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R. Zweypfenning (hoofdredacteur) 

Het kweken van de groene 
watersalamander, 
(Notophthalmus viridescens viridescens) 

IN LEIDING gegevens gebundeld. 
In dit artikel willen wij verslag doen Binnen de soort Notophthalmus viri
van onze ervaringen met de groene descens worden vier ondersoorten on
watersalamander (Notophthalmus vi- derscheiden. Naast de nominaatvorm 
ridescens viridescens). Deze salaman- zijn dat: N . v.dorsalis, N. v.louisianen
dersoort wordt regelmatig in de handel sis en N. v.piaropico/a. Wij hebben het 
aangeboden en dus, moeten we aanne- in dit artikel uitsluitend over de norni
men, veel in het terrarium gehouden. naatvorm: N. v. viridescens. De andere 
In VERRELL ( 1985) wordt een samen- ondersoorten zagen wij nooit of hoogst 
vatting gegeven van de resulta ten van zelden (N. v.dorsalis) in de handel 
wetenschappelijk onderzoek aan het aangeboden. Bij de beschrijving van 
paa rgedrag. Aan de kweek en opfok het uiterlijk zullen de verschillen met 
werd echter slechts summier aandacht de andere· ondersoorten kort worden 
besteed en de resultaten waren matig. aangestipt. 
Verschillende leden van de salaman-
derdoelgroep van Lacerta hebben VOORKOMEN 
reeds jaren ervaring met het houden De groene watersalamander komt 
van deze soort en ook de kweek is ver- voor in de oostelijke staten van Noord
schillende malen goed gelukt. In on- Amerika (BISHOP, 1974; RIMPP, 1978). 
derstaand verslag hebben wij onze De volwassen dieren Ieven hoofdzake-
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lijk in het water. Men vindt zein poe
len, vijvers, moerassen en rustige ge
deelten van beken. Dit water kan in 
bos, maar ook in open land liggen. De 
juveniele dieren (red efts) Ieven uit
sluitend op het land, hoofdzakelijk op 
vochtige plekken met vee! schuilmoge
lijkheden. 

UITERLIJK 
Volwassen dieren bereiken een lengte 
van 7,5 tot 9,5 em. Dorsalis en louisia
nensis blijven gemiddeld iets kleiner 
en zijn slanker gebouwd. Volwassen in 
het water levende dieren hebben een 
zachte, gladde huid, een sterk zijde
lings a fgeplatte staart en een !age 
richel over de rug in het verlengde van 
de staartzoom. De kop is naar verhou
ding vrij klein met opvallende kaakri
chels, en tamelijk spits toelopend. De 
kop loopt van opzij spits toe, tot aan de 
ogen langzaam, daarna naar de neus 
toe snel (BISHOP, 1974; BEHLER & 
KING, 1979). De dieren hebben vijf 
tenen aan de achterpoten en vier aan 
de voorpoten. 

De grondkleur van de rug is olijfgroen, 
maar kan varieren van geelachtig 
bruin tot donkergroen met bruin. De 
rugkleur loopt door tot rondom de 
ogen, de bovenste helft van de poten en 
tot de helft a tweederde van de staart. 
Een donkere lijn loopt vanaf de neus, 
via bet oog en zich enigszins verbre
dend door tot in de nek. Keel, buik en 
lagere gedeelten van de poten en staart 
zijn heel Iicht tot helder gee! gekleurd. 
Verspreid over het hele lichaam ko
men vee! onregelmatige zwarte 
puntjes voor. Aan beide zijden van de 
dorsale richel komen een aantal hel
derrode met zwart omrande punten 
voor, die varieren in grootte en aan
tal. 
In vergelijking met N. v. viridescens is 
N. v.dorsalis slanker gebouwd; aan 
beide zijden van de dorsale richelloopt 
een onderbroken rode met zwart om
rande streep, die achter de kop begint 
en doorloopt tot de staartbasis; ver
spreid over het hele lichaam komen 
meer en grotere zwarte punten voor. 
De ondersoort louisianensis is t.o.v. de 
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nominaatvorm slanker gebouwd; de 
zwart omrande rod~ vlekken ontbre
ken; op de buikzijde komen minder 
zwarte pun ten voor. 
De juveniele dieren (red efts) Ieven op 
bet land, hun lichaam heeft wat ronde
re contouren. De staart heeft geen 
zoom en de huid is droog en ruw. De 
kleur is oranje tot rood van hoven, geel 
tot oranje van onderen. De intensiteit 
van de rode kleur varieert sterk. De 
jongen hebben de zwart omrande hel
derrode vlekken al. De landperiode 
duurt een tot drie jaar, waarin bet dier 
langzaam de kleur van bet volwassen 
dier aanneemt. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
De seksen kunnen in de voortplan
tingstijd gemakkelijk onderscheiden 
worden (RIMPP, 1978). De achterpo
ten en de staart van bet mannetje zijn 
verbreed, de binnenkant van de dijen is 
met boornrichels bezet en de tenen 
bebben zwarte punten. De cloaca van 
bet mannetje is groot en gepronon
ceerd en bezet met borstelige uitsteek
sels. Bij bet vrouwtje is de cloaca klei
ner en cylindervormig. Buiten de 
voortplantingstijd kunnen de geslach
ten aileen van elkaar onderscheiden 
worden door de wat grotere cloaca van 
bet mannetje. 

