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Bij dit blad bchoort mededelingenblad XVI, nr. 10-11 

Geslaagde kweek met de groene 
watersalamander (Notophthalmus 
viridescens) 

IN LEIDING 
Vorig jaar ben ik erin geslaagd met de 
groene watersalamander te kweken op 
een dusdanig simpele manier dat ik het 
de' 'kwajongenskweek' zou willen noe
men. Zander kunstmatige daglengte
variatie met behulp van lam pen of wat 
dan ook, zag ik 54 jonge salamanders 
opgroeien, die terwijl ik dit schrijf de 
zeven maanden zijn gepasseerd. Een 
eenvoudige kweek, die aileen wat tijd 
en geduld vergt, maar voor iedere 
serieuze liefhebber is weggelegd. 

HUISYESTING 
De salamanders, twee mannetjes 
(sinds 1984) en een vrouwtje (sinds 
1982) worden in een plastic bakje van 
35 X 18 X 21 em (I X b X h) gehou
den . De waterstand bedraagt ca. 13 
em. Op de bodem ligt een 2 em dikke 
laag rivierzand. In het (leiding)water 
drijft een stuk kurkschors, terwijl en
kele takken 'Cambomba' het aanzien 
iets verfraaien. Het bakje is afgedekt 
met een glasplaat en wordt niet met 
kunstlicht verlicht. Het staat 's zomers 

buiten in de schaduw, 's winters in een 
onverwarmde slaapkamer. Hierdoor 
krijgen de dieren een natuurlijke dag
lengtevariatie. Als voedsel krijgen de 
dieren hoofdzakelijk regenwormen 
met af en toe een met Gistocal verrijk
te meelworm. Bij uitzondering worden 
wei eens smalle reepjes milt gevoerd. 

UITERLIJK EN GESLACHTS
KENMERKEN 
Mijn vrouwtje is 12 em lang en de 
mannetjes 9 em lang. De kleur van het 
vrouwtje is nets grijsgroen met een iets 
lichtere rugstreep en met tal van grijs
blauwe vlekjes over de rug, staart en 
zijkant. Op de rug aan weerszijden 
bezit het dier lichtoranje vlekjes die 
nauwelijks zichtbaar danker omrand 
zijn. De buik is vuil geelwit met iets 
donkerder vlekken dan de rugzijde. 
Verder loopt er een grijze streep over 
het oog van de snuit naar de slaap
streek. De in de paartijd aanwezige 
kleine staartzoom is iets Iichter van 
kleur. 
De kleur van mijn mannetjes is danker 
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olijfgroen met donkere vlekjes. Keel en 
buikzijde zijn lichtgeel met donkere 
vlekjes. In de paartijd krijgen de man
netjes een grotere staartzoom terwijl 
de uiteinden van de achtertenen aan de 
binnenkant zwart kleuren , evenals de 
binnenka nt va n de dijen, waar een rij 
zwarte wra tjes ontstaat. De cloaca is 
iets gezwollen en kleurt oranjerood 
door de ta lloze zichtbare bloedvaten. 
De stippen op de rugzijde zij n kar
mijnrood. 
O ver de twee soorten baits die bij de 
groene watersalamander voorkomen 
schreef VERRELL ( 1985) reeds in een 
vorig a rtikel, zodat ik hier niet v~rder 
over uitwijd. 

AFZETTEN SPERMATOFOOR 
Meer da n eens heb ik het a fzetten van 
het zaadpakketje gezien. Nadat het 
pa ringsritueel is beeindigd, wordt door 
het ma nnetje een zaadpakketje op de 
bodem a fgezet. Dit pa kketj e is wit van 
kleur, rond, soms peervormig of lang
gerekt, meestal I mm in doorsnede en 
het staat op een gela tineachtig voetje 
enkele mm boven de bodem. Een enke-

le maal zag ik dat het pakketje niet op 
de bodem werd afgezet, maar als het 
ware vrij in het water werd gescho
ten. 
Bij een juist verloop van het paringsri
tueel blijft het vrouwtje het mannetje 
volgen om zo met haar cloaca boven 
het zaadpakketje te komen en dit ver
volgens door zijwaartse bekkenbewe
gingen in de cloaca op te nemen. 
Slechts een enkele keer heb ik dit zien 
gelukken, meesta l g ing het pakketje 
verloren. Dit omdat het mannetje de 
rechte hoeken van het aquarium volg
de en het vrouwtje, mede door haar 
g rotere omvang niet precies het juiste 
traject volgde. Ik denk dat in de vrije 
natuur het opnemen van het pakketje 
vee! vaker I ukt. 
Het niet opgenomen pakketje blijkt 
daarna nog uren levende zaadcellen te 
bevatten. Een door mij uit het aquari
um genomen pakketje dat reeds vijf 
uren in de koelkast had gestaan bij een 
temperatu ur va n 6. C zag er onder de 
microscoop uit a ls een massa menselij
ke wimperha ren die snel kronkelende 
bewegingen maakten. 



Boven het vrouw
tje, onder het 
mannetje. 

164 

A FZETTEN EIEREN 
Halverwege maart begon bet vrouwtje 
eieren te leggen en ze ging hiermee 
door tot halverwege augustus. Het 
afzetten geschiedt op dezelfde wijze 
als bij ooze inheemse Triturus-soor
ten. De afzet geschiedde op de Cabom
ba-takken. Bij gebrek aan planten 
werden de eieren ook wei afgezet op 
kienhout en kurkschors. Direct na bet 
leggen verwijderde ik de eieren door 
ter plaatse de Cabomba af te knippen. 
Ik deed dit omdat de mannetjes de 
eitjes onmiddellijk consumeerden. De 
takken Cabomba met eitjes werden 
overgebracht in weckflessen van 2 
liter. Aan bet leidingwater werd een 
afgestreken theelepel keukenzout toe
gevoegd om schimmelvorming te be
perken, terwijl enkele flinke takken 
Cabomba voor de nodige zuurstof 
zorgden. Om bet bealgen van de pot
ten te voorkomen werden enkele wa
terslakken (poelslakken en posthoorn
slakken) in de patten gedaan. Ook 
deze dieren zorgden voor honderden 
nakomelingen. 
Salamandereieren die in een tijdsbe
stek van tien dagen werden gelegd, 
kwamen in dezelfde pot. De volgende 
serie kwam in een volgende pot om het 
risico te spreiden en de ontwikkeling 

beter te kunnen volgen. De potten wer
den in het volle Iicht op de vensterbank 
geplaatst. De patten werden dagelijks 
gecontroleerd. Eieren die wollig wer
den en dus beschimmeld waren, wer
den onmiddellijk verwijderd. Na enke
le dagen waren reeds veranderingen in 
de eitjes zichtbaar. De bolvormige 
inhoud van het eitje veranderde in een 
kommavormig lichaampje. De eieren 
waren dus bevrucht. 

UITKOMEN VAN DE EIEREN 
Afhankelijk van de temperatuur kwa
men de eieren op zijn vroegst na l 0 
dagen uit. De larven waren dan 7 a 8 
mm lang. De kleur is beige-achtig. 
Twee zwarte lengtestrepen !open van
af de neus over de rug, terwijl de flan
ken zwart gemarmerd zijn. De onge
vlekte buik is 'lichtgevend' groen. De 
ogen zijn groot en zwart, terwijl aan 
weerszijden van de kop zich een onge
spierd, sprietachtig orgaantje bevindt 
dat fungeert a ls evenwichts- en hech
torgaan. Deze sprietjes verdwijnen zo
dra de voorpoten deze functie overne
men. Achter de kop bevinden zich drie 
paar struisveerachtige uitwendige kie
wen. 
Zodra een larf op de bodem van de pot 
lag, zoog ik deze voorzichtig met een 
aquariumslangetje af en bracht hem 
over naar een pot gevuld met slootwa
ter van dezelfde temperatuur en enke
le takken Cabomba. Hoewel wij zelf 
vroeg in bet voorjaar nog nauwelijks 
enig levend organisme in het slootwa
ter kunnen ontdekken, schijnen de 
salamanderlarven hier niet de minste 
moeite mee te hebben. De larven teren 
de eerste dagen op hun dooierzak. Ze 
kunnen vrij snel groot voedsel aan, 
reeds na vijf dagen proberen ze tubifex 
naar binnen te werken. Dit is ongeveer 
ook het tijdstip waarop de zeer fragile 
voorpootjes doorkomen. Na een week 
gaan de zwarte lengtestrepen geleide
lijk oplossen tot zwarte spikkels en 
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worden de dieren reeds Iichter van 
kleur. Door de buikwand heen sche
mert reeds de oranje kleur van het 
gevulde maag-darmkanaal. 

VERDER E ONTWIKKELING 
Dagelijks werd nu een liter water afge
heveld en de uitwerpselen van de lar
ven en de waterslakken van de bodem 
gezogen. Daarna werd een liter vers 
slootwater van dezelfde temperatuur 
toegevoegd met daarin grote hoeveel
heden watervlooien en eenoog
kreeftjes, later ook vee) witte mugge
la rven. Het afhevelen moest met de 
grootst mogelijke voorzichtigheid ge
beuren omdat ook larven al gauw mee 
worden afgezogen. Een grotere larve 
die per ongeluk een tik van het slan
getje kreeg, bleef de gehele verdere 
ontwikkeling stuurloos rondzwem
men, maar kroop later gezond en wei 
aan la nd. 
Na ongeveer drie weken zijn bij goede 
verzorging ook de achterpoten aanwe
zig en begint het dier a l op een echte 
mini-salamander te lijken. 

HETLANDOP 
Enkele weken voor de voltooiing van 
de meta morfose werden om onver
wachte ontsnappingen voor te zijn de 
potten a fgedekt met een geperforeerd 
plast ic deksel. Tevens werd een stukje 
kurkschors in de potten gebracht. Tot 
nu toe verliep de kweek voorspoedig en 
was er nog geen enkel slachtoffer 
geva ll en. Ook niet toen de watertem
peratuur opliep tot 32" C. Een vreemd 
verschijnsel bij sommige larven was 
een ninke luchtbel in de buik waardoor 
ze aa n de oppervlakte dreven. Na een 
dag was deze bel meestal weer verdwe
nen. Schadelijke gevolgen heeft het in 
ieder geval niet gehad. 
RAAIJMAKERS (1982) beschrijft OOk 
iets dergelijks bij het kweken van de 
ruwe krokodilsalamander. Hij zocht 
de oorzaak in het voeren van te veel
vuldig in een zeefje uitgespoelde wa
tervlooien , die hierdoor veellucht bin
nen kregen. Bij mij was hiervan echter 
geen sprake. 
Na een ontwikkeling van 50 dagen 
klom de eerste salamander op het dro
ge. De a ndere deden er Ianger over, de 
la ngzaamste zelfs meer dan I 00 da
gen. De dieren kropen aan land bij een 
gemiddelde lengte van 34,4 mm 
(grootste 43 mm; kleinste 29 mm). 
Het eerste salamandertje was bruin 
met grijze vlekjes op de rug. Later kro
pen er ook roodachtige en fraaie zeem
leerkleurige dieren aan land. 
De diertjes werden nu overgebracht in, 
voor dit doe! heel geschikte, miniatuur 
broeikasjes met ventilatie-openingen 
in het deksel. De ventilatiegaten wer
den met plastic horregas afgeplakt. Ik 
maakte extra ventilatiegaten aan bei
de korte zijden in de onder kant van het 
deksel. Ook deze werden met gaas 
afgedekt. 
De bodem werd bedekt met twee em 
fijn aquariumgrind, en hierop werd 
een laagje water gegoten. Daarna 



166 

bracht ik een laag mos aan en creeerde 
ik diverse schuilplaatsen boomschors 
en droge bladeren. Daarna zette ik bet 
bakje buiten in de schaduw. 

VOEDSEL 
Elke dag ving ik nu weideplankton met 
een zelfgemaakt net van een oud kus
sensloop. Vantevoren legde ik een laag 
droog plantenmateriaal op de bodem 
van bet net. Daarna maaide ik op een 
braakliggend terrein door de begroei
ing. Talloze insekten, spinnetjes en 
rupsjes bleven op deze manier in bet 
aangebrachte materiaal achter. Thuis 
gekomen werd de gehele inhoud in een 
met een warme breinaald geperfo
reerd saladebakje met deksel gedaan. 
Het geheel plaatste ik dan in bet broei
kasje. Het kleine gedierte kroop door 
de gaatjes naar buiten, terwijl grotere 
dieren in de doos achterbleven en de 
volgende dag hun vrijheid terug kre
gen. Ik voerde ook wei bladluizen, die 
massaal op de jonge scheuten van de 
vlierstruik leefden, maar een echt suc
ces was dit niet. Ook heb ik de jonge 
salamandertjes tubifex zien eten die 
hen in kleine napjes werd aangeboden. 
Vooral e!nd augustus/begin septem
ber ving ik met mijn net zeer veel klei-
ne zwarte vliegjes die ____ zich vooral 
ophielden op een iets vochtige bodem. 
Dit scheen voor de salamanders wei de 
grootste lekkernij te zijn. Ondanks bet 
zeer ruime voedselaanbod groeien de 
dieren zeer langzaam. 

