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Gastrotheca riobambae, de buidelkikker, 
in het terrarium 

IN LEIDING 
Sinds in het midden van de vorige eeuw 
buidelkikkers uit het Zuidamerikaanse 
Andes-gebergte voor het eerst werden be
schreven bestaat er verwarring over de 
naamgeving . Aanvankelijk werd het etiket 
Gastrorheca marsupiara gehangen aan 

exemplaren uit zowel Ecuador als Peru , 
iets wat heden ten dage nog steeds veel
vuldig gebeurt. Er zijn inmiddels redenen 
om aan te nemen dat het hier om verschil
lende soorten gaat. In 1972 hebben 
DUELLMAN & FR1TIS voorgesteld voor 
dieren llit Peru de naam G. marsup ia/a te 
handhaven, terwijl voor de Equatoriaanse 
vormen de naam Gastrotheca riobambae 
beschikbaar is, naar het holotype uit 
Riobamba, Ecuador, dat in 19 13 als Hyla 
riobambae beschreven is. Hoewel er een 
grate variabiliteit in kleur en tekening 
binnen en tussen de populaties van G. 
riobambae optreedt, worden tot nader 
order al deze dieren tot een soort gerekend. 
De dieren die hier te Iande in de handel 
aangeboden worden, zijn vrijwel aile af
komstig uit Ecuador en behoren dus tot de 
soort G. riobambae. De naam G. 
marsupia/a is echter zodanig ingeburgerd 
dat deze meestaJ nog gebruikt wordt. 



G. riobambae, 
vrouwtje. 

G. riobambae, 
zwanger vrouwtje. 

Dit verhaal beschrijft het houden en 
kweken van G. riobambae in het terra
rium. 

BESCHRIJYfNG 
Yoor gedetailleerde kenmerken en voor de 
exacte verschillen tussen G. riobambae en 
G. marsupiata raadplege men de artikelen 

van DUELLMAN & FRITIS ( 1972) en 
DUELLMAN (1974). De belangrijkste 
punten daaruit zijn: G. riobambae is een 
stevige kikker met een kop-romp lengte 
van 42-55 mm voor de mannen en 47-63 
mm voor de vrouwen. De rugkleur is 
groen of bruin met of zonder donkere 
vlekken die (indien aanwezig) doorgaans 
langwerpig en gepaard zijn. De kleur en 
tekening zijn binnen de soort uiterst 
variabel maar onathankelijk van het ge
slacht. De rugvlekken bij groene exem
plaren zijn meestal donkerder groen, maar 
soms ook bruin. Bij kikkers met een bruine 
grondkleur treedt een analoge variatie op. 
Ook kunnen de vlekken meerkleurig zijn 
en soms worden ze omgeven door een 
cn!mekleurige rand. De vlekken bestaan 
gewoonlijk uit twee brede onregelmatige 
strepen die vanaf de ogen naar achteren 
over de rug lopen. Bij sommige exem
plaren zijn de strepen onderbroken tot rijen 
vlekken, bij andere zijn ze zo breed dar ze 
het grootste dee) van de rug bedekken. Er 
is n66it een vlek die de beide oogkassen 
verbindt (Het belangrijkste verschil met 
G. marsupiata, waarbij de oogkassen wei 



Boven en onder, 
jongen uit 
het 'bruine' nest, 
een maand aan land. 

verbonden worden door een streep- ofT
vormige vlek, die niet verbonden is met 
lengtestrepen of vlekken). 
De flanken en poten vertonen een nog 
grotere variabiliteit in kleur en tekening 
met als ex tra nog de kleuren blauw en 
grijs. 
De geslachten zijn (op Iatere Ieeftijd) te 
ondersche iden door de buidel, die de hele 
rugzijde van vrouwelijke exemplaren in
neemt en waarvan de opening zich aan de 
achterzijde boven de anus bevindt. 

twee bruine mannen. Zoals eerder opge
merkt is het verschil in grondkleur geen 
geslachtskenmerk maar toeval. De beide 
mannen (kop-romp lengte 48 en 50 mm) 
vertonen de klassieke G. riobambae 
tekening: de twee evenwijdige, langge
rekte, grillig gevormde, donkere vlekken 
op de rug en de talrijke donkere en creme
kleurige vlekken op de flanken, hier en 
daar met wat blauw. Behalve anders ge
kleurd dan de mannen zijn de drie vrouwen 
ook verschillend getekend. Bij vrouwtje 
een (63 mm) zijn van de grote langgerekte 
rugtekening slechts de contouren overge
bleven, zodat er zich uitsluitend een paar 
dunne zwarte lijntjes in de lengterichting 
over de rug kronkelen. De groene rugkleur 
gaat via slechts een geringe flankstippe
ling over in de beige buikkleur. Vrouwtje 
twee (52 mm) heeft een effen groene rug 
en opvallend zwart/creme geblokte flan
ken. Vrouwtje drie (53 mm) is vrijwel 
geheel effen: de groene rug gaat via een 
bruinige tint op de flanken over in een 
cremekleurige buik. 
Aile dieren werden uit de handel betrok
ken en zijn zeer waarschijnl ijk wildvang. 