TERRARIUM 
Afmetingen. 
In de regel maken we gebruik van 
gelijmde aquaria, in maat varierend 
van 50 X 30 X 30 em voor vijf salaman
ders (2d, 3~) tot 60X45X45 em voor 
acht dieren (3d, 5~). We kunnen zeg
gen dat een aquarium van 50 X 30 X 30 
em eigenlijk wei de minimumafmeting 
is voor een kweekbak. Een maximum
maat is er eigenlijk niet. We moeten 
echter wei de dieren in de gaten kun
nen blijven houden i.v.m. eventuele 
eiafzet, zieke of dode dieren. De water-

stand houden we op ± 20 em. 
Water-land verhouding. 
Wij houden de dieren over bet alge
meen semi-aquatiel, met 10% land en 
90% water. Op deze manier kunnen de 
dieren bet gehele jaar worden gehou
den. Er zijn echter nog twee andere 
mogelijkheden: 
1. De dieren bet gehele jaar door aqua
tiel houden, met als voordeel dat de 
dieren beter zijn te voederen o.a. door 
hun grotere activiteit. 
2. In de paartijd houden we de dieren 
volledig aquatiel, buiten de paartijd 
houden we de dieren in een vochtige 
landbak. We moeten dan toch zorgen 
voor een klein watergedeelte. In bet 
vroege voorjaar zoeken de dieren bet 
water op. Deze in paringsstemming 
komende dieren brengen we over naar 
een aquarium. 
Bod em. 
Als bodemgrond wordt grof zand 
enjof fijn grind gebruikt. Tevens kan 
er gebruik worden gemaakt van lava
stenen, grove kiezels enjofleisteen. De 
grovere rna terialen vergroten de 
schuilmogelijkheden van de salaman
ders. Op de bodemgrond plaatsen we 
een petrischaaltje of een klein scho
teltje. Dit om de tubifex in te depone
reo, zoda t deze niet direct in de bod em 
verdwijnt. 
Plan ten. 
Als waterplanten kunnen worden 
gebruikt: Braziliaanse waternavel, 
waterpest, sagittaria, bronmos, java
mos. AI deze plan ten zijn erg gescbikt, 
omdat ze veel worden gebruikt bij de 
eiafzet en niet erg temperatuurgevoe
lig zijn. 
Als landplanten kunnen worden 
gebruikt: Ficus pumila (de gedeelten 
die in bet water hangen worden ook 
gebruikt voor de eiafzet), Braziliaanse 
waternavel (groeit vaak spontaan bet 
land op) en diverse mossoorten. Bij de 
inricbting moeten weer altijd voor zor-
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gen voldoende schuilgelegenbeden te 
creeren. 
Verlichting. 
In een lichte kamer is extra verlichting 
niet noodzakelijk, waarbij dan het Ne
derlandse dag-nacht ritme wordt ge
volgd. Het terrarium mag niet in het 
volle zonlicht worden geplaatst. Indien 
er te weinig daglicht in de kamer komt, 
moeten we gebruik maken van kunst
licht. Nu moeten we de dag-nacht
cyclus imiteren, varierend van 8 uur 
Iicht in de winter tot 16 in de zomer. 
Het beste kunnen we hierbij gebruik 
maken van een tijdklok die we weke
lijks bijstellen. Voor een handig tijd
schema zij verwezen naar vAN LEEU
WEN (1981) . 
Filters. 
We kunnen gebruik maken van filters. 
Bij. de door ons genoemde dierbezet
ting is gebruik hiervan niet noodzake
lijk. Als mogelijkheden noemen we het 
Eheimfilter en het bodemfilter. De fil
ters zorgen voor een goed biologisch 
evenwicht. Aileen doorluchten met be
hulp van een aquariumpompje is ook 
mogelijk. 
Temperatuur. 
Het terrarium moet niet worden vcr
warmd. De temperatuur moet in de 
zomer tussen de 18 ·c en de 23 ·c 