OPNIEUW EIEREN 
Halverwege mei werden geen paarpo
gingen door de mannetjes meer onder
nomen en was ook bet zwarte eelt op de 
tenen en de binnenkant van de dijen 
verdwenen. Dat deze kenmerken 
slechts twee maanden aanwezig waren 
kwam vermoedelijk door de toen heer-
sende warmte. · 
Midden oktober, na een korte koude
periode met enkele nachten waarbij de 

temperatuur tot bet vriespunt daalde, 
werden de volwassen dieren binnen 
gehaald en in een onverwarmde slaa p
kamer geplaatst. Eind oktober zag ik 
de eerste omklemming reeds. Een van 
de mannetjes vertoonde weer bet brui
loftskleed en bet vrouwtje zette de eer
ste eieren alweer af. De genoemde 
geslachtskenmerken bij bet mannetje 
waren echter na een dag oftien alweer 
verdwenen. 
Tot mijn grote verrassing bleken ook 
deze eitjes bevrucht te zijn. Op 18 
december lagen reeds de eerste larven 
op de bodem van de pot. Terwijl mijn 
vrouw enkele dagen later in de donkere 
dagen voor Kerstmis de lichtjes in de 
pas opgetuigde kerstboom ontsteekt en 
ik de pot metjongbroed tegen dit sym
bolisch levenslicht houd, bedenk ik 
lyrisch welk een fantastische hobby wij 
toch hebben. 
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SUCCESFUL BREEDING OF NOTO
PHTHALMUS VIRIDESCENS IN THE 
AQUARIUM 
Two males and a female are kept in a plastic 
aquarium of 35X 18X21 em (IXwXh). The 
container is filled with 13 em normal drinking 
water. A piece of floating cork bark serves the 
newts as landpart, a small piece of Cabomba is 
the only plant in the water. The animals are fed 
almost exclusively on earthworms. The author 
gives a description of his animals and the varia
tion during the year. The uptake of the sperma
tophore is described. Spermcells taken off a 
spermatophore proved to be still alive after five 
hours in a refrigerator. Eggs were folded in 
Cabomba-leaves and hatched after 10 days or 
longer. The eggs were separated from the newts 
to prevent predation. The rearing of the larvae in 
two liter containers is described. After a period 
of 50-I 00 days 54 larvae metamorphosed. The 
small newts could be reared without problems. 
In October a second period of egg-laying took 
place. 
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V erzorging en kweek van de Amerikaanse 
groene boomkikker, Hyla cinerea 
IN LEIDING 
Hyla cinerea wordt regelmatig in de 
ha ndel aangeboden en zodoende is het 
een diertje dat veelvuldig in het terra
rium wordt gehouden. Helaas heb ik in 
de literatuur niet veel informatie kun
nen vinden over deze mooie en interes
sa nte kikker. 

VERSPREIDINGSG EBIED 
Hy la cinerea vinden we van Delawere 
tot in de Keys in Florida en naar het 
westen tot Texas, en we kunnen dan 
ook stellen dat de maximum en mini
mum temperaturen nogal kunnen ver
schillen. 
De kikker bewoont er struiken en hees
ters ta ngs waterkanten en poelen. 
Deze vijvers en poelen drogen nooit 
uit. De kikkers verwijderen zich nooit 
ver van het water. 

BESCHRIJYING 
De kikkers zijn prachtig helgroen ge
kleurd , met op hun flanken een duide
lijke zijstreep die kan varieren van wit 
tot goudgeel. Deze loopt van de snuit 
tot de achterpoten. Hun buikzijde 
heeft een wit korrelig uiterlijk. Tempe
ratuur, vochtigheid en gezondheids
toesta nd kunnen kleurveranderingen 
teweegbrcngen. Dit kunnen we ook 
waa rnemen bij onze inheemse boom
kikker (Hyla arborea) . De kleur kan 
va rieren van donkergroen naar bruin
grijs. Op de rugzijde kunnen soms 
goudgele vlekjes voorkomen. Het 
trommelvlies is ook duidelijk zicht
baar. De uitcinden van de vingers en 
tenen zijn voorzien van hechtschijfjes, 
wat typisch is voor boomkikkers. 

Het geslachtsverschil is redelijk ge
makkelijk te onderscheiden. De man
netjes hebben een grijze gerimpelde 
keelza k die ka n uitzetten bij het kwa
ken. Bij de vrouwtjes is de keel wit. De 
mannetjes worden ongeveer 5 em, de 
vrouwtjes iets grater, circa 6 em. 

GEDRAG 
Hy la cinerea is in de schemering en 
' s nachts actief, overdag rust hij tussen 
de beplanting. Boomkikkers zijn acro
baten onder de amfibieen. Ze kunnen 
grate sprongen maken van blad tot 
blad. De hechtschijven zorgen dat de 
dieren blijven hangen. De kikker kan 
ook tegen een loodrecht vlak klimmen 
en blijven hangen. Weer dankzij de 
hechtschijven, maar ook de kleverige 
huid van de buik speelt hierbij een 
rot. 
Het zijn heel actieve jagers. Wanneer 
een insekt wordt waa rgenomen binnen 
springbereik, zal dit zelden kunnen 
ontsnappen en wordt pijlsnel en feil
loos verschalkt. 
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TERRARIUM 
Hyla cinerea mag zeker niet onderge
bracht worden in een al te klein terra
rium. Men moet rekening houden met 
hun behoefte tot springen en jagen op 
prooien. Zelf houd ik deze kikker in 
een aqua-terrarium van 80x60x80 
em (l x bxh). Het terrarium is voor
zien van een watergedeelte van 
80x20x20 em (lxbx h) waar bijna 
nooit gebruik van wordt gemaakt. 
Maar willen we zoveel mogelijk aan 
hun natuurlijke eisen voldoen en dat 
moet toeh altijd de bedoeling zijn, dan 
mag een redelijke waterpartij toeh 
zeker niet ontbreken. Het waterge
deelte is wei belangrijk voor de voort
planting. 

De filtering van het watergedeelte 
gebeurt door middel van een Eheim
filterpot met ingebouwde verwarming. 
Het gefilterde water loopt via een klei
ne waterval terug in het water bad. Het 
terrarium is volledig opgebouwd uit 
glas. De zijwanden en aehterwand zijn 
bekleed met geruwde kurkplaten van 

I ,5 em dik. De zijwanden worden ook 
het best hekleed daar boomkikkers 
deze nogal bevuilen tijdens hun naeh
telijke aetiviteiten. 
De voorruit glijdt in U-profielen en is 
helemaal te verwijderen. Dit is heel 
praktiseh voor het sehoonhouden en 
om in het terrarium te werken. Het 
geheel wordt verlieht door vier TL
lampen van 18 watt (Philips kleuren 
86 en 83). De voorsehakelapparaten 
voor de verliehting zijn onder het ter
rarium aangebraeht. De warmte die 
deze vrijgeven wordt benut voor de 
verwarming van het terrarium en om 
de voorruit vrij te houden van eon dens. 
Overdag bedraagt de temperatuur 25" 
a 28" c en 's naehts daalt de tempera
tuur tot 18" a 20" C. 
Voor de inriehting is gebruik gemaakt 
van de volgende planten: Ficus pumi
la, Philodendron scandens, Aglaone
ma treubli en Codiaeum variegatum. 
De zijwanden zijn in de loop van de tijd 
volledig bedekt met de Ficus en de 
Philodendron. Hier trekken de kik
kers zieh overdag graag terug. Nog 
andere deeoraties zijn enkele stukken 
kienhout begroeid met Cryptanthus
soorten. Het watergedeelte is beplant 
met Cryptocoryne-soorten, javavaren 
en j ava mos. Tevens steken er gedroog
de rietstengels boven het water uit. De 
kikkers maken er dankbaar gebruik 
van voor hun aerobatisehe toeren. De 
luehtvoehtigheid is overdag 60 tot 70% 
en loopt 's naehts op naar 90 tot 95%. 
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Er wordt in de zomermaanden onge- van de mannetjes tot bet vrouwtje 
veer eenmaal per week gesproeid, in de waargenomen. 
wintermaanden bijna dagelijks. Toen kwam de winter van '84-'85. De 

VOEDING 
In de natuur bestaat hun voedsel 
hoofdzakelijk uit vliegende insekten. 
Dit soort voedsel moeten we dan ook 
zeker verstrekken. Hyla cinerea is een 
grote eter, daarom moeten we ook 
royaal voederen. Ze krijgen bij mij dan 
ook dagelijks weideplankton. De win
termaanden worden overbrugd met 
fruitvliegen (Drosophila melanogas
ter en D. funebris). Ook wordt veel 
gevoederd met bromvliegen. Van deze 
laatste kunnen we de maden kopen in 
de hengelsportwinkel. Wei moeten we 
als de vliegen uitkomen deze nog voe
deren, omdat anders hun voedings
waarde te laag is. We kunnen dat doen 
bijvoorbeeld met suiker en Roosvicee. 
Daar de boomkikker een nachtelijk 
Ieven Ieidt, wordt bet best 's avonds 
gevoederd. Wanneer men tevroeg voe
dert ontwaken de dieren te vroeg. 
Want ze ontwaken gegarandeerd met 
al dat gebrom en gezoem van de insek
ten. 

VOORTPLANTING 
In juli 1982 werden er vier jonge ex em:. 
plaren aangeschaft en uitgezet in bet 
hierboven beschreven terrarium. In dit 
terrarium bevinden zich geen andere 
dieren. De kikkers waren in bet begin 
nogal schuw maar al gauw kon men 
genieten van hun nachtelijke jachtpar
tijen. Een maand na aankoop verloor 
ik een dier. Waarom het stierf weet ik 
niet. 
In de zomer van '84 konden we genie
ten van het gekwaak van de mannetjes. 
Ik bleek in het bezit te zijn van twee 
mannetjes en een vrouwtje. Het ge
kwaak hield gewoonlijk nooit lang aan, 
maar was wei luidruchtig en klonk 
meestal diverse keren per nacht. Er 
werden geen toenaderingspogingen 

temperatuur daalde 's nachts wanneer 
de lam pen door de tijdklok werden uit
geschakeld tot 15° C. Is dit wellicht 
mede een voortplantingsstimulans? 
Wei kon men vaststellen dat in bet 
voorjaar toen de temperaturen weer 
opliepen naar de hierboven beschreven 
waarden, bet gekwaak veel intensiever 
werd en veel Ianger aanhield. Er werd 
waargenomen dat wanneer een man
netje begon te kwaken de ander direct 
inviel. Ook besprongen de mannetjes 
elkaar, dadelijk gevolgd door nog lui
der en ook ander gekwaak van bet 
mannetje dat gegrepen werd. Dit 
speelde zich allemaal af aan de rand 
van bet watergedeelte onder bet toe
ziend oog van bet vrouwtje, dat zich 
aan de andere zijde bevond. 
Tijdens een controle van bet terrarium 
op 20 juni '85 werden er in bet water 
tussen bet javamos eieren en larven 
gevonden. De paring werd niet waar
genomen. De circa I 00 larven werden 
overgezet in een aquarium met 5 em 
water uit bet terrarium. De larven 
daalden naar de bodem en bleven daar 
twee dagen zo goed als onbeweeglijk 
liggen. De dag daarop bingen de lar
ven aan de zijwanden van bet aquari
um. De vierde dag zwommen ze vrij 
ron d. N u werd er gevoederd, in bet 
begin met Liquifry. Daarna kregen de 
kikkervisjes fijngewreven Tetramin, 
cyclops, tubifex en Sanal tabletten. Ze 
a ten goed, groeiden zichtbaar en groei
den uit tot kikkervisjes van vijf centi
meter. Ongeveer zesentwintig dagen 
na bet overzetten van de larven in bet 
aquarium werd bet begin van de ach
terpoten zichtbaar. Tussen de achtste 
en vijftiende dag na bet ontwikkelen 
van de achterpoten braken de voorpo
ten door. Nu werden de kikkertjes 
overgezet naar een terrarium met lage 
waterstand. Ze bleven maar enkele 
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uren in het water en dan kropen ze op 
een plant of op een steen of tegen het 
glas op. In dit stadium van de meta
morfose aten z.e niet, daar de staart 
opgeteerd werd. Na een dag of vijf 
zagen we geen staartrestant meer en 
huppelde een verkleinde uitgave van 
de ouderdieren door het terrarium. De 

KLEINE KREKELTJES VANGEN 

jonge dieren waren ook helemaal mooi 
groen. De kikkertjes werden rijkelijk 
gevoed met klein weideplankton en 
kleine fruitvliegjes. 

SLOT 
Hyla cinerea behoort wat houdbaar
heid en voedsel betreft zeker niet tot de 
moeilijkst houdbare kikkers en is zeker 
aan te bevelen voor de liefhebber die 
kikkers wil houden. Kweekresultaten 
zijn nog heel zeldzaam. Dit artikel is 
ook zeker geen handleiding tot het 
kweken van Hyla cinerea. Aileen wil
de ik u meedelen hoe ik deze soort ver
zorg en hoe Hyla cinerea bij mij voor 
nageslacht heeft gezorgd. Hopelijk 
volgen er nog vele! 

THE CARE AND REPRODUCTION OF 
THE AMERICAN TREEFROG, HYLA CI
NERA 
The author describes how he keeps his treefrogs. 
Three animals are kept in a terrarium of 
80x60x80 em (J xwxh) with a pool of 
80x 20x20 em. After a period of low temperatu
res ( 15·q at night I 00 eggs were laid. The tad
poles were reared on Liquifry, later on Tetra
min, cyclops, tubifex and Sana) tablets. After 
the metamorphis fruitflies and other small 
insects were given. 

LITERATUUR 
COCHRAN, D.M., 1970. Elseviers Wereld 
Der Dieren: Amfibiecn. Elsevier, Amster
damf Brussel. 
STRUYF, H., 1983. Ervaringen met Hyla cine
rea. Terra 19 (3): 44-47 en 19 (4): 59-60. 
VERMEHREN, K., 1977. Kikkers en padden. 
Balkema. Rotterdam. 

Kleine krekeltjes uit de kweekbak vangen is vaak niet eenvoudig. Het volgende 
kan helpen. Ik leg een klein jampotje met fuik in de krekelbak. Het gaas van de 
fuik moet van metaal zijn anders bijten de krekels er doorheen. Ook stevig nylon 
wordt doorgeknaagd. De opening in de fuik moet zo klein zijn dat aileen kleine 
krekeltjes het potje in kunnen. De krekeltjes komen vanzelf in het potje terecht 
ook al leg je er niets in, maar ik doe er meestal een beetje hondenvoer in. Ze 
hebben dan ook wat te eten als je ze een dag of wat vergeet. Het is op deze 
manier ook zeer makkelijk om ze met gistocal te bepocderen: schepje in het 
potje en schudden. 
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Fig.2. ~ 
Rugpantser bij 
zeeschildpadden. 
Costaalschilden (c) 
en nekschild (n). 

a 

b 

Fig. I. 
Buikschild van 
Mauremys 
caspica (a) 
en Emys 
orbicularis (b). 
ax = axillare 
in = inguinale 

Determinatietabel van de reptielen in 
Frankrijk 

LAND- EN MOERASSCHILD
PADDEN 

1 a - Voorpoten lichtelijk zijdelings 
afgeplat; vingers en tenen vrij, 
doch wei door zwemvliezen ver-
bonden .................................... 2 

1 b - Voorpoten rond; vingers en te
n en m.u.v. de nagels tot een 
klompvoet vergroeid: 
Testudo hermanni robertmer
tensi (Griekse landscbildpad) 
[ Zuid-Frankrijk]. 

