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Geslaagde kweek met de aardbeikikker 
(Dendra bates pumilio) 

C.J. Blankestein INLEIDING hebberij ingerichte kamer met een 
raam op het noorden. De verlichting 
brandde in die tijd nog van acht uur 
's ochtends tot tien uur 's avonds. De 
temperatuur in het terrarium bedroeg 
daardoor gemiddeld 24"C (minimum 
20", maximum 30"). Ik sproeide iedere 
ochtend zodat er in de bromelia's altijd 
water stood. 

Wildenburgstr. 112 Eind 1981 kocht ik vier aardbeikik-
3833l:IJ Leusden kers. Voor zover dit mogelijk was 
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zocht ik twee mannen en tweevrouwen 
uit. Ik ging ervan uit dat de mannen 
wat smaller waren en ook iets donker
der van kleur. Ik kocht dus twee 'dik
ke' en twee 'dunne' diertjes. Volgens 
de importeur waren de diertjes afkom
stig uit Costa Rica en kwamen aldaar 
veelvuldig voor bij de aanwezige ca
caoplantages, tot een hoogte van I 000 
meter. 
De dieren werden ondergebracht in 
een terrarium van 60 X 40 X 60 em 
(I X b X h). De wanden van dit terrari
um waren met kurkplaten beplakt. In 
het terra rium was een watergedeelte 
van I 0 X 5 em. Dit poeltje was tot 
ongeveer 4 em gevuld met leidingwa
ter. In de poe! werden steentjes gelegd 
om te voorkomen dat de dieren zouden 
verdrinken. Verder was het terrarium 
rijkelijk begroeid met allerlei inheem
se mossen. In de bak stonden twee 
gladbladige bromelia's. Het terrarium 
werd verlicht door een TL-lamp van 40 
W (kleur 33). Het terrarium bevond 
zich op een speciaal voor de kikkerlief-

AI na twee weken overleden er twee 
dieren, een 'dikke' en een 'dunne'. Ik 
ging er toen van uit dat ik dus nog een 
man en een vrouw over had. Tot aan 
het verlies van de twee diertjes had ik 
nog nooit iets van gekwaak uit de bak 
gehoord. Dit veranderde vrijwel direct 
na hun dood. De 'dunne' zat plotseling 
te kwaken op wat later zijn favoriete 
steen zou worden. Midden in het 
poeltje zat hij dan op een grote kiezel 
zijn raspende geluid voort te brengen. 
Het vrouwtje zat dan altijd wei ergens 
in de buurt en sprong dan wat zenuw
achtig rond. Ik beschouwde dit gedrag 
van beide dieren als een aanzet tot de 
ei-afzet en ik zat dus ongeduldig te 
wachten op het eerste legsel. Hoe lang 
ik ook bleef wachten, het gekwaak 
duurde meesta l tot diep in de nacht, 



Dendrobates 
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het Iicht was dan al uren uit, geen leg
sel. Groot was mijn teleurstelling toen 
in de zomer van 1982 mijn D. pumilio 
geen eieren legden. Toen ook in 1983 
geen eieren gelegd werden, dacht ik 
dat de dieren misschien al te oud 
waren. Ze waren immers volwassen 
ge"importeerd, zodat over leeftijd wei
nig te zeggen vie!. Ik ging ervan uit dat 
de diertjes wei vier jaar oud konden 
zijn en met een maximumleeftijd van, 
denk ik, zes jaar waren ze misschien al 
niet meer tot het produceren van nako
melingen in staat. Ik had mezelf al 
getroost met de gedachte dat het bezit~ 
ten en in Ieven weten te houden van de 
diertjes al heel wat was. Sommige van 
mijn bekenden wisten de diertjes niet 
vee! Ianger dan een jaar in Ieven te 
houden. 

EERSTE LEGSEL 
Een uitbreiding van het aantal terraria 
voor gifkikkers en de daarmee gepaard 
gaande hoge stroomrekening dwongen 
mij er in maart 1985 toe het Iicht nog 
maar te Iaten branden van een uur 
's middags tot zes uur 's avonds. Dit 
resulteerde weer in een temperatuur 
van 21 · (min. 18· , max. 30.) in het ter
rarium van D. pumi/io. 
Tegelijkertijd nam ik mij voor dat 
voorjaar geen weideplankton meer aan 