liggen. A is de temperatuur Jangere tijd 
hoven de 23 ·c komt, is het aan te 
bevelen het water in het terrarium eni
ge malen te verversen. In de winter is 
voor een goede kweek in het voorjaar 
een goede rust noodzakelijk. De win
tertemperatuur moet dan tot ongeveer 
10 ·c zakken. 

ZIEKTES 
In tegenstelling tot wat in sommige 
terrariumboekjes staat geschreven 
(RIMPP, 1978; NIETZKE, 1980) vinden 
wij de greene watersalamander een 
lastig houdbare salamandersoort. Ons 
is gebleken dat deze soort gevoelig is 
voor infecties. Bij aankoop moeten we 
op twee dingen !etten. Ten eerste 
kopen we natuurlijk aileen gezond uit
ziende dieren, maar daarnaast is het 
aan te raden de dieren indien mogelijk 
in het vroege voorjaa r te kopen. De 
dieren zijn dan in paringsstemming en 
de kans op nakweek is vrij groat. Onze 
ervaring is dat zelfs met gezond uit
ziende dieren de uitval hoog is en dat 
het niet vaak voorkomt dat een ge
kocht dier Ianger dan een jaar in 
gevangenschap Jeeft. Met nakweek
dieren gaat het stukken beter, maar 
ook deze dieren blijven gevoelig. Daar
om bevelen we de volgende voorzorgs
maatregelen aan: 
a. Houd niet a ile dieren in een bak 
maar spreid het risico. 
b. Houd de dieren goed in het oog en 
verwijder slecht uitziende dieren. 
Slecht door de vervelling komen is bij 
ons een van de eerste aanwijzingen dat 
een dier ziek is. Er blijven resten oude 
huid vastzitten, vooral aan tenen en 
staart. Eenmaal zieke dieren hebben 
we tot nu toe niet kunnen genezen. We 
hebben baden in vitamineprepa raten, 
Halamid en een breed-spectrum-anti
bioticum geprobeerd, tot nu toe zonder 
resultaat. 
Tenslotte nog een waarschuwing: in de 
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handel worden regelmatig N. v. virides
cens aangeboden, soms echter ook de 
ondersoort N. v.dorsalis. Deze onder
soort hebben we nog nimmer Ianger 
dan twee maanden in Ieven weten te 
houden en wordt door ons zolang er 
geen goede behandeling mogelijk is als 
onhoudbaar beschouwd. 

KWEEKERV ARINGEN 
In bet najaar (november-december) 
wanneer de gemiddelde temperatuur 
in onze terraria rond de 10 OC ligt, 
gaan de volwassen dieren bet water in. 
Bij zowel de mannetjes als de 
vrouwtjes begint nu de staartzoom 
aanmerkelijk te verbreden. De cloaca 
verandert ook van vorm: die van bet 
mannetje wordt opgezwollen en rond, 
terwijl die van bet vrouwtje cylinder
vormig wordt. Bij de mannetjes ont
staan copulatieborstels aan de binnen
zijde van de achterpoten. Deze copula
tieborstels bestaan uit zwarte kus
sentjes, die enigszins ruw aanvoelen. 
Ook de uiteinden van de tenen worden 
zwart. De opname van voedsel is in 
deze periode vrij groot, ondanks de 
lage temperatuur. In de loop van 
februari, wanneer de dagen langzaam
aan weer Ianger worden en er af en toe 
iets warmere dagen zijn, beginnen de 
eerste paaractiviteiten. N. v. virides
cens kent twee verschillende paarmet
hoden. Bij de ene methode wordt 
aileen een halts uitgevoerd voor bet 
vrouwtje {VERRELL, 1985), terwijl bij 
de andere methode de paring vooraf
gegaan wordt door een omklemming 
van bet vrouwtje door bet mannetje. 
Paringen voorafgegaan door een om
klemming zijn door ons bet meest 
waargenomen. De andere paarmetho
de hebben wij slechts een keer gezien. 
Het betrof bier een~~arlustig man
netje dat solitair geliou!fen werd, 
waarbij een in paarstemmihg- -verke
rend vrouwtje werd gezet. 

