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Veldwaarnemingen aan enkele 
pijlgifkikkers in Costa Rica 

IN LEIDING 
Om pijlgifkikkers in hun natuurlijke 
milieu te kunnen observeren bezocht 
ik in juli '85 Costa Rica. Voor de alge
mene gegevens van bet land, klimaat 
en de daarmee samenhangende vege
tatie, verwijs ik naar MUDDE & VAN 

DIJK (I 983a). 
Ik bezocht Costa Rica in de regentijd. 
Deze duurt van mei t/m december. In 

bet tropische laagland, waar in Costa 
Rica de pijlgifkikkers voorkomen, is 
eigenlijk geen uitgesproken droge- en 
natte tijd te onderscheiden (MUDDE & 
VAN DIJK, 1983a). Het jaarlijkse neer
slaggemiddelde voor deze gebieden 
ligt rond de 4000 mm, bij 24-2TC 
{VANDER MARK, 1974). 
Tijdens mijn verblijf regende bet zo 
goed als elke middag. De ochtend 
begon vaak stralend, maar rond bet 
middaguur begon de Iucht te betrek
ken waarna bet om twee, drie uur 
beg on te regenen, wa t dan weer om een 
uur of zes ophield maar soms ook wei 
tot de vroege ochtend door kon gaan. 
In figuur I worden de plaatsen aange
geven waar ik Dendrobatidae heb ge
zien, en tevens de op de centrale hoog
vlakte liggende hoofdstad San Jose. 
Aan de Caribische kant zijn Dendra
bates auratus (Iichte vorm), D. pumi
lio, Phyllobates lugubris, Coloste
thus nubicola en C. ta/amancae te vin
den. In bet Golfo Dulce-gebied (bet 
tropische regenwoudgebied in bet 
zuidwesten aan de Stille Oceaan-kant 
van Costa Rica), komen D. auratus 
(donkere vorm), D. granu/iferus, P. 
vittatus, C. nubicola en C. talamancae 
voor (SAVAGE, 1968). 
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Portelr 

LIMON EN OMSTREKEN 
Ongeveer drie kilometer ten westen 
van de havenstad Limon ligt het 
schiereilandje Portete. Het is een heu
veltje met op de top een cocosplantage. 
Op de steile wanden van de heuvel 
bevindt zich een dichte begroeiing van 
secundair bos bestaande uit palmen, 
struiken, hier en daar een groepje ver:
wilderde bananen en enkele grote hoge 
borneo. Door het dichte loof heerst er 
op de bosbodem een diepe schaduw 
met hier en daar felle lichtplekken. De 
bladlaag was over het algemeen niet 
dikker dan een blad, daaronder bevond 
zich een kleibodem. De temperatuur in 
het bosje lag rond de 28°C, bij een zeer 
hoge luchtvochtigheid. De grond was, 
evenals de stammen en stengels van de 
erop staande begroeiing kletsnat. 
De top van de heuvel is te bereiken via 
een breed pad, dat vanaf de kustweg 
naar de cocosplantage loopt. In deze 
strook bos en langs dit pad vond ik de 
gouden gifkikker (Dendrobates aura
tus). De eerste vond ik langs een 
droogstaande erosiegeul in de steile 
helling waarop het bosje zich bevond 
(zie fig. 3). Het dier bevond zich direct 
langs het geultje op de bodem tussen 
grote dode bladeren, een wirwar van 

wortels en afgevallen takken. Het was 
een volwassen mannetje en het ver
toonde geen enkele neiging om te 
vluchten, terwijl ik er nog geen halve 
meter vandaan zat en foto's van hem 
maakte. Totdat ik een poging deed 
hem te pakken: een sprong naar wat 
blad dat tussen de wortels en stam
metjes van een struik lag, en weg was 
hij. Het beestje was niet meer te vin
den. Zo'n bosbodem biedt ook talloze 
schuilplaatsen. Er zijn overal holletjes 
en gaatjes die gevormd worden door 
blad, takken, wortels, de voet van plan
ten enzovoorts. Onder dezelfde om
standigheden vond ik er later nog een 
in dit bosje. In de buurt van de vind
plaats was geen open water te vinden. 
Er waren ook geen bromelia's of ande
re poeltjes-vormende planten. Mis
schien dat ze heel hoog, en daardoor 
niet zichtbaar, in de borneo voorkwa
men. Eventuele afzetplaatsen zouden 
met water gevulde cocosnootdoppen 
kunnen zijn, die hier rijkelijk aanwezig 
waren. Enkele hiervan heb ik gein
specteerd, maar ik heb er geen larven 
in gevonden. Een ander exemplaar trof 
ik aan op een uitstekende tak van een 
omgevallen boom die over het pad lag 
(fig.3). 
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In tegenstelling tot de eerste twee 
bevond dit dier zich op een veel opener 
en droger plek. Maar omdat het zwaar 
bewolkt was, stand het dier niet bloat 
aan de zonnestral ing. Bij aile gedane 
veldwaarnemingen heb ik niet een
maal een pijlgifkikker in de valle zon 
zien zitten. De conclusie dat Dendro
batidae nooit in de zon zitten mag 
daaruit niet getrokken worden. VAN 

KUILENBERG (pers. comm.) heeft bij 
veldwaarnemingen in Suriname kleu
rige gifkikkers (Dendrobates tinctori
us) 's ochtends om ca. 7 uur bij 32·c 
wei in de zon zien zitten. 
Bij latere bezoeken aan deze plek vond 
ik direct la ngs het pad nog meer D. 
auratus. Een exemplaar schuifelde 
rand, waarschijnlijk op zoek naar 
voedsel, in een kuil gevuld met bladaf
val en takjes. Een ander exemplaar, in 
de loop der tijd daar twee keer gezien, 
vond ik op de over het pad liggende 
boom tussen de takken van de kruin, 
aan de andere kant van de bosstrook 
(fig. 3) . De ki kker za t ca. 1 ,5 m boven 
de grand in de wirwar van takken en 
struikgewas waarin de kruin terecht 
gekomen was. 
Op twee plaatsen direct naast het pad 
stonden groepjes bananebomen. Aan 
de voet van de stammen lag bij elk 
groepje een stapel verterend bladma-

