Iaten zien. De watertemperatuur is 
hoog, dat wil zeggen bet \oelt lekker 
warm aan, de weersomstandigheden zijn 
zo mogelijk gunstiger en zeker vergelijk
baar met die in mei en juni. 
Dus voor wat betreft bet algemene weer
type zouden er zeker niet minder Rana in 
september te verwachten zijn (zie 
GUILLAUME, 1975). 
In de nacht van 21 op 22 september 1980 
valt er zoveel regen dat de poel weer 
relatief vol staat met water. Rana kan zieh 
over een groter deel van de poel versprei
den en het aaRtal zit- en verstopplaatsen 
wordt sterk uitgebreid. Hierdoor worden 
er ineens (relatief) weinig kikkers meer 
gezien, ± 2,5 maal minder dan daarvoor. 
Maar ook reeds voor de 2Ie, op 19 en 20 
vind ik vrij plotseling veel minder kikkers. 
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Verklaringen hiervoor zouden kunnen 
zijn: 
- emigratie; heb ik echter nooit waarge

nomen. 
predatie; zowel door reigers (nooit bij 
de poe! gezien) , als het wegvangen 
door mensen: Fransen staan in som
mige andere Ianden bekend als kikker
eters, de Engelsen noemen hen 'frogs'. 
Ik heb dat nooit gezien en de poelligt in 
een afgesloten gebied. In zo'n ondiepe 
poe! is het wegvangen van grote aan
tallen kikkers geen kunst. V oor de 
predatie van Rana door reigers zie 
verderop. 
sterfte; nooit heb ik dode individuen 
aangetroffen. 

INVLOED VAN HET WEER OP HET 
AANT AL TE VINDEN RANA 
In tegenstelling tot bij Hyla blijken er op 
dagen zonder zon even vee! Rana gezien te 
worden als op dagen met vee! zon. Ik kan 
echter geen direct verband vinden tussen 
aantallen en temperatuur van de Iucht, 
windsnelheid, neerslag en verdamping, 
noch tussen luchtvochtigheid en aantallen. 

INVLOED VAN DE 
WA TERTEMPERA TUUR OP HET 
AANTAL TE VINDEN RANA 
Naast bovengenoemde factoren zou de 

watertemperatuur van invloed kunnen zijn 
op het zich wei of niet Iaten zien van Rana 
(VAN GELDER, 1978). 
Helaas kan ik niet aan de watertempera
tuur gegevens van de poe! zelf komen, 
echter wei van een nabijgelegen proef
rijstveld met een gemiddelde waterdiepte 
van 20 em. Aangenomen wordt dat deze 
watertemperaturen te vergelijken zijn met 
die van de rand van de poe!, daar waar 
Rana zich vee! ophoudt en waar de dicht
heid van de plantengroei en de waterdiepte 
overeenkomen met die van het proef
rijstveld. 
Bij het vergelijken van de aantallen met 
het verloop van de watertemperatuur, lijkt 
inderdaad het gerniddeld aantal kikkers 
per bezoek per dag waargenomen bij het 
stijgen van de gerniddelde watertempera
tuur toe te nemen, maar zeker niet altijd! 
Echter de veranderingen in de minimum 
watertemperatuur lijken meer overeen te 
komen met de veranderingen in het aantal 
gevonden Rana. Bij een stijgende of ge
lijkblijvende, hoge minimum watertem
peratuur worden er per bezoek gerniddeld 
meer Rana gevonden, terwijl bij een 
dalende minimum watertemperatuur het 
gemiddeld aantal per bezoek afneemt. 
Echter ook weer niet altijd! 
In hoeverre de minimum watertempera
tuur inderdaad een belangrijke en mis
schien bepalende factor is, zou nader 
onderzocht moeten worden. Oat er een 
verband zou bestaan lijkt me niet on
waarschijnlijk omdat Rana veel in het 
water vertoeft en zijn minimum activiteit 
als koudbloedig dier voomamelijk afhangt 
van de omgevingstemperatuur. 

SAMENV ATTING VAN HET 
VOORAFGAANDE 
Samenvattend veronderstel ik dat het aan
tal te vinden Rana in deze poe! vee! minder 
door het algemene weertype dan door de 
(minimum)watertemperatuur en het 
waterpeil bepaald wordt. Daarbij heeft het 
waterpeil gevolgen voor de mogelijkheid 
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je als kikker meer of minder goed in de 
vegetatie te verstoppen. Migratie en/of 
predatie zijn niet waargenomen, maar 
daarom niet uitgesloten. 
Volgens GUILLAUME (I 975) vindt er twee 
keer per jaar een migratie plaats van Rana 
tussen de plekken met stromend water en 
die met stabiel/stilstaand water waarin de 
eieren worden afgezet. Maar hij veronder
stelt dat de bouw van het Camarguemilieu 
zeker beperkend werkt op deze migratie, 
althans voor een deel van de Rana popula
ties. 
De geisoleerde ligging van de poel ten 
opzichte van andere plaatsen in de buurt 
waar Rana voorkomt en de vegetatie rood 
de poel vergemakkelijken een eventuele 
migratie niet en maken die dus minder 
waarschijnlijk. Wat ik had gehoopt, maar 
wat niet is voorgevallen, is dat de poel 
geheel zou uitdrogen. Ik had dan direct 
kunnen waarnemen water zou gebeuren. 
Nader onderzoek is bier gewenst. 

VOORTPLANTING VAN RANA; 
SEXRATIO 
Hierover kan ik weinig zeggen. Overdag 
zijn de kikkers aileen geteld en niet ge
vangen, bet bepalen van het geslacht op 
een afstaild is nauwelijks mogelijk. De 
vind- en vangbaarheid van roepende man
netjes en rondzwemmende vrouwtjes 's 
nacbts verschilt zodanig, dat getwijfeld 
mag worden aan de overeenkomst tussen 
de gevangen mannetjes en vrouwtjes en de 
werkelijke geslachtsverhouding van Rana 
in de poel. 
Op 16 en 17 juni vang ik 65% mannetjes en 
35% vrouwtjes, op 25 juni 50% mannetjes 
en 50% vrouwtjes, op respectievelijk 
slecbts 17 en 16 individuen. 
Hetzelfde probleem als bij Hy/a komt ook 
bier voor, namelijk dat van de jonge dieren 
de sekse niet is te bepalen door middel van 
uitwendige kenmerken, als de kwaak
blaasopeningen die bij de mannetjes aan 
weerszijden van de kop ter hoogte van het 
trommelvlies zitten. 

TERRITORIUM EN RIV ALITEIT 
Slechts eenmaal beb ik gezien dat een indi
vidu van 6 em een kleinere van 4 em zo 
lang acbtema sprong tot deze onderdook 
en wegzwom. Enig ander lijfelijk contact 
of rivaliteit is niet waargenomen. 
Overdag zitten de meeste individuen te 
zonnen, waarbij ze soms zeer dicbt bij 
elkaar of tegen elkaar aan zitten. V aak zijn 
ze van verschillende grootte maar is het 
verschil zodanig dat de een de ander niet 
zou kunnen opeten (TYLER, 1958). 
In mei en juni bevinden de adulte roepende 
mannetjes zich 's nachts verspreid in het 
open water of aan de rand van en tussen de 
Scirpus-vegetatie. Elk mannetje heeft een 
eigen 'zit' -plaats op een Chara- of algen
kussen in het water of drijft wat rood. De 
afstand tussen deze mannetje varieert: van 
II 0 tot 200 em. De adulte vrouwtjes 
zwemmen rood en worden daarbij vooral 
tussen de open Scirpus-vegetatie aan de 
rand van bet open water aangetroffen. 
Kikkers die niet meedoen aan de voort
plantingsactiviteiten zitten op algen- of 
Charakussens, bij of op de oever of tussen 
de dichte Scirpus-vegetatie. 

HET ROEPEN VAN RANA-MANNE
TJES IN DE POEL 
Evenals Hyla roept Rana ook JVerdag en 
voor korte tijd, echter aileen in mei-juni en 
niet in september, dit in tegenstelling tot 
Hyla. 
v aak zijn het gedurende een of meer dagen 
dezelfde individuen die roepen, waarbij ze 
steeds op dezelfde plaats in het water wor
den aangetroffen. Op land zittende Rana 
heb ik nooit horen roepen. 
Welke prikkel hen tot roepen aanzet is niet 
duidelijk. Van Hyla trekken ze zich niets 
aan, noch overdag noch 's nachts. Ze 
roepen onathankelijk van elkaar (niet 
altemerend) en altijd als het zonnig weer 
is, met of zonder wind. Bij koel, bewolkt 
of regenachtig weer wordt er dus niet ge
roepen. 
De kwaakblazen van de vrij kleine man-
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netjes zijn donker(grijs) en maken een 
kleine indruk, hetgeen volgens ARNOLD & 

BURTON (1978) R. perezi (en R. ridi
bunda) onderscheidt van R. esculenta en 
R. lessonae. Ook wordt de keel bij het 
roepen gebruikt. 
's Nachts: 
In mei worden er meestal maar een tot drie 
roepende mannetjes gehoord. In juni daar
entegen meer, zowel overdag ( enkele 
exemplaren) als 's avonds: vijf tot elf 
individuen. In tegenstelling tot bij Hyla 
lijkt het roepen van Rana in de voort
plantingstijd vooral temperatuuratbanke
lijk te zijn. Het intreden van de schemering 
heeft op Rana niet zo direct als bij Hyla 
een duidelijk positief effect op de roep
activiteit. 

AMPLEXUS 
Slechts tweemaal heb ik een amplexus van 
Rana gezien: 

op 9 juni tussen 11. 10 en 13.45 uur; het 
mannetje is geelgroen en 4,5 em lang, 
het vrouwtje is groen en 7,5 em lang. 
op 18 juni tussen 23.30 en 00.20 uur. 

Volgens FRETEY (1975) worden R. ridi
bunda en R. esculenta in Frankrijk in april 
en mei in amplexus gevonden. Boven
genoemde waamemingen zouden dan aan 
de late kant zijn, rekening houdend met 
plaats en weertype aldaar. 

EIEREN EN LARVEN 
Eiklompen zijn nooit gevonden, maar wei 
de kikkerlarven: 

op 2 juni, nog kleiner dan 3 em. 
op 16 en 17 juni, kleiner of gelijk aan 
4,5cm. 
op 20 juni, veel grote kikkerlarven en 

- op 25 juni, vee1 grote kikkerlarven met 
al ontwikkelde achterpoten. 

Zelfs op 25 september vind ik nog een 
larve van 2,5 em. Volgend FRETEY (1975) 
kunnen larven van Rana esculenta over
winteren als ze door plotselinge koude 
worden overvallen en geen tijd meer· 
krijgen te metamorfoseren. 

METAMORFOSE 
Pas in september worden de juvenielen in 
grote aantallen in de poel aangetroffen, in 
tegenstelling tot Hyla, zie Scirpus-velden. 
Deze zijn vermoedelijk in augustus geme
tamorfoseerd (FRETEY, 1975). V eel juve
nielen zijn kleiner dan 30 nun en hebben 
een lengte van 18 tot 28 nun. Op 19 sep
tember vind ik nog een exemplaar van 18 
mm met een staartstompje van 5 nun. 
Zelfs op 7 oktober vind ik nog steeds 
exemplaren kleiner dan 30 nun in de poel. 
Wat de invloed is van predatoren, water
temperatuur en waterkwaliteit, concur
rentie etc. op eieren en larven van Rana en 
Hyla in deze poel, zou interessant zijn te 
onderzoeken. 

DUUR EN HOOGTEPUNT VAN DE 
VOORTPLANTINGSPERIODE VAN 
RANA IN DE POEL 
Reeds in mei moeten er bevruchte eieren 
zijn afgezet, want op 2 juni worden er al 
larven van Rana met een lengte tot 30 nun 
gevonden. Rana in amplexus vind ik ai
leen in juni, het is echter bekend dat een 
amplexus bij Rana nooit zo lang duurt en 
ook zelden wordt waargenomen. 
Eind juni zijn de eerste larven met ont
wikkelde achterpoten aanwezig, maar 
worden nog tot 25 september gevonden. 
Uit deze gegevens blijkt dus niet duidelijk 
wanneer het hoogtepunt van de voortplan
ting valt, vermoedelijk heeft deze al voor 
mei plaatsgevonden. Ook FRETEY (1975) 
vermeldt dat Rana ridibunda zich in de 
periode april-mei voortplant. 
V oor wat betreft de duur van de voort
plantingstijd kan ik slechts zeggen dat de 
mannetjes eind juni 1980 nog roepen en 
dat er op 18 juni nog een amplexus is 
waargenomen. 