HUISVESTING 
EIGEN DIEREN Het vijftal woont in een volg lazen bak van 
De hoofdrolspelers van dit verhaal zijn vij f 55x I 07x 152 em (bxlxh). Voor de venti
buidelkikkers, drie groene vrouwen en Iatie is het grootste gedeelte van de hoven

kant van horregaas voorzien en in een van 
de zijwanden bevindt zich een met gaas 
afgesloten opening. Het grootste deel van 
de voorkant is als een dubbele schuifruit 
uitgevoerd. De bak is zeer dicht beplant en 
van schors en takken voorzien. Het geheel 
wordt verlicht met twee TL-buizen. Het 
Iicht komt van boven zodat het op de 
bodem vrij duister is. De lampen branden 
ca. 13 uur per etmaal. De bak staat in een 
goed verlicht vertrek (niet in het d irekte 
zonlicht) zodat in de zomer de dag Ianger 
dan 13 uur duurt en bovendien de scheme
ringen nadrukkelijker zijn . 
In de bodem (potgrond) is een betrekkelijk 
kleine vijver aangebracht: een kunststof 
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bak met een diameter van ± 30 em en een 
diepte van ± 6 em, gevuld met kraan
water. Er zijn een aantal grate keien in het 
water gestapeld. ledere ochtend wordt het 
terrarium met regenwater besproeid. Be
halve de smoorspoelen van de TL-lampen, 
die onder tegen de bodemplaat zijn aange
bracht is er geen verwarming, zodat er een 
vrij gelijkmatige kamertemperatuur 
heerst, dus 16-I 8°C zelden oplopend tot 
hoger dan 22°C. Vlak onder de TL-buizen 
is het overdag een aantal graden warmer. 

GEDRAG EN VERZORGING 
De buidelkikker is een uitgesproken nacht
dier. Slechts in uitzonderingsgevallen is er 
overdag aktiviteit te bespeuren. Ondanks 
het feit dat ze in hun natuurlijke biotoop tot 
op grote hoogte (wel4000 m) worden aan
getroffen, waar het bitter koud kan zijn 
(eigen waameming), zoeken de dieren in 
het terrarium bij voorkeur de warmere 
delen op. Vaak wordt er op of achter 
schors gerust maar ook bromeliakokers 
(oak die op de grond) zijn favoriet. Zelden 
worden de dieren op de grond aangetroffen 
en ook in het water komen ze hoegenaamd 
niet behalve voor voortplantingsaktivitei-

ten. Overdag slapen ze, 's nachts zijn ze 
zeer aktief (toch merkwaardig gezien de 
extreme kou in de Andes waarbij het 's 
nachts gemakkelijk kan vriezen) . Dan be
strijken ze een tamelijk groot gebied om te 
fourageren . Daarbij wordt er weinig ge
sprongen , hoofdzakelijk gelopen met de 
pad-achtige, korte paten. Ze !open vrijwel 
niet tegen het g las, maar op de takken en in 
struikgewas kunnen ze goed uit de voeten. 
De mannen produceren vooral in de 
avondschemering en 's nachts een krachtig 
staccato geluid vooraf gegaan door een 
paar maten raspend gekwaak. Opmerke
lijk is het dat er ook op geluiden van 
buitenaf gereageerd wordt. Muziek (welk 
genre favoriet is kon nog niet worden 
vastgesteld) en een stofzuiger worden 
vaak beantwoord met een kwaakconcert , 
in periodes van verhoogde kwaakaktiviteit 
(paart ijd ?) soms zelfs overdag. 
Als voedsel wordt het gebruikelijke assor
timent aan levende have aangeboden en 
gekonsumeerd, ook pissebedden en 
andere minder gangbare zaken worden 
gretig geaccepteerd. De eetlust is bij 
vlagen enorm, wat weerspiegeld wordt in 
de groeisnelheid . 
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VOORTPLANTING 
Hoewel er wei enige golfbeweging in de 
kwaakaktiviteiten valt waar te nemen, is 
het een zodanig vaak voorkomend gebeu
ren dat de relatie tot de daadwerkelijke 
voortplanting niet te leggen is. Ondanks 
vee! observeren is een eigenlijke amplexus 
en paring nooit waargenomen. We moeten 
het dus doen met de beschrijving in de 
literatuur (bijv. GRZIMEK, 1973) van de 
paring bij G. marsupiata. Het ligt voor de 
hand dat ongeveer hetzelfde geldt voor 
G. riobambae. 
Volgens deze beschrijving zou het man
netje sperma in de buidel deponeren waar
na het vrouwtje de eieren met haar achter
poten, al dan niet met behulp van het 
mannetje, in de buidel werkt. Aileen dit 
laatste dee! is een paar keer waargenomen: 
Aileen het vrouwje schuift met de achter
poten de witte bolletjes de buidelopening 
in. Daarbij gaan er nogal wat eieren ver
loren , soms zelfs allemaal (eenmaal volg
de er geen 'zwangerschap') . 
Vanaf deze bevruchting duurt het nog een 
maand of twee tot de eigenlijke geboorte. 
In die tijd neemt de rug van het vrouwtje 
een frambozenvorm aan . De uiteindelijke 

geboorte vindt 's nachts plaats en is 
ondanks wachtsessies nooit waargeno
men. In drie ' legsels ' (van twee vrouwtjes) 
werden 148, 137 en 132 larven geprodu
ceerd . Twee keer werden die in een nacht 
afgezet, in het derde geval in drie nachten 
in porties. Steeds kwamen de jongen in de 
vijver terecht, een daarnaast staande met 
water gevulde Aechmea-koker werd niet 
gebruikt. De larven meten aanvankelijk 
15-18 rnm. Ze werden steeds overgebracht 
naar een grote bak met kraanwater (ca. 8 
liter) . Experimenten met regenwater en 
waterplanten hadden geen of geen aan
zienlijk groeivertragend effekt en werden 
sindsdien achterwege gelaten. De bak 
wordt zodanig geplaatst dat het water op ca 
18° blijft (liever lager dan hoger). De 
larven worden uitsluitend gevoerd met ge
droogd siervissenvoer; het goedkoopste 
merk dat er te krijgen is, in de grootste 
verpakking. Soms wordt een beetje gist
vlokken toegevoegd maar die vertroebelen 
het water wei zeer snel. Dit alles naar 
aanleiding van een artikel van CLAESSEN 

( 1977) van wie ook de tip werd over
genomen om 0, I% (zee)zout aan het water 
toe te voegen . Desondanks moet het water 
veelvuldig ververst worden . Een keer is 
waargenomen dat een moeder een paar 
dagen na de bevaHing de buidel schoon
maakte. Gezeten in de vijver werd met de 
achterpoten de inhoud grondig geschrobd, 
waarbij de huid de indruk van een slobber
trui maakte. 