teriaal. Ook hier was D. auratus te 
vinden. Bij bomengroepje I (fig.3) zat 
een volwassen ma nnetje. Dit was blijk
baar zijn vaste stek, want toen ik hier 
na drie weken weer terug kwam vond 
ik hetzelfde individu (herkenbaar aan 
de tekening) hier weer. In de laatste 
week van mijn verblijf in Costa Rica 
bezocht ik deze plaats bijna dagelijks 
en was het dier er regelmatig te vinden. 
H et scharrelde dan rand, op en tussen 
het verterende blad van de blader hoop, 
op zoek naar voedsel, want ik zag zijn 
trillende middenteen en ik zag hem 
happen. Ook dit dier was niet schuw. 
Ik kon er foto' s van maken zonder dat 
er vluchtpogingen ondernomen wer
den. Bij een vangpoging school het 
diertje weg en liet zich de rest van de 
middag niet meer zien. 
Bij bananeboomgroepje 2 (fig.3) trof 
ik eenmaal drieD. au rat us aan. Waar
van er zeker een een mannetje was en 
een ander een vrouwtje. 
Meestal vond ik hier twee kikkers op 
de stapel bananebladeren. In de blad
hoop heb ik enkele malen naarvoedsel
dieren gezocht om een indruk te krij
gen van wat voor voedsel deze kikkers 
in natuurlijke omstandigheden tot hun 
beschikking hebben. Je ziet de kikkers 
veelvuldig rondscha rrelen en zo nu en 
dan een 'onzichtbaar' iets met de tong 
opsnappen. Bij wat nauwkeuriger kij
ken bleken dit kleine grijze mijten te 
zijn, ongeveer van het formaat van de 
witte mijt die vccl in fruitvliegenkwe
ken voorkomt. Verder kriegelde het 
tussen de vochtige bladeren van de 
kleinst mogclijke insecten en dergelij
ke. 
Tussen blad, op takken en stammen, 
bij afgevallen gistende en rottende 
vruchten, vind je een scafa van hele 
kleine insecten, mijten, springstaarten 
enz. Het opvallendst zijn de enorme 
aantallen mieren, waaronder ook weer 
zeer kleine soorten. Miertjes die klei-
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ner en fragieler zijn dan 'onze' vleugel
loze fruitvlieg zijn geen uitzondering, 
en verder moeten de vele tientallen 
soorten zeer kleine vliegjes genoemd 
worden die in grote aantallen bij 
gistende en rottende vruchten te vin
den zijn. Deze hoeveelheid en soorten
rijkdom aan geleedpotigen geldt ei
genlijk voor aile gebieden waar ik pijl
gifkikkers aangetroffen heb, de kik
kers staan als het ware in het voedsel. 
Ik heb dan ook geen enkele niet goed 
gevulde pijlgifkikker gezien. 
Het microklimaat waarin D. auratus 
zich bevond tussen de twee groepjes 
bananebomen was anders dan dat van 
de vindplaats in het bos. Doordat deze 
boomgroepjes niet in de beschutting 
stonden van het bos was de luchtvoch
tigheid hier naar ik aanneem lager. De 
grond was echter wei vochtig. De bui
tenste bladeren van de bladstapel wa
ren droog, in de stapel zelf was het wei 
nat. 
Het bosje op het schiereilandje lag 
geheel ge"isoleerd van het vaste land, 
doorda t er een strook van ca. 100 m 
cocosplantage en de kustweg tussen 

lag (fig.2). De palmen stonden ver uit 
elkaar zodat de bodem in de plantage 
onbeschaduwd was, hierop stond een 
dichte begroeiing van grassen, laag 
struikgewas en kruiden. De grond was 
zeer drassig en er lagen vee! plassen. 
Hier heb ik geen D. auratus aangetrof
fen. Een keer vond ik op een bewolkte 
dag, vlak na een regenbui in de grassi
ge berm aan de kustkant van de weg 
een ha lfwas D. auratus. 
Kwam dit dier uit het achterland om 
zich bij de 'Portete-populatie' te voe
gen, of ging het er juist vandaan? Aan 
de andere kant van de weg (land
inwaarts) (fig. 2) begon na diezelfde 
bui een massaal fluitconcert van Phyl
lobates lugubris. Ook later hoorde ik 
deze kikkers daar regelmatig roepen, 
hoewel minder massaal dan toen na 
die bui. Ik heb enkele malen gepro
beerd om ze te zien te krijgen, maar ze 
zaten of onbereikbaar, of onzichtbaar 
opgesteld. De plaatsen waar ik P. 
lugubris langs deze weg hoorde zijn 
min of meer onder te verdelen in vier 
verschillende habitats (zie fit' 2). 
De eers~e was een terrein dat eens van 



In het donkere, 
door vuur 
aangetaste 
segment werden 
drieD. auratus
larven gevonden. 

Phyllobates 
lugubris. 

6 

bos ontdaan was maar nu door opslag 
zeer dicht begroeid was met dichte, 
manshoge struiken, grote groepen 5-
6 m hoge bamboebossen, kruiden, 
zaailingen en zeer dicht gras dat ca. 1 
m hoog was. In het bamboe zat een 
mannetje te roepen, ik kon het echter 
niet ontdekken evenmin als een ander 
roepend exemplaar dat ca. 5 m daar
vandaan onder een struik zat. 
Een tweede type v!ndplaats werd ge
vormd door een rustig beekje met aan 
weerszijden een smalle strook bos. 
Hier hoorde ik over een lengte van ca. 
150m enkele exemplaren roepen. Val
gens de plaatselijke bevolking was 
langs dit beekje ook D. auratus te vin
den. 
De derde plek waren de cocos- en 
cacaoplantages. Hier hoorde ik op 
meer dan 50 m van elkaar P. lugubris 
roepen. Als je in de richting van het 
geluid liep, hielden ze zich op een 
gegeven moment stil en was het onmo
gelijk geworden om ze in de wirwar 
va n bladeren en takken te ontdekken. 
Hoewel ik hier cocos- en cacaoplanta
ges onder een noemer heb gebracht, is 
de vegetatiestructuur van deze twee 
totaal verschillend. 
Yanaf de kustweg gezien begint de 
plantage met cocospalmen waartussen 
het Iicht makkelijk tot op de bodem 

door kan dringen. Die is dan ook 
bedekt met a llerlei !age planten. Na 
zo'n 50 m landinwaarts, waar degrond 
wat gaat hellen en overgaat in steile 
heuvels, beginnen de cacaoplantages. 
De !age cacaobomen hebben een dich
te kruin en staan vaak aaneengesloten, 
waardoor er vee! minder Iicht tot de 
grand kan doordringen. Er bevindt 
zich hier vee! minder ondergroei dan 
tussen de palmen. De bodem onder de 
cacaobomen ligt bezaa id met een dun
ne laag grate bladeren en is kletsnat. 
Yolgens de plaatselijke bevolking kan 
men hier aardbeikikkertjes (Dendra
bates pumilio) verwachten. Zelf heb 
ik deze kikkers hier echter niet gevon
den. 
De vierde habitat waarin ik P. lugu
brishoorde,was een stuk grasland (fig. 
2). De kikkers zaten hier na een regen
bui in grate aantallen verspreid over 
het terrein na een regenbui te roepen. 
Er leek een concentratie te zijn langs 
een stroompje dat de berm van de weg 
en het weiland afgrensde. Doordat ze 
zich verborgen hielden in de overhan
gende oevers en achter het gras, dat 
hier en daar als een gordijn over deze 
oevers hing, kon ik de dieren niet zien: 
Aile hierboven beschreven waarne
mingen werden gedaan bij een bewolk
te heme! bij een temperatuur van rond 
de 27-28"C. In aile gevallen zat P. 
lugubris op beschutte, natte plaatsen 
waar een hoge luchtvochtigheid heer
ste. 
Dendrobates pumilio vond ik in een 
valleitje direct ten noordwesten van 
Limon (zie fig. 2). Door deze vallei 
stroomt een beekje dat als riool 
gebruikt wordt. Het water had een 
grijze kleur en verspreidde een ver
schrikkelijke stank. Het belangrijkste 
en opvallendste dee! van de vegetatie 
daar waren de grate bossen bamboe 
(zie fig. 4). Aan de bovenkant van het 
dal bestond de begroeiing hoofdzake-
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lijk uit deze bossen bamboe die er 
enkele meters uit elkaar stonden. De 
bodem ertussen was voor bet grootste 
deel kaal en bedekt met een dun laagje 
bamboeblaadjes. Er lagen bier en daar 
wat omgevallen of omgebakte bam
boestengels (fig. 4). 
Afdalend vond ik tussen de bamboe
bossen een strook kruiden en struiken, 
die tot ongeveer anderbalve meter 
hoog reikten. Daarna, in bet smalle en 
vlakke gedeelte van bet valleitje, was 
er naast een grote bamboegroep een 
dicbte laag zaailingen die niet veel 
boger reikte dan een halve meter. Ver
der lagen er veel dode bladeren en tak
ken. Over een droogstaande beekbed
ding lag en min of meer evenwijdig aan 
elkaar een groot aantal omgevallen 
bamboestengels, waartussen zich al
lerlei plantaardig afval had verza
meld. Er lagen in bet dal twee enorme 
rotsen die door de openingen erin iets 
weg badden van grote gatenkazen. 
Toen ik deze plaats bezocbt schom
melde de temperatuur rond 27°C. De 
lucbtvochtigheid was direct langs de 
beek boger dan aan de bovenkant van 