EEN AFWUKENDE RUGSTREEP 
In de poel heb ik verschillende Rana 
gevonden met een gebogen of anders 
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gevormde rugstreep. De normale rug
streep loopt recht van de snuitpunt tot het 
urostyl of staartbeen. 
De volgende waarnemingen worden ge
daan: 
- 16 juni: vrouwtje; 4,15 em; 8,0 g; rug

streep met een knik 
- 19 september: vrouwtje; 6,1 em; 29,6 

g; rugstreep met naar rechts een knik en 
een kronkel naar links 
vrouwtje;4,6cm; 10,7g;meteen 'hak
kelige' rugstreep 
2 oktober: 2,4 em; met een zig-zag rug
streep 
7 oktober: vrouwtje; 5, 7 em; rugstreep 
met een afwijking naar rechts achter 
dekop 
2,4 em; zig-zag rugstreep (zelfde indi
viduals van 2 oktober). 

Nergens anders heb ik Rana met een 
dergelijke rugstreep-afwijking gezien. Het 
feit dat naast adulte vrouwtjes ook juve
nielen een dergelijke afwijking vertonen, 
zou erop kunnen duiden dat het een erfelijk 
overdraagbare eigenschap is. 

KLEUR VAN RANA 
In mei en juni heb ik van 132 grotere 
exemplaren de kleur genoteerd'. Sommige 
individuen zijn daarbij wei meerdere keren 
geteld. De kleuren heb ik onderscheiden 
in: groen, donker tot zwart (meestal 
groenig), (licht)bruin en bruingroen. 
In mei zijn veel donkere individuen waar
genomen (60%) naast groene (37%), ter
wijl in juni groene veruit in de meerder
heid zijn ( 66%) ten opzichte van de don
kere ( 16,5%). Tevens zijn injuni ook meer 
(licht)bruine individuen gezien (I 7,5%) 
dan in mei (3%). 

poel. Slechts enkele blijven ook overdag 
in de poel zelf aanwezig. 
Een beeld van de aantallen Hyla waar
genomen geeft de onderstaande tabel: 

aantal aantal gemiddeld 
bezoeken Hyla aantal per 

bezoek 
mei 24 93 3,9 
juni 20 94 4,7 
september II 0 0 

lx 45x 45 
oktober 3 I 0,3 

lx 42x 42 
(x: deze gegevens zijn afkomstig van waamemingen 
bij de hagen die de poel omringen). 

Tot 18.00 uur vind ik in mei per bezoek 
gemiddeld twee keer zoveel (zo weinig) 
individuen als in juni, respectievelijk 1,1 
en 0,6. De oorzaak daarvan is niet duide
Iijk en zou te maken kunnen hebben met de 
drang tot voortplanting, het weertype etc. 
In verband met de dagelijkse migratie is 
het volgende het vennelden waard: tussen 
6 en 9 juni is het ± 100 em hoge gras rood 
de poel gemaaid. Dit vormde een relatief 
grote hindemis voor de migrerende Hyla. 
Kennelijk betekende het maaien een zo 
grote verandering ( verstoring) dat ik op 9 
juni helemaal geen Hyla meer in de poel 
kan vinden. Zowel overdag als 's avonds. 
Door andere werkzaamhede1. heb ik daar
na niet eerder de poel bezocht dan 16 juni. 
Maar vanaf de 16e vind ik ineens meer 
Hyla dan ooit daarvoor, respectievelijk 
maximaal 25 in plaats van 16. De poel is 
nu beter bereikbaar! 
In september en begin oktober tref ik 
slechts 1 individu in de poel zelf aan. De 
overige zitten in grote aantallen in de 
struiken en borneo rood de poel. 

AANTALLEN HYLA IN DE POEL VOORTPLANTING VAN HYLA; 
Naast een vaste (?) Rana popu1atie is de SEXRATIO 
poel ook in gebruik door Hyla maar aileen Van de in totaal 93 in mei gevonden 
ten behoeve van de voortplanting. Hyla exemplaren vind ik 82 adulte mannetjes in 
bevindf zich overdag in de hagen die de de poel zelf en 1· adult vrouwtje in de haag 
poe I omringen en migreert 's avonds en 's ten westen van de poe I. Van de overige I 0 
ochtends respectievelijk naar en van de kan ik het geslacht niet vaststellen. 
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Van de in totaal 94 in juni waargenomen 
Hyla zijn er 78 adulte mannetjes en 3 
adulte vrouwtjes en 13 juvenielen in de 
poelgevonden. 
In september en begin oktober is slechts 1 
adult vrouwtje in de poel gevonden. Onder 
de overige 87 die in de haag ten westen van 
de poel gevonden zijn, zijn er 13 adulte 
mannetjes, 12 adulte vrouwtjes en 62 niet 
op sekse geidentificeerde individuen. 
Conclusies hieruit trekken is moeilijk, de 
mannetjes zijn in mei-juni zeer opvallend 
door hun geroep. Ondanks goed zoeken 
kunnen er 's nachts toch maar 3 vrouwtjes 
gevonden worden en dan steeds in am
plexus. 
Misschien komt de verdeling in september 
meer met de werkelijke geslachtsverhou
ding overeen, maar daarentegen heeft de 
verspreiding van Hyla vanaf aile voort
plantingsplaatsen al plaatsgevonden en 
valt er over de sekseverhouding van aileen 
die boomkikkers die van de poel gebruik 
gemaakt hebben, hieruit niets op te 
maken. 

TERRITORIUM EN RIV ALITEIT 
De Hyla mannetjes zitten 's avonds en 's 
nachts verspreid op niet minder dan 40 em 
van elkaar te roepen. Daarbij zitten ze op 
algen- of Charakussens, tussen of in 
Scirpus-planten hoven bet water. De enige 
interactie die ik waargenomen heb, verliep 
als volgt: 
Op 25 juni worden 's nachts twee Hyla 
mannetjes zeer actief klimmend en dicht 
bij elkaar aangetroffen, ze zitten hoven in 
Scirpus maritimus en roepen af en toe. Op 
10 em daarvandaan, iets lager in de vege-
tatie bevindt zich een vrouwtje. 
Het eerste mannetje probeert bet tweede 
mannetje te omklemmen, maar deze laat 
een droog, snel opeenvolgend 'kek-kek
kek' geroep horen waarop bet tweede 
mannetje direkt loslaat. Het eerste man
netje roept nu niet meer en klimt wat rood, 
bet tweede mannetje blijft echter roepen 
waarop het vrouwtje reageert door naar 

hem toe te klimmen. Op haar weg vindt ze 
het eerste mannetje die direct probeert haar 
te omklemmen wat ook lukt (ze laat het 
rustig toe). 
Het eerste mannetje is 28 mm, het 
vrouwtje 34 mm lang. 
VAN GELDER (1978) beschrijft voor Hyla 
arborea in Nederland dat mannetjes vaak 
elke nacht weer dezelfde plaats innemen, 
zodat men zou kunnen spreken van een 
tijdelijk voortplantingsterritorium. Of 
Hyla meridionalis mannetjes 's nacht ook 
dezelfde plaats opzoeken is niet nader 
onderzocht. 

HET ROEPEN VAN HYLA 
MANNETJES IN DE POEL 
Het roepen van Hyla zoals beschreven bij 
de Scirpus-velden geldt ook bier. De even
tuele functie van het roepen overdag is 
onduidelijk, misschien is het een kwestie 
van trainen. a roepen ook in september 
als de voortplantingstijd allang voorbij is. 
In tegenstelling tot bij de Scirpus-velden 
beginnen de mannetjes bier pas te roepen 
nadat de schemering is ingetreden, on
danks dat concerten in de buurt reeds bezig 
zijn. 
Het begint omstreeks 21.00 uur eerst met 
een mannetje, bijgevallen door andere, 
maar voor slechts korte tijd ( enkele 
minuten). Even plotseling als ze beginnen 
houden ze weer op. Meestal zijn de 
mannetjes dan al in de poel aanwezig, 
maar ook roepen ze vanuit de haag ten 
westen van de poe I of zelfs op weg naar de 
poe I in bet hoge gras! Omstreeks 21.30 uur 
houdt bet roepen Ianger aan en wordt niet 
meer onderbroken. 
Waarschijnlijk is bet Iicht of beter gezegd 
bet ontbreken daarvan een belangrijke 
prikke1 om te gaan roepen (VAN GELDER, 

1978). Ook het weertype spee1t bier een 
rol: bij bewolkt, mistig, koel weer roepen 
ze traag en houden af en toe op. Daar
entegen bij warm weer en heldere hemel 
wordt zeer driftig (grotere frequentie) en 
zonder onderbreking geroepen. Waar-
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schijnlijk is de temperatuur eveneens 
belangri jk voor de roepactiviteit (vAN 
GELDER, 1978). 
Heel duidelijk bei'nvloeden de Hyla man
netjes elkaar bij het roepen: 
- als er een begint volgen vrijwel direct 

andere die in de buurt zitten. Concerten 
op de achtergrond lijken echter niet van 
invloed! 
het roepen van Rana heeft geen effect 
op dat van Hyla. 

- mannetjes bij elkaar in de buurt roepen 
vrijwel nooit tegelijk, er lijkt een op
eenvolging te bestaan. Hetzelfde ziet 
VAN GELDER (1978) bij Hy/a arborea 
en hij beschrijft het als 'alternerend 
roepen ' , waarbij de mannetjes het roep
ritme op elkaar afstemmen. 

- op 18 juni (23.30-00.20 uur) merk ik 
dat bij het wegvangen van meer dan 9 
van in totaal 19 roepende Hyla man
netjes uit de poel, de andere steeds even 
stoppen terwijl Rana blijft doorgaan. 

DEROEP 
Elk individu heeft een bepaald eigen 
geluid, varierend van een sonore 'kro-ak' 
tot een lichtere, hogere roep. Een individu 
produceerde zelfs een hele hoge pieptoon, 
die in het geheel niet Iijkt op de roep van 
een van de andere boornkikkers. In tegen
stelling tot in mei-juni roept Hyla in 
september en begin oktober vrijwel uit
sluitend overdag, veelvuldig, kort en vaak 
met meerdere exemplaren tegelijk. Het 
ritme is dan niet op elkaar afgestemd en 
ook het geluid is dan niet de sonore roep 

van de voortplantingstijd, maar een heel 
droog, traag, enigszins krakerig 'krek
krek ' . 

AMPLEXUS 
In de poel is slechts driemaal een vrouwtje 
gevonden en dan altijd in amplexus. De 
waarnemingen zijn: 
16 juni, 22.45-23.45 uur: mannetje 30 mm 
en vrouwtje 35 mm 
18 juni, 23.30-00.20 uur: geen gegevens 
25 juni, 23.15-01.00 uur: mannetje28 mm 
en vrouwtje 34 mm 

EIEREN EN LARVEN 
Ik heb eenmaal een eiklomp gevonden, in 
juni. Rond van vorm met een doorsn,ede 
van 2 em, maar helaas ai voor een dee! 
beschimrneld. In de poe! heb ik wellarven 
gevangen, maar deze blijken bij deter
minatie (BOULENGER, 1891) van Rana te 
zijn. 

MET AMORFOSE 
Op 16 juni vind ik de eerste net geme
tamorfoseerde Hyla (tussen 9 en 16 juni 
niet waargenomen). 
Het blijven er echter maar weinig: 16 juni 
I exemplaar, 18 juni 2 exemplaren, 23 juni 
3 exemplaren en 25 juni 4 exemplaren. 

DUUR EN HOOGTEPUNT VAN DE 
VOORTPLANTINGSPERIODE VAN 
HYLA IN DE POEL 
Over de totale duur en het hoogtepunt van 
de voortplantingsperiode van Hyla in de 
poel kan ik niets met zekerheid zeggen. Ik 
heb waargenomen in een periode waarbin
nen de voortplantingsperiode niet begon 
en niet eindigde. 
In juni worden gemiddeld wei meer 
boornkikkers in de poe! gevonden dan in 
mei, maar ook is de voortplantingscyclus 
half juni reeds gesloten met het ver
schijnen van de eerste net gemetamorfo
seerde Hyla. Dit duidt er tevens op dat de 
eerste eieren ai ver voor die tijd gelegd 
moeten zijn. In Nederland duurt de larvale 



Overzicht sloot 
vanuit het zuiden 
(mei). 

periode van Hyla arborea ongeveer drie 
maanden en valt de metamorfose om
streeks eind juli, dus anderhalve maand 
later dan in de Camargue (zie VAN 

GELDER, 1978). 
FRETEY ( 1975) meldt dat de broedperiode 
van Hyla meridionalis zijn top bereikt 
tegen midden juni en dat de kikkerlarven 
begin juli verschijnen. Dit stemt dus niet 
overeen met wat ik in de Camargue vind in 
1980 en wat GUILLAUME vindt in de 
Camargue in 1975. 
Op 2 juni heb ik elders allarven van Hyla 
gevonden van minimaal 25 mm lengte met 
goed ontwikkelde achterpoten en soms al 
een onderhuidse aanleg van voorpoten. 
Op 16, 18 en 25 juni vind ik (nog) Hyla in 
amplexus en op II juni zijn er in de 
Scirpus-veiden nog twee vrouwtjes met 
eieren bij zich, of dat nou vroege of late 
vrouwtjes zijn is niet duidelijk. 
Het geringe aantal vrouwtjes, slechts een 
waarneming van een deels beschimmelde 
eiklomp, het 'ontbreken' van Hyla-Iarven 
en het relatief geringe aantal gemetamor
foseerde Hyla, duidt er op dat in 1980 de 
poel als voortplantingsplaats voor Hyla 
niet erg succesvol is (echter wei voor 
RaTUZ, zoals eerder is gebleken), ondanks 

het relatief grate aantal roepende man
netjes. 
Oorzaken hiervoor zouden kunnen zijn: 

ongeschiktheid van de biotoop in de 
zin van (te) wisselende waterstanden en 
de relatief kleine inhoud van de poet, 
de waterkwaliteit en dergelijke. 
relatief grote aantallen mogelijke pre
datoren als Gambusia, Natrix, kevers 
en hun larven, Iibellenlarven, gerande 
oeverspinnen etc. Maar dit zou dan ook 
voor Rana moeten gelden. 
concurrentie met naburige, vee! grotere 
Scirpus maritimus proefvelden. 
(misschien) een ongunstige geslachts
verhouding . 