ONTWIKKELING VAN DE LARVEN 
In het boven beschreven systeem verloopt 
de ontwikkeling voorspoedig, maar de 
snelheid is zeer afhankelijk van de tem
peratuur. Een enkele graad scheelt al 
dagen. Na 16-20 dagen, als de grootste 
larven een totale lengte van ca. 50 mm 
hebben, verschijnen de eerste achterpoten. 
Na 32 tot 40 dagen de eerste voorpoot, 
steeds eerst links. Na 38 tot 48 dagen gaan 
dan de eerste aan land, nog met een tlinke 
staart . Het is opvallend dat niet zonder 
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meer de g rootste dieren (deze halen dan 
een totale lengte van wei 7 em) het eerst 
aan de beurt zijn . De periode van aan land 
ga.an is zeer w isselend: het kan wei tot dag 
75 duren voor de laatste de vaste grond 
verkiest. In aile drie de nesten doorstond 
ca. 90% van de dieren het larvestadium . 
De pas gemetamorfoseerde dieren werden 
overgebracht naar een bak van 60x35x35 
em met een kle in vijvertje van I 0 em in 
doorsnede, enkele centimeters diep, met 
een bodem van zand , stenen en takken en 
een kunstscho rs achte rwand. Bovendien 
zijn een paar plastic (hygiene) planten 
ingegraven. Het geheel wordt verlicht met 
enke le larnpjes, geschakeld via een klok. 

Alles staat weer bij 18-20°C. De dieren 
verbergen zich aanvankelijk onder stenen. 
Er wordt dan ook niet gegeten. De staart 
wordt eerst geresorbeerd, dan pas worden 
de aangeboden fruitvliegen, krekeltjes, 
pissebedden, bladluizen etc. genuttigd . 
Na ruim een week komen de dieren gelei-

. delijk tevoorschijn en zoeken dan ook de 
hogere delen van de bak op. De totale 
lengte van de die ren is dan 20 mm. Over de 
kleur en tekening, die al in de loop van het 
larvale stadium zichtbaar beginnen te 
worden , zijn een paar opvallende feiten te 
vem1elden: Binnen een nest hebben aile 
individuen dezelfde grondkleur. Een nest 
bruin (aanvankelijk tamelijk Iicht , lang
zamerhand wat do nkerder wordend), twee 
nesten groen. Aile indi viduen uit het 
' bruine · nest zijn getekend, zijn ko rtom 
een evenbeeld van hun vader. Aile dieren 
uit nest twee en drie zijn zwak getekend of 
effen. Maar allemaal hebben ze de don
kere bijna zwarte tlanken met Iichte vlek
ken , ze lijken dus sprekend op hun moeder 
(dezelfde voor beide nesten). Er is dus nie t 
een eenvoudige gene tische re latie aan te 
geven war betre ft kleur en tekening. In de 
loop van de ontwikkeling gedurende de 
eerste maanden verandert er wei iets in de 
tekening (wordt i.h. a . vager) en de kleur 
(er ko mt wat groenigs resp. bruinigs bij). 
He t lijkt e rop dat de g roene die ren sterker 
naar bruin verkleuren dan andersom. 

VERDERE ONTWIKKELING 
Het opkweken van de miniatuurkikkertjcs 
is he t grootste probleem gebleken. Een 
nest, het bruine, dat in het voorjaar/zomer 
gebo ren is en met een gcmatigde snelhe id 
(want niet te wann) gcmctamo rfoseerd is, 
ged roeg zich aanvanke lijk probleemloos: 
reusachtige groeisne lhc id en eetlust. Toch 
zijn e r in de loop van de daarop volgende 
w inte r vrij veel diercn uitgcvallen. Zouden 
de winte rse huiskameromstandigheden 
o ndanks allerle i voo rzicningen toch tc 
zwaar z ijn voor jo nge dic ren? De vijfo ude 
die ren hadden geen cnkel probleem en 
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zorgden zelfs in die winter weer voor 
nageslacht. Oat groene nest had het toen 
wei erg moeilijk: het merendeel is over
leden in de eerste weken na het aan land 
gaan (vgl. ENSINCK, 1974). De oorzaken 
zijn mogelijk weer dezelfde als bij het 
eerste nest. De gevarieerdheid van voedsel 
is voor insekteneters altijd al een probleem 
in de winter. Bovendien is de metamorfose 
waarschijnlijk te snel gegaan (bij ca. 20°C 
en daardoor vele dagen sneller). De net 
aan land gegane dieren oogden onmiddel
lijk zwakker. Het zorgvuldig 'gerekte' 
derde (groene) nest ziet er voorlopig beter 
uit. De groei van de dieren is zeer 
sprongsgewijs (ook bij de oude dieren 
trouwens) net als de gedragingen. Soms 
zijn de dieren weken , misschien wei 
maanden, uit het zicht, dan weer zijn ze 
voortdurend in beeld. Na een jaar is 
geslachtsrijpheid nog niet merkbaar: er 
wordt niet gekwaakt door de mannelijke 
dieren die toch al min of meer een vol
wassen grootte hebben bereikt; bij de 
vrouwtjes worden al wei buidels zicht
baar. 