te bieden a ls voedsel. Reden hiervoor 
was dat ik een zeer grote fruitvliegen
kweek had voor zowel 's zomers als 
's winters. 's Zomers vu1de ik het 
menu gewoonlijk aan met grote hoe
veelheden weideplankton. Maar ook 
zonder dit weideplankton had ik vol
doende voedsel voor de kikkers. Boven
dien ondervind ik nu nog overlast van 
de vele soorten spinnen die zich in de 
kikkerkamer tegoed doen aan de ont
snapte fruitvliegen. 
Vanaf die tijd voerde ik dus aileen nog 
grote gevleugelde fruitvliegen, die ik 
altijd eerst bestoof met het Duitse vita
minepreparaat Osspulvit. De hierdoor 
geheel wit bepoederde vliegjes bleken 
zo'n goede voeding dat het voorjaar 
mij een ongekende hoeveelheid legsels 
opleverde van o.a.: D. tinctorius, D. 
auratus, D. tricolor, Phy/lobates lu
gubris, Agalychnis callidryas. De 
aardbeikikkers werden hooguit wat 
dikker, maar eieren werden er niet 
gelegd. In juli ging ik op vakantie. Bij 
terugkomst kon ik mijn ogen niet gelo
ven, zowaar lag er een legsel midden 
op een bromeliablad. Het bleek be
vrucht en vijflarfjes (het legsel bevatte 
zeven eieren) stonden op het punt van 
uitkomen. Daar het mij bekend was 
dat het pumilio-vrouwtje haar larven 
voedt met zelf gelegde eieren werden 
de larfjes op het blad gelaten en ik 
wachtte af tot een van de dieren de 
larven op de rug zou nemen. Dit 
gebeurde echter niet en toen de eerste 
larf reeds op het onderliggende mos 
vie!, besloot ik de larven eruit te halen 
en volgens de zogenaamde 'eigeelmet
hode' op te kweken. (ZIMMERMAN, 

1982). Deze eigeelmethode hield in: 
De larfjes iedere dag· gedurende maxi
maal vijf uur in de gelegenheid stellen 
aan een druppel e~geel te eten. Hierna 
het W!iter reinig'?n. Dit bleek geen 
gelukkige gr~ep, want na enige weken 
zonder gro.ei stierven de larfjes een 
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ren op een ander blad. Mijn blijdschap 
sloeg toen om in bezorgdheid, want 
hoe moest dat ene vrouwtje straks al 
die larfjes vervoeren en voeden. Het 
leggen van eitjes bleef steeds ongeveer 
om de week gebeuren. De eieren wer
den, daar de kokosnoot vol was, steeds 
op bromeliabladeren afgezet. 
Na veertien dagen constateerde ik dat 
het vrouwtje steeds vaker onder de 
kokosnoot zat en het legsel inspecteer
de. Op de zestiende dag na het leggen 
liep ze met vier larfjes op haar rug. De 
larfjes hingen wat slordig gerang
schikt ter hoogte van haar achter
pootjes. lk dacht dat ik nu wei ieder 
moment getuige zou zijn van het te 

voor een. Hierna werden in de zomer water Iaten van een of meer larfjes. Na 
van 1985 geen legsels meer gevonden. enige uren voor het terrarium te heb-