Nader onderzoek is gewenst om dit op te 
kunnen lassen. 

DESLOOT 
Vanaf de poelloop ik langs het C.N.R.S.
gebouw , steek de wcg naar het biologisch 
station over en bereik de vierde biotoop, 
de laatste van mijn dagelijkse tochten: de 
sloot. 
Deze typische Camargue-irrigatiesloot 
loopt in noordoostelijke richting. De kan
ten zijn steil met weinig plantengroei. De 
Z."O-kant is ongeveer 40 em lager dan de 
N. W -kant, erop en ertegen staat riet. 
Bovenop de Z .O-zijde groeien grassen en 
kruiden, bovenop de N.W-zijde enkele 
distels en wat Jage struikjes. In het Z. W 
eindigt de sloot in een ondergrondse buis, 
in het N. 0 buigt de sloot af naar N. W. 
Het bestudeerde dee! is 90 m lang en 3 m 
breed. De waterstand wisselt, maar het 
water in de sloot is meestal I m diep. In het 
water groeien Potamogeton (fontein
kruid) , algen en Ceratophyllum (hoorn
blad) . Vanaf half juni ontwik.kelt zich 
Azolla (kroosvaren) in een dee) van de 
sloot. 
In september en begin oktober varieert de 
waterstand van 50 ern tot 20 a 30 em. De 
waterflora is dan met slik overdekt, het 
water echter helder en Azolla is ver
dwenen . 
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BEWONERS VAN DE SLOOT 
Behalve Rana heb ik de volgende dieren in 
of bij de sloot gezien: 
Natrix maura (adderringslang): enkele 
dieren van verschillende grootte (25 tot 60 
em) van mei tot september waargenomen; 
Natrix natrix (ringslang): een keer een 
jong van 20 em gezien; Emys orbicularis 
(Europese moerassehildpad): een flink 
dier zonnend op de kant; Myocastor 
coypus (beverrat); Cyprinus carpio (kar
per); Gambusia a/finis (Texas tandkarper): 
niet zoveel als in de ondiepe poel; 
Eupomotis gibbosus (zonnebaars); 
Anguilla anguilla (paling). 
Behalve Rana en een enkele Hyla zijn er 
nooit andere amphibieen waargenomen. 

AANTAL EN GROOTTE VAN RANA 
Omdat de kanten zo steil zijn en weinig 
houvast bieden, lukt het mij niet om Rana 
met de hand te vangen. Ook pogingen 
daartoe met behulp van een schepnet, een 
hengel met zilverpapier of een rood lapje 
als lokaas mislukken. In het laatste geval 
happen de kikkers wei toe maar Iaten 50 
em boven bet water weer los. De dikke 
modderlaag op de bodem van de sloot ver
hindert snelle acties ais ik met behulp 
van lieslaarzen en een net kikkers probeer 
te vangen. Daarbij wordt de biotoop ver
nield en de kikkers teveel verstoord. 
Noodgedwongen beperk ik het verzame
len van gegevens dan door bij elk bezoek 
langs beide kanten van de sloot te lopen en 
Rana te tellen, schattingen van de grootte 
te maken etc. 
Om een indruk te geven van de waarge
nomen aantallen kan de onderstaande tabel 
dienen: 

I II III IV 
mei 24 162 6,7 14 
juni 14 103 7,4 II 
september 9 137 15,2 23 
oktober 3 49 16,3 20 

In juni vind ik gemiddeld iets meer kikkers 
maar per bezoek maximaal minder dan in 

mei. Ik heb de indruk dat er steeds andere 
individuen zitten. In september en begin 
oktober vind ik gemiddeld twee keer 
zoveel exemplaren per bezoek als in mei of 
juni, met maxima van respectievelijk 23 
en 20 individuen per periode. 
Betrek ik de gegevens van de grootte
schattingen (kop-romplengten) hierbij dan 
vind ik in mei-juni Rana van 3 tot 7 em, in 
september van 2 tot 8 em. De totaal ge
middelde grootte, over aile kikkers in een 
maand waargenomen, is voor mei en juni 
hetzelfde namelijk 4,6 em, in september is 
dit 5,3 em. Verdeel ik de gegevens van de 
kop-romplengten over de grootteklassen: 
kleiner of gelijk aan 3,5 em, van 4 tot 5 em 
en groter dan 5 em, dan vind ik de 
volgende aantallen en percentages: 

mei + sept+ 
mei juni juni okt 

~ 3,5 
aantal 47 32 79 43 
% 34 31 33 27 

4-5 61 40 101 40 
% 44 39 42 25 

~5 30 31 61 77 
% 22 30 ::'5 48 

NB: niet van aile exemplaren kan de 
grootte worden geschat, ze springen soms 
te snel weg! 
Zowel in mei als juni vind ik nog meer 
donkere Rana in de sloot; zijn deze mis
schien net uit de winterslaap gekomen? 
Ten gevolge van het meestal 1angzaam 
stromende water dat relatief diep is, is de 
watertemperatuur relatief laag en zou deze 
donkere, voor dieren die net uit de winter
slaap komen karakteristieke, kleur kunnen 
veroorzaken. 
Bij een vergelijking tussen de perioden 
mei-juni en september-oktober is het aan
tal grote(re) exemplaren (groter dan 5 em) 
toegenomen in september. Misschien zijn 
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dit vrouwtjes die van de voortplantings
plaatsen naar bier zijn gemigreerd 
(GUILLAUME, 1975). Juvenielen van 2 a 3 
em zijn niet in de sloot aanwezig. Obser
vaties elders tonen aan dat deze zich (nog) 
niet van de voortplantingsplaatsen ver
spreiden, als ze dat a1 doen. In de sloot zelf 
wordt niet aan voortplanting gedaan, on
danks de ruime vertegenwoordiging van 
qua liehaamsgrootte adulte Rana. Het 
stromende water is in mei-juni wellicht 
ook te koud om een sueeesvolle voort
planting mogelijk te maken. Aanwijzin
gen voor bet optreden van migratie van 
Rana uit en naar de sloot zijn misschien 
aanwezig (zie voorgaande tekst), maar 
migratie zelf is door mij niet waargenomen 
(GUILLAUME, 1975). 

VOORTPLANTING VAN RANA 
INDESLOOT 
Het enige dat ik aan voortplantingsac
tiviteiten heb waargenomen is een roepend 
mannetje van 5 em. Dit dier heeft daarbij 
een vaste plaats in het noordelijke deel van 
de sloot en zit daar op Potamogeton 
midden in de breedte van de sloot. 
Zowel 's oehtends als 's middags en 's 
avonds tref ik hem roepend aan van 18 mei 
tot 5 juni, daarna heb ik hem niet meer 
gehoord. 
Nooit heb ik Rana in amplexus gezien, 
noeh eiklompen, larven of juvenielen. 

VERSPREIDING VAN RANA IN DE 
SLOOT 
Rana wordt verspreid over de hele sloot
lengte, in het water of op de kant zittend, 

zonnen en bet jagen op voedsel. De klein
ste afstand tussen twee individuen waar
genomen is 40 em, bij Rana die hoven op 
de NW-zijde van de sloot zitten. Meestal 
zijn ze daarbij nog geseheiden door plan
ten (GUILLAUME, 1975). Als ze dieht bij 
het water zitten is de minimumafstand 60 
em. 

ZITPLAATSKEUZE VAN RANA 
Door de struetuur van de sloot, met name 
bet hoogteversehil tussen de slootkanten, 
het versehil in begroeiing tegen en op deze 
kanten en de ligging van de sloot ten op
ziehte van bet verloop van de stand van de 
zon, leek het mij aardig te onderzoeken of 
Rana een voorkeur vertoont voor een be
paalde slootkant en of een bepaalde keuze 
missehien verband houdt met de stand van 
dezon. 
Ik ben daarbij uitgegaan van een theore
tische aktiviteit vanRana van's nachts, als 
ze in het water verblijven, tot overdag als 
de zon zou sehijnen. Dit heb ik vergeleken 
met de gegevens van aile waarnemingen 
en de gegevens van het K.N .M.I. (de Bilt) 
betreffende tijdstippen van hoogste zonne
stand in de periode van mei tot oktober 
1980 en de instralingshoek van de zon op 
het aardoppervlak op die tijden. 
Verwaeht wordt dat de (hogere) NW-zijde 
van de sloot verreweg de voorkeur zal ge
nieten van Rana gedurende een zonnige 
dag, omdat deze kant aan het water grenst, 
het langst door de zon beschenen wordt en 
zijn aantrekking op Rana als zonnebank a1 
vanaf vroeg in de oehtend kan uitoefenen. 

aangetroffen. Zij houden zich bezig met Resultaten van de waarnemingen: 

aantal Rana per plaats totaal in % t.o. v. totaal aantal per maand 

NW-zijde water ZO-zijde aantal NW-zijde water ZO-zijde totaal% 

mei 79 50 34 163 48 31 21 100 
juni 45 44 14 103 44 43 13 100 
sept+okt 139 5 40 184 75 3 22 100 
mei+juni 124 94 48 266 47 35 18 100 
mei+juni+ 263 99 88 450 58 22 20 100 
sept+okt 



In september heb ik bij het verzamelen van 
gegevens bovendien steeds genoteerd of 
Rana tegen of hoven op een van de kanten 
zit op een bepaalde tijd. 

NW-zijde aantal ZO-zijde 

uurv/d dag aantal aantal in aantal aantal 
boven op tegen water tegen boven op 

11-12.00 13 
12-13.00 15 26 9 
13-14.00 12 25 10 I 
15-16.00 8 19 3 5 2 
16-17.00 9 9 10 
17-18.00 3 3 

totaal 47 92 5 37 3 

in% 25,5 50 2,7 20,1 1,6 

De verwachting, gebaseerd op een bepaal
de theoretische 24-uurs-activiteit, dat 
Rana de voorkeur zal geven aan de NW
zijde van de sloot, komt overeen met de 
resultaten van de waamemingen. Het me
rendeel van de kikkers (58%) wordt op of 
tegen deze NW -zijde aangetroffen. 
In de maand juni vind ik echter bijna even
vee} kikkers in het water als op de NW
zijde. Een verklaring hiervoor is dat in mei 
en september (en begin oktober) steeds 
waargenomen is bij onderling vergelijk
baar, redelijk constant zonnig weer. Ter
wijl in juni een aantal waamemingen zijn 
gedaan op juist die dagen dat er 's nachts 
(veel) regen gevallen is en de zon overdag 
onregelmatig schijnt. Rana houdt zich dan 
veel meer in het water op. 
Vind ik in mei-juni 35% van de kikkers in 
het water, in september en begin oktober is 
dit nog maar 3% van het totaal aantal. Het 
lijkt erop dat de kikkers die in mei-juni nog 

veel in het water vertoeven in september 
de NW -zijde verkiezen. De drang tot 
voortplanting onder invloed van een toe
nemende daglengte en temperatuur, een 
stimulans die ook in de terrariumwereld 
zijn diensten bewijst, doet Rana in het 
voorjaar meer in het water verblijven. 
Maar de temperatuur van het water welke 
door de diepte en de stroming relatief laag 
is en blijft, 'weerhoudt' Rana ermisschien 
ook van ook daadwerkelijk tot voortplan
ting te komen. 
In tegenstelling tot de NW -zijde blijkt 
slechts 20% van het totaal aantal Rana 
tegen of op de ZO-zijde waargenomen te 
worden. In mei en september ongeveer 
evenveel, respectievelijk 21 en 22%. In 
juni maar 13%, waarvoor hierboven al een 
(mogelijke) verklaring is gegeven. Er 
worden in mei en juni (zelfs) nog minder 
kikkers op de ZO-zijde gezien dan in het 
water (i. v .m. de voortplanting?). In sep
tember blijkt de schuine ZO-zijde meer in 
trek (92,5% van het totaal aantal op deze 
zijde gevonden Rana) dan de horizontale 
bovenkant. Deze is in vergelijking met de 
NW -zijde veel meer begroeid met grassen, 
kruiden, riet e. d. Ook in mei enjuni heb ik 
hier zelden Rana aangetroffen. Ik veron
derstel dat als er een kikker hier zou zitten 
hij zelf misschien minder opvalt, maar dat
zelfde geldt ook voor eventu.!le predatoren 
van Rana zoals slangen, wezels, reigers en 
egels. Je vindt Rona dan meestal ook, en 
niet alleen in de Camargue, op voor hen 
overzichtelijke plaatsen waarvandaan ze 
met een grote sprang het water kunnen 
bereiken. Op de NW -zijde wordt de schui-
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ne kant ook meer als zitplaats gebruikt dan 
de borizontale bovenkant, hoewel deze 
laatste tocb weinig begroeid is en voor een 
'voorzichtige' kikker een goed zicht op de 
omgeving biedt. Rana moet daarvoor wei 
ongeveer een meter omhoog klimmen. 
Van bet totaal aantal Rana gevonden aan 
de NW -zijde van de sloot, zit 66,2% tegen 
de scbuine kant en 33,8% er hoven op. 