De omklemming gaat als volgt: bet 
mannetje benadert bet vrouwtje van 
opzij. Wanneer hij dicht genoeg gena
derd is, bespringt hij bet vrouwtje en 
knijpt zijn achterpoten om bet lichaam 
van bet vrouwtje vlak achter haar 
voorpoten. De copulatieborstels zor
gen ervoor dat bet mannetje niet van 
bet vrouwtje glijdt. Indien de omklem
ming slaagt, begint bet mannetje met 
de zijkant van zijn kop langs de kop 
van bet vrouwtje te wrijven, vermoede
lijk om bet vrouwtje in paringsstem
ming te brengen. N a enige tijd begint 
de man een,niet-zichtbare,afscheiding 
te produceren uit zijn cloaca {VER

RELL, 1985). Met zijn staart wappert 
hij deze afscheiding in de richting van 
de kop van bet vrouwtje. Tijdens bet 
wapperen met de staart (zowellinks
als rechtsom) kromt bet lichaam van 
bet mannetje zich in de vorm van een 
hoepel rond de kop van bet vrouwtje. 
Op deze manier bereiken de geurstof
fen optimaal de kop van bet vrouwtje. 
De duur van de omklemming is erg 
variabel en kan varieren van tien 
minuten tot wei drie uur (volgens onze 
waarnemingen). Gedurende de om
klemming schuift bet mannetje steeds 
iets verder naar voren en wordt de 
omklemming minder stevig. Als bet 
vrouwtje nu geen poging doet te ontko
men geeft dit aan dat ze bereid is tot 
bet opnemen van bet zaadkegeltje 
(spermatofoor). De opname van de 
spermatofoor gaat als volgt: bet man
netje stapt van bet vrouwtje af en gaat 
voor haar staan. Hij loopt dan enkele 
stapjes naar voren, telkens gevolgd 
door bet vrouwtje. Het vrouwtje tikt 
hierbij regelmatig met de kop tegen de 
staart van bet mannetje, in de buurt 
van zijn cloaca. Na een a twee minuten 
zet bet mannetje een zaadpakketje op 
de grond af, loopt dan nog ongeveer 
een staartlengte vooruit en gaat dan 
dwars voor bet vrouwtje staan. Het 
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vrouwtje, dat nu de cloaca van het 
mannetje volgt, zal indien goed geti
med door het mannetje, precies met 
haar geopende cloaca hoven de sper
matofoor uitkomen en deze opnemen. 
Een volwassen mannetje kan geduren
de een paring diverse keren een zaad
kegeltje afzetten. De opname van het 
zaadpakketje gaat vaak mis. Oat is 
goed te zien aan de vele niet opgeno
men spermatoforen op de hodem van 
het terrarium. Het zaadpakketje staat 
op een gelatine-achtig voetje, is 2 a 3 
mm hoog en heeft een doorsnee van 
circa I ,5 mm. Het komt ook voor dat 
de omklemming niet slaagt, hijvoor
heeld als het vrouwtje niet gewillig is. 
Dit toont zij door haar kop diep 
omlaag te houden. Het geheurt dan 
vaak dat het mannetje met een soort 
spastische krampachtige houding van 
de achterpoten zich van het vrouwtje 
losmaakt en zo nog enige minuten 
hlijft zitten. 

EIAFZET 
De eiafzet komt op gang wanneer de 
temperatuur van het water hegint te 
stijgen. Deze moet dan minimaal 15 a 
16 ·c zijn. De eieren worden net als hij 
Triturus-soorten afgezet tussen duh
helgevouwen hladeren. Om de eieren 
af te zetten zoeken de vrouwtjes vaak 
rustige plekjes op. Wij nemen aan dat 
zij dit doen om niet lastiggevallen te 

worden door paarlustige mannetjes. 
De eiafzet kan weken duren, maar 
wordt sterk versneld als de tempera
tuur van het water hoven de 18 ·c uit
komt. De vrouwtjes zetten zowel glas
heldere als troehele eieren a f. De troe
hele eieren lijken vaak heschimmeld, 
maar komen meestal toch goed uit. De 
ontwikkeling van de eieren is afhanke
lijk van de temperatuur en duurt 
gemiddeld I 0 a 14 dagen. 