2a - Hals zonder lengtestrepen; 
buikscbild beweeglijk met bet 
rugschild verbonden; geen axil
tare en inguinale aanwezig (fig. 
1b): 
Emys orbicularis (Europese 
moerasschildpad) [vrijwel ge
beel Frankrijk]. 

2b- Hals met afwisselend Iichte en 
donkere lengtestrepen; buik
schild zonder scharnierge
wricbt onbeweeglijk met bet 
rugschild verbonden; axillare 
en inguinale aanwezig (fig. 
1a): 
M auremys cas pica /eprosa 
(Moorse beekscbildpad) 
[plaatselijk aanwezig (waar
scbijnlijk ingevoerd) in de Pyre
nees Orientales]. 

ZEESCHILDPADDEN 
1 a - Pantser met grote hoornplaten 

bedekt; buikpantser ongekield 
................................................ 2 

1 b - Pantser met leerachtige huid 
bedekt; rugpantser met zeven, 
buikpantser met vijf lengtekie
len: 
Dermochelys coriacea 
(lederschildpad). 

2a - Rugpantser met vijf of meer 
paar costaalscbilden (fig. 2a); 
nekschild (nuchale) in contact 
met bet eerste paar costaal-
schilden (fig 2a) .................... 3 

2b- Rugpantser met vier paar cos
taalschilden en nekschild niet in 
contact met bet eerste paar cos-
taalscbilden (fig. 2b) ........... ~ 4 

n, 
'• 

3a - Rugpantser met vijf paar cos
taalschilden; de brug tussen 
rug- en buikscbild bestaat aan 
weerszijden uit drie grote schil
den (inframarginalia) die geen 
porien hebben: 
Caretta caretta caretta 
(onecbte karetschildpad). 

3b- Rugpantser met vijf tot negen 
paar costaalscbilden; de brug 
tussen rug- en buikschild be
staat uit vier grote scbilden, die 
ieder van een porie voorzien 
zijn: 
Lepidochelys kempii 
(bastaardscbildpad, 
Kemps zeescbildpad). 

4a- Twee paar prefrontalia (fig . 
3a); rugscbilden meestal deels 
overlappend; boornsnavel van 
de bovenkaak met een baakvor
mig gekromde punt: 
Eretmochelys imbricata imbri
cata (ecbte karetscbildpad). 



a 

b 

Fig. 3. 
Prefrontalia (p) 
en frontale (f) 
opde kopvan 
Eretmochelys 
imbricata (a) 
en Chelonia 
mydas (b). 

Fig.4. 
Onderzijde van 
de tenen van 
Tarentola 
mauritanica (a), 
Hemidactylus 
turcicus (b) 
en Phyllodactylus 
europaeus (c). 

4b- Een paar prefrontalia (fig. 3b); 
rugschilden niet overlappend en 
hoornsnavel van de bovenkaak 
niet haakvormig gekromd: 
Chelonia mydas mydas 
(soepschildpad). 

HAGEDISSEN (SAURIA) 
I a - Bovenzijde van de kop met klei

ne, onregelmatig geplaatste 
schubben of veelhoekige schild-
jes .......................................... 2 

I b - Bovenzijde van de kop met gro
te, symmetrisch geplaatste 
schilden .................................. 4 

2a - De gehele onderzijde van iedere 
vinger en teen tot een grote ova
le hechtschijf verbreed en met 
slechts een enkele rij van brede 
lameilen bezet (fig. 4a): 
Tarentola mauritanica mauri
tanica (muurgekko) [Zuid
Frankrijk]. 

2b- De onderzijde der vingers en 
tenen is slechts plaatselijk ver-
breed (fig. 4b-c) .................... 3 

3a - Aileen het begin van de vingers 
en tenen aan de onderzijde 
enigszins schijfvormig verbreed 
en be~et met twee rijen af
geronde lamellen; de meer naar 
het uiteinde van de vingers en 
tenen gelegen delen staan dui
delijk af van de verbrede hecht
schijf, zijn zijdelings afgeplat 
en naar hoven afgebogen (fig. 
4b): 
Hemidactylus turcicus turci
cus (halfvingergekko, Europese 
tjitjak) [in mediterraan Frank
rijk ten oosten van Toulon en 
tot op max. 5 km landinwaarts; 
ook op voor de kust gelegen 
eilandjes]. 

3b- De uiteinden van de vingers en 
tenen aan de onderzijde met 
een hartvormige hechtschijf, 
uit twee bladvormige helften 
samengesteld; het meer basale 

deel der vingers en tenen is aan 
de onderzijde maar zwak ver
breed en voorzien van slechts 
een rij van lamellen (fig. 4c): 
Phyllodactylus europaeus 
( Europese bladvingergekko) 
[komt in Z.Frankrijk slechts 
voor op de Iles d'Huyeres en op 
het lie Pendus bij Marseille]. 

4a- De staartschubben vormen 
geen regelmatige dwarsringen; 
geen of slechts rudimentaire le-
dematen ................................ 5 

4b- De staartschubben vormen re
gelmatige dwarsringen; goed 
ontwikkelde voor- en achterpo-
ten .......................................... 6 

Sa - Geen ledematen: 
Anguis fragi/is fragi/is (hazel
worm) [geheel Frankrijk]. 

5b- Voor- en achterpoten rudimen
tair, met slechts drie vingers 
c.q. tenen: 
Chalcides chalcides striatus 
(hazelskink) [Zuid-Frankrijk]. 

6a - Rugschubben relatief groot, 
ruitvormig, sterk gekield en el
kaar deels dakpansgewijs be
dekkend; halsband nauwelijks 
herkenbaar ............................ 7 

6b- Rugschubben klein en rond, 
slechts zwak of nauwelijks ge
kield en vrijwel naast elkaar lig
gend; halsband duidelijk aan-
wezig ...................................... 8 

7a- Aan weerszijden van de rug een 
doorlopende, gelige streep; 
staart, mits nooit afgebroken 
geweest, meer dan twee maal zo 
lang als kop en romp; aile buik
schubben ongeveer even groot; 
kop en romp samen tot meer 
dan 7 em: 
Psammodromus algirus algi
rus (Aigerijnse zandloper) [Py
renees Orientales en mediter
raan kustgebied van Frankrijk, 
van Pyreneeen tot Bouches-du
Rhone] 
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Fig. 5A. 
La= lengte 
achterpoot 
Lv = Iengle 
voorpoot 
Ll= 
lichaamslengte 
h = halsband 
k = aantal 
keelschubben 
( te tellen op een 
lijn) 

Fig. 5B.~ 
Kl = koplengte 
Kh = kophoogte 
St = 

supratemporalia 
M= 
massetericum 
P = parietalia 

Fig. 6. 
Kopschilden van 
Lacerta lepida (a) 
en Lacerta viridis 
(b). 
F = frontale 
0 = occipitale 

7b - Rugzijde slechts in het jeugd
kleed met vier tot zes uit Iichte 
vlekjes bestaande, onderbroken 
lengtestrepen; bij volwassen 
dieren is de rugzijde donker 
gevlekt of eenkleurig; staart 
hoogstens twee maal zo lang als 
kop en romp; de beide middel
ste rijen van buikschubben iets 
smaller dan de ernaast liggende 
rijen; kop en romp samen niet 
Ianger dan 5 em: 
Psammodromus hispanicus 
edwarsianus (Spaanse zandlo
per) [Zuid-Frankrijk, vooral op 
zandige stranden]. 

Sa - Occipitaalschild aan de achter
zijde veel breder dan het fronta
le (fig. 6a); rugschubben glad 
en erg klein, meer dan 65 rond 
het midden van de romp: 
Lacerta lepida lepida (parelha
gedis) [Zuid-Frankrijk]. 

8b- Occipitaalschild smaller dan 
het frontale (fig. 6b ); rugschub
ben min of meer gekield, min
der dan 60 rond het midden van 
de romp .................................. 9 

a b 

9a - Achterrand van de uit vergrote 
schubben bestaande halsband 
kartelig, nl. niet aile schubben 
van de halsband zijn even lang; 
rugschubben langwerpig en 
duidelijk gekield .................. I 0 

9b - Achterrand van de halsband 
glad; rugschubben min of meer 
rond en glad of slechts zwak 
gekield .................................. 12 

B 

,.,._---Kl----__. 

I Oa - Supraocularia door een rij van 
korrelschubjes geheel geschei
den van de supraciliaria (fig. 7); 
lange achterpoten (naar voren 
gelegd reiken ze minstens tot 
aan de oksel); schubben op rug 
en flanken Iicht gekield: 
Lacerta viridis viridis 
( smaragdhagedis) [geheel 
Frankrijk]. 

I Ob- Supraocularia nooit door een rij 
van korrelschubjes geheel ge
scheiden van de supraciliaria 
(soms hooguit enkele korrel
schubjes aanwezig); de achter
poten komen, naar voren ge
legd, nooit tot de oksel; schub
ben op de rug gekield, die op de 
flanken glad .. .. ........... ......... II 

II a - Op het midden van de rug acht 
tot zestien rijen schubben, die 
zeer smal en sterk gekield zijn, 
ongeveer half zo breed als die 
der flanken; v66r het anaal
schild een halve boog van kleine 
schildjes; het vijfde kinschild is 



Fig. 7. 
So = supraocularia 
Sc = Supraciliaria 
K = korrelschubjes, 
gezien vanaf 
de bovenzijde (a) 
en vanafde 
zijkant (b) 
van de kop. 

Fig.8. 
Kinschilden (k) 
bij Lacerta agi/is. 

a 

b 

c 

Fig. 9. 
Neusschubben 
van 
Lacerta monticola 
(a&c) 
en Podarcis 
mura/is (b). 
R =rostrate 
F = frontonasale 
S = supranasale 
L = Joreale 

a 

b 

veel kleiner dan de helft van bet 
vierde (fig. 8): 
Lacerta agilis agilis (zandha
gedis) [geheel Frankrijk, doch 
zeldzaam of afwezig in bet zui
den]. 

II b - Op bet midden van de rug zijn 
de schubben wei smaller dan op 
de flanken, maar er is een gelei
delijke overgang aanwezig; 
v66r bet anaalschild meestal 
twee halve bogen van kleine 
.schildjes; bet vijfde kinschild 
minstens half zo groot als bet 
vierde: 
Lacerta vivipara (levendbaren
de hagedis) [geheel Frank
rijk]. 

12a - Rostrale in contact met bet 
internasale ( = frontonasale, 
zie fig. 9); rugschubben groot 
en glad; staartschubben afwis
selend in smalle en brede ringen 
(zie ook de kenmerken in de 
eerste kolom van tabel 1): 
Lacerta monticola bonnali 
(lberische berghagedis) [in 
Frankrijk slechts nabij bet Lac
Bien-de-Bigorre en omgeving 
in de Pyreneeen]. 

12b- Rostrate niet in contact met bet 
frontonasale (fig. 9); rugschub
ben klein en zwak gekield; 
staartschubben allemaal even 

lang (zie ook de eerste vijf ken
mer ken in de tweede kolom van 
tabel I) ................................ 13 

13a - Keel met donkere vlekken; over 
bet algemeen groter en zwaar
der dan de volgende soort en 
met grotere (dus minder) 
schubben (zie tabel 2); kop 
nooit erg afgeplat en relatief 
korte ledematen .................. 14 

13b- Keel met slechts enkele kleine, 
duidelijke zwarte puntjes, voor
al gelegen aan de zijkanten; 
over bet algemeen kleiner en 
Iichter dan de vorige soort en 
met kleinere (dus meer) schub
ben (zie tabel 2); kop met name 
bij de 22 sterk afgeplat en lede
maten relatief lang: 
Podarcis hispanica hispanica 
(Spaanse muurhagedis) [in 
Frankrijk van de Pyrenees 
Orientales tot in de Cevennes]. 

14 - Podarcis muralis (muurhage
dis): binnen deze erg variabele 
soort wordt een groot aantal 
ondersoorten onderscheiden; in 
bet voor deze tabel als basis 
gebruikte werk worden er voor 
Frankrijk vier aangegeven; 

14a - Rugkleur nooit grijsachtig en 
met een duidelijke tekening; 
buikschilden in 25 - 32 dwars
rijen; vrij forse halsbandschil-
den (9- II stuks) ................ 15 

14b - Rugkleur askleurig grijs en met 
slechts een wazige tekening; 
buikzijde roestkleurig met wat 
donkere vlekjes; buikschilden in 
23 dwarsrijen; halsbandschild
jes erg klein; maximale grootte 
18 em; slechts voorkomend op 
zandstranden in mediterraan 
Z.Frankrijk: 
P.m.merremia. 

15a - Slechts voorkomend op enkele 
eilandjes voor de Bretonse kust 
enjof bij bet Pointe-du-Raz in 
de Vendee ............................ 16 



Tabell. 
Verscbilpunten 
tussen 
Lacerta montico/a 
en 
Podarcis mura/is 
in de Pyreneeen. 

Tabel2. 
Verscbilpunten 
tussen 
Podarcis muralis 
en 
P. hispanica 
in en nabij 
de Pyreneeen. 