KLEUR VAN RANA 
Van 158 Rana heb ik de kleur genoteerd, 
bierbij zijn sommige individuen wei vaker 
geteld. De verdeling over de door mij on
derscbeiden kleurvarieteiten is als volgt: 
65% bruin, 27% groen, 38% bruin met 
groen en 4,5% donker tot zwart. De meest 
voorkomende kleur bruin is niet altijd 
genoteerd, daarentegen de geheel groene 
of zwarte altijd, een vergelijking tussen 
mei-juni en september is daarom moeilijk 
te maken. 
In september zijn de bruine individuen, in 
vergelijking met mei, heellicht van kleur 
met een duidelijk vlekkenpatroon. De 
groene exemplaren zijn dan zeeropvallend 
groen. 
In vergelijking met de poel overheerst in 
de sloot duidelijk de bruine kleur in plaats 
van de groene: respectievelijk 65% bruin 
(sloot) en 58% groen (poel). De meest 
voorkomende ondergrond in de sloot is 
een lichtbruine klei, in de poel is de 
'boofdkleur' groen. Misschien beeft dit 
een bepaalde invloed op Rana op een 
directe wijze, dat wil zeggen een actieve 
aanpassing door de kikkers zelf, of in
direct omdat de groene exemplaren opval
lender zijn en meer weggevangen worden 
door predatoren, met andere woorden dat 
er sprake is van selectie. Het laatste lijkt 
vooralsnog aannemelijker. 

maaginhouden onderzocbt. Bij verstoring 
van een nest is bet een 'gewone · zaak dat 
de jonge reigers hun maag ( vaak over de 
verstoorder) legen. Een eventuele vijand 
zou zich daaraan dan tegoed kunnen doen 
en bet nest verder met rust Iaten. Door dit 
gedrag van de jonge reigers is bet dus vrij 
makkelijk om aan monsters te komen voor 
een onderzoek naar de voedselsamenstel
ling van de hierboven genoemde soorten. 
Voor wat betreft de aanwezigheid van 
Rana in de verzamelde monsters is bet 
volgende gevonden. Purperreiger, totaal 
aantal monsters (maaginhouden): 151 , in 
33 daarvan zijn resten van Rana gevonden: 
21,9% van bet to tale drooggewicht 
(1106,8 g) is 92 g van Rana : 8,3%, van 
752 herkenbare prooionderdelen zijn er 69 
van Ran/: 9,2%. 
Blauwe reiger, totaal aantal monsters 
(maaginhouden) 212, in 2 daarvan zijn 
resten van Rana gevonden: 0,9%, van bet 
totale drooggewicht (6522,8 g) is 4,3 g 
van Rana: 0,07%, van 802 herkenbare 
prooionderdelen zijn er 2 van Rana: 
0,25%. 
Uit bet onderzoek is verder gebleken dat 
de blauwe reiger vooral vis eet, terwijl de 
purperreiger voomamelijk leeft van vis, 
kikkers, reptielen en insekten. In de 151 
maaginhouden van de purperreiger is 
bijvoorbeeld een complete jonge Europese 
moerasschildpad (Emys orbicularis) ge
vonden, maar ook Natrix maura (adder
ringslang): 3,3% en Lacerta viridis 
(smaragdhagedis): 9,3%. Podarcis 
muralis (muurhagedis) echter weinig: 
I ,3%, maar in tegenstelling tot de 
smaragdhagedis komt deze vooral op de 
droge(re) stukken voor (bij huizen) waar 
de reigers zich niet vertonen. 

HYLA MERIDIONALIS 1980: 
PREDATIE DOOR DE PURPERREIGER GROOTIE, GEWICHT EN SEKSE 
(ARDEA PURPUREA) EN DE BLAUWE Op 10 en 11 juni en op 17 september in de 
REIGER (ARDEA CINEREA) OP RANA haag, op 11 juni en 24 september in de 
Van jonge purper- en blauwe reigers zijn Sdrpus-velden en op 18 juni in de poel, 
respectievelijk 151 en 212 opgebraakte heb ik Hyla gevangen en in glazen potjes 
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meegenomen naar het biologisch station 
om ze te kunnen wegen en op te meten. 
Indien mogelijk heb ik het geslacht vast
gesteld met behulp van de kenmerkende 
keelhuid. Deze is in de voortplantingstijd 
bij de sexueel aktieve mannetjes oranje
geel en bij de vrouwtjes wit. Buiten de 
voortplantingstijd is de keel van de man
netjes veelal donker gekleurd (grijs-wit, 
bruin, gelig) en bij de vrouwtjes blijfi deze 
wit. Daarbij is de keelhuid van de man
netjes glad en vertoont overlangs plooien, 
bij de vrouwtjes heeft deze een bobbel
structuur (gegranuleerd). 
Om de boomkikkers weer op exact dezelf
de plaats vrij te kunnen Iaten, gebruikte ik 
genummerde stukjes touw. Deze werden 
om de tak of bet blad geknoopt waarop een 
gevangen individu zat. Het touwnummer 
correspondeert met het nummer van een 
glazen potje waarin dat individu werd 
meegenomen. De glazen potjes zijn altijd, 
volledig schoongemaakt, van tevoren ge
wogen zodat het extra gewicht van het 
potje met een boomkikker het gewicht van 
de laatste moet zijn. 
Eenieder die wei eens kikkers of padden 
heeft opgepakt, weet dat ze de gewoonte 
hebben daarbij relatief veel vocht via de 
cloaca af te scheiden. Het gewicht van een 
kikker is dan ook eigenlijk moeilijk te be
paleo of het zou het drooggewicht moeten 
zijn. Uit de resultaten van de metingen 
blijkt dan ook dat verschillende individuen 
van dezelfde kop-romplengte soms een re
latief groot verschil in gewicht kunnen 
hebben. Voor een deel kan dat veroorzaakt 
worden door het al of niet hebben van 
eieren, het verschil in bouw tussen man
netjes en vrouwtjes, het aktiefmeedoen of 
niet aan de voortplanting (gebruik van 
energie) of het opbouwen van reserves 
voor de winter, de plaats van voorkomen 
in verband met vochtigheid, voedselaan
bod e.d. 
Het resultaat V"an de metingen aan in totaal 
60 exemplaren in juni en 78 in september, 
is te zien in de figuur op pagina 151. 

Het blijkt dat ik met redelijk grote 
zekerheid het geslacht kan bepalen als de 
individuen groter of gelijk aan 27 mm zijn 
en dat het onderscheid tussen de seksen in 
de voortplantingsperiode duidelijker is 
dan daarbuiten. Voor de mannetjes, 
vrouwtjes en niet nader op sekse te iden
tificeren Hyla (hier aangegeven met??) is 
samengevat het volgende gevonden: 

mannetjes vrouwtjes ?? 

min. lengte (mm) 27 27 15 
max. lengte (mm) 36 37 26 
gem. lengte (mm) 32 30,7 22 

min. gewicht (g) 1,3 1,4 0,3 
max. gewicht (g) 3,8 4,5 1,6 
gem. gewicht (g) 2,1 2,3 0,9 

In september vind ik in de haag een uit
zonderlijk groot vrouwtje (37 mm), maar 
dat Hyla meridionalis nog groter kan 
worden bewijst de vondst van een vrouw
tje van 41 ,5 mm elders. Vol gens ARNOLD 

& BURTON ( 1978) wordt Hyla meridionalis 
tot 50 mm groot en is daannee gemiddeld 
groter dan Hyla arborea. 
Het grootste verschil in gewichten bij een 
bepaalde lengte is in juni gevonden en wei 
bij de lengte 34 mm. Het verschil is I ,8 g 
(van 2,0 tot 3,8 g) bij een gemiddeld ge
wicht van 2,65 g. Het betreft hier twee 
mannetjes waarvan de zwaarSLe in de haag 
en de lichtste in de poel is gevangen. De 
laatste neemt actief deel aan de voort
planting de ander niet, waannee het grote 
verschil verklaard zou kunnen worden. 
In september is het grootste verschil in 
gewichten bij een bepaalde lengte 0,6 
gram (van I ,6 tot 2,2 g) bij een lengte van 
28 mm en een gemiddeld gewicht van I ,82 
g. Het betreft bier twee individuen uit de 
haag. 
Opvallend is dat de vrouwtjes gemiddeld 
iets kleiner zijn, maar gemiddeld meer 
wegen. Mogelijke redenen hiervoor zijn al 
eerder genoemd. Tenslotte kan worden 
opgemerkt dat de spreiding in gewichten 
bij een bepaalde kop-romplengte lijkt toe 
te nemen bij toename van de lengte. Dit is 
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echter een geval van optisch bedrog: de 
gewichten van de kleine(re) Hyla van een 
bepaalde lengte verschillen slechts in 
honderdste of hoogstens in tiende gram
men. De gewichten van de grote(re) Hyla 
van een bepaalde lengte verschillen in 
tiende of hele grammen. 
Dit uit zich in de atbeelding ten gevolge 
van de gebruikte schaalverdeling, door 
een schijnbare toenemende spreiding bij 
een toename van de kop-romplengte. 
Maar relatief gezien is de spreiding, bij
voorbeeld ten opzichte van bet gemiddeld 
gewicht, bij kleine zowel als bij grote 
Hyla van een bepaalde lengte echter even 
groot. 

DANKZEGGING 
Dit project werd gesteund door een sub
sidie van de Stichting tot Bevordering van 
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ECOLOGICAL OBSERVATIONS ON POPULA
TIONS OF HYLA MERIDIONAUS ANDRANA 
PEREZ/ IN THE CAMARGUE, FRANCE 
This paper gives a condensed report of the results of 
an investigation of two anuran species occurring in 
the Camargue: Hyla meridionalis (Stripeless Tree 
Frog) and Rana perezi (Iberian Marsh Frog). 
During May, June and September 1980, four dif
ferent, but typically representative biotopes for the 
lower-Camargue have been studied. These biotopes 
are: a hedge, three experimental (wet-)fields with a 
monoculture of Scirpus maritimus, a pool, and a 
ditch. The hedge and the ditch are considered to be a 
summer residence for Hyla and Rana respectively, 
and (therefore) are not used for their reproduction. In 
comparison, the (wet-)fields and the pool are used for 
their reproductive activities. A short historical review 
is given, concerning the specific names perezi and 
meridional is. 
Each biotope is described, including its fauna. As far 
as Hyla and Rana are concerned, attention is given to 
the following: 
-behaviour in general: influence of the weather-type. 
-reproduction: sexratio, calling of the males, am-
plexus, eggs, larvae and metamorphosis. 
-number, body-length, and weight. 
-colour varieties. 
Finally, attention is given to the predation on Rana by 
Ardea purpurea (Purple Heron) and Ardea cinerea 
(Heron), and the relation is shown of body-length, 
weight and sex of Hyla. 
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Enige veel gestelde vragen over het houden van 
hagedissen 

VOORWOORD 
Enige tijd geleden ontving Prof. P. Zwart 
een brief die een soort samenvatting was 
van de vragen die regelmatig gesteld 
worden. Prof. Zwart was zo vriendelijk 
ons de brief en het antwoord daarop toe te 
zenden. Aangezien de inhoud zeker voor 
beginnende terrariumhouders van belang 
is, voldoen wij dan ook graag aan zijn 
verzoek tot plaatsing van de briefwis
seling. 