bet dal. De bodem van de vallei was 
kleiig en nat. 
In bet dal hoorde ik overal D. pumilio 
roepen, en ook bet fluiten van P. 
/ugubris was regelmatig te horen. 
Maar de eerste kikkers die ik bier zag 
waren D. auratus. Deze zaten aan de 
bovenkant van bet dal in bet open ter
rein tussen de afgevallen bamboebla
deren. Beneden in bet dal ben ik deze 
soort ondanks intensief zoeken niet 
tegengekomen. Schuilplaatsen in dit 
open terrein werden gevormd door om
gevallen bamboestengels waarin hoi
ten waren ontstaan. In de afzonderlij
ke bamboebosjes zaten verscheidene 
D. pumi/io te roepen en in bet open 
stuk zag ik een jong wegscbieten. Deze 
dieren leken een voorkeur te bebben 
voor de bamboebosjes, maar zaten ook 
direct tangs de beek op de rotsen. Een 
andere plaats waar D. pumi/io dicbt 
opeen voorkwam was de stapel omge
vallen bamboestengels over de beek
bedding. Aileen bier al zaten er een 
stuk of vijftien, waaronder verscbeide
ne roepende dieren, op booguit 2,5 m2

• 

Mijn indruk is dat de territoria van D. 
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gebiedje waren dit de enige mogelijke 
afzetplaatsen voor pijlgifkikkers. Wa
terreservoirvormende planten waren 
hier niet te vinden, de beek stroomde 
vrij hard en was niet bepaald een fris 
milieu. Een aanwijzing dat de poeltjes 
in de bamboestengels als afzetplaats 
zouden kunnen dienen kreeg ik door
dat een D. pumilio uit zo'n reservoirtje 
van een afgezaagde stengel wipte toen 
ik eraan kwam. In dat watertje heb ik 
geen larven gevonden, maar het was er 
donker en het reservoir was vrij diep, 
waardoor het ontdekken van Jarven 
zeer moeilijk was. Toen ik enkele 
dagen later weer op deze plaats ging 
kijken zat er weer een D. pumilio (de
zelfde?) bij dit watertje. In dit bosje 
heb ik nog enige andere watertjes 
bekeken, maar geen larven gevonden. 
De bevestiging van mijn vermoeden 

pumilio hier kleiner zijn dan in het over de afzetplaatsen kreeg ik toen ik 
onderzoeksgebied van BUNNEL ( 1973) in het bovenste dee) van het dalletje in 
en MCVEY et al. ( 1981 ). Zij schrijven een met water gevuld segment van een 
dat de mannetjes niet dichter bij omgevallen bamboestengel drieD. au
elkaar zitten dan 2 a 3, resp. 2,5 meter. ratus-Jarven vond. De larven waren 
Hier zaten ze soms op minder dan een van verschillende grootte. Het water 
meter van elkaar. In de bamboebosjes waarin de larven zwommen was 
zaten ze wei enige meters van elkaar. kraakhelder. Op de bodem lag een 
Ik vermoed dat de voorkeur van D. Jaagje organisch afval. In het water 
pumilio voor deze bosjes samenhangt kringelde een muggelarve rond. De 
met twee factoren. Ten eerste de goede hoeveelheid water in het bamboeseg
bescherming: de in doorsnede wei tien ment schat ik op minder dan een halve 
em dikke, harde en taaie stengels liter. Het verbaasde mij om drie - als 
maken zo'n bosje ondoordringbaar kannibalistisch bekend staande - lar
voor grotere dieren. Tussen de zeer ven bij elkaar in een waterreservoir te 
dicht opeen staande stengels bevinden vinden. Geen van de larven vertoonde 
zich overal spleten, losse bladeren en beschadigingen. 
takjes, die talloze schuilmogelijkheden Zoals vermeld, vond ik op dezelfde 
bieden. Als tweede factor zijn er de plaats naast D. pumilio en D. auratus 
mogelijkheden voor het afzetten van ook P. lugubris. Deze zaten op tiental
larven: bamboestengels zijn hoi, met len meters afstand van elkaar, onvind
op regelmatige afstanden een water- baar in dichte bosjes of onder overhan
dicht tussenschot. Als nu een stengel gende rotsen in de beekwand. Tijdens 
afknapt blijft er in het overeind geble- een tweede bezoek aan deze plek trof 
ven stuk een kommetje over dat zich ik direct langs de beek een P. lugubris 
met regenwater kan vullen. Ook in aan. Het leek me een volwassen man
omgevallen stengels ontstaan holten, netje. Ik vond hem in de droogstaande 
doordat er scheuren in komen. In dit beekbedding, vlakbij de kleiige wal die 
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deze bedding van de beek scheidde. 
Doordat de wal uitgeschuurd was, hel
de hij iets over en waren er allerlei 
keien en wortels vrij komen te liggen, 
waartussen weer allemaal kieren en 
gaten waren ontstaan. Ook dit beestje 
was niet schuw, totdat ik een vangpo
ging deed. Mijn indruk was dat de plek 
zijn vaste stek was, aangezien hij na 
een uur weer op dezelfde plaats zat en 
er na verstoring weer terugkeerde. De 
vindplaats lag ongeveer anderhalve 
meter verwijderd van de groep omge
vallen bamboestengels, waar de vele 
D. purnilio zaten. De P. lugubris was 
een voor mij onbekende vorm. Rug en 
nan ken waren pikzwart, met vanaf de 
neus twee oranje-bronzige dorsolate
rale strepen. De onderste helft van de 
rug was Iicht gegranuleerd. De voor
en achterpoten waren bronzig bruin 
met aan de basis van de achterpoten 
zwarte vlekken. De buikzijde was grij
zig blauw gemarmerd. Op de weg 
terug naar de stad, net buiten het val
leitje, vond ik in de buitenwijk direct 
tangs de weg in het lage gras van de 
berm nog een D. auratus. 