175 

Lacerta 
monticola 

Kopbescbub- rostrale raakt 
bing frontonasale 

(fig.9a) 

supranasale in 
contact met lo-
reale (fig. 9c) 

buitenrand der 
parietalia vaak 
enigszins inge-
bocbt door bet 
eerste supra-
temporale 

Staartscbub- afwisselend Ian-
ben gere en kortere 

staartscbubban-
den 

Rugscbubben groter +glad-
der + glim-
mender 

Rug- en flanken donker, 
flanktekening tekening op rug 

zwak of afwezig 

8uikkleur groen tot geel-
groen, nooit ge-
vlekt 

8uitcnste vaak met zwar-
buikscbilden te vlekken 

P. muralis 
Kleu rpa troon 
keel- donkere vlek-
tekening kentekening op 

de gebele keel 

rug- vertebrale 
tekening streep meestal 

duidelijker dan 
de dorsolaterale 
strepen 

buikkleur wit, bruingecl, 
roze of rood 

Podarcis 
muralis 

rostrale niet in 
contact met 
frontonasale 
(fig. 9b) 

supranasale niet 
in contact met 
loreale 

buitenrand der 
parietalia altijd 
recbtlijnig 

staartscbubben 
even lang 

kleiner + vaak 
licbtelijk ge-
kield + dof 

meestal verte-
brale streep 
aanwezig en 
dan duidelijke 
dan de flank-
strepen 

wit, bruingeel, 
roze of rood en 
meestal gevlekt 

vaak met blau-
we vlekken 

P. hispanica 

enkele duidelij-
ke zwarte 
puntjes, vnl. aan 
de zijkanten 

vertebrate 
streep afwezig 
of minder dui-
delijk ontwik-
keld dan de dor-
solaterale 

idem, docb ook 
geel of oranje 

P. muralis P. hispanica 

8escbubbing 
aantal scbub-
ben om bet 
midden van 53,5 ± 1,0 56,7 ± 0,9 
de romp zon-
der de buik-
scbilden 

aantal keel-
scbubben op 
een lijn tussen 24,3 ± 0,8 27,2 ± 1,0 
kinscbilden 
en balskraag 
(fig. SA) 

aantal supra-
temporalia 9,6 ± 0,6 12,2 ± 0,4 
(fig. 58) 

twee masse-
terica, (Fig. 97,5% 57,6% 
58) 
een masse- 2,5% 9,1% 
tericum 
geen masse- - 33,3% 
tericum 

Licbaams-
maten 
licbaams-
Iengle 
adulte dd 58,0 ± 3,0mm 44,8 ± 2,9mm 

licbaams-
lengte 
adulte 99 53,0 ± 2,7 mm 41,9 ± 2,5 mm 

gem. gewicbt 
adulte dd 5,2 ± 0,7 g 2,1 ± 0,2 g 

gem. gewicbt 
adulte 99 3,7±0,6g 1,6 ± 0,4g 

Iengle 
voorpoot/ 
licbaams-
Iengle dd 0,330 ± 0,012 0,364 ± 0,010 

lengte 
acbterpoot/ 
licbaams-
Iengle dd 
(vgl. fig. SA) 0,525 ± 0,020 0,554 ± 0,013 

kopboogte/ 
koplengte 92 
(vgl. fig. 58)·0,444 ± 0,012 0,391 ± 0,022 
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Fig.IO. 
Mal pol on 
monspessulanus: 
F = frontale 
L = lorealen 
Pr = preoculare 
Sl = 
bovenlipschilden 
(supralabialia) 

Fig. II. 
Postocularia (Po), 
tcmporalia (T), 
supralabialia (SI) 
bij Natrix maura 
(a) 
en Elaphe 
scalaris (b) 

15b - Algemeen in geheel Frankrijk: 
P.m.muralis. 

16a - Slechts op enkele eilandjes voor 
de kust van Bretagne (Ile d'Y eu 
en die van de Archipel de Gle
nans en d'Ouessant); rug 
meestal kastanjebruin en 
slechts weinig gevlekt, flank
kleur donkerbruin tot zwart, 
met vooraan enkele blauwgroe
nige vlekken en achteraan meer 
gelige; laterale strepen vooraan 
groengelig, achteraan gelig en 
onderbroken; binnenste buik
schildenrijen geel en ongevlekt, 
buitenste rijen meer roodachtig 
en met zwarte vlekken: 
P.m.oyensis. 

16b- Slechts op bet Pointe-du-Raz in 
de Vendee; rug meestal erg 
danker van kleur (bruinzwart), 
met onregelmatige geelgroeni
ge vlekken, die van voren naar 
achteren grater worden en over 
een steeds breder gedeelte van 
de rug verspreid liggen; flank
kleur ook erg danker, met 
slechts enkele vlekjes zoals op 
de rug; sterk opvallende latera
le strepen, groengeel van kleur 
en vooraan met rossige vlekken, 
achteraan met groenige; bin
nenste buikschildenrijen steen
rood en ongevlekt, de buitenste 
rijen meer gelig (vooral voor
aan) en met forse zwarte vlek
ken: 
P.m. cal bia. 

SLANGEN (SERPENTES) 
I a - Pupil rood; oog grenst direct 

aan de bovenlipschilden (supra
labialia) (vgl. fig. 10 en 11 ); 
bovenzijde van de kop geheel 
bedekt door een groat aantal 
grate schilden; anaalschild vrij
wel altijd gedeeld; geen opricht
bare giftanden in de boven-
kaak .................. (Colubridae)2 

I b- Pupil verticaal; oog door een of 
twee rijen kleine schubjes (sub
ocularia) van de bovenlipschil
den gescheiden (vgl. fig. 14); 
bovenzijde van de kop met 
slechts vijf of minder grate 
schilden en talrijke kleine 
schubben; anaalschild vrijwel 
altijd ongedeeld; bovenkaak 
met twee oprichtbare grate gif-
tanden .................. (Viperidae)9 

2a - Voorhoofd tussen en v66r de 
ogen ingebocht; frontale slechts 
half zo breed als een supraocu
lare (fig. lOa); tussen het neus
schild en de voorste oogrand 
drie achter elkaar liggende 
schilden (2lorealia en I preocu
lare) (zie fig. 1 Ob): 
Malpolon monspessulanus 
monspessulanus (hagedis
slang, Montpellierslang) 
[Zuid-Frankrijk]. 

2b- Voorhoofd niet ingebocht; fran
tale ongeveer even breed als of 
breder dan een supraoculare; 
tussen neusschild en voorste 
oogrand slechts een of 
twee achter elkaar liggende 
schilden .................................. 3 

3a- Schubben op de bovenzijde van 
de rug flink en scherp gekield; 
de postocularia grenzen slechts 
aan een temporaalschild (fig. 
lla) ........................................ 4 

3b- Schubben op de bovenzijde van 
de rug hoogstens slechts zwak 
gekield en op de flanken zeker 
ongekield; de postocularia 
grenzen aan twee temporalia 
(fig. II b) . .. .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . 5 
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Fig. 12. 
Rostrate (r). 
internasalia (In) 
bij E/aphe 
scalaris. 

4a - Langs bet midden van de rug 
meestal een donkere zigzag
band; op de flanken meestal 
donkere oogvlekken met een 
Iicht centrum; meestal slechts 
twee postocularia (fig. 11 a); ge
woonlijk 21 (soms 19- 23) leng
terijen van schubben rondom 
bet midden van bet lichaam 
(excl. de buikschubben): 
Natrix maura (adderring
slang) [Midden- en Zuid
Frankrijk]. 

4b- Rug zonder zigzagband; geen 
oogvlekken op de flanken; 
meestal een gelig witte halve
maanvormige vlek aan weers
zijden van bet achterhoofd 
(soms alleen een zwarte); drie 
of vier postocularia; gewoonlijk 
slechts 19 lengterijen van 
schu bben rondom bet midden 
van bet licbaam: 
Natrix natrix helvetica (ring
slang) [geheel Frankrijk]. 

Sa - Zijkanten van de kop met een 
opvallende donkere lengte-
streep ...................................... 6 

5b- Op de zijkanten van de kop 
geen donkere lengtestreep .... 7 

6a- De donkere band op de zijkant 
van de kop verloopt vanaf de 
snuitpunt dwars door bet oog 
tot achter de mondhoeken; ros
trate even hoog of boger dan 
breed, goed zichtbaar van bo
venaf .(bet rostrate is bet onge
paarde snuitpuntschild op de 
bovenkaak, voor de ligging vgl. 
fig. 12); de onderste oogrand in 
contact met bet derde en vierde 
bovenlipschild (zoals bij de 
Natrix maura-kop in fig. 11 a); 
gewoonlijk 19 lengterijen van 
schubben (excl. de buikschub
ben) rondom bet midden van 
bet lichaam: 
Coronella austriaca austriaca 
(gladde slang) [geheel Frank-

rijk]. 
6b - De donkere band op de zijkant 

van de kop begint pas acbter bet 
oog; rostrate veel breder dan 
hoog, vrijwel niet te zien van 
bovenaf; de onderste oogrand in 
contact met bet vierde en vijfde 
bovenlipscbild ( vergelijkbaar 
met de Malpolon-kop in fig. 
lOb); gewoonlijk 21 (zelden 23) 
lengterijen van schubben rond
om bet midden van bet licbaam 
excl. buikschubben: 
Coronella girondica (Girondi
sche gladde slang) [aileen in 
Z.Frankrijk, grofweg ten zui
den van de lijn Saintes - Gre
noble]. 

7a- Midden op bet lichaam 19 (zel
den 1 7 - 21 ) lengterijen van 
schubben ( excl. de buikscbub
ben); minder dan 200 buikscbil
den; rugkleur zwart met geel
groene vlekken, die vooral in 
bet achterste gedeelte van bet 
lichaam meestal lengtestrepen 
vormen: 
Coluber viridiflavus viridifla
vus (geelgroene toornslang) 
[M., Z. en 0. Frankrijk]. 

7b- Midden op bet licbaam ge
woonlijk meer dan 21 lengte
rijen van schubben; meer dan 
200 buikschilden; grondkleur 
van de rug nooit zwart en ook 
nooit met geelgroene vlekken 8 

Sa - Midden op bet lichaam ge
woonlijk 27 (25 - 29) lengte
rijen van schubben (excl. de 
buikschubpen); op de rugzijde 
zijn twee donkere lengtestrepen 
aanwezig, waartussen, vooral 
bij jonge dieren duidelijke, 
dwarsbanden aanwezig zijn 
(laddertekening!); bet rostrate 
dringt ver door tussen de inter
nasalia en scheidt hun voorste 
helften (fig. 12): 
Elaphe scalaris (trapslang) 
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Fig. 13. 
Kopbeschubbing 
bij 
Vipera berus (a) 
en Vipera aspis 
(b). 
F = frontale 
P = parietalia 

Fig. 14. 
Subocularia (Sb). 
supralabialia (Sl) 
en neusschild (N) 
bij Vipera aspis (a) 
en Vipera ursinii (b). 
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[mediterraan Z.Frankrijk]. 
8b - Midden op bet licbaam ge

woonlijk 23 (zelden 21) lengte
rijen van scbubben; rugkleur 
meestal glanzend (don
ker) bruin, zonder vlekken of 
strepen of met vier enigszins 
donkere lengtestrepen; rostrate 
niet of nauwelijks tussen de 
internasalia doordringend; de 
zijkanten van de buikscbilden 
zijn boekig naar beneden gebo
gen, zodat er aan weerszijden 
van de buik een in de lengte ver
lopend uitstekend randje ont
staat: 
Elaphe longissima longissima 
( esculaapslang) [M. en 
Z.Frankrijk]. 

9a- Het frontale en de parietalia 
onderscheiden zicb in grootte 
niet of nauwelijks van de andere 
scbubben op de kop (vgl. fig. 
13b); tussen de onderste oog
rand en de bovenlipschilden 
twee rijen van subocularia (fig. 
l4a) (N. B. bet kan soms voor
komen dat op een enkele plaats 

N--a 
Sl 

N-~ b 

~ 
Sb Sl 

tussen bet oog en de bovenlip
schilden een suboculare zowel 
de onderste oogrand als de bo
venlipscbilden raakt, waardoor 
dus plaatselijk slecbts een rij 
aanwezig is); snuitpunt altijd 
enigszins opgericbt (fig. 14a) 
.............................................. 10 

9b- Het frontale en de parietalia 

onderscbeiden zicb in grootte 
altijd duidelijk van de overige 
kopscbubben (fig. 13a, zie ook 
fig. 15); tussen de onderste cog
rand en de bovenlipschilden 
slechts een rij van subocularia 
(fig. 14b) (N.B. het kan soms 
voorkomen da t er zich op een 
enkele plaats nog een klein 
scbubje meer tussen oog en bo
venlipscbilden bevindt, waar
door dus plaatselijk twee rijen 
aanwezig zijn); snuitpunt nooit 
ecbt opgericbt ( vgl. fig. 14b) 11 

10 - Vipera aspis (aspisadder); in 
Frankrijk twee ondersoorten: 

lOa - Op de grijze, gelige, licbtbruine 
of roodbruine grondkleur is 
vanaf de nek over bet gebele 
licbaam en de staart een serie 
smalle zwarte dwarsbandjes 
aanwezig; deze dwarsbandjes 
rei ken tot aan de bovenzijde der 
flanken; soms I open ze langs bet 
midden van de rug wat hoekig 
uit en kunnen in uitzonderings
gevallen ook samenvloeien tot 
een sterk getande lengteband of 
zigzagstreep; de flanken zijn 
grijs van tint en dragen, alter
nerend met de dwarsbandjes op 
de rug, een serie donkere vlek
ken of korte dikke dwarsstreep
jes; het verse gif is gelig van 
kleur: 
V.a. aspis [geheel Frankrijk 
m.u.v. bet noordwesten; deze 
ondersoort is dus ook aanwezig 
in de oostelijke en westelijke 
del en van de Pyreneeen]. 

I Ob- De rugvlekken zijn altijd sa
mengevloeid tot een brede gol
vende lengteband of zigzag
streep; centraal bierin opgeno
men is een bleke, boekige leng
testreep van ongeveer drie 
scbubben breedte; de rugteke
ning steekt scberp af tegen de 
grondkleur, die vooral langs de 
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Fig. 15. 
Apicaalschildjes 
bij V. berus (a) 
en V. ursinii (b). 

0 

Fig. 16. 
Achteraanzicht 
van rug- en 
buikpantser 
bij Testudo sp. 

randen van de rugtekening Iicht 
van kleur is; op iedere flank is 
een serie donkere dikke dwars
streepjes of lang-ovale vlekken 
aanwezig, alternerend met de 
tanding van de rugstreep; bet 
verse gif is nooit gelig; vaker 
dan bij de vorige ondersoort 
komt bet verschijnsel voor dat 
bet frontale en de parietalia wat 
groter zijn dan de overige 
schubben op de kop en dat er 
plaatselijk slechts een subocu
lare zowel de onderste oogrand 
als de bovenlipschilden raakt: 
V.a.zinnikeri [slechts in de cen
trale Pyreneeen, hoven 500 a 
1000 m]. 

lla- Neusgat groot en midden in het 
neusschild gelegen; het rostrale 
raakt hoven in bet midden vrij
wel altijd twee apicaalschildjes 
(fig. 15a); midden op het li
chaam 21 (zelden 19-23) leng
terijen van schubben (excl. de 
buikschubben) .................... 12 

II b- Neusgat klein en onderaan in 
bet neusschild gelegen ( vgl. fig. 
14b); bet rostrate raakt hoven 
in bet midden slechts een api
caalschildje (fig. 15b); midden 
op bet lichaam slechts 19 (zel
den 21) lengterijen van schub
ben: 
Vipera ursinii wettsteini (spits
snuitadder) [op 1700- 2000 m 
in het Montagne-de-Lure (Bas
ses Alpes), doch ook wei aange
troffen in Vaucluse]. 