Geachte Heer P. Zwart 
Ik heb een aantal vragen met betrekking tot 
het houden van hagedissen in een terra
rium. 
Ter Uwer infonnatie: ik heb een terrarium 
van 2,45x0,35x0,35 m, waarin ik zeven 
smaragdhagedissen (Lacerta viridis) houd, 
n.l. vier mannetjes en drie wijfjes. 
In dit terrarium heb ik zoveel mogelijk de 
natuurlijke omstandigheden nagebootst. 
Door middel van lampen (plantengroei
lampen), die zorgen voor Iicht en warmte, 
creeer ik een dag en een nacht met een 
temperatuurverschil van ongeveer I 0 
graden Celsius, 's nachts ongeveer 18, 
overdag 25-28 graden, de dieren kunnen 
desgewenst uitwijken naar koelere plaat
sen. Tevens hangt er boven de bak een 20 
watt TL die UV Iicht produceert. Deze zet 
ik ongeveer I uur per dag aan. De dieren 
hebben continu de beschikking over vers 
water dat door middel van een circulatie
pomp met filter via een stroompje in een 
vijvertje uitloopt. 
Nu mijn vragen. 
l) Ik heb in Thiemes terrariumgids gelezen 
dat voor deze hagedissen een winterslaap 
van weinig betekenis is. Is dit zo? Stel dat 
het niet zo is en ik handhaaf het bestaande 
klimaat, zullen de dieren dan voedsel wei-

geren in de periode dat zij nonnaal hun 
winterslaap plegen te houden en kunnen 
zij dat zonder lichamelijke schade doen? 
Het lijkt mij dat een hongerperiode eigen
lijk gepaard moet gaan met een zo gering 
mogelijke lichamelijke activiteit en dat het 
voor de dieren funest is wanneer ze niet 
eten en toch actief blijven. 
2) Wanneer de dieren toch beter een win
terslaap kunnen hebben, kan ik dat dan als 
volgt doen?: 
Op het moment dat de dieren minder acti
viteit en een geringere eetlust vertonen, ze 
verzamelen in een kleine bak waarin ze 
zich kunnen ingraven. Dit bakje plaats ik 
bijvoorbeeld in een koelkast, die ik ge
durende 2 of 3 maanden op ongeveer I 0 
graden houd, waama de dieren weer in het 
terrarium teruggezet worden. 
3) Met betrekking tot het voedsel: Ik ga er 
van uit dat ik niet in staat ben de dieren aile 
natuurlijke voedingsstoffen te verschaffen 
die ze nodig hebben en dat ik ze derhalve 
een aanvulling in de vonn van vitamine
concentraten moet geven. Het voedsel dat 
ik ze nu verstrek bestaat uit: meelwormen, 
maden, vliegen, wonnen en reepjes run
derhart. Met heel veel moeite zou ik ze ook 
nog kunnen wennen aan reepjes runder
lever. Wanneer dit laatste van belang is, 
hoor ik het graag van U. 
Verder doop ik al het voedsel af en toe in 
eigeel (vitaminen A, B, D, E, K en 
andere). 
Onlangs hoorde ik dat meelwom1en als 
hoofdvoedsel i.v.m. het harde pantser op 
den duur tot darmklachten en uiteindelijk 
tot de dood leiden. Is dit zo? (een van de 
kleine hagedissen is met meelwonnen als 
hoofdvoedsel in ongeveer 21h maand bijna 
2x zo groot geworden, hij is actief, ziet er 
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gezond uit en eet gretig). Uit voorzorg 
geef ik nu voorlopig aileen die meel
wonnen die hun pantserhuid afgeworpen 
hebben (ze zijn direct daama zacht en wit 
i.p.v. hard en geel). Verder heb ik steeds 
kleine hoeveelheden Reptovit toege
voegd. Dit is een vitaminepoeder dat val
gens de verpakking de vitaminen A, D, E, 
B 1, B2, en B6 bevat. 
Een terrariumliefhebber heeft mij verteld 
dat ik beter een vitaminepreparaat voor 
mensen kon gebruiken. Ik kocht daarom 
Multibionta van de Fa. Merck, waarvan de 
dosering voor mensen 1 capsule per dag is. 
Een capsule bevat: Vit. A: 1000 I.E.; vit. 
B I: I 0 mg; vit. B2: 2,5 mg; nicotinamide: 
25 mg; pantothenylalcohol I 0 mg; vit. B6: 
2 mg; vit. B 12: 2 mg; vit. C: 80 mg en vit. 
E: 1 mg. 
Ik had gedacht een capsule uit te knijpen 
en die te vennengen met een eidooier en 
per hagedis van dit mengsel I druppel per 
dag toe te dienen. 
4) Kan het kwaad wanneer de vitamine
dosering le hoog is? Is de door mij be
dachte dosering te hoog en zo ja, hoe moet 
die dan zijn? 
5) Ik overweeg verder nog om sprinkhanen 
te gaan kweken. Is dit gezien het boven
staande nodig of wenselijk? 
Ik hoop dat U mij zo goed mogelijk op 
mijn vragen wilt antwoorden want ik ben 
de mening toegedaan dat wanneer je 
dieren in gevangenschap houdt, je ook de 
plicht hebt om ze een optimaal !evens
milieu te verschaffen. 
Bij voorbaat dank ik U hartelijk voor de 
door U te nemen moeite en verblijf met 
vriendelijke groeten, 
Hoogachtend, Tom Wessel 

Geachte Heer Wessel 
Naar aanleiding van uw brief het vol
gende: 
Ten aanzien van de voorziening van UV 
Iicht door middel van TL buizen, moet U 
zich·er eigenlijk rekenschap van geven dat 
slechts lampen voor zonnebanken golf-

lengten uitzenden die mede het provita
mine Din vitamine D omzetten. De veel 
gebruikte TUV 6 is weliswaar niet 
schadelijk, doch is in feite een sterilisa
tielamp, die geen invloed heeft op het 
vitamine D en hoogstens wat bijdraagt tot. 
de bacteriiHe reinheid in de bak. U moet 
zich daar echter niet veel van voorstellen. 
UV straling gaat rechtuit en er is dus een 
soort schaduwwerking; bovendien dringt 
het niet in in materialen. 

WINTERSLAAP 
Wat betreft de winterslaap kunt U L. 
viridis heel goed 's winters wakker houden 
bij hun nonnale temperatuur en ze nonnaal 
verder te eten geven. Op die manier 
blijven ze op krachten. In een winterslaap 
kan een zeker risico zitten, vooral met 
hagedissen uit zuidelijke streken- n.l. dat 
dieren die, buiten gehouden, vroeg uit de 
winterslaap komen, weer teruggaan in hun 
holletje en dan binnen enkele weken kun
nen sterven. Dergelijke dieren kan men 
zodra men ze in het vroege voorjaar hoven 
de grond ziet beter vangen en de rest van 
de winter bij hun optimale temperatuur 
houden en voeden. 
Op zichzelf is de door U voorgestelde 
techniek van winterslaap wei te doen. Het 
probleem is de juiste vochtigheid te hand
haven. Daarvoor is het noodzakelijk het 
bakje zo af te dekken dater geen vocht kan 
verdampen. 

VOEDING 
U hoeft er mijns inziens niet van uit te gaan 
dat u de dieren niet aile voedingsstoffen 
kunt verschaffen die zij nodig hebben, dat 
is namelijk wei zo, maar het kost moeite en 
zorg en vereist aandacht. 
Wat betreft de voeding is gebleken dat aile 
insecten vrijwel dezelfde voedingswaarde 
hebben (wat betreft hun gehalte aan ei
witten, vetten en asbestanddelen). Helaas 
hebben insekten een wat ongunstige Ca:P 
( calcium-fosfor) verhouding van ongeveer 
I :3 a 1:14. Dit vereist dater vooral kalk 
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bijgevoerd wordt, daarvoor adviseer ik U 
aan aile drinkwater 4g melkzure kalk per 
liter toe te voegen. Dit lost goed op in het 
water. Gunstig is het ook de vitamine D3-
voorziening via het drinkwater te doen 
verlopen, daartoe wordt behalve de melk
zure kalk ook 10.000 IE vit. D3 (water 
oplosbaar) aan elke liter water toege
voegd. 
Regenwormen zijn een goed voedsel, die 
een vrijwel optimale Ca:P verhouding 
hebben. Vlees daarentegen heeft een 
buitengewoon ongeschikte Ca:P verhou
ding. Voor L. viridis lijkt het mij niet 
noodzakelijk vlees te voeren. 
Het voedsel af en toe in eigeel te dopen 
voegt waarschijnlijk weinig toe aan het 
voer en is zeker geen betrouwbare me
thode om de door u genoemde vitaminen 
toe te voegen. Als U dat wilt kunt U beter 
met behulp van b. v. I% agar-agar een 
plaat gieten (platte plak) waarin 2-4% 
Gistocal of Amrepcal of Carnicon is 
gedaan. Een dergelijke plaat kunt U dan in 
reepjes snijden en de dieren met een 
voederstokje of -pincet voeren. Ditzelfde 
kunt U ook doen met een geklopt ei dat U 
in een Tefal-pan zachtjes verhit om het te 
Iaten stollen. 

MEELWORMEN 
Het chitinepantser van meelwormen is 
zeker niet harder dan pantser en schilden 
van elzehaantjes die soms over langere tijd 
het hoofdvoedsel van L. viridis uitmaken. 
Bij secties hebben wij nooit schade door 
een hard chitinepantser kunnen waar
nemen. 
Aangezien sprinkhanen ook insekten zijn, 
is het niet per se nodig die ook nog te gaan 
kweken, het enige voordeel zou kunnen 
zijn dat de hagedissen ze op een gegeven 
moment erg lekker vinden en ze dan op die 
manier goed en krachtig gevoed worden. 

VITAMINEN 
Vitaminepreparaten uit dierenwinkels zijn 
zeker niet a priori onbetrouwbaar. Goede 

preparaten vermelden steeds de concen
traties van de verschillende vitaminen die 
er per ml inzitten. Beter zou het zijn als U 
dan zelf in staat zou zijn te beoordelen of 
ook de onderlinge verhouding van de 
vitaminen goed is. 
Wat betreft het advies om een multivi
tamine-preparaat voor mensen te kopen 
bet volgende: Het door u beschreven 
preparaat bevat geen vitamine D, dat is 
voor de mens logisch omdat de vitamine D 
voorziening van de mens via de margarine 
veilig gesteld wordt. Hier zit een addertje 
onder bet gras omdat de mens gebruik kan 
maken van vitamine 02, terwijl de dieren 
vit. D3 nodig hebben. U zou dus, menende 
iets goeds te doen juist verkeerd doen. 
Bovendien kan, anders dan bij de mens, 
vitamine C door de reptielen gemaakt 
worden en hoeft niet via het voedsel te 
worden gegeven. Ook wat dit betreft is het 
dus niet nodig een preparaat voor mensen 
te geven. 
Overdoseringen met vitaminen zijn moge
lijk met de vitaminen A en D3. Het is nog 
niet goed mogelijk daarvoor de grenzen 
aan te geven maar waarschijnlijk moet 
men niet boger gaan dan 500 I.E. vitamine 
A per kg lichaamsgewicht per dag en van 
vit. D3 lOx minder geven. 
In de hoop hiennede Uw vragen naar 
genoegen te hebben beantwoord, verblijf 
ik, 
met vriendelijke groeten, P. Zwart. 

SOME OFfEN ASKED QUESTIONS ABOUT 
KEEPING LIZARDS 
In a correspondence some questions are answered 
about hibernation of Lacerta viridis, food value of 
insects and the use of vitamins. 
There is no need for L. viridis to hibanate. It is 
possible to let them hibernate in a refrigerator but 
difficult to maintain the correct humidity. There is a 
risk that the animals are weakened. 
The nutritional value is for all insects nearly the 
same. Insects have an unfavourable Ca/P ratio of I :3 
to 1:14. Therefore extra feeding of calcium is needed. 
Vitamin preparations for humans are not always 
suitable for reptiles. Animals for instance use vitamin 
03 instead of 02. 
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INLEIDING 
Hoewel er in Costa Rica tenrninste 125 
slangesoorten voorkomen is onze oogst 
wat waamemingen betreft zeer beperkt 
gebleven. Wat het aantal exemplaren 
betreft hebben we in drie weken op Korfoe 
(MUDDE, 1982) meer gezien dan in Costa 
Rica in vier maanden. Daar zijn een aantal 
goede redenen voor aan te geven: Ten 
eerste zijn we niet erg geneigd geweest om 
onduidelijke bewegingen tussen bladeren 
en struikgewas te onderzoeken op de aan
wezigheid van slangen, want een aantal 
Costaricaanse soorten is zeer giftig. 
Verder is van sommige van de vele soorten 
slechts een enkel exemplaar bekend en valt 
het dus niet te verwachten zo'n soort in 
grote aantallen te vinden. Een aantal soor
ten leeft gravend en is dus slechts bij toe val 
te observeren. Zeer veel tropische slange
soorten zijn schemer- of nachtdieren en 

hun activiteitsperiode valt niet samen met 
de onze. Wei met die van belangrijke 
voedselbronnen van slangen: kikkers en 
knaagdieren. Bij onze nachtelijke zoek
tochten hebben we echter geen slangen 
gevonden. 

SEIZOENSGEBONDENHEID 
Een heel belangrijke reden dat wij zo 
weinig slangen zagen tijdens ons bezoek 
kan de seizoensgebondenheid van som
mige slangen geweest zijn. De seizoenen 
in de tropen zijn veel belangrijker dan wij 
ons realiseren. De weersomstandigheden 
verschillen weliswaar niet zo sterk als in 
sommige andere klirnaten, maar het tro

pische regenwoud- en savanneklimaat 
heeft wei degelijk duidelijke seizoensver
schillen. Voor kikkers is dat heel belang
rijk, zoals we in aflevering 6 al hebben 
gemeld. Het is dus heel begrijpelijk dat die 



Bothrops schlegeli , 
lnst. Clodomiro 
Picado. 
Foto: 
Th. Kemperman. 