SAMENV A ITING 
Gastrotheca riobambae blijkt onder een
voudige huiskameromstandigheden goed 
te houden te zijn. Hoewel dit verhaal niet 
de pretentie heeft wetenschappelijk uit
gebalanceerde kweekomstandigheden aan 
te geven, wordt toch een hoeveelheid 

waamemingen beschreven met betrekking 
tot de voortplanting van de dieren. Regel
matige paringen en andere voortplantings
rituelen lijken geen speciale voorzorgen te 
vragen. AI blijft het merkwaardig dat er 
soms wei erg slordig met de eieren om
gesprongen wordt. Ook de ontwikkeling 
en het uitkomen van de eieren in het moe
derdier en het ter wereld brengen van de 
larven gaat als vanzelf. In overeenstem
ming met de waarnemingen van CLAESSEN 

( 1977) blijkt gedroogd siervissenvoer een 
prima groei en een hoog percentage door 
de metamorfose komende kikkers tot ge
volg te hebben. Een extra voordeel is de 
betrekkelijk geringe troebeling van het 
water. In hoeverre de 0, I% zeezout daar
toe bijdraagt is niet duidelijk, het is in 
ieder gevaJ niet schadelijk. Het is in ieder 
geval van groot belang de temperatuur 
tijdens de metamorfose gematigd te hou
den, daarbij speelt een enkele graad al een 
rol. Na de metamorfose lijkt het verstandig 
de temperatuur en vochtigheid niet te sterk 
te Iaten schomrnelen en een g rote variatie 
in voedseldieren aan te bieden. 

GASTROTHECA RlOBAMBAE. IN THE 
TERRARIUM 
The keeping in captivity of the marsupial frog, Gas
trotlzeca riobambae, is described . The species has no 
extreme e nvironmenlal demands. The most impor
lanl parameter detennining the succes of repro
duction seems to be a moderate temper.uure during 
metamorphosis . 
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Herpetologische waamemingen in 
Costa Rica 14. Opmerkingen voor de terra
riumpraktijk, rektifikaties en literatuur 

INLEIDING 
Dit is het laatste artikel in deze serie. 
Hierin willen wij een aantal opmerkingen 
maken die voor het houden van dieren in 
een terrarium van belang kunnen zijn. 
Hoewel de waamemingen waaruit de op
merkingen voortkomen, gebaseerd zijn op 
Costaricaanse situaties en dieren, hebben 
we het idee dat ze ook voor niet Costari
caanse situaties van belang kunnen zijn. 
Verder is ons van verscheidene kanten 
medegedeeld dat een aantal van ooze 
detenninaties niet korrekt waren. We rek
tificeren die determinaties hier. 

SAMENLEVEN VAN SOORTEN 
In een aantal gevallen hebben we soorten 
met een overeenkomstige levenswijze 
naast elkaar in hun natuurlijke biotoop 
gevonden. Het betrof soms nauw verwante 
soorten. Voorbeelden hiervan waren de 
gifkikkers bij Palmar Norte (Dendrobates 
auratus, D. granuliferus en Phyllobates 
vittatus), de stekelleguanen bij Santa Rosa 
(Sceloporus variolosus enS. squamosus) 
en verschillende Anolis-soorten op diverse 
plaatsen. Ook van Hyla en Smilisca 
hebben we exemplaren van verschillende 
soorten door elkaar gevonden. Hier heb
ben we echter slechts op een fraktie van de 
vindplaatsen het gedrag kunnen waar
nemen. 
De verleiding is groot te denken dat twee 
soorten die in de natuur zo op elkaars lip 
zitten, elkaar in het terrarium ook wei 
zullen verdragen. Als onder verdragen 
wordt verstaan dat de dieren elkaar niet het 
hele terrarium doorjagen dan is dat heel 
goed mogelijk. De praktijk leert echter dat 
bet houden van twee verwante soorten in 
een bak - sowieso bet houden van verschil-

lende soorten samen - een zodanige versto
ring oplevert dat de voortplanting geremd 
wordt en in emstige gevallen een of meer 
soorten zich niet kunnen handhaven en 
sterven aan wat we 'stress' zouden willen 
noemen. 
De voor de hand liggende verklaring voor 
dit verschijnsel is het verschil in ruimte. 
Niemand kan ontkennen dat de beperkin
gen in de natuur altijd minder zijn dan in 
een terrarium. De dieren kunnen, hoe 
hoog de dichtheid per vierkante meter ook 
is, elkaar altijd ontwijken. 
Een andere, misschien net zo belangrijke 
faktor is, wat we willen noemen het ver
delen der 'bronnen' (Engels: resource 
partitioning). In de natuur kunnen de indi
viduen van de soorten elkaar misschien 
ontwijken, de populaties kunnen dat niet. 
Zodoende zullen die soorten hun bronnen 
(van voedsel, water en energie) onderling 
zo moeten verdelen dat ze elkaar zo min 
mogelijk in de weg zitten. Oat kan heel 
grof, soms ook heel subtiel. Het kan bij
voorbeeld zo zijn dat twee soorten naast 
elkaar lijken te Ieven, maar dat in werke
lijkheid er een onzichtbare lijn op een 
boomstam lijkt getrokken waar de ene 
soort niet hoven, en de andere niet onder 
komt. Of er blijken kleine verschillen in 
het dieet te zijn, waardoorde soorten naast 
elkaar kunnen blijven bestaan. 
In de terrariumpraktijk zijn deze subtiele 
verschillen niet aan te brengen en zal een 
soort een andere als het ware verdringen. 