TORTUGUERO 
Dit gehucht ligt aan de Caribische 
kust. Het wordt van het moerassige, 
met regenwouden bedekte achterland 
gescheiden door een brede rivier. Toen 
ik ongeveer twee kilometer van het 
dorpje aan de overkant van de rivier 
het oerwoud in ging, was het eerste dat 
ik hoorde het roepen van aardbeikik
kers. Ze zaten daar massaal en het roe
pen van de mannetjes vormde het 
dominerende oerwoudgeluid. 's Mer
gens om ongeveer kwart voor zes, als 
de zon net op is, is de roepactiviteit het 
grootst. Het bos gonst van de pumilio
roep. De mannetjes zaten veelal op 
verhogingen: stammen, takken, omge
knakte bananebladeren. Roepende 
mannetjes heb ik gevonden tot op een 
hoogte van ongeveer een meter: een 
exemplaar op een palmblad en een op 
een omgeknakt bananeblad. Ook za
ten ze wei op verticale stammen en 
takken te roepen. Verschillende malen 
zaten er diverse dieren dicht bij elkaar. 
Op een gegeven moment zag ik twee 
vechtende aa rdbeikikkers. Het boven
ste exemplaa r had het andere bij de 
heupen omklemd. Het bovenste dier 
was aan het roepen, terwij l het andere 
hem van zich af probeerde te trappen. 
Na enige tijd liet de bovenste los en 
kon de onderligger ontsnappen. Na 
een achtervolging over takken en over 
de bodem ging een van de twee verder 
met roepen. Door gebladerte dat zo nu 
en dan het zicht belemmerde kon ik 
niet meer volgen welk dier nu welke 
was. De dichtheid van mannetjes was 
hier hoog: ze zaten op minder dan drie 
meter van elkaar. Later ontdekte ik 
een pad waarlangs en waarop zich ook 
vele D. pumilio bevonden. Ik had niet 
de indruk dat ze een bijzondere voor
keur hadden voor de openheid van het 
pad. Concentraties van deze kikkertjes 
waren te vinden op en tussen hopen 
takkebossen en tussen de plankwortels 
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van hoge borneo met de daarop groei
ende klimplanten. Binnen de biotoop 
lijken ze voor deze twee typen plaatsen 
een voorkeur te hebben. MCVEY et al. 
( 1981) hebben deze voorkeur voor de 
voet van borneo ook gevonden. 
Het bos was geheel doorweekt en 
droop van het vocht. De relatieve 
luchtvochtigheid moet gedurende de 
hele dag tegen de 100% zijn geweest, 
bij een bodemtemperatuurvan rond de 
21·c. Op de grond lagen grote blade
reo. Een dunne laag van een of twee 
bladeren dik met daaronder kleigrond. 
Onder dat blad, dat bier en daar omge
kruld was vonden de D. pumi/io hun 

schuilplaatsen. 
Buiten de ontelbare minipoeltjes die 
gevormd werden in holten in wortels, 
stammen en omgekrulde bladere'n was 
er in deze biotoop geen ander open 
water te vinden. De vele poeltjes zijn 
permanent gevu1d met regen- en 
druipwater. Het is onwaarschijnlijk 
dat bromelia's daar de eier- en larve
afzetplaatsen zijn. Er kwamen maar 
heel weinig bromelia's op geringe 
hoogte voor. Bromelia's die ik contro
leerde bevatten geen kikkerbroed. Het 
overgrote dee! van deze epiphyten zit 
in de kruinen van de dertig tot veertig 
meter hoge borneo. Het primaire oer
woud is hier niet echt ondoordring
baa r: de grote borneo staan vrij ver uit 
elkaar en door de dichte aangesloten 
kruinen dringt nauwelijks direct zon
licht tot op de bodem door.De onder
groei is hier min of meer in twee lagen 
te verdelen: de jonge zaailingen die tot 
een ha lve meter reiken en een mansho
ge laag, bestaande uit jonge palmen, 
wat grotere struiken, jonge borneo die 
het zaailingenstadium ontgroeid zijn 
en Heliconia's. Verder vindt men er 
a llerlei afgebroken takken, omgeknak
te palm- en Heliconiabladeren en dood 
blad dat zich verzameld heeft in tak
wiggen en dergelijke. Deze structuur 
wordt door allerlei Uonge) klimplan
ten, voornamelijk Philodendron, aan
gegrepen a ls startpunt om hogerop te 
komen. 

PALMAR 
Dit kleine plaatsje ligt aa n de Stille 
Oceaan-kant van hetland in het Golfo 
Dulce-gebied. Het ligt aan de voet van 
een bergrug waarvan de hellingen, op 
de toppen en de steile beekhellingen 
na, geheel ontdaan zijn van het oor
spronkelijke bos. Volgens de locale 
bevolking moeten de pij lgifkikkers in 
de bergbossen zitten, vooral langs be
ken. 
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plek verder te roepen. Een andere P. 
vittatus zat onder een struik tussen 
wat op de grand liggende dade takken 
en bladval (fig. 5). Verder hoorde ik 
twee P. vittatus roepen van onder rol
keien in het droogstaande dee) van de 
beekbedding. De beekbedding hestand 
uit dicht aaneengesloten ronde keien 
op een natte zandige bodem die verder 
kaal was. Een van de 'onvindbare' kik
kers bevond zich min of meer direct 
Jangs de beek. De ander zat in een stuk 
al Ianger droogstaande beekbedding. 

Ik ben die bergen ingetrokken via een Hier had zich een dichte vegetatie van 
paadje Iangs een beek. Na door wat opschietende plan ten ontwikkeld. Tus
dichte bananenplantages te zijn gelo- sen en op de keien lag allerlei afgeval
pen kwam ik in een beboste vallei len blad en op verschillende plaatsen 
terecht. Niet lang daarna kon ik ge- had zich door afgeknakte takken en 
roep van D. granu/iferus overal om me grate bladeren een Juchtige structuur 
heen horen. Vlak naast het pad op een gevormd. Ook hier weer waren de 
open plek vond ik drie D. auratus bodem en de vegetatie, met uitzonde
(donkere vorm) op jacht. Deze plek ring van Jevend blad, geheel nat. 
hestand uit een dun laagje vochtige Hoewel P. vittatus en D. auratus in dit 
humeuze aarde en wa t verpulverd valleitje regelmatig te horen of te zien 
blad. De plek werd half omcirkeld door waren, was de dominerende soort hier 
zaailingen, waartussen de kikker~ D. granuliferus. Hij zat min of meer 
vluchtten toen ze in de gaten kregen regelmatig verspreid door de hele val
dat ik belangstelling voor ze had. Een lei, maar niet direct langs de beek. Dit 
ander stel D. auratus, waarschijnlijk in tegenstelling tot de waarnemingen 
een mannetje en een vrouwtje, waar- van MUDDE & VAN DJJK (l983b) die 
van de een de ander volgde, trof ik op dezelfde plaats in de droge tijd bezoch
een ongeveer 40 em hoge rolsteen. ten. Zij vonden D. granuliferus juist 
Toen ik te dicht naderde kropen zein direct langs de beek. Vermoedelijk 
een holletje onder die kei. Weer een trek ken deze kikkertjes in de droge tijd 
a ndere vond ik in een holletje tussen de naar de nat blijvende beekoevers, aan
plankwortels van een boom. Geen van gezien de rest van het beekdal dan 
de D. auratus die ik hier vond zat in de door de droogte ongeschikt voor ze is. 
buurt van de beek (fig. 5). Naast de Het overheersende oerwoudgeluid 
boom waar de Jaatst genoemde D. werd hier gevormd door de raspende 
auratus zat, lag een groepje rolstenen. roep van D. granuliferus. In dit gebied 
Daartussen zat een P. vittatus te roe- kwamen type A en type B {VAN WJJN