Bothrops 
nummifer, lnst. 
Clodomiro Picado. 
Foto: 
Th. Kemperman. 

seizoenen voor kikkeretende slangen ook 
belangrijk zijn. Het begin van de regentijd 
is voor kikkers het sein voor verhoogde 
aktiviteit. Er wordt gekwaakt en gepaard 
en er worden eieren gelegd. Voor kikker
etende slangen is het in die periode feest: 
soms komen vele duizenden kikkers op het 
zelfde kleine oerwoudpoeltje af en zijn zo 
gefixeerd op de voortplanting dat de 
slangen ze zonder moeite kunnen vangen. 
Sommige slangen eten zelfs kikkereieren 
(Leptodeira-soorten b. v.). 
De ontwikkeling van de kikkerlarfjes gaat 
in de tropen tamelijk snel en voor sommige 
soorten is vastgesteld dat de larfjes zich 
binnen een maand ontwikkelen tot kikker-

tjes. Twee maanden na het begin van de 
regentijd is er dus ook voor jonge 
slangetjes volop voer. Oat betekent op zijn 
beurt weer dat de eieren waaruit die jonge 
slangetjes moeten komen al in het begin 
van de regentijd gelegd moeten zijn. De 
paring moet al enige tijd eerder hebben 
plaatsgevonden. Het uiteindelijke leer
patroon van vele kikkeretende slangen is 
dan als volgt: in januari, middenin de 
droge tijd, komen de slangen te voor
schijn, paren en kunnen gebruik maken 
van de volop aanwezige zon (met name de 
zwangere wijfjes). Als de regentijd aan
breekt leggen de dieren eieren, eten zich 
de buik rond en verdwijnen voor een groot 
dee! van het jaar. Yoor slangen met een 
ander voedselspecialisme is een ander 
Jeefpatroon, eveneens afgestemd op het 
type voedseldier, te verwachten. Er zijn 
ook soorten die het hele jaar door aktief 
blijven. Bovenstaande is een samenvatting 
van gegevens die we via persoonlijke 
mededelingen hebben verkregen en van 
NICKERSON ( 1978). 

GIFSLANGEN 
In een dorpje bij de stad Heredia, San 
Isidro de Coronario is het Instituto 
Clodomiro Picado gevestigd. Dit instituut 
is de productieplaats van antisera tegen 
slangebeten en tevens de plaats waar 
gegevens over de verspreiding van gif
slangen in Costa Rica worden vastgelegd. 
Daarnaast staat het instituut open voor 
bezoekers, die daar kunnen kennismaken 
met gifslangen. Een keer per week worden 
de slangen 'gemolken'. 
Er worden twee typen antiserum geprodu
ceerd: het anti-Crotalidae-serulll en het 
anti-Micrurus-serum. In de praktijk, zo 
Jeerden we uit gesprekken met enkele 
personeelsleden, verdient het de voorkeur 
om met een slachtoffer van een slangebeet 
zo snel mogelijk naar een groot ziekenhuis 
te gaan en liever niet meteen gebruik te 
maken van een antiserum. Yanuit een toch 
zeer afgelegen plaats als Tortuguero wer-
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den gebetenen soms per vliegtuig afge
haald en direkt naar San Jose gebracht. Het 
jaarlijkse aantal slachtoffers van slange
beten was niet te achterhalen, maar vol
gens de mensen van het instituut en een 
aantal andere deskundigen 'vie! het wei 
mee' . 
De meest gevreesde gifslang van Costa 
Rica is de 'Terciopelo', Bothrops asper. 
In Tortuguero werd deze slang beschouwd 
als zeer vee! voorkomend. Er werd ook 
verfeld dat deze tot wei twee meter lange 
slang zeer agressief tegenover mensen zou 
zijn. Wij hebben geen Terciopelo in de 
natuur kunnen waarnemen, maar gezien 
de verhalen spijt ons dat niets. 
Een andere gevreesde lanspuntslang is de 
zeer variabele Bothrops schlegeli, 
Schlegels grijpstaartslang. Dit slangetje is 
niet zozeer buitengewoon giftig, maar 
schijnt de gewoonte te hebben op ver
velende plaatsen te bijten. De dieren 
hangen minstens een meter boven de 
grond op takken en palmbladeren en bijten 
passanten meest in de borst, schouder of in 
het hoofd, lichaamsdelen die zich slecht 
lenen tot afbinden of amputatie. B. 
schlegeli is uiterst variabel van kleur: 
geheel oranjebruine exemplaren komen 
voor, maar ook groen en rood gevlekte, 
en bruine met zwarte streepjes. Enkele 
kleurvarianten zijn door TAYLOR (1952) 
als a parte soorten beschreven. Zo vonden 
wij een vorm van B. schlegeli die door 
Taylor als B. superciliaris is beschreven: 

geelgroenig met donkerbruine, zwartom
rande vlekken, en een opvallende lange 
donkere streep achter het oog. Het dier 
was overigens een slachtoffer van het 
kappen van een stuk bos bij Arena!. We 
vonden het op de grond tussen een stapel 
takken van gekapte borneo. 
Er komen nog zeven andere soorten 
Bothrops voor in Costa Rica. Daaronder 
zijn zowel woud- als bergbewoners, en 
bodem- en boombewoners. De soorten 
zijn nogal gespecialiseerd. 
Behalve Bothrops Ieven er nog vertegen
woordigers van de geslachten Lachesis, 
Agkistrodon en Crotalus in Costa Rica. De 
Zuidamerikaanse ratelslang Crotalus 
durissus, was volgens JANZEN (pers. 
comm.) algemeen in het park Santa Rosa; 
op een bepaalde plaats vond hij wei vijf 
exemplaren Iangs zo'n honderd meter pad. 
De dieren waren er volgens zijn zeggen 
niet agressief. 
Van de koraalslangen hebben we een 
exemplaar per ongeluk gevonden: 
Micrurus mosquitensis, door een over
stroming tot boven de bosbodem gedre
ven . Het dier lag in het water aan de voet 
van een palmboom. Omdat hij op het punt 
van vervellen stood, leek het alsofhij dood 
was. Een vergissing die vreselijke gevol
gen had kunnen hebben! 

BOA'S 
Boa constrictor is van verschillende plaat
sen in Costa Rica bekend. Van onder
zoekers bij het Nationale Park Tortuguero 
hoorden we dat Boa constrictor daar 
plaatselijk vee! voorkwam. De dieren 
lagen daar in bomen en struiken vlakbij het 
strand. Ze waren erg agressief, volgens 
ooze informanten vanwege de vele huid
parasieten. Door de aanhoudende jeuk 
zouden de dieren zeer ge1rriteerd zijn. 
In de Valle del General, rood San Isidro 
komen ook grote boa's voor, die soms als 
knaagdierenjagers in schuren worden 
gehouden. Ook in Santa Rosa is B. 
constrictor gevonden. Zelf hebben we een 
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boa gevonden in het park Manuel Antonio 
(bij Quepos). Het dier lag op de bodem van 
een op dat moment droog bos, vlak langs 
een pad. De camouflage van het dier was 
onder die omstandigheden zeer goed , want 
direkt voor ons liepen vier mensen over het 
pad die het dier niet zagen. Het tenminste 
2 ,5 m lange dier lag maar een meter of 
twee van het pad. Bij ontdekking trok het 
zich terug in een hoi aan de voet van een 
boom. Later vonden we op die plaats een 
hoeveelheid, kennelijk uitgeb'raakte, 
haren en batten in de vorm van een worst. 
Wat Boa constrictor betreft lijkt de con
clusie gerechtvaardigd dat deze soort 
zowel in regenwouden als in drogere 
savannen voorkomt. De aangewezen vind
plaatsen waren droger en relatief warmer 
dan de omgeving. 

BOOMSLANGEN 
Onder boomslangen verstaan we slangen 
die in bomen , struiken en hoog grasland 
Ieven en die zich daar van tak tot tak of van 

stengel tot stengel voortbewegen. De 
meeste van deze slangetjes zijn klein, lang 
en dun. 
Een goed voorbeeld van zo'n slang is de 
bruine spitsneusslang, Oxybelis aeneus. 
Bij Cahuita vonden we een exemplaar van 
ongeveer anderhalve meter lang en slechts 
een centimeter dik. Dit dier bewoog zich 
rustig en bedachtzaam voort~n kon zelfs 
tegen de stam van een palm opklimmen. 
We vonden deze soort ook in de gras
landen van Santa Rosa, waar de dieren 
tussen hoge grashalmen hingen. Daartus
sen waren de dieren zeer behendig, maar 
nog steeds erg rustig en bedachtzaam. 
Deze slangen met hun merkwaardige pun
tige neus zijn Iicht giftig, volgens enkele 
Costaricanen zou een beet in de hand een 
week lang een pijnlijke arm opleveren. 
Een heel ander type slang is de swiepie, 
Leptophis ahaetulla. Ook dit slangetje is 
lang en dun , maar zeer zeker niet rustig. 
Deze soort vonden we oak bij Cahuita en 
bij Manuel Antonio. De dieren leefden op 
beide vindplaatsen in de struikenrij achter 
het strand en in de wirwar van klimplanten 
aan de rand van het bas. Daar bewogen ze 
zich gracieus , maar razendsnel langs en 
tussen de bladeren, waarbij het leek of ze 
stukken zwevend overbrugden. Doordat 
de dieren hun toch a! geringe gewicht over 
een grate lengte kunnen verdelen, kunnen 
ze steunen op zeer dunne blaadjes en takjes 
zonder dat die doorbuigen. De dieren ont
trekken zich aan het oog door na een korte 
sprint plotseling in te houden en een 
andere richting in te slaan. 
In hetzelfde struikgewas vonden we vee! 
Anolis limifrons en A. cupreus. Aangezien 
Leptophis overdag aktief is vermo~den we 
dat hij zich onder andere met anolissen 
voedt. 

BODEMBEWONENDESLANGEN 
Op droge, ietwat zanderige plaatsen bij 
Cahuita, Santa Rosa en Samara vonden we 
Drymobius margaritiferus (gespikkelde 
renslang). Deze snelle, groengeel gespik-
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kelde slang komt voor tot in het uiterste 
zuiden van Texas en heet daar Speckled 
racer. Kenmerkend is de y-vormige bruine 
tekening op de zwarte kop. De dieren 
verscholen zich als we ze naderden tussen 
de wortels van plan ten of onder een stapel 
hout. Als we er toch een vingen verde
digde hij zich door heftig te bijten. 
De meeste ontmoetingen met andere 
slangen leveren weinig andere gegevens 
op dan een idee van de biotoop van de 
betreffende soort . Ninia maculata vonden 
we onder een grote steen in een koffie
plantage in Orosi. Mastigodryas melano
lomus vonden we op een opengekapte plek 
in het bos bij Arena!. Het dier kroop tussen 
het korte gras en probeerde zich in een hoi 
te verschuilen. Clelia clelia , de mussu
rana, vonden we op de bodem in de bota
nische tuin van San Vito. In dezelfde tuin 
vonden we in de kas een vergiftigd slange
tje, waarschijnlijk Trimetopon slevinii. In 
de biotoop van de vele gifkikkers vonden 
we de kippenslang, Spilotes pullatus. Dit 
dier trok zich onder water terug onder een 
steen. Op de bodem van het nevelbos bij 
Monteverde vonden we de grootogige 
Dendrophidion paucicarinatum. Deze 
s lang bleek slecht hestand tegen zonJicht 
en warme handen; hij began at snel 
tekenen van oververhitting te vertonen. 
Het dier deed in eerste instantie aile moeite 
om uit de zon te kruipen. Toen we hem 

daar toch in hielden om te proberen hem te 
fotograferen verslapte hij en bleef met 
open bek liggen. 
Op dezelfde helling vonden we ook 
Liophis epinephelus. Dit dier is roodbruin 
met zwarte banden (koraalslangenpa
troon) eri heeft een gele buik. Bij bena
dering plat hij zijn nek af, enigszins zoals 
een cobra, en ritselt bovendien nog met de 
staart. Het lijkt erop of dit slangetje drie 
bekende gifslangen tegelijk probeert te 
imiteren. Het is overigens ·ongevaarlijk en 
er wordt vermeld dat het gifkikkers zou 
eten (MEYERS & DALY, 1976). In Costa 
Rica leeft deze soort boven de I 000 meter 
en de gifkikkersoorten onder de 800 
meter, zodat de dieren zich daar wei niet 
met gifkikkers zullen voeden. 
In dit lijstje van door ons gevonden 
slangen ontbreken een aantal sooiten die 
als algemeen voorkomend worden be
stempeld. ' Algemeen voorkomend' is 
voor slangen een ander begrip dan voor 
b. v. hagedissen. Het zien van een slang 
blijft ook in het tropische regenwoud een 
zeldzaarnheid. We vonden herhaaldelijk 
slangen die door het verkeer gedood waren 
of door eerdere voorbijgangen; doodge
knuppeld. Vaak was dat de belangrijkste 
aanwijzing dat in het betreffende gebied 
slangen voorkwamen. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA (12) SNAKES 
Relatively few snakes could be found. As one of the 
possible reasons the seasonal way of life of snakes is 
mentioned. An example is given of how snakes adjust 
their activity and sexual cycles to those of their main 
prey. At the Instituto Clodomiro Picado some notes 
were made on medical treatment of snake-bite 
victims in Costa Rica. Botlzrops asper was not found 
but seems to be very aggresive. B. sclzlegeli was seen 
in Arena!, between lumbered trees. In Tonuguero 
Micrurus mosquitensis was observed fleeing from a 
flood. Boa constrictor was noticed in Manuel 
Antonio. Oxybelis aeneus was observed in Cahuita 
and Santa Rosa. Leptoplzis ahaetulla was found in 
Cahuita and Manuel Antonio. 
About the other snakes observed it is mentioned only 
in which surrounding they were found. Threatening 
behaviour of Lioplzis epineplze/us is described. It 
seems to imitate three dangerous snakes in one. 
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Enkele opmerkingen over de pijlgifkikker 
Dendrobates granuliferus 