ben gezeten en aileen maar te hebben 
SUCCESVOLLE KWEEK gezien hoe ze fruitvliegen verorberde 
Ik besloot toen om in het terrarium met haar kroost op de rug, vond ik het 
meer plaatsen te maken waar het welletjes en liet de dieren met rust. De 
vrouwtje haar larven kon deponeren. volgende ochtend bleek ze nog steeds 
Ik gebruikte hiervoor lege fotobusjes met de larven rond te !open. De zes 
die ik met siliconenkit op de zijkant andere larfjes lagen nog steeds onder 
van het terrarium plakte. Ik plakte de de kokosnoot. 's Avonds had ze echter 
busjes enigszins schuin zodat een goe- nog maar drie larfjes op haar rug. Om 
de inkijk mogelijk was. Ik vulde ze met te controleren of ze nu ook de andere 
wat leidingwater waarin ik een stukje larven zou hebben opgehaald tilde ik 
eikeblad liet drijven. Midden in het de kokosnoot op, en daar lag naast zes 
terrarium plaatste ik bovendien een larven ... een legsel van zes nieuwe 
petrischaaltje met daaroverbeen een eieren. Wat een productiviteit. Devol
kokosnoot. Via een opening konden de gende dag werden aile larven in de 
dieren zo bet scbaaltje bereiken en er fotobusjes gedropt. Daar inmiddels 
hun eieren afzetten. Voor deze werk- ook het tweede legsel larven bevatte 
zaamheden werden de kikkers uit de die volgens mij het water in moesten, 
bak gehaald. Vrijwel direct nadat de was ik benieuwd te zien hoe ze dat 
dieren werden teruggezet nam het combineerde met het voeden van de 
gekwaak van het mannetje toe. Regel- larven. Na vijf dagen zag ik voor het 
matig zag ik dat de twee geliefden eerst hoe zich dat voeden afspeelde. 
sa men onder de kokosnoot zaten. AI na Voorzichtig ging het vrouwtje in het 
twee dagen vond ik bet eerste legsel. fotobusje zitten. Onmiddellijk rea
Het was vrij groat: tien eitjes. Het lag geerde het larfje hierop door zijn 
onder de kokosnoot. Vier dagen later staart te Iaten trillen. Enige minuten 
vond ik een legsel van acbt eieren op later legde het vrouwtje devoeder
een bromeliablad. Weer een week eitjes. Ze bleef hierna nog even in het 
later lag er een legsel van vijftien eie- water zitten. Daarna ging ze naar het 
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volgende busje en bet ritueel herhaal
de zich daar. Deze eitjes zijn wat klei
ner dan de 'normale'. Het Iarfje zwemt 
wild been en weer tussen de eitjes. Het 
eigeniijke eten ervan heb ik nooit kun
nen zien. Misschien eten ze maar een 
bepaald onderdeel van de eieren. N a 
enige dagen kwam bet vrouwtje dan 
weer terug en legde weer nieuwe eie
ren, meestal een stuk of vier. Het 
gebeurde ook wei dat een Iarfje werd 
opgezocht zonder dat er voedereitjes 
werden afgezet. Het larfje vertoonde 
dan hetzeifde wilde gedrag. Pas als bet 
vrouwtje bet water verliet kwam bet 
Iarfje tot rust. Tijdens de broedzorg 
voor zo'n twintig Iarven bieef bet leg
gen van voortplantingseieren door
gaan. 
Op dit menu groeiden de Iarven zeer 
voorspoedig. AI na vijf weken had de 
eerste Iarf achterpoten. Na nog eens 
twee weken waren de voorpoten door
gebroken en begon bet larfje een roest
bruine kieur te krijgen, tot die tijd was 
bet grijsbruin van kleur. Na enkeie 
dagen was bet staartje verdwenen. De 
kieine kikkertjes kunnen zich in de bak 
zeer goed verstoppen. Af en toe zie ik 
de diertjes, die maar zeer langzaam 
roder worden, bij de halve banaan die 
in een hoek van bet terrarium ligt. 
Daar happen ze naar allerlei bijna 
onzichtbare voedseldiertjes. Om de 
jonge kikkertjes te zien eten moet ik 
lang wachten en doodstil voor bet ter
rarium zitten, want ze zijn ongelofelijk 
schuw en springen bij bet geringste 
onraad wild door bet terrarium. 
Opmerkelijk is wei dat bet vrouwtje bij 
een tekort aan waterreservoirtjes rus
tig een jonge larf deponeerde naast een 
bijna volgroeide. Deze grote larf doet 
zijn jonge soortgenoot geen kwaad, 
kannibalisme kwam bij mij in bet ter
rarium niet voor. A Is de grote larf bet 
water na enige tijd als kikkertje verliet, 
bleef bet vrouwtje dit busje gewoon 
bezoeken en voerde dan de nieuwe larf 

met haar voedereitjes. Het juiste aan
tal jonge kikkertjes dat zich op dit 
moment in mijn terrarium bevindt is 
mij onbekend. Ik laat bet geheel zoveel 
mogelijk op zijn beloop. 

CONCLUSIE 
Ik denk dat de Iagere temperatuur van 
20°- 21° C en bet vitaminerijke voedsel 
de dieren heeft gestimuleerd tot bet 
afzetten van de eieren. Belangrijker 
nog lijkt mij een ruime hoeveelheid 
kunstmatige of echte bromeliaoksels 
om de larven te deponeren. Zijn de die
ren eenmaal aan bet leggen dan lijkt 
de rest vanzelf te gaan. 

SUCCESFUL BREEDING WITH 
DENDROBATES PUM/L/0 
Two couples Dendrobates pumilio were housed 
in a vivarium of 60X40X60 em (IXwXh). 
Males are presumed to be darker and leaner 
than females. After two weeks, one male and a 
female died. Almost immediately the remaining 
male started whistling. For two years though, no 
reproduction occurred. Then light-period and 
temperature were decreased. Food consisted 
merely of fruitflies dusted with Osspulvit. Later 
that year a clutch was found. Rearing the larvae 
on egg-yolk was not succesful. 
The vivarium then was changed to increase the 
amount of egg-laying sites. The frogs were 
removed and plastic containers (from 35mm 
film cassettes) were glued to the sides and back 
of the vivarium. A petri-dish with a coconut shell 
over it was placed into it. In two days after being 
placed back into the terrarium, the frogs laid 
eggs. From then on eggs were produced almost 
weekly. When after two weeks the larvae hat
ched, the female took them to the film contai
ners and fed them feeding eggs regularly. When 
the mother frog is in the container, the larva 
vibrates its tail and the female produces feeding 
eggs. While producing feeding eggs for the lar
vae under her care, the female also produced 
eggs for reproduction. When all film containers 
were occupied by larvae, the female sometimes 
brought small larvae to containers already occu
pied by half grown larvae. No cannibalism could 
be observed. 