SEIZOENEN 
In eerdere afleveringen hebben we al ge
wezen op het feit dater ook in het tropische 
regenwoud van Costa Rica wei degelijk 
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seizoenen zijn te onderscbeiden, ook al 
zijn die niet scberp te scbeiden zoals in ons 
klimaat. Het uit zicb in ieder geval in pe
rioden waarin kikkers zicb voortplanten, 
maar ook in bloeiseizoenen van planten, 
jaargetijden met extra veel insekten van 
een bepaalde soort enzovoorts. Het is 
moeilijk te scbatten in boeverre die wis
selende seizoenen van belang zijn voor de 
voortplanting van reptielen. Voor amfi
bieen lijkt bet belang van bet seizoen 
duidelijk. Het is daarbij opvallend dat die 
soorten die niet van seizoengebonden 
water ( dus tijdeiijke poeien of restpoeien 
van riviertjes) athankelijk zijn, zoais 
Dendrobates- en Phyllobates-soorten aan
zienlijk meer in gevangenscbap gekweekt 
worden dan de soorten die wei een sei
zoengebonden voortplantingstijd bebben. 
Voor reptielen kan een seizoenswisseling 
een voortplantingsprikkel zijn. Dit is met 
name vastgesteid bij bagedissesoorten van 
Caribiscbe eiianden met een duidelijke 
droge tijd. Omdat ook in bet regenwoud de 
seizoenwisseling bet begin is van een 
periode met gewijzigde omstandigbeden 
ten opzichte van de voorgaande tijd, lijkt 
ons dat die seizoenwisseling ook van be
lang kan zijn voor regenwoudbewonende 
reptielen. In de praktijk is bet piotseling en 
voor Iangere tijd opvoeren van de lucht
vocbtigbeid of juist het tegenovergestelde 
wellicht net de prikkel die een paartje doet 
overgaan tot voortplanting. Voor wie al 
jaren zonder succes oerwoudhagedissen 
boudt, is het wellicht te proberen. 

strijden misvatting over de temperaturen 
en de vochtigheid in het bos. De tempera
tuur is er niet overal gelijk, op bepaaide 
plaatsen is bet verschii tussen de dag- en 
nachttemperatuur wei degelijk zeer groot, 
de luchtvochtigheid is niet overai bijna 
I 00% en de ondergrond is plaatselijk kurk
droog. Vergelijken we de situatie aan de 
stenige oever van een rivier, tussen de 
plankwortels van een woudreus en de tak
ken van diezelfde boom, dan vinden we 
drie zeer verschillende mikroklimaten. 
De beroemde konstante temperatuur en 
vochtigheid gaat wei op voor de situatie 
tussen de wortels van een woudreus. Daar 
komt vrijwei geen zon, er is ook nauwe
Iijks uitstraling gedurende de nacht en de 
luchtvochtigheid wordt vastgehouden 
door het biaderdak en ook nog in stand 
gehouden door de vochtigheid tussen de 
humus van de bodem. Tussen de takken 
ecbter kan gedurende de dag de zon scbij
nen. Er kan zelfs een beetje wind staan. 
Daardoor kan de ondergrond (de takken en 
bladeren) droog worden en de lucht
vocbtigbeid sterk afnemen. Omdat de zoo 
ook zijn verwarmende werk kan doen 
wordt het er ook warm. De warmte en de 
droogte zijn daar echter niet zo extreem ais 
te verwachten is op de stenige droge oever 
van een rivier. Daar kan de zon vrijelijk 
branden. Er staat relatief weinig wind en 
de uitdroging wordt niet belemmerd door 
levende of dode bladeren. De stenen op 
zo'n rivieroever zijn soms te beet om aan 
te raken. 
De drie beschreven omstandigheden zijn 

MIKROKLIMAA T in een oerwoud op een tiental meters van 
Voor het in Ieven houden van een dier in elkaar aan te treffen. Grote dieren kunnen 
een terrarium is inzicbt in het mikrokli- zicb gemakkelijk van het ene naar het 
maat in de natuurlijke biotoop van het be- andere mikroklimaat verplaatsen. Een 
treffende dier meestal zeer belangrijk. Er groene leguaan kan zowel in de boom
zijn natuurlijk soorten met een zo grote toppen als op de rivieroever gezien 
tolerantie dat het mikroklimaat geen rol worden. Kleinere dieren doen dat minder 
meer lijkt te spelen, maar juist voor be- gemakkelijk maar ook op een nog kleinere 

· woners v.an tropische oerwouden en berg- schaal doen zicb verschillen voor. In de 
bossen is bet mikroklimaat erg belangrijk. koker van een bromelia zijn de omstandig
Om te beginnen is er een moeilijk te be- beden anders (koeler, vocbtiger) dan op de 
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uiterste punten van de bladeren. En in een 
koker van een levende bromelia is bet 
meestal weer vocbtiger en koeler dan in de 
koker van een dode bromelia ( opmerkelijk 
is, dat gekko's en anolissen zich graag in 
dode bromeliakokers schijnen op te 
bouden). 
Dit relaas is bedoeld als een pleidooi vom: 
bet scbeppen van zo veel mogelijk uiteen
lopende omstandigbeden binnen een ter
rarium wat betreft temperatuur en voch
tigheid. Een voorwaarde daarvoor is in de 
eerste plaats dat de terraria niet te klein 
worden gemaakt. Als er gewerkt wordt 
met een of meer warmtestralers is het 
mogelijk om een warmte- en vochtigheids
gradient te Iaten ontstaan. De seizoens
variatie met betrekking tot regenval zal 
ook zijn invloed hebben op de situatie in de 
mikroklimaten. Zo zal de droge bedding 
van de rivier niet meer droog zijn en niet 
meer worden opgewarmd door de zon als 
de regentijd is begonnen. Typische soar
ten van zulke droge rivierbeddingen en 
soortgelijke vindplaatsen, zoals Basiliscus 
vittatus en Ameiva quadrilineata, 
zullen duidelijker met die seizoensvariatie 
gekonfronteerd worden dan soorten die 
tussen de plankwortels van woudreuzen 
Ieven, zoals bijvoorbeeld Anolis huniilis. 