INLEIDING 
Dit kleine kikkertje ( 19-22 nun) valt op 
door z'n sterk gekorrelde rugbuid. De rug 
is normaliter rood gekleurd. De flanken 
zijn groen tot blauwgroen. De voorpoten 
zijn rood tot balverwege de onderarm, 
daaronder zijn de poten bet zelfde ge
kleurd als de flanken. Aan de dorsale zijde 
van de acbterpoten, rond de knie, bevin
den zicb bij de in mijn bezit zijnde exem
plaren naar grootte en vonn verschillende 
rode vlekken. De buik is licbtgroen tot 
vuilwit. 
Het areaal van D. granuliferus beperkt 
zich tot het Golfo-Dulcegebied in Costa 

Rica, waar deze soort de tropiscbe laag
land-regenwouden bewoont (SAVAGE, 

1968). Dendrobates granuliferus behoort 
samen met D. pumilio en D. speciosus tot 
het pumilio-complex (pumilio-group, 
SILVERSTONE, 1975). In de Duitse litera
tour wordt het woord 'groep' vervangen 
door 'complex' (ZIMMERMANN, 1983; 
GRAEFF & SCHULTE, 1980). Met dit laatste 
woord wordt meteen de ingewikkeldbeid 
aangegeven om een soortgrens te trekken 
tussen de enorm vele verschijningsvonnen 
van D. pumilio en de andere twee soorten. 
Naast de vele kleurvariaties binnen D. 
pumilio zijn er ook verschillen in gedrag 
en biotoop keuze (DALY & MEYERS, 1967). 
SILVERSTONE (1975) en SCHULTE & UTKE 

(I 979) geven argumenten om D. granuli
ferus en D. speciosus ook tot D. pumilio 
te rekenen. 

VOORTPLANTINGSBIOLOGIE 
De soorten van het pumilio-complex be
horen samen niet die van bet histrionicus
complex tot de Dendrobatiden met de 
hoogst gespecialiseerde voortplantings
strategie. De baltsfase is lang en gaat ook 
gepaard met visuele signalen (wenken). 
Een legsel bestaat meestal uit 3-4-eitjes. 
Als de larven uit de gelei beginnen te 
kruipen, worden ze door het vrouwtje(!) 
(SILVERSTONE, 1975; POLDER, 1976; 
GRAEFF & SCHULTE, 1980) op de rug ge
nomen en elk apart in een met water ge
vulde bromelia o.i.d. afgezet. Het vrouw
tje keert regelmatig naar deze afzetplaat-
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sen terug om ze dan tot de metamorfose te 
voederen met speciaal daarvoor geprodu
ceerde (onbevruchte) voedereitjes. De 
larven zelf zijn voedselspecialisten bij uit
stek, ze eten aileen soorteigen voeder
eitjes. Kunstmatige opkweek lukt even
tueel -hoewel nog lang niet bevredigend
met de eigeelmethode van Bechter 
(GRAEFF & SCHULTE, 1980; ZIMMER
MANN, 1983). Nade metamorfosemoeten 
de kikkertjes met de kleinst mogelijke 
insekten (springstaarten, mijten) gevoerd 
worden. 
Uit bet bovenstaande moge blijken dat de 
kweek met de soorten uit bet pumilio
complex niet zonder hindernissen is. 

GESLACHTSKENMERKEN 
V oordat men aan kweken toe is, moet nog 
een moeilijkheid overwonnen worden: nl. 
bet uitzoeken van mannelijke en vrouwe
lijke dieren. 
Nergens in de mij bekende literatuur staat 
voqr D. granuliferus een duidelijke of 
geheel met mijn eigen waamemingen 
overeenkomende beschrijving v.an bet ge
slachtsonderscheid bij D. granuliferus. 
Het ruimer zitten van bet vel van de keel
zak zou uitsluitsel over bet geslacht 
moeten geven, maar bij de in mijn bezit 
zijnde exemplaren kan ik geen verschil 
zien. GOODMAN ( 1971) geeft als kenmerk 
dat de keelzak bij mannetjes donker gepig
menteerd is, ook dit kenmerk ontbreekt bij 
mijn exemplaren. En volgens SILVER

STONE ( 1975) zeggen de vingerschijfjes 
ook niets omtrent bet geslacht. 

GEDRAG IN HET PALUDARIUM 
In december 1983 kocht ik vijf D. 
granuliferus en koos daarbij drie dikke 
donkerrode exemplaren (=type-A) en 
twee slanke, Iichter gekleurde exemplaren 
met een wit vlekje onder bet oog (=type
B). Ik ginger van uit dat de forse (type-A) 
kikkertjes de vrouwtjes waren en de slanke 
exemplaren (type-B) de mannetjes. 
Van deze veronderstelling bleek niets te 

kloppen; ik had de dieren nog maar amper 
in hun nieuwe behuizing gedaan of twee 
van de drie type-A dieren zaten te roepen! 
Was dan in zijn algemeenheid te stellen dat 
type-A de mannetjes en type-B de vrouw
tjes waren? 
Gedragswaamemingen in bet paludarium 
leken dit te bevestigen. De type-A exem
plaren zitten nooit bij elkaar (roepen wei 
naarelkaar), terwijlbekend is (GOODMAN, 
1971; CRUMP, 1972) dat de mannetjes 
sterke territoriumvormers zijn. De type-B 
dieren heb ik nog nooit horen en zien 
roepen. Ze lijken ook wat minder plaats
gebonden. 
Ook in de literatuur zijn aanwijzingen te 
vinden die mijn vermoeden bevestigen. 
SCHULTE & UTKE ( 1979) vermelden dat bij 
hun D. pumilio-kweekgroep de. dikste 
exemplaren de mannetjes bleken te zijn. 
MEYERS & DALY (1983) schrijven dat bij 
soorten met een hoge graad van agressi
viteit en territoriaal gedrag de mannetjes 
groot zijn. 
In een artikel van HUGHES & HUGHES 

(1983) staat een foto van een D. granuli
ferus met twee larven op de rug, dit beestje 
heeft het type-B uiterlijk, de eventuele 
oogvlek is door schaduwwerking echter 
niet te zien. 

DE PROEF OP DE SOM 
In september 1984 trof ik in het palu
darium een dood type-A exemplaar aan. 
Aangezien bet hooguit enkele uren dood 
was, kon via sectie worden bepaald van 
welk geslacht het dier was. 
Aan de ovaria, met daarin de eitjes in ver
schillende ontwikkelingsstadia, was te 
zien dat bet bier om een vrouwtje ging, 
(bevestigd door dr. H. Strijbosch). Het 
moest bier dus het niet roepende type-A 
exemplaar betreffen. 
Dit betekent dat dieren met een type-A 
uiterlijk zowel mannetjes als vrouwtjes 
kunnen zijn. 
Verder bleek bij bestudering van filmop
namen van D. granuliferus in bet veld, dat 
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de witte vlek onder het oog (een type-B 
kenmerk) ook bij roepende, dus manne
lijke dieren, voorkomt. 
Bij D. histrionicus (determinatie volgens 
SILVERSTONE, 1975), die qua gedrag en 
voortplantingsbiologie zeer dicht bij het 
pumilio-complex staat, zijn ook twee 
typen te onderscheiden. Namelijk lang/ 
slank en kort/dik. Hier heb ik ook waar
genomen dat beide typen mannetjes kun
nen zijn. Het verschijnsel dater tussen de 
uiterlijke kenmerken en het geslacht geen 
relatie bestaat geldt dus ook voor die soort. 

SAMENV A TTING 
De in Costa Rica voorkomende Dendra
bates· granuliferus vormt samen met D. 
pumilio en D. speciosus binnen het genus 
Dendrobates een aparte groep: het pumi
lio-complex . 
Binnen de Dendrobatidae heeft dit com
plex de hoogst gespecialiseerde voortplan
tingsbiologie. O.a. nemen hier de vrouw
tjes de larven op de rug en voeden zij de 
larven met onbevruchte eitjes. 
Binnen de soort zijn twee typen te onder
scheiden. Er is echter geen relatie te leg
gen tussen geslacht en type. 

NAWOORD 
Om nader onderzoek naar uitwendige 
geslachtskenmerken bij D. granuliferus 
mogelijk te maken hoop ik op de mede
werking van andere D. granuliferus-

houders. Ik zou hen willen vragen dode 
exemplaren aan rnij ter beschikking te 
stellen . 
Materiaal dat in aanmerking komt zijn nog 
niet in staat van ontbinding verkerende 
dieren, die in alcohol (bijvoorbeeld jene
ver) zijn bewaard. Kosten voorverzending 
worden vergoed. 

SOME REMARKS ON DENDROBATES 
GRANUL/FERUS 
Dendrobates granuliferus is endemic in the Golfo 
Dulce area in Costa Rica. Together with D. pumilio 
and D. speciosus it forms the pumi/io-complex. 
Within the Dendrobatidae the members of the 
pumilio·complex have the most specialized repro
ductive biology. The females carry the tadpoles on 
their backs to seperate water filled bromelias. Regu
larly they return to feed unfenilized eggs to their 
tadpoles. 
Within D. granuliferus two forms can be recognized. 
First the stout dark-red individuals (type A), second 
the slim, lighter coloured ones, with a white spot 
under the eye (type B). No relation could be 
found betwt:en type and sex. 
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Een geval van gasbellenziekte bij de axolotl 
(Ambystoma mexicanum) 

INLEIDING 
Axolotls worden regelmatig door terra
riurnliethebbers gehouden. Hun ijzerster
ke gestel, de minieme eisen die ze stellen 
qua voedsel en verzorging, en de goede 
kweekresultaten maken vooral de neote
nische vorm aantrekkelijk voor de sala
manderliethebber. Van de weinige ziekten 
waarvoor ze vatbaar zijn, komen sehim
melinfekties het meest voor (FEUER, 1972; 
MEIER&ZUURMOND, 1978; NUS , 1984). 
Hier wordt een geval besehreven van 
gasbellenziekte ('gas bubble disease') bij 
een axolotl. 

HUISVESTING 
Drie volwassen vrouwtjes Ambystoma 
mexicanum (witte varieteit, F4-generatie) 
waren gehuisvest in een aquarium van 
100x50 em (lxb) dat met leidingwater 
gevuld was tot een hoogte van 15 em. Het 
aquarium stood in een kamer voor een 
venster dat op het noordwesten gerieht was 
en werd alleen in de late namiddag en de 
vroege avond door de zon besehenen. Het 

water werd over glaswol gefilterd met een 
Eheim filtersysteem. Als voedsel werden 
hoofdzakelijk regenwormen gegeven, 
soms ook vlees en rauwe lever. 

SYMPTOMEN 
Op 30 juli 1984, bij mijn thuiskomst uit 
verlof, was door het aanhoudende warme 
weer de watertemperatuur ' s avonds op
gelopen tot 31 °C . Door een teehniseh 
defekt was het filtersysteem uitgeseha
keld. Het water was groen geworden door 
de opbloei van eeneellige algen (Scene
desmus spp.). Een axolotl dreef aan het 
wateroppervlak met de buikzijde boven. 
De twee andere dieren bevonden zieh op 
de bodem van het aquarium. De drie 
salamanders werden onmiddelijk in af
zonderlijke aquaria in fris leidingwater 
(15°) geplaatst. 
Het drijvende dier vertoonde bij prikkeling 
van de flanken met een naald slechts een 
paar slome bewegingen met de staart. Een 
paar uur later was het dood. 
Onderzoek toonde een dieht netwerk aan 
van gasbellen (0 I tot 2 mm) in de 
staartzoom. Vanaf het midden van de 
staartkegel waren er bloeduitstortingen die 
in intensiteit toenamen naar de staartpunt 
toe. De linker aehterpoot en voet ver
toonden een opeenhoping van gas onder de 
huid, waardoor het volume van de poot 
verdubbeld was. Ook hier waren er on
derhuidse bloedingen. Het is mogelijk dat 
de twee andere dieren liehtere symptomen 
van de ziekte vertoonden. Dit werd eehter 
niet nagegaan. 