LITERATUUR 
ZIMMERMAN, E. & H. ZIMMERMAN, 
1982. Soziale Interaktionen, Brutpflege und 
Zucht des Pfeilgiftfrosches Dendrobates hist
rionicus. Salamandra 18 (3/4): 150- 167. 
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De gevlekte dikvingergekko 
(Pachydactylus maculatus) 
in het terrarium 

BESCHRIJVING 
Deze gekko uit oostelijk Zuid-Afrika 
wordt zo'n 13 em lang. De kleur is 
variabel, lichtbruin tot donkerbruin 
met donkere vlekken (soms in banden) 
op de rug, grauw geelwit tot roze op de 
buik. Ook een verandering in ge
moedstoestand kan de kleur beinvloe
den. Pachydactylus maculatus heeft 
een gedrongen gestalte, een stevige 
kop en een brede sterk geschubde 
staart. Het hele lichaam voelt ruw aan. 
Aan de binnenkant van de korte vin
gers zitten hechtschijfjes. Hoewel ze 
wat kleur en vorm betreft minder aan
trekkelijk zijn, zijn hun gedragingen 
zeker interessant. 

TERRARIUM 
In 1979 kwam ik via een handelaar in 
bet bezit van een jong paartje dikvin
gergekko's. Eigenlijk dacht ik dat bet 
ging om P. bibroni omdat ik ze onder 
die naam had gekocht. Later bleek bet 
om P. maculatus te gaan daar P. bi
broni veel groter wordt ( 18 em). De 
nieuwelingen werden ondergebracht 
in een bak waar al een aantal anolissen 
in huisde. Daar verloren ze mijn aan
dacht omdat ze in de beplanting niet 
meer te zien waren. 
In 1980 maakte ik bet terrarium leeg, 
waarbij ik negen witte hardschalige 
ronde eitjes in een lavasintel vond. Vier 
waren er al uitgekomen. Ze moesten 
wei van de dikvingergekko's zijn. Nu 
was mijn interesse weer gewekt. De 
ouders werden opgezocht; bet waren 
twee prachtige gezonde exemplaren. 
Ze werden overgebracht naar een bak 

die meer beantwoordde aan hun na
tuurlijke biotoop. De achterwand was 
bedekt met schors, waartegen platte 
stenen waren opgestapeld. De bodem 
was bedekt met aarde, schors en tak
ken. Een drinkschaaltje completeerde 
bet geheel. De temperatuur overdag 
varieerde van 25-JOOC, 's nacht dalend 
tot ongeveer 20°C. De relatieve lucht
vochtigheid was 50 a 60%, de verlich
ting matig. 

VERVOLG 
De vijf eitjes die nog niet waren uitge
komen werden in een broedstoof ge
legd, wat later helemaal niet nodig 
bleek te zijn. N a bet leegmaken van de 
bak werden de stenen, bet schors en de 
takken er weer in gelegd en werd hij op 
de veranda gezet. Het was november 
en vrij koud. Toen ik kort daarna er 
toevallig voorbij liep, meende ik bewe
ging te zien. U raadt bet al, er zaten 
nog halfwas dikvingergekko's in, wei 
wat bevangen door de kou. Hierdoor 
kwam de populatie direct op vijf. 
De vijf eitjes leverden zonder proble
men ± 2 em grote jongen op. Ju
weeltjes met een gemarmerde rugte
kening en een bruin gebandeerde oran
je staart. Jammer dat zeals volwassen 
dier die kleur verliezen. Na bet uitko
men vervellen de jongen; de vervelling 
wordt deels opgegeten. Ze zijn aalvlug 
en meesterlijk gecamoufleerd. 