pen. In eerste instantie kon ik hem niet GAARDEN, 1985) doorelkaar voor, van 
vinden, maar even later was hij op een beide typen heb ik roepende exempla
van de stenen geklommen om van- ren waargenomen. Roepplaatsen wer
daaraf te gaan zitten roepen. Hij wilde den gevormd door verhogingen, zoals 
maar even als fotomodel fungeren en grate keien, hoven de grand uitsteken
sprong weer snel tussen de stenen, om de wortels, stammen van bomen, en 
vandaaruit op een voor mij onvindbare andere plaatsen die de kikkers een 
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goed overzicht baden over de directe 
omgeving. 
D. granu/iferus vond ik in het al eerder 
genoemde stuk droogstaande beek. 
Het was een groepje mannetjes en 
vrouwtjes direct langs het pad, op de 
steile, uit Josse stenen bestaande vallei
wand. Deze wand was afgezien van de 
stammen van hoge bomen nauwelijks 
begroeid (enkele wat grotere struiken, 
grate dade bladeren) . 
Een andere vindplaats was het vlakke 
gedeelte dat tot aan de beekwand liep; 
tussen de boomstammen groeiden ai
leen Jage zaailingen en Jag de bodem 
bezaaid met grate rolkeien. De plan
tengroei werd hier onderdrukt doordat 
de kroonlaag van de bomen zeer veel 
Iicht tegenhield. De kjkkers zaten ook 
in dichte bosjes en dichte stukken 
opschietende vegetatie. Eenmaal hoar
de ik een D. granu/iferus roepen van
uit een bananenplantage direct gren
zend aan het bos. Een plaats waar veel 
roepende dieren aan te treffen waren, 
was de bovenrand van de beekwand 
die ca. 2m hoog was en bijna loodrecht 
naar ben eden liep. Aan de voet hiervan 

lag de droogstaande beekloop (fig. 5). 
Langs de rand van deze wand stonden 
op gezette afstanden grate bomen die 
met hun wortelstelsels het afkalven 
van de wand hadden tegengehouden 
en daardoor ook min of meer de Jijn 
ervan hadden bepaald. Bijna bij elk 
van deze bomen zaten wei een of meer 
roepende dieren. Ze zaten dan vaak op 
een iets hager liggende wortel o.i.d., 
precies op de rand van de wand met de 
kop in de richting van de beek. Ook 
trof ik D. granu/iferus aan tussen de 
wortels die aan de beekkant waren 
komen bloat te liggen. 
Kenmerkend voor dit valleitje waren 
de overal verspreid liggende ronde 
keien. Op de bomen waren geen epi
phyten te vin.den. Op plaatsen waar 
wat Iicht op de bodem kon doordrin
gen, bijvoorbeeld in de droogstaande 
beekbedding, had zich een dichte vege
tatie ontwikkeld. De luchttempera
tuur was er om 8 uur direct hoven de 
bodem 25 a 26·c, bij een zeer hoge 
luchtvochtigheid. 

SAMENY A TTING EN 
TIPS YOOR HET TERRARIUM 
Tijdens mijn bezoek aan Costa Rica in 
juli 1985 heb ik de pijlgifkikkersoorten 
Dendrobates auratus, D. granu/ife
rus, D. purni/io, Phyllobates lugubris 
en P. vittatus kunnen observeren. 
Een overzicht van de milieufactoren 
waarbij de betreffende soorten werden 
aangetroffen is weergegeven in de 
tabel. D. auratus, D, pumi/io en P. 
/ugubris heb ik in verstoorde milieus 
aangetroffen: pla ntages, buitenwijken 
en langs een zwaar vervuilde beek. 
De kikkers zag ik nooit in de valle zon, 
de Jeefomgeving was steeds zeer voch
tig en ook de relatieve luchtvochtig
heid was steeds zeer hoog. D. auratus 
was ook op plaatsen met een Jagere 
relatieve luchtvochtigheid te vinden. 
Fluctuaties in temperatuur en Iucht-
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vochtigheid werden door de bufferen
de werking van de vegetatie waarin de 
kikkers zich bevonden geneutrali
seerd. Als ik de dieren buiten de 
beschutting van de vegetatie vond was 
dit altijd bij een zwaar bewolkte he
mel. De dieren stelden zich niet bloot 
aan hitte en droogte. Temperatuurme
tingen op verschillende vindplaatsen 
gaven over het algemeen waarden aan 
van rond de 2TC. 
Het voedsel waar deze pijlgifkikkers 
op jagen is zeer klein. Vleugelloze 
fruitvliegen zijn vergelijkenderwijs al 
aan de grote kant. Daar staat tegen-

over dat er een onbeperkt aanbod van 
de kleinst mogelijke geleedpotigen is. 
Deze kikkers zijn bodembewoners. D. 
granuliferus en D. pumilio ben ik ook 
tegengekomen op verhogingen, die 
dan als roepplaats dienden. Waar ik 
deze twee soorten aantrof kwamen ze 
in grote aantallen voor. De andere 
soorten waren in veel lagere dichthe
den aanwezig. De twee Phyl/obates
soorten leidden een meer verborgen 
bestaan dan de Dendrobates-soorten. 
In de boshabitats was de bodem altijd 
bezaaid met een dun laagje grote bla
deren, takken en ander materiaal 
waartussen de dieren zich makkelijk 
en snel kunnen verschuilen. De bodem, 
de stammen en de humus waren steeds 
nat. 
De hier besproken kikkers kan men 
mijns inziens het beste verzorgen in 
terraria met een natte bodem, be
staande uit een dunne laag blad uit een 
eiken- of beukenbos. Deze bodem fun
geert in eerste instantie ook als voed
selbron, de kikkers kunnen er allerlei 
kleine diertjes in vinden. Uiteraard 
moet de bodem regelmatig vervangen 
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Tabel I. 
Overzicht van de 
milieufactoren op 
de vindplaatsen. 
D. a.= D. auratus 
D.g.= D. 
granuliferus 
D.p.= D. pumi/io 
P.l. = P. lugubris 
P. v. = P. vittatus. 
*Volgens 
plaatselijke 
bevolking. 
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worden om een bron van voedsel te 
kunnen blijven. Op de bodem moet 
men hier en daar grote bladeren leg
gen, en een stapeltje takken waar de 
dieren op en tussen kunnen kruipen. 
Het terrarium kan men verder dicht 
beplanten om nog meer schuilplaatsen 
te creeren en om wat droge zitplaatsen 
te hebben. (Levend blad is eerder 
droog dan de rest van het terrarium). 
De bak moet op een temperatuur van 

BOD EM 
nat 
vochtig 
LUCHTVOCHTIG
HEID 
90- 100% 
70- 80% 
TEMPERA TUUR 
("C) 
BODEM
BEDEKKING 
bladftakjes 
rolkeien 
grasfkruiden 
BESCHUTTING 
dichte vegetatie 
oevers 

D. a. D.g. D.p. P.l. P. v. 

X X X X X 
X 

X X X X X 
X 

25·28 25·26 25-28 25-28 25-26 

X X 
X X 
X 

X X 
X 

X 

X X 
X 

holen X X X X X 
bladlaag X 
takkenbossen 
HOOFDBIOTOOP 
primair bos X 
secundair bos X 
bamboebossage 
struikgewas X 
cocosplantage 
cacaoplantage 
weiland 
wegberm X 

X X X 
X X 

X X X 

X 

* 

X 

X 
X 

X 

rond de 2TC gehouden worden. Yer
der moet rijkelijk gevoetd worden met 
liefst zo klein mogelijk voer (mijten, 
springstaarten, beestjes uit bosgrond). 
De luchtvochtigheid moet, bijvoor
beeld door regelmatig sproeien, zo 
hoog mogelijk gehouden worden. 