OVER VOEDSEL 
Het is moeilijk een uitspraak te doen over 
wat de dieren in de vrije natuur eten. In 
wetenscbappelijke publikaties is soms een 
lijst te vinden van wat er in de maag van 
een serie bagedissen of kikkers is gevon
den. Sympatbiekere onderzoekers maken 
gebruik van uitwerpselen en er zijn ook 
metboden om reptielen te Iaten braken. AI 
met al zeggen deze gegevens maar weinig 
over de voedselvoorkeur van de slacht
offers. Daarvoor is bet nodig naast een 
analyse van de maaginbouden ook een 
analyse van de omgeving te geven. Als in 
de maag van een hagedis vrijwel uitslui
tend mieren worden gevonden en ook in de 
struiken en tussen de bladeren in de om-

geving aileen maar mieren worden ge
vonden, kunnen we dan spreken van een 
gespecialiseerde miereneter? Maar ook 
gekombineerde analyses van maag en om
geving zijn slechts een momentopname. In 
de terrariumpraktijk blijft het aanbeve
lenswaardig om een zo groot mogelijke 
variatie aan insekten e.d. aan te bieden en 
niet te veel af te gaan op een gedokumen
teerde voorkeur die een soort zou verto
nen, al was bet aileen maar omdat ook 
dieren persoonlijke voorkeur kunnen ver
tonen. In de Costaricaanse bossen zijn 
mieren de meest opvallende insekten. Ze 
zijn overal aanwezig en vaak in zeer grote 
boeveelbeden. Tussen de bladeren op de 
bodem vinden we naast mieren een grote 
boeveelbeid kakkerlakken, krekels en 
muggen. Overdag vliegen er veel, meestal 
erg kleine, vliegen en muggen rood in het 
bos. 's Avonds -afgaande op wat we op 
lichtvallen en rood lampen vonden- vooral 
motten in allerlei formaten. Sprinkbanen 
zijn er vrij zeldzaam, maar zo gauw als er 
sprake is van graslanden (in bet noord
westen) zijn die zeer algemeen. Rupsen 
waren mogelijk te goed gekamoufleerd om 
door ons te worden gezien. Niettemin 
bebben we bet idee dat bet standaard ter
rariummenu van krekels, fruitvliegen, 
kamervliegen, wasmotten en sprinkhanen 
voor het grootste deel van de insekteneters 
voldoet. Natuurlijk op voorwaarde dater 
gezorgd wordt voor aanvulling van vita
minen en kalk. 

VERANTWOORD 
TERRARIUMHOUDEN 
We hebben ons de vraag gesteld of bet 
verantwoord is Costaricaanse reptielen en 
amfibieen in een terrarium te houden. Om 
te beginnen is dat afhankelijk van de soort 
en van de terrariumliefhebber in kwestie. 
Er zijn een aantal soorten die om uiteen
lopende redenen beter niet gei'mporteerd 
kunnen worden. Ten eerste de soorten die 
in hun voortbestaan bedreigd worden. 
Gelukkig zijn in Costa Rica die soorten 
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meestal bescbermd (Bufo periglenes) of 
bet gebied waarin zij Ieven is bescbermd. 
Neusticurus apodemus is een soort met 
voor zover op dit moment bekend een be
perkt verspreidingsgebied dat nergens een 
effektieve bescberming geniet. Bovendien 
is bet een zeldame soort en uit dat oogpunt 
ware bet beter dat ook deze soort niet ge
·amporteerd wordt. Wellicbt geldt iets 
dergelijks voor veel meer soorten. Ons 
inziens is betook niet verantwoord soorten 
te importeren die niet ecbt algemeen zijn 
en waarvan bet niet te verwacbten is dat ze 
in gevangenscbap tot voortplanting over
gaan. De voortplanting van padden en 
boomkikkers in gevangenscbap is op dit 
moment te zeer• een kwestie van toe val om 
experimenteD met zeldzamere soorten ver
antwoord te acbten. Daarmee kan beter 
gewacbt worden tot suksessen met al
gemene en wijd verbreide soorten (Bufo 
marinus) regelmaat worden. 
Een tweede reden om bepaalde soorten 
niet te importeren is de onwaarscbijnlijk
beid dat de dieren bet in gevangenscbap 
uitbouden. De diverse bergbewonende 
bagedissen en kikkers die temperaturen 
hoven de 20 graden niet kennen, zullen bet 
's zomers in onze terraria niet uithouden. 
Het is misscbien mogelijk dat een enkele 
liefltebber zicb de luxe van een terrarium 
in een koelkast kan veroorloven, maar 
daarmee is pas de eerste barriere over
wonnen. Stel dat die dieren zicb voort-

dingsgebied. Waarscbijnlijk een foote 
determinatie. Rana pipiens van Santa Rosa 
(afl. 4) moet zijn Leptodacty/us fragilis. 
Bufo luetkennis (afl. 5) is waarschijnlijk 
B. melanochloris. 
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HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA 14. TERRARIUMPRACTICE, 
RECTIFICATIONS AND LITERATURE 
In nature, related species often live close together, 
but keeping closely related species in terraria mostly 
results in stress and sometimes death. The limited 
size of terraria, and the effect of resource 
partitioning, which can not take place in terraria are 
mentioned as reasons. 
Seasonal rhythm is evident even in a tropical rain
forest. The change from rainy season to dry season 
and vice versa may trigger reproduction in some 
animals and is advised to be simulated in terraria. In 
tropical rainforests not only seasonal differences 
exist but also differences in the microclimates. The 
situation on a dry and stoney river bed, between the 
roots of a tree and between the branches of the latter 
are compared. 
Endangered species, but also animals that don't breed 
in captivity should not be imported. Finally some 
names used in fonner publications are rectified. 
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Een goed en goedkoop filtersysteem 
voor salamanderaquaria 