GEDRAG 
P. maculatus houden blijkbaar van 
gezelligheid. Ze scharrelen steeds in 
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groepjes rond. Ze schuiven kwispel
staartend naar een prooi toe, staten 
plotseling toe en vluchten dan snel 
naar een schuilplaats, omdat de prooi 
dikwijls wordt betwist. Onderlinge 
agressie komt nauwelijks voor. Het 
blijft bij imponeren waarbij ze hoog op 
de paten staan en de staart been en 
weer zwaaien. 
Dikvingergekko' s zij n behendige klim
mers die je soms tegen bet plafond ziet 
hangen. Het meest zie ik ze 's morgens 
en in de late avond, soms ook wei over
dag. De voeding is geen probleem. Ze 
eten krekels, vliegen, meelwormen, 
motten enz. Op honing en Roosvicee 
zijn ze gek. Verder geef ik nog vogel
grit en wat vitamine (AD). De jongen 
eten fruitvliegen, als ze iets ouder zijn 
minikrekels en wasmotjes. Zo groeien · 
ze erg vlug en zijn na ruim een jaar 
geslachtsrijp. 
AI met al werd bet koppel dikvinger
gekko's tussen 1980 en 1985 ouders en 
grootouders van ruim 80 nakomelin
gen- waarvan ik er nog een 25-tal 
bezit. 
Tegenwoordig laat ik de eieren niet 
meer uitkomen. 

KREKELS VANGEN 
Mijn vrouw maakte mij erop attent, 
dater muizen in huis rondliepen. De 
muizevalletjes hadden geen succes. 
Ook klaagde ze over uitwerpselen op 
de muur en de gordijnen, die wei van 
mijn ontsnapte vliegen zouden zijn. Ik 
dacht daar anders over. 

N a bet kopen van voedseldieren was 
eens een doos krekels opengegaan. Om 
te helpen ze te vangen had ik stiekem 
zes dikvingergekko's losgelaten in de 
huiskamer. Het opruimen van de kre
kels ging perfect. Moeilijker was het 
terugvangen van de gekko' s. 
Ik dacht ze allemaal te hebben tot ik op 
een avond gezellig met vrienden bab
belde en teevee keek. Over het scherm 
schoof een schaduw van de ene hoek 
naar de andere. Dit gebeurde een paar 
keer. De vriend naast mij, een leek in 
onze hobby, had dit ook opgemerkt en 
keek mij vragend aan. Eerst gaf ik 
geen krimp, maar bij een volgende her
haling kon ik me niet meer goed hou
den bij bet zien van hun gezichten. 
Uiteindelijk werd P.maculatus, want 
dat waren de schaduwen, bet verdere 
gesprek van de avond. 
Daarna heb ik nog vijf vrijwel volwas
sen dieren in huis gevangen. Ze zijn 
waarschijnlijk als juveniel ontsnapt en 
hebben zich daarna goed weten te 
handhaven. Ik vermoed dat de buren 
ook wei met nakweek zitten. 
N a de voorbije strenge winter heb ik er 
in huis echter geen meer gezien. 

PACHYDACTYLUS MACULATUS 
IN THE TERRARIUM 
In 1979 a couple of these geckos was bought. 
Living in a terrarium together with anolis-spe
cies, they were hardly noticed, until eggs were 
found in 1980. From then on the lizards were 
kept in a terrarium much more in accordance 
with their natural habitat. Up to 1985 some 80 
geckos were born. 
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Een vakantie in de Pyreneeen 

IN LEIDING 
In juli 1985 hebben wij onze vakantie 
op verschillende plaatsen in de Pyre
neeen doorgebracht. De eerste week 
verbleven we op een op 1300 m hoogte 
gelegen camping bij bet dorpje Espot, 
de twee weken daarna op een veel 
lager gelegen camping aan de rand van 
bet gebergte bij bet dorpje Ainsa. Op 
de laatste camping was bet duidelijk 
warmer. 

OMGEVING VAN ESPOT 
Toen we laa t in de middag na een reis 
van twee dagen in Espot aankwamen, 
vonden we op de weg twee doodgere
den groengele toornslangen ( Coluber 
viridifl avus), die ongeveer 1 ,20 m lang 
waren. We hebben tijdens de vakantie 
meer verkeersslachtoffers gevonden, 
zoals een adderringslang (Natrix 
maura) en Spaanse muurhagedissen 
(Podarcis hispanica). Deze dieren 
schoten vaak vlak voor de wielen van 
de auto de weg over. De volgende dag 
liepen we over een weggetje dat zig
zaggend langs een zandige berghelling 
met veel rotsen, stenen en stekelige 
struikjes naar een verlaten dorpje.liep. 
Overal troffen we bier Spaanse muur
hagedissen aan. Gewone muurhage
dissen (Podarcis mura/is) vonden we 
ook, maar aileen op vochtige stukken 
zoals dichtbij riviertjes. De mannetjes 
die we vingen hadden vaak rode bui
ken maar soms ook geheel witte. Op 
ongeveer 1500 m hoogte schoot in de 
berm een groengele toornslang weg, 
die vlug in een hoi verdween. Ook ont
dekten we bier door zijn 1uide geritsel 
een parelhagedis (Lacerta lepida), 
terwijl deze vo1gens ARNOLD et al. 
(1978) bier niet hoven de 1000 m zou 
voorkomen. 
Op een dag zijn we naar een riviertje 