FIELDOBSERVATIONSON DENDROBA
TID FROGS IN COST A RICA 
July 1985 the author visited Costa Rica. Obser
vations in the field were made on Dendrobates 
auratus, D. pumilio, D. granuliferus, Phy/loba
tes lugubris and P. vittatus. D. auratus, D. 
pumilio and P. lugubris were found in disturbed 
environments as well as in natural ones. 
The habitats are described in detail, with special 
attention to their structure, humidity and tem
perature. The observed frogs were always found 
in wet environments with very high relative air
humidity. In most cases the poisondart-frogs 
were found at temperatures of circa 21·c. The 
frogs predate on very small arthropods, present 
in the forest litter in very high numbers. 
D. granuliferus and D. pumilio were found in 
high population densities. Phyllobates-species 
were more cryptic than Dendrobates-species. 
Based on these field observations some hints a re 
given for setting up a vivarium for dendrobatid 
frogs. 
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Fig. 1. 
Kopbeschubbing 
van Sistrurus 
(links) en 
Crotalus (rechts). 
(naar Klauber, 
1972). 

Fig. 2. 
Verspreidings
gebied van de drie 
ondersoorten van 
Sistrurus miliarius 
in het zuidoosten 
van de Verenigde 
Staten. 
b =S.m. barbouri 
m=S.m. miliarius 
s =S.m. streckeri. 
(naar Klauber, 
1972). 

Verzorging en kweek van de dwerg
ratelslang, Sistrurus miliarius barbouri 

BESCHRIJVING 
De dwergratelslangen (geslaeht Sis
trurus) versehillen van de echte ratel
slangen (geslaeht Crotalus) in de kop
besehubbing. Crotalus heeft heel veel 
kleine sehubjes, Sistrurus sleehts ne
gen grote sehubben. 
Het geslaeht Sistrurus heeft drie soar
ten, S. miliarius, S. ravus en S. cate
natus. Ze hebben elk drie ondersoor
ten. S. m. bar houri is een kleine gif
slang die in Florida, in bet zuiden van 
Georgia, South Carolina, Alabama en 
in het zuidoosten van Mississippi voor
komt. De kleur is grijsaehtig. Op de 
rug hebben ze een rij zwarte vlekken 
(zadelvlekken) waartussen rode ban
den kunnen liggen. Op de zijkant van 
bet liehaam liggen onregelmatige 
zwarte vlekken. De kop is duidelijk van 
bet liehaam afgeseheiden. Het oog is 
goudkleurig, en heeft een vertieale 
pupil. De tong is zwart, de tongbasis 
donkerrood. Op de kop hebben ze een 
zwartrode tekening die bij elk individu 
anders is. De sehubben zijn gekield. 
KLAUBER ( 1972) geeft als geslaehtson
derseheid de hieronder vermelde gege
vens. Door de overlapping van de aan-

tall en is het vaak niet makkelijk om de 
juiste sekse vast te stellen. 

buikschubben 122-136(130) 131-140(135) 

staartschubben 28-37 (33) 27-32 (30) 

zadelvlekken 25-36 (30) 29-36 (32) 

staartbanden 7-13 (10) 6-12 (8) 

rei. staartlengte 12,307o 10,60Jo 

Vrouwtjes worden maximaal 71 em 
lang, mannetjes slechts 63. Per keer 
worden er 2 tot 3 2 jongen geboren 
(normaal 8-16). 
Bij de geboorte zijn ze ongeveer 17 em 
lang. S.m. bar houri kan in gevangen
sehap behoorlijk oud worden. Een 
mannetje in Staten Island zoo (New 
York) werd daar ruim 15 jaar oud 
(BOWLER, 1975). 

GIF 
De dwergratelsla11g heeft een soleno
glyf gifapparaat. Dat wil zeggen dat 
de giftanden voorin de bek staan en 
opgerieht kunnen worden. De tanden 
zijn hoi en werken als een injeetie
naald. Het gif zelf werkt voornamelijk 
hemotoxiseh (bloedgi0, voor een klein 
deel bestaat bet uit neurotoxinen (ze
nuwgiO. Hoewel bet gif een sterke 
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werking heeft, zijn er toch wetmg 
dodelijke ongevallen bij mensen be
kend omdat er per beet maar erg wei
nig gif wordt ingespoten. 
RUSSELL (1983) noemt de volgende 
verschijnselen bij mensen na een beet 
van S. miliarius. Direct behoorlijke 
pijn, de wond zwelt op, de patient 
wordt misselijk en meestal verkleurt 
de huid door onderhuidse bloedingen. 
Bultvorming zoals bij S. catenatus 
komt niet voor. Ook had men geen last 
van onjuiste gevoelswaarneming en 
plaatselijke spiersamentrekking. In 
ongeveer 15% van de gevallen werd 
serum gebruikt ( 1 ampul) (RUSSELL, 

1983). Helaas wordt er niets vermeld 
over leeftijd, ziektes e.d. van de patien
ten. 
Specifiek Sistrurus-serum bestaat 
niet. Het serum dat gebruikt werd, was 
polyvalent Crotalidae-serum. De fa
brikant van het serum, Wyeth Labora
tories, adviseerde mij om bij een beet 
van Sistrurus geen serum toe te dienen 
maar het lichaam zelf de antistoffen te 
Iaten maken. 

BIOTOOP 
S.m. barbouri leeft in gebieden die 
begroeid zijn met langbladige pijn
boomsoorten (hoofdzakelijk Pinus pa
lustris, P. cerotina en P. ellioti). Tus-

sen de bomen is volop ruimte voor 
struiken zoals de wasstruik. Op de 
plaatselijk zanderige bodem groeien in 
de lente weelderig plan ten en bloemen. 
Door het gebied lopen kleine stroom
pjes. De oevers zijn dicht begroeid met 
grasachtigen (ASHTON & ASHTON, 

1981 ). De slangen worden vaak gevon
den bij die oevers en in de nabijheid 
van struikgewas. 
De dagtemperatuur in Florida is ge
middeld 23·c. In de zomer kan de tem
peratuur oplopen tot 29-31 ·c. In de 
schaduw bij het struikgewas tot zo'n 
28 •. 's Nachts is het koeler. In de win
ter kan de temperatuur dalen tot bij 
het vriespunt. De dieren houden dan 
een winterrust van circa drie maanden. 
Florida heeft in het najaar een regen
periode van twee a drie maanden. 