12a - Snuitpunt in bet geheel niet 
opgericht; frontale en parietalia 
vrijwel altijd ongedeeld; zig
zagband op de rug nooit onder
broken; nooit meer dan een rij 
subocularia tussen onderste 
oogrand en bovenlipschilden: 
Vipera berus berus (gewone 
adder) [geheel Frankrijk, doch 
zeldzaam in bet zuiden]. 

12b - Snuitpunt soms lichtelijk opge
richt; frontale en vooral de pa
rietalia vaak gedeeld; zigzag
band op de rug weliswaar dui
delijk aanwezig, doch vaak on
derbroken; soms komt bet voor 
dater zich plaatselijk meer dan 
een suboculare tussen de onder
ste oogrand en de bovenlipschil
den bevindt, waardoor de in
druk gewekt wordt dater plaat
selijk twee rijen subocularia 
zijn: 
Vipera seoanei (lberische ad
der) [in uiterst Z.W.Frankrijk, 
in de Pyreneeen ten zuiden van 
St. Jean-de-Luz]. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Schild padden: 
Emys orbicularis: 
<3<3: buikschild lichtelijk concaaf; rela

tief grote kop; iris witachtig tot 
roodachtig; staart tot 90 mm. 

22: buikschild niet concaaf, eerder 
bol; rugschild boiler; iris bruin of 
geel; staart hoogstens 85 mm; 
anale opening vlak achter de ach
terinbochting van bet buikschild 
gelegen. 

M auremys cas pica: 
<3<3: buikschild lichtelijk concaaf; rug

schild meer dan een derde van de 
buikschildlengte Ianger dan bet 
buikschild. 

22: buikschild ietwat bol; rugschild 
minder dan een derde van de buik
schildlengte Ianger dan bet buik
schild. 

Testudo hermanni: 
<3<3: buikschild min of meer concaaf; 

de supracaudalia ( = de schilden 
in de achterrand van bet rugschild 
juist hoven de staart) zijn vrij bol 
en enigszins naar beneden uitge
bocht (fig. 16). 

22: buikschild vlak of lichtelijk bol en 
supracaudalia nauwelijks uitge
bocht (fig. 16). 
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Zeeschildpadden: 
Bij aile zeeschildpadden hebben de dd 
een relatief langere staart dan de 22; 
bij de soepschildpad eindigt deze bij de 
dd bovendien in een platte, hoornige 
nagel. Bij de onechte karetschildpad 
en de soepschildpad is bij de dd hoven~ 
dien het achterlijf duidelijk puntiger 
dan bij de 22. Bij de lederschildpad 
hebben de 22 hogere ribben op de rug 
dan de dd. 

Hagedissen: 
Anguis fragi lis: 
dd: bovenzijde grijzig en vaak zonder 

donkere lengtestreep over het 
midden; buikkleur vrij Iicht; nan
ken donkerder, soms ook grijzig en 
niet contrasterend met de rug
kleur, doch meestal wat bruiniger 
en dan zwak contrasterend met de 
rugkleur. 

22: bovenzijde bruinig en vrijwel al
tijd met een donkere lengtestreep 
midden op de rug; buik donkerder 
gekleurd (zwart of bruin), evenals 
de flanken; de kleur der flanken 
contrasteert sterk met die van de 
rug. 

Chalcides chalcides: 
verschillen niet duidelijk (de dd 
hebben wei een enigszins verdikte 
staartwortel, een relatief dikkere 
kop en langere staart). 

Hemidactylus turcicus: 
verschillen niet duidelijk (de dd 
hebben wei een enigszins verdikte 
staartwortel en 4-8, bij uitzonde
ring 2-) 0, in een rij liggende pre
anale porien). 

Lacerta agilis: 
dd: relatief dikkere kop en. tangere 

achterpoten en staart; verdikte 
staartwortel; meestal met een 
groenige rug en flanken; aan 
weerszijden dertien flinke femora
le porien. 

22: altijd bruinige flanken; J J -13 vrij 
kleine femorale porien. 

Lacerta lepida: 
dd: groter en zwaarder gebouwd; rela

tief lang ere achterpoten en staart; 
aanzienlijk bredere kop, hetgeen 
bij deze soort een opvallend ken
merk is; verdikte staartwortel. 

22: duidelijk kleinere en smallere 
kop. 

Lacerta monticola: 
dd: relatief langere achterpoten en 

staart, dikkere kop en verdikte 
staartwortel; flankkleuren vrij 
contrastrijk met een zwart netvor
mig patroon; groenige buik. 

22: flanken meestal eenkleurig bruin. 
Lacerta viridis: 
dd: zwaarder en groter; dikkere kop, 

relatief langere achterpoten en 
staart en verdikte staartwortel; in 
de voortplantingstijd met een fel 
blauwe keel; vaak geen rugstre
pen, waardoor de gehele rug- en 
flankkleur groen is; 13-17 grote 
femorale porien. 

22: dorsolaterale lijnen meestal dui
delijk naar voren komend; relatief 
lang lichaam; in de paartijd hoog
uit een zwak blauwe keel; 14-18 
kleine femorale porien. 

Lacerta vivipara: 
dd: relatief grotere kop, langere ach

terpoten en staart en met verdikte 
staartwortel; buikzijde oranje of 
rood en met grote zwarte vlekken; 
ook de onderzijde van de staart is 
fel gekleurd. 

22: buikzijde helder bleekgeel of ros
sig, volkomen ongevlekt of met 
slechts enkele kleine, donkere 
vlekjes; vlekken op rug en flanken 
minder duidelijk en rugpatroon 
meer streperig. 

Phyllodactylus europaeus: 
dd: kleiner; geen femorale en preanale 

porien; puntige sporen aan de zij
kanten van de staartwortel en 
twee genitale klieren: kortere clo
acaspleet; over het algemeen dan
ker van kleur met zilvergrijze 



Tabel3. 
Verschillen tussen 
de seksen bij 
Podarcis 
hispanica. 
(maten te nemen 
zoals aangegeven 
in fig. SA en 58). 
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vlekjes. 
22: groter; grotere lymfeklieren in de 

hals; over het algemeen grijsbruin 
van kleur en soms met een wittige 
lengtestreep over de rug. 

Podarcis hispanica: 
oo: rug helder van kleur (soms met 

een donker netvormig patroon) en 
op de flanken enkele donkerbrui
ne, meestal met kleine Iichte vlek
jes vermengde lengtestrepen, die 
deels doorlopen tot op de staart; 
kop boger en ledematen relatief 
Ianger (zie tabel 3); verdikte 
staa rt wortel. 

22: rug grijs; de vijf of zes donkere 
rugstrepen worden door een witte 
kleur begrensd, waardoor de don
kere kleur soms nog slechts een 
smal streepje vormt of zelfs geheel 
afwezig is; erg platte ·kop en rela
tief kortere ledematen (zie tabel 
3). 

22 
lengte 
voorpoot/ 0,364 ± 0,010 0,325 ± 0,013 
lichaams-
lengte 
lengte 
achterpoot/ 0,553 ± 0,013 0,499 ± 0,024 
lichaams-
lengte 
kophoogte/ 0,423 ± 0,019 0,391 ± 0,022 
koplengte 

Podarcis muralis: 
oo: groter, dikkere kop, verdikte 

staartwortel; 13-29 goed ontwik
kelde femorale porien; achterpo
ten zeer lang (naar voren gelegd 
langs het lichaam reiken ze tot 
voorbij de schouders). 

22: altijd een eenkleurige buik en met 
Iichte strepen op de flanken. 

Psammodromus algirus: 
oo: relatief langere poten; verdikte 

staartwortel; vaak zwarte vlekken 
en blauwe oogvlekken hoog op de 
flanken achter de voorpoten. 

22: zonder oogvlekken op de flanken 
achter de voorpoten. 

Psammodromus hispanicus: 
oo: legt men een achterpoot langs bet 

lichaam naar voren dan reikt deze 
tot tussen de halsband en de 
schouders. 

22: de langs het lichaam naar voren 
gelegde achterpoot reikt hooguit 
tot tussen elleboog en hand van de 
voorpoot. 

Tarentola mauritanica: 
verschillen niet duidelijk (de oo 
hebben geen femorale porien, 
noch preanale porien, hebben een 
grotere kop en een verdikte staart
wortel). 

Slang en 
Coluber viridiflavus: 
oo: 160-212 buikschubben, 102-131 

paren schubben op de onderkant 
van de staart ( = subcaudalia); 
dikkere kop en grotere totale leng
te. 

22: 203-230 buikschubben, 87-113 
paren subcaudalia. 

Coronella austriaca: 
oo: kleiner; rela tief langere staart; 

vaak roodbruin; 158-164 buik
schubben, 58-67 paren schubben 
op de onder kant van de staart ( = 
subcaudalia). 

22: vaak grijsbruin; 171-182 buik
schubben, 43-51 paren subcauda
lia. 

Coronella girondica: 
oo: kleiner en met een relatief langere 

staart; 59-72 paren schubben op 
de onderkant van de staart. 

22: 43-64 paren schubben op de on
derkant van de staart. 

Elaphe longissima: 
oo: groter en met een relatief langere 

staart; verdikte staartwortel. 
22: relatief kortere staart. 
Elaphe scalaris: 

verschillen niet erg duidelijk; wei 
worden de oo niet zo groot als de 
22 ( oo tot ca. 90 em, 22 tot I ,5 
m). 
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Ma/po/on monspessulanus: 
nauwelijks uitwendige verschillen 
aanwezig (de 22 worden wei gro
ter). 

Natrix maura: 
dd: verbrede staartwortel; rug vaak 

roodachtig; lengte 50-85 em. 
22: rug meestal met een groenige 

glans; lengte 50-130 em. 
Natrix natrix: 

uitwendige geslachtsverschillen 
vaak niet duidelijk; wei hebben de 
dd soms eert verdikte staartwortel 
en meestal meer buikschilden en 
ventrale staartschubparen (bij 
N.natrix komen 153-193 buik
schubben en 49-90 paren subcau
dalia voor); dd hooguit ruim 1 m, 
22 tot maximaal 2 m. 

Vipera aspis: 
dd: lichaamslengte 5,5 - 8 keer de 

staartlengte; 141-151 buikschub
ben en 36-46 paren schubben op 
de onderkant van de staart ( = 
subcaudalia); soms zeer grote 
zwarte vlekken op de rug; ventrale 
del en eenkleurig, metaalblauw' 
zwart of donkergroen. 

22: lichaamslengte 7-9 keer de staart
lengte; 143-154 buikschubben en 
29-37 paren subcaudalia; rug 
soms zonder donkere vlekken en 
ventrale delen grijs, witachtig of 
lichtrood met zeer fijne bruine 
puntjes. 

Vipera berus en V. seoanei: 
dd: lichaamslengte 5,5 - 9 keer de 

staartlengte; 132-150 buikschub
ben, 32-46 paren schubben op de 
onderkant van de staart; vaak 
minder dik; rug grijsachtig met 
daarop een sterk contrasterend 
zwart patroon; buik blatiwachitg 
of witachtig grijs, zonder vlekken; 
keel met zwarte vlekjess. 

22: lichaamslengte 8-10 keer de 
staartlengte; 132-158 buikschub
ben, 24-38 paren subcaudalia; rug 

bruin of rood met een minder sterk 
contrasterend donkerbruin pa
troon of geheel baksteenrood; buik 
bruin met donkere of Iichte vlek
ken; keel gelig met rode vlekjes; 
staart achteraan meestal rossig. 

Vipera ursinii: 
dd: kleiner; rugkleur gelig, bruinig of 

olijfkleurig groen en met een vrij 
sterk contrasterend patroon. 

22: groter en dikker; rugkleur donker
der en meestal bruinachtig en met 
een minder sterk contrasterend 
patroon. 
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De verzorging en kweek van de groene 
basilisk, Basiliscus plumifrons 

IN LEIDING dende hagedissen zijn de smalle op een 
Basiliscus p/umifrons komt voor in helm gelijkende uitwas opde kop en de 
Costa Rica, een stukje van Panama en hoge rugkam. De rugkam van Basilis
een stuk van Nicaragua, in totaal een cus plumifrons is bij volwassen dieren 
gebied da t twee keer zo groot is als circa zes centimeter hoog en loopt van 
Nederland. Ze Ieven in het tropisch de schouders tot aan de staartwortel. 
regenwoud, voornamelijk in de scha- Bij vrouwelijke dieren ontbreekt deze 
duw en zonnen slechts zelden. Als kam, maar de achterhoofdstreek ver
rustplaats kiest het dier meestal een toont wei een verdikking die enigszins 
hoven het water hangende tak, waar op een helm lijkt. De rug is groen, de 
hij zich bij dreigend gevaar pardoes nanken en huidaanhangsels zijn gete
van af laat vallen en dan een tijdje kend met groene vlekkcn, die op de 
onder water blijft totdat het gevaar nanken zelf groenachtig blauw zijn. 
geweken is. Ook kunnen ze over het De buikzijde is geelachtig. 
water !open. Er zijn waarnemingen Ongeveer vier jaar geleden ben ik in 
gedaan waarbij een meer van ruim· het bezit gekomen van twee basilisken, 
vierhonderd meter werd overgestoken. die na enige tijd van het vrouwelijk 

Deze hagedis heeft hieraan zijn La
tijns-Amerikaanse naam ' Jesu Christo 
lagerto', Jezus Christus hagedis, te 
dan ken. 
Twee van de opvallendste kenmerken 
van deze tot 70 centimeter lang wor-

geslacht bleken te zijn. Acht maanden 
later kon ik er een voor een halfwas 
wildvang man ruilen. Dit dier was erg 
schuw en mager. Na enkele maanden 
verdween zijn schuwheid en begon hij 
er beter doorvoed uit te zien. 