IN LEIDING 
Het scboon en belder bouden van sala
manderaquaria brengt vaak enige moei
lijkbeden met zich mee. Een motorfilter 
blijkt voor de gemiddelde salamanderlief
bebber een grote uitgave te zijn. Nog 
problematiscber wordt het wanneer men 
diverse soorten salamanders verzorgt. 
Veel liefltebbers geven immers de voor
keur aan het gescheiden bouden van 
soorten, om het gedrag per soort zo 'puur' 
mogelijk te kunnen observeren. Het ge
drag tussen soorten kan al snel een 
storende factor worden waarbij gedragin
gen ontstaan die misleidend voor de ob
servator kunnen zijn. En het hebben van 
meer aquaria vraagt om meer motorfilters. 
Dit vonnt weer een aanslag op het budget. 
Omdat de waterstand bij salamander
aquaria bovendien laag is, is het totale 
watervolume ook laag en bet filter gauw te 
groot. Vooral in de kleinere aquaria kan de 
waterverplaatsing dan te groot zijn. 
Salamandersoorten die stilstaand water 
prefereren stellen dat niet op prijs. 
In dit artikel wil ik nader ingaan op een 
filtersysteem dat afgeleid is van een ander 
filtersysteem, zoals dat destijds in Lacerta 
door Sprey is bescbreven (HOLENWERK
GROEP, 1976). 

HETFILTER 
Het oorspronkelijke filter, zoals dit door 
de Holenwerkgroep werd gebruikt, was 
ontworpen voor een terrarium waarin de 
oppervlaktelaag droog was, maar de zand
bodem naar beneden toe steeds vochtiger 
werd. Door de toepassing van bet systeem 
verkreeg men een terrarium met circule
rend grondwater. Een terrarium met een 
dergelijke bodemstructuur bleek te func
tioneren voor duinhagedissen die er in 
groeven en er hun eieren in afzetten .. 

De grondgedachte van dit systeem is 
zonder meer toepasbaar voor aquaria. De 
constructie van bet filter vergt wat moeite, 
maar daar staat tegenover dat de grootste 
financiele uitgave die voor een membraan
pompje is. 
Men gaat als volgt te werk: 
Eerst wordt een aanzuigbuis met gaten op 
de bodem gelegd. Vervolgens wordt een 
uit voeringnylon gemaakte zak gevuld met 
niet al te grote kiezelstenen. Deze zak 
dient de bodem van bet aquarium gebeel te 
bedekken. Hierover komt een laag ge
wassen aquariumzand. De buis wordt 
gekoppeld aan een slang die buiten bet 
aquarium hangt. Op bet diepste punt komt 
een T -stuk, met een aansluiting voor een 
slangetje naar een membraanpomp. Een 
tweede slang fungeert nu als luchtlift van 
teruggestuwd water (zie afbeelding). Het 
systeem werkt optimaal als het T -stuk 
onder de aquariumbodem geplaatst is. 
Veel van de benodigde materialen kan 
men in de aquariumhandel kopen, maar 
men kan ook aardig knutselen met elec
triciteitsbuizen, PVC-materiaal etc. 
Het systeem wordt in werking gezet door 
met de mood de zuigbuis vlak voor het 
T -stuk aan te zuigen. 

DISCUSS IE 
Het bovenstaand beschreven fiiter kan, 
men opvatten als een biologisch tiller. Er 
worden goede resultaten mee bereikt, in 
die zin dat het water altijd helder is. Uit
werpselen en dode voederdieren worden 
snel afgebroken en afgevoerd. De zand
laag reinigt uitstekend, het water is altijd 
zuurstofrijk en er zijn geen ophopingen 
van koolzuur. Bovendien bleek dat er 
weinig algengroei was in bakken met een 
dergelijk filter. 
Zelf hield ik in aquaria met een dergelijk 
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filter onder andere de Spaanse watersa
lamander (Triturus boscai). Uit veldwaar
nemingen blijkt dat het dier voornamelijk 
in helder water te vinden is. 
Verder was mijn bevinding dat planten die 
normaliter niet kleddernat gehouden kun
nen worden, goed gedijen zonder dat er 
zich rottingsprocessen voordeden. Zo 
hield ik in een onverwannd paludarium 
waarin het systeem was toegepast Chlo
rophytum met de voeten in het water. Dit 
werd bereikt door een derde van de bak af 
te zetten met een strook glas die dwars op 
de zandbodem geplaatst was. Het zo ont
stane vak was opgevuld met kiezels, 
waarin de plant zijn wortelstructuur ont
wikkeld had. Aansluitend hierop vah nog 
de mogelijkheid te vennelden om de stijg
buis hoven een of ander landgedeehe in de 
bak te Iaten uitkomen. Veel amfibieen ver
toeven graag op zulke nevelige plekken. 
lk wil graag afsluiten met het uitspreken 

van de hoop dater lezers zijn die op een 
idee gebracht zijn en het systeem, ook op 
andere manieren, kunnen gaan toepassen. 
Te denken valt aan een verwarmde bak, 
waarin het watergedeelte nagenoeg geheel 
opgevuld is met stenen en planten. Vooral 
allerlei Zuidamerikaanse beekkikkertjes 
zouden het hierin uitstekend kunnen doen. 