OPKWEEK LARVEN EN 
GEMETAMORFOSEERDE 
DIEREN 
De opkweek is ons enkele malen ge
lukt, het eerst in '80/'8 I. De inrichting 
van de kweekhakjes varieerde nogal 
eens. Aanvankelijk werden muizen
hakjes gehruikt van 18 X 12 X 12 em 
met een waterstand van circa 8 em. 
Deze hakjes moesten vaak verschoond 
worden en hadden een on hedekte ho
d em, met als gevolg dat de pas uitge
komen dieren geen schuilmogelijkhe
den hadden. De huidige hakjes zijn 
van glas en hehhen een afmeting van 
30 X 20 X 20 em. Ze hevatten een ho
demfilter met op de hodem 3 a 4 em 
grind. Een voordeel van een hodemfil
ter is dater naast de fi ltering een goede 
doorluchting in de hak is. Bovenop het 
grind worden grote kiezelstenen aan
gehracht waartussen de larven zich 
kunnen verschuilen. Bij deze methode 
is het niet nodig larven van verschillen
de grootte van elkaar te scheiden, mits 
we voldoende voeren. Na het uitkomen 
van de eieren teren de larven circa vijf 
dagen op hun dooierzak en zijn dan 
nog niet zo actief (hierhij speelt de 
temperatuur een helangrijke rol). 
Daarna heginnen we te voeren met 
pekelkreeftjes, niet teveel tegelijk en 
goed uitgespoeld. Naarmate de dieren 
wat gegroeid zijn en actiever worden 
kunnen we proheren ze wat cyclops te 
voeren. Vooral niet te veel, zodat de 
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larven ze gemakkelijk op kunnen en 
niet zelf door de cyclops worden aan
gevallen en gedood. Nog later geven 
we gezeefde watervlooien en naarge
lang de dieren groeien kunnen we gro
tere vlooien geven. Weer later kunnen 
we overgaan op tubifex en muggelar
ven. Als de larven na 6 a 8 weken (bij 
lage temperaturen kan bet Ianger du
ren) zover zijn dat ze gaan metamorfo
seren, Iaten we in bet bakje de water
stand zakken, zodat de kiezelstenen 
boven water komen en de gemetamor
foseerde dieren op de kiezels kunnen 
klimmen. Als aile larven gemetamor
foseerd zijn, Iaten we de bak helemaal 
droogvallen. Op de kiezels leggen we 
wat stukjes turf, zodat er ook op bet 
land enigszins vochtige schuilmoge
lijkheden zijn. In plaats van turf heb
ben we ook wei kurk gebruikt, maar dit 
is vaak te droog. Als de dieren wat 
groter zijn, maken we in een hoek van 
de bak een plasje water, voor bet geval 
ze bet water in willen. De opgroeiende 
dieren voeren we met tubifex, mugge
larven, wasmotlarven, fruitvliegen en 
hun maden, enchytreeen en heel kleine 
meelwormen. De dieren geven de voor
keur aan muggelarven, fruitvliegen en 
kleine wasmotrupsjes. De kleur van de 
juveniele dieren is beschreven in de 
inleiding; in de praktijk hebben wij 
slechts een keer echt rode dieren 
gehad. In een jaar kunnen de jongen 
een afmeting van 5 a 6 em bereiken. 
Door de waterstand in de bakken 
geleidelijk te verhogen, proberen we of 
de dieren op deze leeftijd al bet water 
in willen. De dieren die kennelijk bet 
water in willen doen we in een bakje 
met meer water. In bet water· groeien 
ze snel. Sommige dieren gaan in de 
daaropvolgende maanden al over tot 
paring en eiafzet, maar meestal duurt 
bet toch wei twee jaar voordat de die
ren zich gaan voortplanten. Helaas 
zijn de dieren nogal gevoelig voor 

infecties en verliezen we nog steeds te 
veel dieren voordat ze geslachtsrijp 
zijn. 