HUISYESTING 
De twee jonge basilisken werden aan
vankelijk in een terrarium van I 00 x 
40 x 80 em gehuisvest. Het werd ver
warmd met een 60 W warmtekabel, 
die onder een stuk eterniet op de 
bodem lag. Dit werd bedekt met een 
laag grind van ongeveer zes centime
ter. Een warmtelamp van 25 W ver
warmde de directe omgeving tot onge
veer 35"C. Op dit geheel lag een licht
kap met daarin twee TL-buizen van 30 
W. De gemiddelde temperatuur was 
overdag tussen de 28 en 32"C, 's nachts 
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koelde het af tot ongeveer 20 a 22"C. 
Het terrarium werd beplant met diver
se soorten planten, waaronder Ficus 
benjamini, klimop en enkele brome
lia 's, wat voor de nodige schuilgelegen
heden zorgde. In een soortgelijke bak 
heb ik ook mijn nakweekdieren opge
fokt. 
Na enkele maanden werden de dieren 
overgebracht naar een terrarium van 
150 X 140 X 170 em (I X b X h). Deze 
9ak wordt verwarmd door twee spots 
van 40 W, die ervoor zorgen dat de 
temperatuur overdag bovenin de bak 
ongeveer 28"C wordt, en onderin de 

bak ongeveer 22"C. Direct onder de 
spots is de temperatuur ongeveer 30 a 
35"C. 's Nachts daalt de temperatuur 
tot ongeveer 20"C. Drie TL-buizen van 
30 W zorgen verder voor de verlich
ting. 
De inrichting wordt gecompleteerd 
met grillig gevormde stukken kienhout 
en bovenin de bak zijn enige flinke 
stukken druivehout bevestigd. Een 
kurken achterwand zorgt ook nog voor 
de nodige klimgelegenheden. Dit alles 
werd dicht beplant met een galen
plant, Ficus benjamini, bromelia's, 
klimop, varens, Cryptanthus en Dra
caena. Ook liggen overal dotten sphag
num, die de luchtvochtigheid (60 a 
90%) op peil houden. Dagelijks wordt 

er gesproeid met lauw water, waaraan 
vier druppels AD 3 (Avitran van Beap
har) per liter zijn toegevoegd. 
Er is ook een waterbak met een inhoud 
van ca. 5 liter waarin op dezelfde wijze 
vitaminen zijn toegevoegd. Dit water 
wordt dagelijks ververst daar de dieren 
hier graag hun behoeften in deponeren 
en er tijdens vervellingen graag in lig
gen. 
Enige maanden Ia ter kregen de basilis
k en gezelschap van een koppel groene 
wateragamen Physignathus cocinci
nus, waarmee ze het goed kunnen vin
den. 

VOEDING 
De dieren worden gevoed met pasge
boren muizen, treksprinkha nen en 
stukjes hart. Dit alles wordt verrijkt 
met het vitaminenpreparaat Carnicon. 
Ook eten ze graag van het Physignat
hus-menu, hetgeen bestaat uit ba
naan, appel en peer. De dieren eten 
altijd zonder problemen. 

KWEEK 
Eind 1984 bemerkte ik dat het man
netje voortdurend achter het vrouwtje 
aanjoeg en probeerde met haar te 
copuleren. Dit g ing gepaard met heftig 
kopknikken. Het wijfje werd geregeld 
gebeten, wat te zien was aan de wond
jes op staart en nek. Een werkelijke 
copula tie heb ik nooit gezien. Het wijf
je wilde niets hebben van de avances, 
maar ondanks deze weigering bleef het 
mannetje volharden. Begin januari 
1985 merkte ik dat het vrouwtje 
drachtig was, daar haar achterlichaam 
een verdikking vertoonde. Rond 20 
februari werd ze onrustig en begon 
naa r een geschikte legplaats te zoeken. 
Op 22 februa ri was ze aanmerkelijk 
dunner, waaruit ik de concl usie trok 
dat de eieren gelegd moesten zijn. Als 
legplaats had ze een met vochtige aar
de gevulde bloempot gekozen. Op 23 
februari heb ik het legsel, dat uit acht 
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eieren bestond, uit de bak verwijderd 
en in een broedstoof van 40 x 25 x 25 
em geplaatst. Deze broedstoof was op 
de 'au bain marie' manier ingericht. 
De ondergrond voor de eieren was een 
laag aarde. De temperatuur bedroeg 
31 OC, maar door een fout met de ther
mostaat liep de temperatuur te hoog 
op tot 40°C. Dit was te merken aan bet 
resultaat: na enige weken begonnen 
drie eieren op te zwellen, terwijl de 
overige vijf schimmel vertoonden en 
klein bleven. Deze werden verwijderd. 
De overige eieren bleven intact. Na 66 
dagen kwam bet eerste jong ter we
reid. De andere twee eieren waren wei 
bevrucht, de jongen waren volgroeid, 
hadden geprobeerd bet ei te openen, 
maar waren bier niet in geslaagd en 
zijn gestikt. 
Drie maanden later, eind mei, werd 
wederom een legsel geproduceerd, dat 
uit negen eieren bestond. Na enige 
dagen bleek bet onbevrucht te zijn. 
Begin oktober volgde bet derde en 
laatste legsel, in totaal elf eieren. Deze 
werden op voornoemde methode uitge
broed, maar nu met een bodemgrond 
van sphagnum. De temperatuur was 
continu 29°C. 
Ook nu bleken enige eieren onbe
vrucht; er bleven er in totaal zeven 
over. Na vierenzeventig dagen kwam 
bet eerste jong ter wereld. Een ei was 
geopend met hierin een volgroeide 
maar gestikte basilisk. De volgende 
dag had ik besloten een ei open te 
maken om te kijken of zich bier een 
levensvatbaar jong in bevond dat ik 
eventueel zou kunnen redden. Dit jong 
stierf de volgende dag, waarschijnlijk 
omdat de dooierzak tijdens bet openen 
van bet ei kapot was gegaan. 's Mid
dags waren er weer twee jongen in bet 
ei gestikt en ik besloot bet een na laat
ste ei te openen. Dit gaf als resultaat 
een levend jong met dooierzak. 
Dit dier werd met lauw water afge
spoeld en in een krekeldoosje geplaatst 

met als bodembedekking vochtige tis
sues. Het allerlaatste, eveneens vol
groeide jong vond ook de verstikkings
dood in bet ei. 
De opfok verliep zonder problemen. 
De dieren aten na twee a drie dagen 
kleine krekels, die verrijkt waren met 
Carnicon. 

OPMERKINGEN 
Dejonge dieren zijn net als de ouders 
erg schuw. Ondanks bet feit dat ze in 
bet tropisch regenwoud veelvuldig op 
schaduwrijke plekken voorkomen, zijn 
ze in bet terrarium regelmatig onder 
de warmtelamp aan te treffen. 
De kleur van de jonge dieren is bruin. 
Na·enkele maanden krijgen ze devol
wassen groene kleur, die echter iets 
verschilt van de wildvang dieren. 
Gezien bet grote aantal eieren vielen 
de kweekresultaten tegen. Ik vermoed 
dat dit te wijten zou kunnen zijn aan 
condensdruppe1s die in de broedstoof 
op de eieren konden vallen. Bij mijn 
nieuwe stoof is dit niet mogelijk daar 
de condensdruppels bier via een schui
ne ruit weer in bet water geleid wor
den. 
Het eerste jong blijkt nu een vrouwtje 
te zijn, de andere twee mannetjes. 
N u, midden april 1986, heeft bet 
vrouwtje weer vijftien eieren gelegd. Ik 
hoop over enige tijd verder te kunnen 
uitwijden over de successen die ik 
gedurende deze kweekpoging zal be
halen. Het is te verwachten, dat door 
de verbeterde broedstoof de kweekre
sultaten gunstiger zullen zijn. 
Tot slot rest mij nog een dankwoord 
aan Alex Bakker, wiens hulp onont
beerlijk was. 

KEEPING AND BREEDING BASILISCUS 
PLUM/FRONS 
One couple is housed in a 150 x 140 x 170 (I x w x 
h) em terrarium. In an eight months' period 
three clutches (8, 9 and 11 eggs) were laid, from 
which three healthy young hatched. 
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Een behuizing voor de krekelkweek 

IN LEIDING 
Bij het opzetten van een krekelkweek 
spelen een aantal zaken een rol. De 
kweekruimte moet bijvoorbeeld niet te 
klein zijn. Een ander punt van aan
dacht is de energiehuishouding. Kre
kels verlangen zeer vee! warmte. 3o·c 
is zeker gewenst. Met de hieronder 
beschreven verbouwde koelkast heb ik 
zeer bevredigende resultaten bereikt. 
Naast een geslaagde kweek wordt 
tegemoet gekomen aan bovenvermel
de eisen. Yooral de energiekosten kun
nen verlaagd worden. Een koelkast is 
in feite een ge"isoleerde kast met een 
systeem om warmte uit de kast af te 
voeren. De isolatielaag wordt gevormd 
door polystyreen, verpakt in twee la
gen plastic. Logischerwijs kan men 
ook juist warme Iucht in de kast hou
den. De kosten van verwarming met 
behulp van lampen worden hierdoor 
lager. In het navolgende zal ik de 
opbouw van zo'n warmtekast gemaakt 
van een oude koelkast bespreken. 

BOUW 
Nadat het koelsysteem verwijderd is, 
leggen we de kast op zijn rug. De deur 
wordt vervangen door een glazen af
dekplaat. Nog mooier is het de kast op 
zijn zijkant te plaatsen en een glazen 
voorkant aan te brengen. De onderste 

helft is vast, de bovenste helft schar
niert a is toegangsdeur. H ulpmiddelen 
hierbij zijn scharnieren, 2-componen
tenlijm, primer voor siliconenkit en 
siliconenkit. Aan de bovenkant wordt 
benzinegaas aangebracht. Oaten wor
den in het plastic van de koelkast aan
gebracht met een heet mes. Het benzi
negaas wordt aan de binnenkant aan
gebracht. De verwarming geschiedt 
door een gloeilamp of nog beter twee 
lampen in serie. Het voordeel van dit 
laatste is dat de lampen niet zo snel 
kapot gaan. De lampen worden in de 
kast gehangen. Het gat voor de bedra
ding kan bijvoorbeeld met een gloeien
de metalen breinaald aangebracht 
worden. 
De ervaring leert dat 25 watt, of 2 X 
60 watt in serie 's winters voldoet in 
een onverwarmde ruimte, terwijl 's zo
mers een lager wattage voldoende is. 
Op de beschreven wijze is's zomers bij 
gunstige temperatuur met 7 watt (of 2 
x 15 watt in serie) in de kast een tem
peratuur te bereiken van 3o·c. De 
temperatuur is exact te regelen als we 
een verwarmingslamp van 60 watt via 
een dimmer schakelen. 

ALGEMEEN 
Werd hiervoor op de bouw van een 
warmtekast ingegaan. In het navol
gende zal getracht worden iets in het 
algemeen over krekelkweken te zeg
gen. 
Yoor de inrichting kunnen kartonnen 
eierdozen gebruikt worden. De dieren 
vinden hierin een goede schuilplaats. 
Een kleine plastic doos met vochtig 
zand fungeert als legplaats voor de eie
ren. Wanneer men over verschillende 
maten van krekels op verschillende 
momenten wil beschikken, moet men 
een tweede warmtekast maken waar 
men de doos met eieren uit de eerste 



Maarten Smit 
Wolterbeekweg 18 
6862 BE 
Oosterbeek 

187 

kast laat uitkomen. Een verse doos met 
zand wordt dan in de eerste kast 
geplaatst. 
Over het voedsel voor krekels is al veel 
geschreven. De Noordafrikaanse veld
krekel eet vooral paardebloemblade
ren, sla, andijvie, etc. De huiskrekel 
eet allerlei droogvoer, zoals kuiken
korrels, kattebrokjes etc. 

Men moet er steeds beducht op zijn 
dat de krekels niet ontsnappen. Menig 
terrariumhouder die krekels kweekt 
leeft in onmin met zijn buren. 

AN ISOLA TED HOUSING FOR CRIC
KETS 
It is described how. from an old refrigerator. a 
heat isolated container can be made for the pro
pagation of crickets. 

Ervaringen met het houden en kweken 
van de gewone kousebandslang 
( Thamnophis sirtalis) 

IN LEIDING 
Kousebandslangen komen in bijna ge
heel Noord-Amerika voor. Er zijn 
twaalf soorten. Van de gewone kouse
bandslang ( T. sirtalis) zijn negen on
dersoorten beschreven. Kouseband
slangen zijn meestal relatief klein met 
een lengte van 50 tot 1 00 em. Aileen T. 
sirta/is floridana is veel forser ge
bouwd dan de andere soorten en kan 
tot 130 em lang worden. 
De paring vindt na de winterslaap 
plaats. De slangen zijn ovovivipaar 
(eierlevendbarend). De draagtijd is 
drie tot drie en een halve maand. 
Het voedsel bestaat uit wormen, vis
sen, kikkers, padden, salamanders en 
bij sommige grotere exemplaren wei 
eens een muis. 
Momenteel heb ik twee volwassen T. 
sirta/is floridana en een jong van 10 
juni 1985. Het vrouwtje is 90 em en het 
mannetje 75 em lang. Toen ik de slan
gen in april kocht, woog het vrouwtje 
151 gram, nu weegt ze 250 g. Het 
mannetje is niet vee] gegroeid. 

HUISVESTING 
Het terrarium is 160x50x50 em 
(lxbxh). Twee lampjes in een lamp-

houder waarop de slang en zich kunnen 
warmen, een gloeilamp, een TL-buis 
en een daglichtlamp zorgen voor de 
verlichting en verwarming. 
Ik heb allerlei soorten bodembedek
king geprobeerd: aarde, grind, veen
mos, zaagsel, kranten en linoleum. 
Kranten en linoleum zijn zeer hygie
nisch, waarbij linoleum de voorkeur 
heeft omdat het oog ook wat wil. Ver
der zijn er wat klimmogelijkheden en 
stenen, die nodig zijn als hulp bij de 
vervelling. Planten vrolijkten de boel 
wei open gaven een natuurlijke sfeer, 
maar ze werden erg beschadigd en ik 
heb ze maar verwijderd. N u werk ik 
aileen nog met kunstplanten. Elke 
week maak ik bet terrarium grondig 
schoon en drie keer per week ververs ik 
het water. 