bij bet dorpje Ribera de Cardos ge
gaan, waar we in 1984 negen adder
ringslangen zagen. Tot onze teleur
stelling zagen we er ditmaal geen 
enkele. Maar als geluk bij een ongeluk 
vingen we een groengele toornslang. 
Deze scboot weg tussen een stapel
muurtje. Achter dit muurtje bevond 
zich een met hoog gras begroeid wei
land met daar langs een riviertje. N a 
lang en stil wachten kwam hij voor
zicbtig uit zijn schuilplaats tevoor
schijn, zodat we hem konden vangen. 
Hij was erg agressief maar kon niet 
bijten doordat we hem acbter de kop 
vastbielden. Het dier was met zijn 
lengte van ongeveer 80 em nog niet 
volwassen. Een grote bobbel in zijn 
buik wees op een pas gevangen prooi. 
Aan de andere kant van bet riviertje 
lag een weiland met daarnaast een sta
pelmuurtje en heuveltjes begroeid met 
braamstruiken en andere dicbte vege
tatie. Hier hoorden we al twee keer 
luid geritsel, wat op de aanwezigheid 
van parelhagedissen kon duiden. We 
konden er een vangen door tussen de 
braamstruiken een steen waar hij on
der zat op te lichten. Toen we hem 
weer loslieten bleef bij dreigend zitten, 
ook al stonden we tien meter van hem 
af. Pas toen we ons nog verder verwij
derden, verdween hij zelf ook. Spaanse 
muurbagedissen zaten bier ook weer 
overal. Toen we weer een groengele 
toornslang tussen de struikjes zagen 
wegschieten, werd ons wei duidelijk 
dat dit een goed gebied voor reptielen 
is, ook voor de grotere soorten. 
Verder hebben we nog een aantal 
adderringslangen aangetroffen langs 
een ander riviertje een paar kilometer 
van Ribero de Cardos. De grootste was 
50 em en de kleinste 24 em. 
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OMGEVING VAN AINSA 
De eerste dag hier ontdekten we direct 
at een parelhagedis. Deze zat ongeveer 
tien meter van onze tent op een zeer 
schaduwrijke helling. Verder zagen we 
de meeste dieren langs en in een kleine 
rivierbedding met daarin een zeer 
smal stroompje. De bedding bestond 
uit vochtig zand, veel grint en grote 
stenen. Naast de rivierbedding was 
vaak een dichte begroeiing waarin AI-

gerijnse zandlopers (Psammodromus 
algirus) zaten. Dit is een van de weini
ge hagedissen die geluid maken. Ze 
piepen als ze beetgepakt worden. Ook 
zagen we hier Spaanse muurhagedis
sen, net zoals de gewone muurhagedis
sen bij Espot het meest tangs riviertjes. 
Op het heetst van de dag kwamen de 
Spaanse muurhagedissen evenals de 
Algerijnse zandlopers niet tevoor
schijn . 
In een stroom teer die van de weg langs 
een helling naar beneden liep vonden 
we een dode trapslang (Eiaphe scala
ris) die vast was komen te zitten. Op 
een ochtend vingen we ook een trap
slang die tangs het riviertje lag. Hij 
was 80 em lang en beet aileen bij het 
vangen. Hem te vangen was overigens 
zeer gemakkelijk. We konden hem 
rustig door onze handen Iaten glijden 
zonder hem te hoeven vasthouden. On
geveer I 00 m hiervandaan hoorden we 
tussen de prikkelstruikjes een luid ge
ritsel. Na gepor met een stok tussen de 
struikjes klom een parelhagedis zo'n 
anderhalve meter tegen een zandste
nen wand omhoog. Hij verdween daar 
met veel moeite in een eigenlijk vee! te 
klein hoi, dat waarschijnlijk door een 
vogel gemaakt was. Door hem uit te 
graven konden we hem vangen. Vol
gend jaar hopen we in dit prachtige 
gebied, dat overigens ook rijk is aan 
vogels, zoogdieren en insekten, weer 
vee! dieren te zien. 