KWEEKRESULTATEN 
Jaarlijks worden er van de uitgekomen 
eieren enkele tientallen dieren opge
kweekt tot volwassen dieren. Deze die
ren komen dan zelf uiteindelijk ook tot 
voortplanting. N a de voortplantings
periode vallen er van deze nakweek
dieren vaak enige dieren om onver
klaarbare redenen af (mogelijk uitput
ting en daardoor verhoogde kans op 
infecties). Tach hebben we goede hoop 
dat met deze groep nakweekdieren 
zonder aankopen kan worden doorge
kweekt. 

BREEDING NOTOPHTHALMUS 
V/R/DESCENS V/RIDESCENS 
Experiences from a group of newt-keepers with 
Notophthalmus v. viridescens are described. 
Design, vegetation and illumination of the viva
ria are outlined in detail. A description is given 
of the mating behaviour, the deposition of the 
eggs by the adults, and the rearing of the larvae 
and metamorphosed young. The authors have 
bred the second generation in captivity. These 
newts appear to be rather sensitive to infections. 
For infected animals no effective treatment has 
been found yet. 
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IN LEIDING 
Het voedsel is in de terrariumhouderij 
nog steeds een van de belangrijkste 
problemen. Oat geldt vooral voor die
ren die we niet aan dood voer kunnen 
wennen. Doorgaans leveren de insek
teneters de meeste problemen. Het 
ontbreekt ons dan vaak aan tijd of geld 
om voldoende hoeveelheden hoog
waardig voedsel te vangen, te kweken 
of te kopen. 
Sinds twee jaar heb ik bier een oplos
sing voor gevonden. Ik ben erin ge
slaagd een eenvoudige vliegenval te 
construeren met een hoge opbrengst. 
De val is in circa een half uur eenvou
dig zelf te maken en vrijwel onver
woestbaar. De totale kosten voor bet 
zelf maken van de vliegenval bedragen 
ongeveer f 1 0,-. In onderstaand arti
kel wil ik mijn ervaringen met deze val 
beschrijven. 

WERKING 
Ik kweek voor mijn uit Zuid-Europa 
afkomstige padden en hagedissen geen 
voedseldieren. De vliegenvallevert mij 
van begin april tot eind oktober vol
doende voedsel. Ik heb er meestal 
maar een in gebruik. Vooral in de 
zomermaanden, maar met warm weer 
ook al in het voorjaar, is de vangst zo 
groot dat mijn dieren niets anders 
meer krijgen dan vliegen. Van een een
zijdige voeding is echter geen sprake, 
een vleesvlieg uit de natuur heeft een 
zeer afwisselend menu. Bovendien be
staat bet galgenmaal van de vlieg uit 
(vitaminerijke) lever. Een ons runder
lever is voldoende voor enkele maan
den. Proefondervindelijk is mij geble
ken dat lever (of ander orgaanvlees) 
goed aas voor de val is. Lever bevat 
relatiefveel eiwit en gaat in een vochti
ge omgeving snel rotten. Op de stank 

komen de vliegen af. 
Het principe van de val is als volgt. De 
vliegen worden aangelokt door de 
stank van bet stukje lever. De lever leg 
ik in een jampotdekseltje in een plasje 
water. Het dekseltje met lever plaats 
ik op een omgekeerd glazen bord. 
Hieroverheen plaats ik de vliegenval. 
De vliegen kruipen door de invliegope
ning (zie tekening) naar de ruimte 
waar het aas ligt. Als ze van het aas 
hebben gegeten en/of eitjes hebben 
afgezet bewegen ze zich naar het Iicht 
toe de trechter in. Door de trechterope
ning komen ze vervolgens in de verza
melbus terecht, waar ze de nauwe 
trechteropening niet meer terug kun
nen vinden. Op deze wijze komen 
steeds meer vliegen via de trechterfuik 
in de bus terecht. Vooral bij warm 
weer kan men zo in enkele uren tijd een 
vijftigtal vliegen vangen. De vliegen 
zijn van verschillende afmetingen en 
kunnen ( eventueel na verdoving met 
ether) met een pincet worden gesor
teerd en over de verschillende terraria 
worden verdeeld. 
De witte eierpakketjes die op bet aas 
zijn afgezet verzamel ik met een pin
cet. Hieruit kweek ik dan maden op tot 
de gewenste grootte: varierend van 
enkele millimeters tot 2 em (zie: Ma
denkweek). 