MIJN KWEEK 
In dit terrarium heb ik gekweekt met 
T. sirta/is sirta/is ( 10 ~x.), T.s. simi/is 
(11 ex.), T.s. parietalis (17 ex.) en T.s. 
florid ana ( 18 en 11 ex.). In de vijf jaar 
dat ik kousebandslangen houd, heb ik 
het meeste plezier beleefd aan deflori
dana's. Alhoewel beide ouderdieren 
uit het wild afkomstig zijn en tot op 
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heden zeer bang en soms agressief, 
werd er een maand nadat bet vrouwtje 
bevallen was weer gepaard. Er wordt 
gezegd dat als een vrouwtje twee maal 
jongen werpt in een jaar, bet tweede 
nest en ook het vrouwtje een slechte 
eonditie hebben. Bij mijn dieren was 
dat' ook wei te merken. Het tweede 
nest was kleiner dan bet eerste, maar 
ook de jongen waren ongeveer 2 em 
kleiner. Ik heb nooit eerder een nest 
gehad met afwijkingen of onderont
wikkelde jongen, maar deze keer was 
dat wei het geval. Twee jongen zijn de 
dag na hun geboorte overleden. Ook de · 
eerste vervelling liep sleeht. Door vijf 
maal om het uur lauw water te 
sproeien en extra veel stenen in de 
kweekbakjes te plaatsen, werd dit pro
bleem verholpen. 
De verdere verzorging van de jongen is 
heel simpel. Je voert twee tot drie maal 
per week wormen met wat Gistoeal. 
Na een maand kun je beginnen met 
visfilet of spiering. Ik strooi over de vis 
altijd een multivitaminenpreparaat. . 

CONCLUSIE 
Kousebandslangen zijn zeer goed 
houdbaar en gemakkelijk te kweken in 
niet al te kleine bakken. Ik raad u aan 
om de terraria niet al te voehtig te hou
den. Sehimmels en andere huidziekten 
zijn anders niet te vermijden. 's Zo
mers zijn ze gemakkelijk te voeren met 
goudvissen, die ze zelf uit de waterbak 
vangen. 's Winters kan men met ka
beljauwfilet volstaan, mits er wat Gis
toeal of vitamines aan toegevoegd wor
den. 
Ik kan deze slangen dan ook zeer aan
bevelen aan de beginner. Maar ook de 
gevorderde liefhebbers zullen veel ple
zier en kijkgenot beleven aan deze 
beweeglijke dieren. 

BREEDING AND KEEPING 
THAMNOPHIS SJRTALIS 
In a terrarium of 160x50x50 (lxwxh) the author 
successfully bred several subspecies of the com
mon garter snake. The terrarium floor is covered 
with linoleum for hygienic reasons. The food 
consists of worms, fish, frogs, toads and mice. 

HET KWEKEN VAN DE MEELWORM, TENEBR/0 MOLITOR 
De meelworm is een zeer gesehikt voedseldier voor allerlei diersoorten. Helaas 
verpoppen ze zieh erg snel en zijn dan dikwijls waardeloos als voedseldier. Maar 
er is dan nog wei mee te kweken. Dit heeft ook als voordeel dater altijd larven in 
allerlei maten zijn. 
De kweek is zeer simpel en bovendien reukloos. Er wordt een portie meelwor
men aangesehaft en in een doos of kist gezet. Ik gebruik bier een oude groentela 
van een koelkast voor. Er hoeft geen deksel op omdat de dieren er toch niet uit 
kunnen klimmen. In de doos wordt een 3 em dikke laag havermoutvlokken 
gedaan met daarop besehuit of oud brood. Dit wordt afgedekt met een stuk stof, 
waar de jonge dieren onder gaan zitten, zodat ze makkelijk gepakt kunnen 
worden. De doos wordt op een warme plaats, bijvoorbeeld op de boiler, gezet om 
de ontwikkeling te bespoedigen. Nadat de larven uit het ei zijn gekomen duurt 
het enige weken voor ze ziehgaan verpoppen. Vooral de larven worden gegeten, 
naar de poppen en volwassen torren kijken sommige terrariumbewoners niet 
om. Als de meeltor is verpopt leeft hij nog zo'n twintig dagen. In deze periode 
leggen de vrouwtjes vele eieren. Na een half jaar moet de helft van de voedings
bodem ververst worden. De jonge meelwormen worden eruit gezeefd en weer 
terug gedaan. 
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Herpetologische waarnemingen in 
Hongarije 

IN LEIDING 
In julien augustus 1983 bracht ik voor groene Bombina bombina-vorm in 
het eerst een bezoek aan Hongarije. Hongarije (HAGEDOOR N, 1985). 
Dit land is in de literatuur herpetolo-
gisch pas goed beschreven in 1943 (FE- YELDWAARNEMINGEN 
n ': RVA RY-LA NGH) . Dit werk vormt Hieronder wil ik verslag doen van 
voornamelijk een overzicht van andere eigen veldwaarnemingen. Per soort 
a rtikelen en geconserveerde dieren uit worden de vindplaatsen gegeven, 
museumcollecties. Een probleem hier- steeds zo goed a ls mogelijk vermeld 
bij is, dat na de oorlog de grenzen van met hun Jigging ten opzichte van grote 
hetla nd veranderd zijn, zodat een aan- plaa tsen, zoals die op het kaartje terug 
ta l van de vermelde vindplaatsen bui- te vinden zij n. 
ten het huidige Hongarije va lt en wei- Salamandra salamandra 
Iicht van naam veranderd is. Latere salamandra. 

Yuursalamander. 
Een aantal larven werd in een beek 
westelijk van Lilla flired gevonden. 
Het dorp ligt westelijk van Miskolc en 
ligt op 400 m hoogte. Dit gebied is het 
zogenaamde Biikk-gebergte, met als 
hoogste punt 950 m. Dit middenge
bergte is een sprookjesachtig gebied 
met houtskoolovens, houthakkers en 
beren. 
Triturus alpestris alpestris, 
alpen watersalamander. 
Yla kbij de vorige vindplaats, 2 km 
westelijk van Lillafii red bevonden zich 
vijf volwassen exemplaren in de Javor
kut, een plas gevoed door een bron. De 
plas meet ca. ' 15 X 15 m. De hoogte is 
hier 700-800 m. Het water is zeer hel
der en het geheel bevindt zich in een 
open wei temidden van de bossen van 
het gebergte. 
Triturus vulgaris vulgaris, 

publica ties concentreren zich voorna- kleine watersa1amander. 
melijk rond het voorkomen van de La rven van deze soort bevonden zich 
roodbuikpad (Bombina bombina) in bovengenoemde plas. Het voorko
(MARIAN, 1959) en de geelbuikpad men van de ondersoort meridional is in 
(Bombina variegata) (SZABO, 1959). Hongarije is waarschijnlijk, maar da n 
Van eigen hand verscheen een stukje meer in het zuidwesten van het land. 
in Lacerta over het voorkomen van een Zowel FEJERV ARY-LANG ( 1943) als 
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STiiWARD ( 1969) maken er melding 
van. Opvallend is het voorkomen van 
deze soort op een hoogte van 700-800 
m. 
Bombina variegata variegata, 
geelbuikpad. 
Dit dier is een algemene verschijning, 
echter beperkt tot de hogere delen van 
Hongarije. In het vlakke middenstuk, 
de poesta, ontbreekt hij. Volgens SZA

BO (1959) komt het dier voornamelijk 
voor in gebieden boger dan 700 m. Dit 
komt aardig overeen met mijn eigen 
waarnemingen, hoewel ik bij Tokaj op 
slechts 250 m geelbuikpadjes tegen
kwam. In het Matn1-gebergte kwamen 
ze noordwestelijk van Matrafiired 
(Gyongyos) zeer algemeen voor in 
beken en poeltjes. Deze plaatsen wa
ren zowel open als half bedekt. Zeer 
talrijk waren ze in een dicht bos, in 
karresporen vond ik het dier in Sikon
da, noordelijk van Pees. De hoogte 
bedraagt bier 600 m. Zoals ARNTZEN 

( 1981) al opmerkte is dit zo'n plek 
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waar aile ontwikkelingsstadia van 
deze pad voorkomen. 
Bufo bufo bufo, 
gewone pad. 
Larven en pas gemetamorfoseerde 
exemplaren werden eveneens in de 
Javor-kut nabij Lillafiired (Miskolc) 
aangetroffen. Een vijftal volwassen 
exemplaren werden half verdroogd uit 
een grote kuil in het nabij gelegen bos 
gevist. In Sikonda, bij Pees, kwam 
deze pad massaal op de plaatselijke 
camping voor, zij bet slechts ter groot
te van 2 em. Volwassen exemplaren 
werden verder op het camping-terrein 
van Matrafiired (Gyongyos) gezien. 
Vlakbij de camping bevond zich een 
grote plas. 
Bufo viridis viridis, 
groene pad. 
Hoewel Hongarije de overgang vormt 
van West-Europa en de Balkanlanden 
is de soort hier helder wit met helder 
groen, net zoals de dieren van West
Duitsland. Het vuilwitte patroon met. 



R. temporaria. 

R. dalmatina. 

191 

roestbruine vlekken zoals op de Balkan 
mist het dier hier. Zeer grote exempla
ren van I 0 em zaten rond het gehucht 
Holl6stet6 bij Biikkszentkereszt (Mis
kolc), midden in het Biikk-gebergte. In 
Matrafiired op het camping-terrein 
kwam de groene pad ook voor. 
Hyla arborea arborea, 
boomkikker. 
Bij de Javor-kut nabij Lillafiired, zag 
ik twee juveniele dieren. Ze zaten in 
het gras naast het beekje dat de bron 
en de plas verbindt. Volwassen dieren 
zag ·jk niet. Daar het hier een natuur
gebied betreft dat 's avonds niet betre
den mag worden, kon niet naar even
tueel gekwaak geluisterd worden. 

Rana dalmatina, 
springkikker. 
In bergbeken in het Matra"gcbcrgtc 
(Gyongyos). Zelfs jonge dieren van 2 
em maken al enorme sprongen. De 
Nederlandse naam is niet slecht geko
zen . Ik zag deze dieren nooit in grote 
groepen bijeen, ook niet in andere ian
den. Twee volwassen exemplaren wer
den in een vochtige wei, noordelijk van 
T6malon, nabij Fertorakos, noordwe
stelijk van Sopron waargenomen. De 
dekking van gras en de aanwezigheid 
van water lijken onontbeerlijk. 

Rana temporaria temporaria, 
bruine kikker. 
Deze soort werd in het Biikk-gebergte 
tot op 700 m voornamelijk in een 
begroeide omgeving in de nabijheid 
van water gevonden. 
Rana esculenta-complex, 
groene kikkers. 
Het is moeilijk uit te maken waar het 
bij deze kikkers om welke soort gaat. 
Soms zag ik zeer grote exemplaren. 
Dit zouden R.ridibunda geweest kun
nen zijn. ARNOLD ( 1978) geeft voor 
het gebied in ieder geval op de ver
spreidingskaartjes aile drie de soorten 
aan . In Matrafiired (Gyongyos), 
Szentendre (ten noorden van Buda
pest) , Siconde (Pees) en rond Sopron 
kwam de soort voor. 
Emys orbicularis, 
Europese moerasschildpad. 
Een groot exemplaar van ca. 20 em zag 
ik in een moerassig gedeelte van een 
druk bezocht visvijvercomplex bij Si
konda (Pees) , op 500 meter hoogte. Er 
was vee) oeverbegroeiing, zoals riet. 
Dit is het meest zuidelijke gedeelte van 
het land, het klimaat is er aanzienlijk 
warmer. 
Lacerta viridis viridis, 
smaragdhagedis. 
De soort was zeer talrijk rond Sikonda 
(Pees). Opvallend was het voorkomen 
rond moerassige stukken. 
Lacerta agilis agilis, 
zandhagedis. 
Deze hagedis is zeer talrijk in Honga-
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rije. Vooral in de nabijbeid van water 
komt deze bagedis opmerkelijk veel 
voor. Soms zelfs op uitgesproken dras
sige stukken. De mannen bebben vaak 
kastanje-bruine banden op de grens 
van rug en zijkant. In bet Biikk
gebergte is de zandbagedis zeer talrijk 
tot op 900 m boogte. Ook in Sikonda 
(Pees) en rond Sopron beb ik bet dier 
veel gezien. 
Lacerta vivipara vivipara, 
levendbarende bagedis. 
Noordwestelijk van Matrafiired en in 
bet Biikk-gebergte tot op 900 m boog
te. 
Lacerta praticola, 
weidebagedis. 
Nabij Matrafiired zag ik op een verla
ten fabrieksterrein ca. 200 m noorde
lijk van de camping vier exemplaren. 
Dit is merkwaardig, omdat de soort tot 
nog toe aileen zuidelijk is waargeno
men. Een verificatiepoging zou op zijn 
plaats zijn. 
Podarcis taurica taurica, 
Tauriscbe bagedis. 
Ik zag een enkel exemplaar bij Tomo
lan nabij Fertorakos (Sopron). 
Podarcis muralis mura/is, 
muurbagedis. 
Ik zag veel muurbagedissen midden in 
Budapest vlak onder bet Nationaal 
Museum. Ook langs een riviertje met 
sienen kanten ten zuiden van Szen
tendre noordelijk van Budapest kwa
men veel muurbagedissen voor. Opval
lend is dat ze bier voornamelijk de 
kleuren bruin op de rug en wit op de 
flanken bebben. 
Natrix tessellata, 
dobbelsteenslang. 
In bet drassige deel van de visvijver bij 
Sikonda (Pees) vond ik drie dobbel
steenslangen. 
Natrix natrix natrix, 
ringslang. 
Een doodgeslagen juveniel werd bij 
Tomolan Fertorakos (Sopron) gevon
den. Onderweg tijdens verplaatsingen 

in bet land per auto, zag ik tijdens sani
taire stops volwassen exemplaren. He
laas vergat ik de vindplaats te noteren. 
Opvallend was de belderwitte ring van 
de slang. 