YO EDSEL 
Dwergratelslangen hebben in de na
tuur een uitgebreide menulijst. Het 
voedsel bestaat uit insecten, amfi
bieen, reptielen en zoogdieren. CHAM

BERLAIN ( 1935) vond in de maag van 
een jonge dwergratelslang (19,5 em) 
een torretje (Copris minutus) en losse 
delen van insecten. JACKSON & MAR

TIN ( 1980) hebben dwergratelslangen 
sprinkhanen (Acris crepitans) zien 
eten. Ook boomkikkers ( Hyla cinerea 
en H. squirella) worden gegeten. PAL

MER & WILLIAMSON ( 1971) onder
zochten de magen van twaalf S .m.bar
bouri en vonden de volgende prooidie
ren: drie skinken (Lygosoma latera/e), 
eenzesstreeprenhagedis (Cnemidopho
rus sex/ineatus), een onbekende ha
gedis, een halsbandslang ( Diadophis 
punctatus) vier grote duizendpoten 
(Sco/opendra heros) en muizen van 
het geslacht Peromyscus en Pitymys. 
In gevangenschapvoerden zeS.m.bar
bouri met boomkikkers ( Hyla cruci
fer) , roodkeelanolissen (Ano/is caro/i
nensis) , skinken (Eumeces fasciatus 
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en E. inexpectatus) en kleine slangen 
(Storeria dekayi en Natrix sipedon). 
Ze kregen nooit muizen. Een keer 
heeft een slang een spin (Angriope sp.) 
opgegeten die in zijn waterbak was 
gevallen. KLAUBER ( 1972) vermeldt 
dat jonge dieren van insecten en amfi
bieen Ieven. Mijn eigen dieren krijgen 
uitsluitend muizen te eten. Eens per 
week worden dode muizen aangebo
den. Gemiddeld eten ze twee muizen 
per keer, wat echter varieert met de 
temperatuur. Als ik levende muizen in 
het terrarium zet, worden de slangen 
erg onrustig en beginnen te bijten naar 
alles wat beweegt. Het overwennen 
naar dode prooidieren heeft geen enkel 
probleem opgeleverd. 
Om de twee a drie maanden injecteer 
ik een dood prooidier met een in water 
oplosbaar vitaminepreparaat. Er mag 
niets gemorst worden op de buitenkant 
van de prooi omdat hij anders door de 
slangen wordt geweigerd. 

TERRARIA 
Ik heb mijn dwergratelslangen in twee 
verschillende terraria gehouden. Het 
eerste was volglas en mat 80x30x30 
em. Op dit terrarium lag een losse 
lichtkap met een TL van 20 W en een 
spot van 25 W. De spot diende voor de 
verwarming. Hij was gericht op een 
groep stenen waaronder een ruimte zat 
die als schuilplaats fungeerde. De tern-

peratuur schommelde overdag tussen 
25 en 27 "C, 's nachts rond de 20 ·c. In 
de winter daalde de temperatuur tot 
ongeveer 15 ·c. 
De inrichting van het terrarium was 
eenvoudig: een schuilplaats, een grote 
klimtak en twee kunstplanten. De bo
dem was bedekt met gewassen rivier
zand. Tenslotte stond er nog een kleine 
waterbak in. Dat de luchtvochtigheid 
in dit terrarium te laag was, was goed 
te merken als de slangen moesten ver
vellen. Om het de slangen makkelijker 
te maken , sproeide ik elke avond. 
Ondanks de beperkte ruimte en de iet
wat eenvoudige inrichting hebben de 
slangen toch in dit terrarium ge
paard. 
Momenteel Ieven mijn dwergratel
slangen in een van 2 em dik multiplex 
gemaakt terrarium van I 00x50x65 em 
(lxbxh). In de lichtkap zit een TL van 
20 Wen een gloeilamp van 40 W. In de 
zomer brandt het Iicht 15 uur, in de 
winter 9 uur. De gloeilamp brandt 
aileen in de zomer 13 uur. De lichtkap 
en het terrarium zijn van elkaar ge
scheiden door stevig a luminium gaas. 
De hoogte van het eigenlijke terrarium 
is daardoor 50 em. Yoor de zijkanten 
van het terrarium heb ik cement 
gebruikt omdat het de warmte goed 
vasthoudt, goed verwerkbaar is, zeer 
decora tief kan zijn en de stevigheid 
van het terrarium vergroot. 
Op 30 em hoogte is in een hoek een 
zonneplateau gemaakt, waar de slan
gen graag gebruik van maken. 
Als bcidembedekking is rivierzand 
gebruikt. De verdere inrichting be
staat uit klimtakken, acht kunstplan
ten en een grote waterbak om de Iucht 
vochtig te houden. Ik gebruik in terra
ria met gifslangen altijd kunstplanten, 
omdat deze geen verzorging nodig 
hebben en ik dus altijd geconcentreerd 
de dieren kan verzorgen. De slangen 
drinken vaak uit de waterbak 



18 

(35x35x5 em) en een enkele keer gaan de muis elkaar begonnen te bijten. Zo 
ze erin liggen. Om de luchtvochtigheid werd een keer bet vrouwtje vlak hoven 
te verhogen sproei ik om de twee haar oog gebeten. Er kwam bloed uit 
dagen. De relatieve luchtvochtigheid is de wond en ze heeft enige dagen ver
gemiddeld 65 %. N a bet sproeien kan suft in bet terrarium gelegen. De beet 
deze stijgen tot 90 %. De slangen heb- heeft verder geen gevolgen voor haar 
ben goede schuilmogelijkheden tussen gehad, maar bet gaf voor mij wei de 
de planten en de takken. Het terrari- doorslag om verder dode prooien te 
urn heeft twee schuifruiten van veilig- voeren. 
heidsglas. Ze kunnen met een speciaal 
glasslot afgesloten worden, zodat nie-
mand er zonder sleutel in kan. VOORTPLANTING 

VOLWASSEN DIEREN 
In mijn terrarium zijn drie volwassen 
dwergratelslangen gehuisvest, een 
vrouwtje van 61 em dat 190 g weegt en 
twee mannetjes van 57 en 54 em die 
respectievelijk 165 en 150 g wegen. 
Het zijn nakweekdieren die ik drie jaar 
geleden jong gekregen heb. Overdag 
zijn de dieren erg rustig en liggen zein 
hun schuilplaatsen. De vroege middag 
is dan ook bet ideale tijdstip om bet 
terrarium schoon te maken. Later in 
de middag worden de dieren actiever 
en kruipen door bet hele terrarium. De 
dieren zijn dan ook agressiever en 
beginnen meteen te ratelen als er voor 
bet terrarium iets beweegt. 
Het ratelen stelt niet zo veel voor. Het 
best is bette vergelijken met bet zoe
men van een insect. De ratel is ook erg 
klein en breekbaar. Als de dieren 
's avonds gestoord worden, ratelen ze 
en gaan ze in slaghouding liggen. 
Bovendien bewegen ze hun kop op en 
neer, wat samen met bet ratelen de 
aanvaller moet afschrikken. (MARCHI
SIN, 1978). 
Het beste tijdstip om te voeren is de 
namiddag. De dieren worden dan net 
weer actief. Krijgen ze vroeg in de 
middag een prooi aangeboden, dan 
zijn ze minder geinteresseerd. Ik geef 
mijn dieren dode prooien omdat bet 
diverse malen is voorgekomen dat de 
slangen door bet nerveuze gedrag van 