DISKUSSIE 
'Gas bubble disease' is vooral gevreesd in 
viskwekerijen waar hij een hoge vissterfte 
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kan veroorzaken (KULSHRESTHA & 

MANDAL, 1982). Bij amfibieen in hun 
natuurlijke milieu is de ziekte nooit be
schreven. 
COLT et ai ( 1984) veroorzaakten experi
menteel gasbellenziekte in klauwkikkers 
(Xenopus laevis) door de dieren in water te 
plaatsen dat oververzadigd was met gas. 
Oververzadiging treedt op wanneer de 
totale hoeveelheid opgelost gas in die 
vloeistof groter is dan normaal bij die 
luchtdruk en die temperatuur. Hoe groter 
de oververzadiging, hoe vlugger de kik
kers de ziektesymptomen vertoonden. 
Berst verloren de dieren bet vermogen 
voedsel te lokaiiseren en op te nemen. 
Daama ontstonden er kleine gasbellen in 
de zwemvliezen, gevolgd door bloeduit
stortingen in de poten en aan de buikzijde. 
Tenslotte konden de dieren niet meer 
onder water blijven en dreven ze aan de 
oppervlakte. Genezing trad op wanneer de 
dieren teruggebracht werden in water met 
een natuurlijke konsentratie aan opgelost 
gas. Maar aileen indien er nog geen 
gasbelletjes in de bloedvaten gevormd 
waren, hetgeen dodelijk was. 
In de natuur kan oververzadiging van 
water met Iucht respektievelijk zuurstof 
voorkomen door: 1) Verhoogd kontakt van 
bet water met Iucht (b. v. in stroomversnel
lingen en watervailen); 2) Opbloei van 
aigen (vnl. fytoplankton) die, zoais aile 
chlorofylhoudende planten, zuurstof pro
duceren. Indien dit gebeurt in kombinatie 
met een verhoogde temperatuur en licht
intensiteit, verandert de verhouding zuur
stof/stikstof in bet water, hetgeen o.a. 
voor sommige vissoorten dodelijk is 
(NEBEKER et al, 1979). Ook zal door het 
verbruik van C02 uit bet water, de pH 
waarschijnlijk stijgen. Ik heb de zuurgraad 
echter niet gemeten zodat ik niet weet of 
een eventuele verhoging enige invloed op 
de ziekte uitoefent. In de door mij geraad
pleegde literatuur wordt er met geen enkel 
woord gerept over een invloed van de pH. 
In net door mij beschreven geval vermoed 

ik dat door bet uitvailen van bet filter
systeem bet water vervuilde door de uit
scheidingsprodukten van de axolotls. Ik 
veronderstel dat de daarop volgende op
bloei van fytoplankton een oververzadi
ging aan zuurstof in bet water veroor
zaakte met daarop volgend gasbellen
ziekte bij de axolotls. Bij de ontdekking 
van bet zieke dier was er waarschijnlijk 
reeds vorming van gasbellen in de bloed
vaten, hetgeen dodelijk was. 

GAS BUBBLE DISEASE IN AMBYSTOMA 
MEXJCANUM 
A case of gas bubble disease in a neotenic female 
axolotl (Ambystoma mexicanum) was suspected. 
CliniCal signs consisted of accumulation of gas and 
hemorrhagic areas under the skin. The sick animal 
was floating upside down at the water surface. Death 
probably resulted from gas bubbles within the vas
cular system. 
The author assumes that the illness was caused by 
oxygen supersaturation of the water, due to a 
phytoplankton bloom following accumulation of 
excretion products after a breakdown of the filter 
system. Although the pH was not measured, it is 
believed that it had increased due to the consumption 
of C02 by the algae. This could also have played a 
negative role. 
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Enige observaties aan vuursalamanders in een 
buitenterrarium 
Tijdens het jarenlang verzorgen van via de 
handel verk.regen en waarschijnlijk uit 
noord Spanje afkomstige vuursalamanders 
(Salamandra salamandra) heb ik enige 
observaties kunnen doen betreffende hun 
activiteiten in relatie tot het jaargetijde en 
de omgevingstemperatuur. 
Toen dat destijds nog was toegestaan heb 
ik diverse vuursalamanders en hun nage
slacht lange tijd verzorgd. Zomer en 
winter verbleven ze in een tot buiten
terrarium getransformeerde oude zandbak 
(2xl,5x0,7 m). De dieren waren geduren
de vrijwel de gehele zomer onvindbaar. 
Zelfs op regenachtige nachten met on weer 
('Salarnanderwetter') lieten ze zich slechts 
sporadisch zien. Naarmate de herfst vor
derde nam de nachtelijke activiteit van de 
vuursalamanders aanmerkelijk toe, hoe
wei de temperatuur vaak minder dan 8°C 
bedroeg. Deze levenswijze duurde zolang 
het niet vroor, de hele winter voort. Een 
echte winterslaap werd eigenlijk niet ge
houden. Wanneer de vorst intrad en de 
tevens aanwezige bruine ki.kkers en ge
wone padden in een duidelijke winterslaap 
verkeerden, bleken de vuursalamanders 
nog 'wakker' te zijn en met vluchtpo
gingen op een storing te reageren. Vooral 

tijdens kille regenachtige nachten (4°C-
80C) werden de: dieren regelmatig gesig
naleerd. 
Min of meer parallel aan hun akti viteit liep 
de voedselopname. Wanneer ik in de 
zomer toevallig een vuursalamander vond 
en deze als maaltijd een regenworm of 
naaktslak voorzette liet hij de prooi dik
wijls ongemoeid. In de herfst en winter 
daarentegen werden aangeboden prooi
dieren, vooral naaktslakken, met gretig
heid verorberd. De laagste temperatuur 
waarbij ik een vuursalamander een prooi 
zag grijpen was 5°C. Een en ander ve.rliep 
overigens wei vrij traag. Gedurende de 
gehele winter zagen de vuursalamanders 
er weldoorvoed uit. Tussen de vele 
bladeren, bedoeld om de bodem vorstvrij 
te houden, waren altijd rijkelijk voedsel
dieren zoals regenwormen, naaktslakken 
en pissebedden aanwezig. 
De in onze streken. inheemse vuursala
mander leidt een verborgen Ieven. In 
vochtige nachten en overdag na fikse 
regen- of onweersbuien komen ze te voor
schijn op zoek naar prooi. De paring vindt 
plaats in de herfst en het volgende voorjaar 
worden de larven afgezet. Overwinterd 
wordt op beschutte plaatsen, vaak met 
meerdere exemplaren te zamen. 
Zowel FREYTAG ( 1955) als GERATS ( 1981) 
maken melding van bij vrij lage om
gevingstemperatuur nog actieve vuursala
manders. Ze zijn zelfs kruipend over de 
sneeuw waargenomen. Het gedrag van 
mijn eigen vuursalamanders is misschien 
als volgt te verklaren: in Spanje houden 
vuursalamanders gedurende de hete en 
droge zomers een zomerrust om pas in de 
koelere herfst weer actief te worden. 
Hoewel de relatief vochtige en gematigde 
Nederlandse zomers voor Spaanse vuur-
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salamanders ogenschijnl ijk geen reden 
vormen om een zomerrust te houden lijkt 
het erop dat deze eeuwenlang ingewor
telde cyclus ook na jarenlang verblijf in 
onze gematigde streken (zelfs bij het 
nageslacht) niet verandert . Voomoemde 
Jevenswijze lijkt eerder seizoens- dan 
temperatuurgebonden te zijn, waarbij op
valt dat de vuursalamand~rs nog bij zeer 
lage temperaturen actief zijn en hierin 
zelfs de bruine kikker lijken te overtreffen, 
die in dit opzicht toch een reputatie hoog te 
houden heeft. 
De vuursalamander is dus niet zozeer 
'vuurvast ', als de oude volkssagen ons 
vertellen, maar vooral relatief goed tegen 
koude bestand . 

SOME NOTES ON SALAM ANORA SALAMANDRA 
The a uthor describes the behaviour of several 
presumably from Spain originating specima of 
Sa/amandra sa/amandra. They continued to aesti
vate in the relatively cool Dutch summers as they 
were used to do in the dry and hot Spanish one's. The 
animals showed an increased activity in the autumn, 
which persisted during tl>e winter as long as the 
temperature remained above the freezing point. So 
the animals keep their orig inal activity cycle when 
brought into another climate and prove to be rather 
resistent to low temperatures. 
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Een Moorse wormhagedis (Blanus cinereus) na 
bijna twaalf jaar teruggevonden 

In jaargang 32 van Lacerta schreef ik hoe 
in de zomer van 197 1 door mij drie Blanus 
cinereus uit Spanje werden meegenomen 
(LANGERWERF, 1974). In 197 1 waren de 
dieren aJ volwassen en werden wegens 

onderl inge agressiviteit al in het zelfde jaar 
van elkaar gescheiden gehouden. In de 
zomer van 1973 ontsnapte een van die 
gei·soleerde exemplaren uit zijn kleine ter
rarium, dat weer in een kas van 50 m2 

stond. Hier had ik het dier niet meer terug
gezien. De Blanus werd na drie jaar ver
dwijning als verloren beschouwd. In de 
zomer van 1976 kwamen daarom in de kas 
de eerste vier volwassen parelhagedissen 
(Lacerta lepida). Sinds 1978 leefden in 
deze kas voortdurend tien tot vijftien 
parelhagedissen en Marokkaanse parel
hagedissen (Lacerta /epida pater). Verder 
nog ongeveer vijf volwassen reuzen
smaragdhagedissen (Lacerta trilineata) en 
drie volwassen scheltopusiks (Ophisaurus 
apodus). Dus men zou kunnen zeggen dat 
er voortdurend een twintig tal geduchte 
predatoren aanwezig waren op die 50m2 . 

Toen ik op II mei 1985 het dier bij toeval 
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in een stukje vochtige losse grond van de 
kas terugvond, was mijn verbazing enorm. 
Het inmiddels 21 ,5 em lange dier vond ik 
bij het graven met mijn hand en het zag er 
gaaf uit zonder een enkele beetwond. 
Omdat het dier voor zijn ontsnapping in 
1973 geisoleerd leefde, moet het hetzelfde 
exemplaar zijn. Als ik aanneem, dat de 
hagedis in 1971 al minstens twee jaar oud 
was, schat ik de leeftijd van dit kleine 
hagedisje op minstens 16 jaar. Omdat het 
diertje minstens zeven jaar samenwoonde 
met een twintigtal grote hagedissen moet 
ik concluderen, dat de parelhagedissen in 
mijn kas niet als predator voor de Blanus te 
beschouwen zijn. Hij komt overdag ook 
niet boven de grond. 
De kas is onverwarmd en in verschillende 
winters was de bovenlaag van de grond 
bevroren. Als voedsel komen in de kas 

BOEKBESPREKING 
DIE SCHILDKROTEN DER WELT 
Frits Jurgen Obst, 1985 

Obst is een naam, die a1 verscheen als medewerker bij 
andere boeken over herpetologie zoals: Mit gespal
tener Zunge (1981) en Lexikon der Terraristik 
(1984). 
Deze keer schreef hij een boek over schildpadden, 
zijn meest geliefde diergroep. Het boek is daarom 
met veel liefde geschreven en een genot om in te 
lezen. Hij neemt vooral stelling als beschermer van 
deze verdwijnende groep. Daarom wordt na het 
voorwoord en een groot aantal foto's a1 direct een 
hoofdstuk gewijd aan de bedreiging van vele 
schildpaddensoorten en aan de bescherming. Oat 

aileen meelmotlarven, meelwormen en nu 
en dan kleine zwarte mieren voor. Voor 
regenwormen is het te droog. De worm
hagedis is kennelijk in al die jaren ook niet 
terechtgekomen in de vijver met grote 
waterschildpadden in de kas of in de 
plastic voerbak waaruit de parelhagedis
sen grote krekels en. reuzenmeelwormen 
eten. · 

BLANUS CINEREUS BACK .AFfER ALMOST 
TWELVE YEARS.A Blanus cinereus lived in a 
glasshouse of 50m2 since 1973. Since 1978 over ten 
LAcerta lepida, five Lacerta trilineata and three 
Ophisaurus apodus lived in the same glasshouse. 
In may 1985 it was seen again without any signs of 
bites. 
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Obst vroeger ook kunstgeschiedenis gestudeerd heeft 
is in dit boek te merken aan twee kultuurhistorische 
exkursies, die samen meer dan dertig bladzijden in 
beslag nemen. Dit is misschien een beetje teveel voor 
de meeste schildpaddenliefhebers. Daarentegen 
worden veel bladzijden besteed aan leefgebieden en 
levenswijze van schildpadden, voor liefhebbers goed 
bruikbaar. Een boofdstuk over het houden in tenaria 
ontbreekt. Het boek heeft immers niet bet houden van 
schildpadden als uitgangspunt. Het is geschreven 
voor iedereen die interesse heeft in reptielen en in 
schildpadden in bet bijzonder. 
Ik weet de prijs niet, maar verwacht dat het boek niet 
duur zal zijn als ik het vergelijk met de twee 
hierboven genoemde boeken. Bert Langerwerf 