NAWOORD 
Het melden van veldwaarnemingen 
ademt vaak de sfeer uit van een droge 
opsomming. Tocb kunnen zij dikwijls 
een waardevolle bulp zijn voor berpe
tologiscb gei'nteresseerde reizigers in 
de betreffende regio. Omdat dit zeker 
niet een van mijn laatste bezoeken aan 
dit pracbtige land met zijn vriendelijke 
en trotse bevolking zal zijn, bou ik mij 
aanbevolen voor melding van verdere 
waarnemingen als bet gaa t om door 
mij niet gevonden soorten. Er komen in 
dit gebied veel meer soorten voor dan 
hoven vermeld is. In een later artikel 
zal ik melding maken van waarnemin
gen die ik tijdens een latere reis deed. 
Tevens zal ik ingaan op andere soorten 
die in Hongarije moeten voorkomen, 
maar die ik tot dusverre niet beb kun
nen vinden. 
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Een andere manier om fruitvliegen te 
voeren aan jonge salamanders 

Fruitvliegen kunnen relatief eenvou
dig het hele jaar door gekweekt wor
den. Vooral gedurende de winter
maanden, wanneer ander levend voed
sel moeilijk te verkrijgen is, kunnen ze 
een belangrijk deel van het voedsel
pakket uitmaken. Meer nog dan de 
fruitvliegen worden de maden met 
graagte gegeten door jonge salaman
dertjes, als ze na de metamorfose aan 
land zijn gegaan en nog te klein zijn 
om grotere prooien zoals kleine regen
wormen te eten. 
Meestal wordt een potje of schaaltje 
met voedselbrij in het verblijf van de 
salamandertjes geplaatst. De ervaring 
heeft echter geleerd dat ze soms in de 
voedselbrij kunnen vastplakken. In
dien dit niet tijdig bemerkt wordt, zak
ken ze erin weg en sterven. Deze 
methode houdt dus duidelijk een risico 
in. Het is ook mogelijk om aileen maar 
de maden te voeren. Dit is echter een 
tijdrovende bezigheid. Een bijkomend 
nadeel is da t de maden bij gebrek aan 
voedsel zich door heel het verblijf ver
spreiden en tamelijk vlug verpoppen, 
waardoor ze als voedsel waardeloos 
worden. Ik heb met goed gev~lg een 
alternatieve, veilige methode uitgepro
beerd bij jonge Japanse vuurbuiksala
manders ( Cynops pyrrhogaster) en 
wra ttensalamanders ( Paramesotri ton 
hongkongensis). Een aan een kant 
gesloten glazen of plastic buisje van 
zo'n 5 em, wordt bijna tot de rand toe 
gevuld met voedselbrij en maden. Met 
een lepeltje wordt de brij waar de 
maden het talrijkst zijn (meestal tegen 

de wand) uit de fruitvliegenkweekpot 
geschept. Naar behoefte kunnen vita
mine- en kalkpreparaten worden toe
gevoegd. Het buisje wordt afgesloten 
met een stukje nylonkous en een elas
tiekje. Dit geheel wordt dan in het ter
rarium gelegd, steeds op dezelfde 
plaats. De maden blijven in de voed
selbrij totdat ze moeten verpoppen. 
Dan kruipen ze door de nylonkous 
naar buiten, op zoek naar een geschik
te plaats. Op deze wijze komen gedu
rende een tot twee weken constant 
kleine hoeveelheden voedsel vrij. De 
salamandertjes leren vlug dit aanbod 
te benutten en verzamelen zich, vooral 
als de schemering invalt, voor de ope
ning van het buisje om hun dee I van de 
buit op te eisen. 
Het risico dat salamandertjes vast
plakken wordt bij deze methode ver
meden. Het voedsel komt gelijkmatig 
en over een lange periode vrij, hetgeen 
naar mijn ervaring betere groeiresul
taten geeft dan een grote voedselbeurt 
per week. Doordat steeds op dezelfde 
plaats voedsel wordt aangeboden wen
nen de salamanders hieraan, zodat 
ander voedsel (b.v. rode muggelarven) 
op deze pia a ts ook tijdig gevonden en 
gegeten wordt. 

A NEW METHOD TO FEED 
FRUITFL Y MAGGOTS TO YOUNG 
NEWTS 
A glass or plastic tube (0 5 em) is filled with 
Drosophila-mixture plus larvae. Nylon gauze is 
put over the top ofthe tube so that the larvae can 
crawl out, whilst the young newts cannot enter 
the tube. 
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Een filter voor kleine aquaria 

IN LEIDING 
In het nieuwe assortiment van de 
aquariumpompenfabrikant Eheim 
valt de mini-binnenfilter 2007 op. Dit 
is een klein achthoekig motorfilter van 
6,5 x 17 em groat. De capaciteit is 180 
liter per uur. Het apparaat werkt 
nagenoeg geruisloos en heeft een 
stroomverbruik van slechts 3 watt. Hij 
is gebruiksklaar en kan eenvoudig met 
twee zuignappen in het aquarium ge
plaatst worden. De prijs is gunstig en 
ligt rond de 40 gulden. 
De pomp is een verbetering t.o.v. bet 
membraan-Iuchtpompje. Het rende
ment hiervan is laag en bet systeem is 
erg lawaaiig. Ten opzichte van de gra
te motorfilters met pomphuis is bet 
voordeel dat men verlost is van aan- en 
afvoerslang. Vooral voor de kleinere 
aquaria en paludaria tot I 00 liter is de 
pomp een uitkomst. Een nadeel is dat 
hij aileen zweefvuil filtert. Wanneer 
men enige biologische reiniging wenst, 
zoals bij bet voeren van repen vlees en 
vis, bijvoorbeeld aan waterschildpad
den, grate klauwkikkers en axolotls, 
lijkt mij de pomp ontoereikend. Te
meer daar de filtering met filterpatro
nen van schuimplastic gebeurt, het
geen het niet mogelijk maakt actieve 
kool en dergelijke toe te passen. 
Met geringe middelen is echter "een 
biologisch voorfilter te realiseren, dat 
de voordelen en de gemakkelijke han
teerbaarheid van de mini-binnenfilter 
com bineert met een biologische reini
ging. Ik heb met deze combinatie zeer 
bevredigende resultaten bereikt bij bet 
houden van drie volwassen klauwkik
kers (Xenopus /aevis). Het water werd 
steeds weer helder, ook na bet voeren 
van garnalen, vis, kip etcetera. Hierna 
zal ik uitleggen hoe het een en ander in 
zijn werk gaat. 

WERKWIJZE 
Het ontworpen filtersysteem bestaat 
naast de pomp uit drie essentiiHe toe
voegingen: de tuit, de binnenkooi en 
een zandlaag. De tuit is een plastic 
buis van ca. 1 0 mm doorsnede, of een 
oude ballpointhuls, die de uitstroomo
pening van bet pompje verlengt en 
daarmee over de kooirand komt (zie 
tekening A). De kooi is een glazen con
structie van I 0 X I 0 em, die in een 
hoek van bet aquarium gelijmd wordt 
en ·naar beneden doorloopt tot onge
veer 4 em hoven de bodemplaat. Men 
gebruikt voor het lijmen uiteraard sili
conenkit. Tussen de kooi en de bodem
plaat worden filterwatten aange
bracht, met hierop ter verzwaring eni
ge kiezelstenen. Hierop komt vervol
gens de biologisch reinigende, grove 
zandlaag. Omdat mijn klauwkikkers 
nogal wild zijn, heb ik op bet zand nog 
een kiezellaag aangebracht. 
Het pompje zuigt nu water vanuit de 
kooi omhoog en pompt bet via de tuit 
over de kooirand bet aquarium in. Het 
water circuleert via de zandlaag onder 
de kooi. Troebel water wordt door de 
zandlaag gegarandeerd helder ge
maakt. 
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CONCLUSIE 
Deze mini-circulatiepomp is door zijn 
lage prijs een aantrekkelijke aanschaf. 
Vooral voor klein ere aquaria tot 100 
liter met kleine salamanders, zoals 
Triturus boscai (Spaanse watersala
mander) of Cynops orienta/is (ooster
se vuurbuiksalamander), is de pomp 
aan te raden. Echter met de uitbrei
ding van een stukje pijp en wat glas 
voor de kooi, kan men een goed biolo
gisch reinigend systeem realiseren, 
waarbij men de grotere waterdieren 
als Xenopus laevis (klauwkikker), 
Pipa pipa (pipa-pad) en Ambystoma 
mexicanum (axolotl) kan houden. 
Zelf heb ik er geen ervaring mee, maar 
de toepassing bij waterschildpadden
aquaria valt zeker te overwegen, zeker 
bij jonge dieren. Bij wild spartelende 
dieren kan men een eventueel verwar
mingselement in de kooi plaatsen. 

A FILTER FOR SMALL AQUARIA / / 

/ 
/ watte n A biological filter in combination with the 

Eheim 2007 circulationpump is described. 

,_ . .. - 0 0 
~· _ ... -. Oo 

BOEKBESPREKING 
AMPHIBIAN SPECIES 
OFTHEWORLD 

-

Darrel R. Frost (ed.), 1985 

Is het acceptabel om in weinig regels een boek 
van enorme importantie te bespreken? Laten we 
bet proberen. Ongeveer een eeuw geleden had 
men- dat wil zeggen: de specialisten- wei enigs
zins een idee van de bekende soorten tweeslach
tigen. In de loop van deze eeuw ontstond welis
waar steeds meer belangstelling voor deze dier
groep, maar er werden nieuwe soorten beschre
ven, de kloof tussen vaklieden en buiten
staanders groeide en bet gevolg was dat slechts 

weinigen wisten hoeveel soorten er ongeveer 
zouden bestaan en hoe de juiste naam was. 
Voor bet eerst kunnen we sinds augustus 1985 
zeggen dat er 4014 beschreven soorten amfi
bieen bestaan. En we ktlnnen naslaan waar die 
soorten werden beschreven, hoe de oorspronke
lijke naam was, wat de huidige combinatie is en 
welke herzieningen gepubliceerd werden. Zoiets 
bestond nog niet en er was wei dringend behoefte 
a an. 
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Het bier beschreven boek is redactioneel afge
sloten medio 1984. Het biedt belangstellende 
lezers de orden, de families, de geslachten en de 
soorten in alfabetische volgorde. Iedere publicist · 
op herpetologisch gebied zal zich aan de bier 
gepresenteerde spelling moeten houden, mits 
niet aantoonbaar foot, want ook dit boek is men
senwerk en helaas niet volkomen vlekkeloos. 
Sommige auteursnamen staan per ongeluk niet 
tussen haakjes, waar bet wei zou moeten: Den
drobates zaparo is door Silverstone beschreven 
in Phyllobates; Strongyl opus hymenopus werd 
door Boulenger beschreven in Rana; enz. Rana 
marga&etae is per ongeluk gespeld margaratae. 
Gelukkig vinden we erg weinig van zulke fouten 
en ik durf dan ook te stellen dat over bet alge-
. meen de bier gepresenteerde spelling even veel 
overtuigingskracht zal hebben als de woorden in 
Van Dale. Omdat de spelling is gebaseerd op de 
nieuwste regels van de nomenclatuur, zien we 
soms kleine veranderingen: Bufo lonnbergi, ge
baseerd op de naam van een Zweed, dus bet 
trema wordt verwaarloosd; Rana guentheri, 
gebaseerd op de naam van een Duitser, dus de 
Umlaut wordt een e. De families die genoemd 
worden, doen ons deugd: Hyperoliidae niet meer 
als onderdeel van de Rhacophoridae; Myobatra
chidae voor Australische 'Leptodactylidae'. 
Hoewel ik moet zeggen dat Phyllomedusinae als 
onderfamilie van de Hylidae mij wei tegen de 
haren in strijkt: door Gunther opgesteld als 
familie, door Funkhouser samengevoegd tot een 
enkel geslacht van de boomkikkers, door Duell
man vanwege kenmerkende verschillen niet Ian
ger als een enkel geslacht beschouwd, maar nu 
verheven tot onderfamilie van de boomkikkers
aile informatie du'idt er nu echter op dat de ver
schillen enorm geacht moeten worden. Er is ver
schil in amplexus, in broedbiologie, in larvesta
dia, in biochemic, in karyotype, in pupilorienta
ti~; er moet gewoon weer iemand komen, die dat 
allemaal achter elkaar zet en dan vaststelt: geen 
onderfamilie, niet erg nauw verwant aan Hyla's, 
dus beslist een aparte familie; Gunther had bet 
joist! 
Als we naar de Dendrobatidae willen overstap
pen, zien we snel hoe 'bij' dit werk is: bet nog 
weinig bekende genus Atopophrynus ( 1982) is 
opgenomen, maar Ranitomeya ( 1985) uiter
aard nog niet. Er wordt echter een 'erratum' 
voorbereid. In hoeverre dan ook aanvullingen 
kunnen worden opgenomen i.s nog niet bekend, 
maar in ieder geval hebben we de zekerbeid dat 

taxonomische gegevens voortaan centraal in een 
computerbestand worden bijgebouden, zodat up 
to date maken iedet ogenblik zou kunnen. 
De boomkikkers (Hylidae) vormen een geva
rieerde groep, ten dele wei van haast identieke 
gedaante, maar ten dele ook veeleer padachtig 
om te zien. Enorm verscheiden was bet grote 
genus Hyla, maar dat begint nu te verbeteren. 
Volgens ASW kennen we nu Litoria caerulea, 
0/olygon rubra, Osteopilus septentrionalis; 
maar, zult u zeggen, dat wist ik allang; sommi
gen hanteerden inderdaad deze geslachtsna
men, maar bet was nog niet gemeengoed en nu 
kan iedereen verwijzen naar de officieel neerge
legde opvatting in ASW. 
Zo ook voor de Europese boomkikkers: Hyla 
arborea, H. meridiana/is en ook Hyla sarda. 
Van bet 'esculenta-complex' wordt vermeld dat 
de vorm uit Italie nog niet is beschreven; een 
verademing voor sommigen onzer, die meenden 
een niet ter plaatse bekende kikker te fotografe
ren, of die enorm zaten te hannesen met een 
naam, omdat niets leek te kloppen. Oat veel te 
grote geslacht Rana is overigens nog niet op weg 
naar een prettiger formaat, integendeel: Hyla
rana en andere worden nu weer als onderge
slacht toegevoegd in Rana; ook Dendrobates is 
na de actie van Myers en Daly om aileen de 
'bicolor-groep' van Silverstone nog Phyl-lobates 
te noemen weer volgestopt met polyfyletische 
groepen. Savage, die als medewerker staat ver
meld, meent dat bier minstens drie genera 
erkend zullen kunnen worden. Het zal erop neer 
komen, dat ook de groepen rond 'trivittatus' en 
'tricolor' nog apart geplaatst moeten worden. 
Omdat dit werk een momentopname is, een 
neerslag van de huidige publicaties en bekende 
gegevens, heeft men ook de stand van zaken 
waarmee men niet gelukkig is toch gepresen
teerd. Daarom is bet commentaar zo uiterst nut
tig. 
Medewerkers vertegenwoordigen vele windstre
ken en vele inzichten; niet steeds was bet te ver
wachten dat sa men tot een besluit gekomen kon 
worden. Toch is dat gelukt, omdat iedereen 
behoefte had aan een overzicht en een basis om 
weer vanuit verder te werken. Tot de medewer
kers behoorden uit Nederland Mevrouw Blom
mers en de beer Hoogmoed. Zij staan garant 
voor deskundige inbreng. Heus: wie serieus met· 
tweeslachtige dieren bezig is, kan niet zonder dit 
werk. Luuc Bauer 