In oktober begon ik met bet verkorten 
van de daglengte en bet verlagen van 
de temperatuur. Uiteindelijk was bet 
nog 11 uur Iicht bij een temperatuur 
van 18 OC ( op zijn laagst dalend tot 15 
OC). In deze periode werden er geen 
muizen aangeboden. De slangen wa
ren traag en bleven veel meer op een 
plaats liggen. Slechts een enkele keer 
kropen ze naar de waterbak om te 
drinken. Half december heb ik de 
lichtduur weer verlengd, waarna in 
januari ook de temperatuur weer werd 
verhoogd. In januari waren de dieren 
ongewoon actief. Ook werden er veel 
meer muizen gegeten dan normaal. 
Waarschijnlijk heeft in deze maand de 
paring plaatsgevonden. Ik heb helaas 
niets van een paringsdans waargeno
men. De mannetjes klimmen hierbij 
tegen elkaar op en proberen elkaar op 
de grond te drukken. Bij deze schijnge
vechten wordt nooit gebeten ( CARPEN
TER, 1979). 
In maart stopte bet vrouwtje met eten 
en ging veel vaker aileen liggen. Ik 
had toen nog slechts vermoedens over 
een mogelijke zwangerschap. Het 
vrouwtje werd ondanks dat ze niet 
meer at toch snel dikker. De mannetjes 
waren nog steeds overdreven actief en 
bleven over bet vrouwtje been klim
men. Ik had bet idee dat ze dit niet leuk 
vond en heb toen de mannetjes apart 
gezet. In april waren de eieren in bet 
moederlichaam zichtbaar. 



Staart met 
prebutton, bij 
geboorte (boven), 
en met button, 
na eerste vervelling 
(onder). 
(naar Klauber. 
1972). 
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BEY ALLING 
In de naeht van 17 op 18 april is bet 
vrouwtje bevallen van vier levende jon
gen, een dood jong en dertien eieren, 
waarvan er vier bevrueht waren. De 
jongen wogen gemiddeld 5 gram en 
varieerden in lengte tussen de 15,5 en 
17 em. Het doodgeboren dier had 
vreemde kronkels in de ruggegraat. 
Op een rontgenfoto waste zien dat de 
wervels vergroeid waren. De gele eie
ren waren gemiddeld 2 em in doorsne
de en wogen tussen de 2 en 4,5 gram. 
Opvallend was dat de levende dieren 
snel geboren werden, terwijl bet leg
gen van de eieren zeer veel tijd in 
beslag nam. De laatste eieren werden 
met tussentijden van 40 minuten ge
legd. Op 19 en 21 april werden nog 
twee onbevruchte eieren gelegd. 27 
april ging bet vrouwtje weer eten en 8 
mei vervelde ze. 

JONGE DIEREN 
De vier jonge slangetjes werden in een 
terrarium van 50x30x30 em gezet met 
op de bodem rivierzand, verder lagen 
er veel takken in en er was een grote 
waterbak. Op 20 april is een slangetje 
zelfstandig verveld. Vlak daarna beet 
bet een muis dood, die helaas niet werd 
opgegeten. De dag daarna heb ik de 
andere slangetjes geholpen met de ver
velling omdat ze er nogal wat moeite 
mee hadden. Het voedsel leverde bet 
grootste probleem op. Ik heb de dieren 
van alles voorgezet, maar niets was 
'goed genoeg'. Zo kregen ze krekels, 
sprinkhanen, meelwormen, pas ver
popte meelwormen, kikkervisjes, klei
ne kikkertjes ( Limnodynastes peronii) 
en eendagsmuisjes. Keus genoeg, 
maar helaas. Toen er na twee weken 
nog niets werd gegeten, ben ik gaan 
dwangvoeren met eendagsmuisjes. 
Een slangetje vond dit kennelijk niet 
leuk, koos eieren voor zijn geld en 
begon zelfstandig te eten. De andere 

moest ik nog steeds dwangvoeren. 
De kleur en de tekening is nagenoeg 
gelijk. Gelukkig is er wel een duidelijk 
versehil in koptekening om de dieren 
uit elkaar te houden. De punt van de 
staart en de pre button ( eerste stukje 
ratel) waren ivoorkleurig. Eenmaal 
heb ik gezien dat ze werden gebruikt 
om een prooi te Iokken. Het slangetje 
lag in slaghouding en kronkelde met 
zijn staart. Verondersteld wordt dat 
dit er voor de prooi van de slang uit ziet 
als voedsel ( een kronkelende worm 
o.i.d.) en er dus op afkomt (JACKSON 

& MARTIN, 1980). De prooi was in dit 
geval een blind muisje dus moest de 
slang er uiteindelijk toeh zelf op af. De 
jonge slangetjes beginnen ook direct te 
ratelen wanneer ze worden benaderd. 
Ze groeien langzaam. Half juni waren 
ze ongeveer 3 em gegroeid en wogen ze 
tussen de 7 en 9 gram. 
Het aantallevende jongen van de worp 
was erg laag, waarschijnlijk omdat bet 
wijfje nog erg jong was (twee jaar). 
Wanneer ze wat ouder is, zal ze zeer 
waarsehijnlijk meer levende jongen 
krijgen. 

BREEDING SJSTRURUS MIUARIUS 
BARBOUR/ IN THE TERRARIUM 
A description is given of the species, habitat and 
feeding under natural conditions. 
Three snaKes (one female, two males) are kept 
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in a plywood terrarium of 1 00x50x65 em 
(lxwxh). Temperature is kept at approx. 26 ·cat 
daytime and at 20 ·at night. In winter the night 
temperature may drop to 15 •. A 35x35x5 em 
water container keeps the air moist. The snakes 
often drink from the basin and may sometimes 
bath in it. These three year old, captive bred 
animals are most active at night. In October, 
after shortening of the light period to eleven 
hours and a temperature drop to 18·, the snakes 
started a 10 weeks' hibernation. 
In December and January the light period was 
lenghtened and the temperature raised. Though 
no actual mating was observed, it is assumed 
that the snakes copulated in January. 
April 17th and 18th four living and one dead 
young were born. Also thirteen eggs were laid, of 
which four seemed to be fertilized. Later two 
more eggs were laid. The young measured ca. 16 
em and weighed ca. 5 g. 
Though a variety of living food was offered, it 
was only after two weeks that the first baby 
snake started to feed by itself. 
The small amount of living young is probably 
caused by the youth of the mother snake. 
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VITAMINETOEDIENING BIJ SALAMANDERS 
Watersalamanders zwemmen in bet medium water. Dit maakt bet moeilijk 
vita mines op voedseldieren te strooien. Ik neem echter een plukje mager runder
tartaar en doop dit in Carnicon of Gistocal. Vervolgens rol ik dit tussen de 
h.anden tot een reepje van bet formaat regenworm. Bij gulzige dieren, zoals 
rtbbensalamanders, deponeer ik rolletjes onmiddellijk in bet water. Bij tragere 
watersalamanders, zoals de axolotl, wordt de tartaar met een voederpincet 
aangeboden. Deze methode van vitaminetoediening werkt overigens ook bij 
waterschildpadden. 