A FILTER SYSTEM FOR SALAMANDER
VIVARIA 
The author describes a reao;onably cheap and reliable 
system for filtering the water of salamimder-vivaria. 
The filtering-system functions according to the prin
ciple of siphon and air-lift. such as is frequently 
applied in aquaria. 
It appears that. with the application of this system. 
the water is always dear and that there is little growth 
of algae present in the aqurium. 
Furthermore the system can be applied in a number of 
other ways. 
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BOEKBESPREKING 
FROGS OF WESTERN AUSTRALIA 
M.J. Tyler, L.A. Smith, R.E. Johnstone, 1984. 

Vorig jaar werd aan de schaarse publikaties over de 
amfibieen van het vijfde werelddeel een aantrekke
lijk, handzaam en informatiefboekje toegevoegd, dat 
belangstellenden in de herpetofauna van dit wereld
deel zeker zal interesseren. Het boekje beperkt zich 
tot de amfibieen van de staat West Australie (W.A.). 
Daar Ieven thans 70 kikkersoorten, behorende tot 
twee families (Hylidae: 26 soorten; Leptodactylidae: 
44 soorten). Van geheel Australie zijn nu 176 
kikkersoorten beschreven, behorende tot vier 
families. Daarnaast komt Bufo marinus, de reuzen
pad, nog in oostelijk Australie voor. Deze soort werd 
in 1935 door de mens ingevoerd. Salamanders ont
breken in Australie. 
Het werd tijd dat er weer eens een speciale publikatie 
aan de Westaustralische anura besteed werd. Het 
aantal soorten sinds de vorige speciale publikatie in 
1965 is met een derde toegenomen. Vooral uit de 
'Kimberley's', een droog veeteeltgebied in het 
noordwesten van W.A., zijn veel nieuwe soorten 
bekend geworden. In totaal Ieven hier 38 kikker
soorten, waarvan 20 soorten zich een groot deel van 
de dag ondergronds bevinden. Zij graven zich in om 
beschermd te zijn tegen de grote hitte en droogte. Of 
aile opgevoerde soorten van het genus Cyclorana 
valide soorten zijn, kan worden betwijfeld. 
Het boekje is in de eerste plaats een veldgids. Maar 
ook zij die nimmer de gelegenheid hebben om in de 
vrije natuur van W .A. op onderzoek uitte gaan zullen 
in het drukwerkje waardevolle gegevens vinden. De 
soorten zijn met behulp van uitgebreide determineer
tabellen te onderkennen. Aan de hand van hun 
biotoop zijn er drie tabellen opgesteld: voor de 
'Kimberleys' (zomerregens), het zuidwesten van 
W.A. (winterregens) en het grote woestijnachtige 
gebied daartussen. De meeste kikkersoorten zijn aan 
een van deze drie gebieden gebonden. Het overgrote 

dee) van het boekje wordt gebruikt om de geslachten 
en soorten te beschrijven. Van elk geslacht worden de 
belangrijkste kenmerken genoemd. Bij de soortbe
schrijvingen wordt aandacht besteed aan: uiterlijk, 
verspreiding, paarroep, voortplanting en biotoop. 
Vaak is de informatie erg summier, vooral m.b.t. 
voortplanting en biotoop. Dikwijls is echter een 
verwijzing naar andere publikaties opgenomen, 
waarin de soort uitgebreider behandeld wordt. De 
literatuurlijst is dan ook vrij omvangrijk voor zo'n 
gidsje. Van elke soort is een verspreidingskaartje 
opgenomen. Dat bet kaartje niet altijd bij de (?etref
fende soort afgedrukt is, maar enkele bladzijden er
voor of erna, moet als een gemis beschouwd worden. 
Een nadeel is ook, dat de 60 kleurenfoto's, die van 
goede kwaliteit zijn, niet bij de soortbespreking te 
vinden zijn maar midden in het boekje. In de aparte 
hoofdstukken met algemene informatie over grootte, 
uiterlijke kenmerken, eieren en larven van de 
Westaustralische kikkers worden over veel soorten 
interessante opmerkingen geplaatst, maar door het 
ontbreken van een register is deze informatie moeilijk 
te achterhalen. Men moet daarvoor de hoofdstukjes 
nalezen. In een naslagwerkje, als het onderhavige, 
mag een uitvoerig register niet ontbreken. Wei is er 
een inhoudsopgave opgenomen, maar die verwijst 
enkel naar de bladzijden· waar de soort apart be
sproken wordt. Om alles over een bepaalde soort te 
weten te komen dient er dus nogal gebladerd te 
worden. 
Afsluitend kan echter gesteld worden dat het boekje 
een welkome aanvulling is op de publikaties over 
Westaustralische amfibieen en alleszins het aan
schaffen waard is. Het kan rechtstreeks besteld 
worden bij: 
Museum Bookshop, Francis Street, Perth, W A 
6000, Australia. A.J. Zwinenberg. 

HET VERWIJDEREN VAN TERRARIUMRUITEN. 
Bij het verwijderen van glasruiten uit terraria zit men vaak met het probleem hoe dit het 
beste zo voorzichtig mogelijk kan gebeuren. Als dit onvoorzichtig gebeurt kunnen er 
beschadigingen (krassen, afbrokkelen of zelfs breuken) aan het glas ontstaan. Men kan 
dit verwijderen het beste doen met een metalen muzieksnaar (voor ±i 2,50 te koop bij 
een muziekwinkel). Ik vermeld hierbij wei dat de snaar na gebruik niet meer voor een 
muziekinstrument gebruikt kan worden. Na verwijdering van bet glas kan men bet beste 
de dikke lagen siliconenkit met een scheermesje o.i.d. voorzicbtig lossnijden. De 
overgebleven siliconenkitresten kunnen met koperpoets worden weggepoetst. 
Overigens is dit middel ook goed te gebruiken om voile ruiten mee scboon te maken. Na 
deze behandeling moeten de ruiten worden afgespoeld. 