HOLIDAY IN THE PYRENEES 
• In the surroundings of Espot (1300 m) Lacerta 

lepida, Podarcis hispanica, P. muralis, Natrix 
maura and Coluber viridiflavus were seen. In 
the neighbourhood of Ainsa at a much lower 
altitude Elaphe scalaris, Lacerta lepida, Psam
modromus algirus and Podarcis hispanica were 
spotted. 

LITERATUUR 
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Aantasting van de eierschaal bij 
alliga toreieren 

IN LEIDING 
In dit stukje wordt gepoogd een artikel 
(FERGUSON, 1981) uiteen te zetten, 
dat handelt over de natuurlijke aanta
sting gedurende de incubatie van de 
eierschaal van Alligator mississip
piensis. 
Het wezenlijke belang van een derge
lijke aantasting blijkt uit experimen
ten met.kunstmatig gei'ncubeerde eie
ren zonder nestsubstraat. De embryo's 
ontwikkelen zich redelijk normaal, 
maar slagen er niet in de eierschaal te 
doorbreken doordat deze abnormaal 
stevig is. Het hoe en waarom hoop ik 
hieronder duidelijk te maken. 

EIERSCHAAL 
Deze eierschaal is opgebouwd uit ver
schillende lag en. Van buiten naar bin
nen: een sterk verkalkte laag (0, I -0,2 
mm), vervolgens een zgn. honingraat
laag (0,3 - 0,4 mm) en tenslotte een 
zgn. mammillaire laag (0,02 - 0,03 
mm), die aan een membraan is ge
hecht (0, 15 - 0,25 mm). 
De schaal bestaat uit kleine calciet
kristallen (calciumcarbonaat, CaC03) 

met hiertussen een variabele hoeveel
heid organisch materiaal. In de buiten
ste laag bevindt zich geen meetbare 
hoeveelheid organisch materiaal. In de 
honingraat-laag bevindt zich tussen de 
calcietkristallen een flinke hoeveelheid 
organisch materiaal die zorgt voor een 
netwerk van gangetjes en verbindin
gen, die via mammillaire laag en 
porien in de eimembraan in contact 
staan met de inhoud van bet ei. 

AANTASTING EIERSCHAAL 
De alligator maakt nesten van o.a. rot
tende plantedelen. Onder invloed van 
afbraakproducten van nestbacterien 
en in water opgelost koolzuurgas, o.a. 
uitgescheiden door bet groeiende em
bryo, blijken zich in de eierschaal 
karakteristieke trapsgewijze, brede 
erosiekraters te ontwikkelen. Deze 
kraters krijgen uiteindelijk een brede 
basis op de honingraat-laag, die niet 
wordt aangetast. De verschillende kra
ters geven tegen bet eind van de incu
batie aanleiding tot scheuren en schil
feren van de buitenste laag. 

CALCIETKRIST ALLEN 
Een calcietkristal heeft de vorm van 
een romboeder. Dit is een zesvlak 
omsloten door zes parallellogrammen, 
simpelweg een scheve doos. Aan deze 
romboeder zijn drie paar verschillende 
zijvlakken te onderscheiden (a, b en c). 
Door de rangschikking van de CaC03-

moleculen in bet kristal heeft elk van 
de verschillende zijvlakken specifieke 
oplosbaarheidseigenschappen (b.v. a 
en b slecht, c goed oplosbaar). Dit 
vormt nu de basis van de typische aan
tastingspa tronen. 
In de buitenste laag staan de kristallen 
(in verschillende laagjes) regelmatig 
gerangschikt met vlak a naar boven. In 
de honingraat-laag zijn ze met vlak b 
naar boven gerangschikt. Bij een pas 
gelegd ei zijn in bet oppervlak van de 
schaal vele kleine defecten aanwezig 
b. v. door een foute aanleg of beschadi
ging door bet tegen elkaar aankomen 
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van de eieren. Op deze plekken is bet 
gemakkelijk oplosbare vlak c van de 
kristallen blootgesteld aan de buiten
wereld. Onder invloed van zure af
braakproducten zal bier nu laagje voor 
laagje het buitenste dee! van de eier
schaal oplossen, en wei sneller zij
waarts (vlak c) dan in de diepte (vlak 
a). Hierdoor ontstaan brede erosiekra
ters met treden van een kristal hoog. 
Dit is zeer goed te zien met een electro
nenmicroscoop. Wanneer de kraters 
de honingraat-laag hebben bereikt 
stopt de aantasting in de diepte, omdat 
vlak b beter hestand is tegen deze zure 
aantasting en omdat de concentratie 
opgelost calciet diep in de krater boger 
is dan bij de rand (waar het opgeloste 
calciet het nest in diffundeert), wat het 
oplossen van nieuw calciet in de krater 
remt. 

EFFECT OP HET EI 
Bij het leggen van het ei is de belang
rijkste eigenschap van de eierscbaal 
bescherming tegen beschadiging en 
uitdroging. Een intacte schaal is van 
groot belang. 
Na enige tijd begint het zich ontwikke
lende embryo steeds meer behoefte te 
krijgen aan een mogelijkheid om door 
de eierschaal zuurstof op te nemen en 
koolzuur af te staan. De buitenste laag 
van de scbaal is echter nog moeilijk 
voor gassen doorlaatbaar, maar de 
aantasting ervan legt de boningraat
laag gedeeltelijk bloot waardoor bet 
oppervlak waardoor gasuitwisseling 
plaats kan vinden steeds verder toe
neemt. De schaal is wei wat zwakker, 
maar gevaar voor uitdroging en be
schadiging is in bet nest vee! minder 
groot dan bij het leggen. 
Tegen de tijd dat het ei moet uitkomen 
begint de buitenste laag te scbilferen 
en los te Iaten, waardoor het uitkomen
de jong minder moeite hoeft te doen 
om de scbaal te doorbreken. Een gerin
ge sterkte van de eierschaal is nu van 
belang. 

ANDERE DIERSOORTEN 
Bij de nijlkrokodil (Crocodylus ni/oti
cus), die overigens zijn eieren in bet 
zand legt, zijn vergelijkbare erosiekra
ters in de eierscbaal gevonden. Hier 
kan dus een soortgelijk proces ver
moed worden. Of er behalve bij kroko
dillen ook bij andere reptielen sprake is 
van een dergelijke aantasting van de 
eierschaal is mij niet bekend. Het is 
niet waarschijnlijk dat eieren die niet 
begraven worden, zoals b.v. die van 
bepaalde gekko's, een dergelijke aan
tasting vertonen. 
Uit de terrariumhouderswereld zijn 
broedmethoden bekend waarbij bet 
contact van de eieren met bet sub
straat zeer beperkt is (los op het zand, 
op polystyreen e.d.). Als deze broed-
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methoden voor sommige soorten zon
der succes bleven is er misschien kans 
op een beter resultaat bij een inniger 
contact van de eieren met een (niet 
steriel) substraat. Voor dergelijke 
soorten zou met behulp van deze nieu
we kennis weer een hindernis kunnen 
worden genomen op weg naar een goe
de broedmethode. Als er qierdoor een 
ei meer uitkomt, dan heb ik dit stukje 
tenminste niet voor niets geschreven. 

( 1981 ). Microbial degradation of the alligator 
eggshell is discussed, along with the effects for 
the developing embryo and the hatching young. 
This degradation is important for the normal 
development and hatching, since it gives rise to 
increasing porosity of the eggshell, thus enabling 
the growing embryo to increase its exchange of 
respiratory gases, and making it more easy for 
the hatchling to break through the eggshell. 
Some implications for other reptile eggs are dis
cussed. 
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EGGSHELL bial degradation of the alligator eggshell. Scien
This article is a dutch version of FERGUSON ce 214:1135-1137. 

ETENS- EN DRINKBAKJES IN HET TERRARIUM 
Drink- en voederbakjes kunnen vaak binnen korte tijd verontreinigd zijn. Zitten 
de bakjes vast in de bodem, dan is bet soms een heel gepriegel om de noodzake
lijke schoonmaakhandelingen te verrichten. Losse bakjes in bet zand of de aarde 
of in bet grint zijn vaak na bet schoonmaken lastig terug te zetten, omdat ze 
opnieuw ingegraven moeten worden. Een speeltoren voor kinderen kan bier 
prima van pas komen. Dit is een verzameling in elkaar gestoken ronde bakjes in 
verschillende frisse kleuren, die tel kens een maat verschillen en waar de kleinere 
steeds door een rand steunt op de iets grotere. Omgekeerd kan men met die 
bakjes een torentje bouwen. De speeltorens bestaan uit zo'n tien verschillende 
bakjes en kosten tussen de f 7,- en f 8,-. 
En dan nude true: We nemen een tweetal in elkaar passende bakjes. De grootste 
van de twee graven we in of zetten we vast in de bodem. De kleinste valt er 
precies in en is gemakkelijk aan de opstaande rand vast te pakken en in of uit te 
nemen. Het voedsel of bet water kan nu eenvoudigweg buiten bet terrarium in 
het bakje worden gedaan. De zachtplastic bakjes zijn kinderbestendig en dus 
oerdegelijk. En hygienisch! 