CONSTRUCTIE 
Het volgende materiaal en gereed
schap hebben we nodig voor bet zelf 
maken van een vliegenval: 
Materiaal: 
- doorzichtige plastic voorraadbus. 
-plastic horregaas (formaat A4-

papier). 
- twee nietjes. 
-plastic bloempot ( 0 ca.lO em). 
- siliconenkit. 
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- zeepsop (afwasmiddel). 
Gereedscbap: 
- gasbrander of gasvlam. 
- kitpistool. 
- scbaar. 
- nietmacbine. 
-oud mes. 
-lucifers. 
- viltstift. 
- oude doek. 

1. Scbets met een viltstift op de onder
zijde van de bus de ronde opening van 
9,5 em doorsnede. 
2. Verbit bet mes in een blauwe vlam. 
3. Druk bet mes over de geschetste lijn 

door de bodem van de bus. Zodra bet 
mes teveel is afgekoeld en niet meer 
door bet plastic been snijdt, opnieuw 
verbitten etc. Dit verbitten (smelten) 
is een geduldwerkje en bet gat zal niet 
'mooi' cirkelvormig worden. Dat hin
dert ecbter niet. 
4. Op dezelfde wijze een gat uitsnijden 
in deksel ( 0 ca. 5 em). Vervolgens van 
de plastic bloempot een ca. 3 em brede 
ring afsnijden. 
5. Met beet mes invliegopening uitsnij
den (zie tekening). Lengte ca. 4,5 em 
en breedte (boogte) ca. 0,8 em. 
6. AI bet bewerkte materiaal onder de 
kraan met warm water scboonspoelen 
om bet roet te verwijderen; eventueel 
scboonmaakmiddel (op zeepbasis) ge
bruiken. 
7. Oude doek bevocbtigen met tri of 
wasbenzine en de snijranden van bet 
materiaal ontvetten. 
8. Uit stukje borregaas een zo breed 
mogelijke trecbter draaien. Met nietje 
vastmaken. Extra nietje bij trecbtero
pening aanbrengen. Tenslotte trechter 
met scbaar recbt afknippen; de diame
ter van de trecbter moet iets breder 
zijn dan die van de plastic ring, zodat 
de trecbter klemt ( 0 10 em). 
9. Brede rups van siliconenkit op rand 
van opening aan de onderzijde van de 
bus aanbrengen. Hetzelfde rond de 
opening in bet deksel. 
1 0. Scbuif vervolgens de plastic ring in 
de opening. Z6 dat de gladde-rand
zijde (met invliegopening) uitsteekt 
onder de bus (1 a 1,5 em). De ring 
moet zo recbt mogelijk worden inge
bracbt, want de val steunt op de ring en 
komt anders scbeef te staan. 
11. Stukje gaas op opening in deksel 
lijmen. 
12. Rups van siliconenkit op binnenzij
de van bevestigde plastic ring aanbren
gen. 
13. Vanaf onderzijde gaas trecbter in 
de ring schuiven. 
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14. Aile kit g1adsmeren met in zeepsop 
bevochtigde vinger. Eventuele gaatjes 
of openingen dichtsmeren met silico
nenkit. 
15. Plaats, als laatste, de val zo hori
zontaal mogelijk (als op tekening) en 
laat de kit 48 uur uitharden. 

FUNCTIONEREN VAN DE VAL 
Alvorens wij onze zelf geconstrueerde 
val gaan gebruiken, zijn er een aantal 
factoren waar we rekening mee moe
ten houden om de opbrengst van de val 
zo groot mogelijk te doen zijn. Aller
eerst de standplaats. We kiezen een 
rustige plek waar we de meeste vliegen 
kunnen verwachten: in de luwte en dan 
het liefst in de buurt van (huishoude
lijk) afval (composthoop, mesthoop, 
vuilnisbak e.d.). 
De minimumtemperatuur voor bet 
functioneren van de val is ongeveer 
12°C. De keuze van de standplaats is 
afhankelijk van het jaargetijde. In het 
voor- en najaar kunnen we de val het 
beste in de volle zon plaatsen, in de 
zomer daarentegen, vooral bij warm 
weer, het beste in de schaduw (bijv. 
onder een heg, struiken). Bij een in de 
zon geplaatste val loopt de tempera
tour ondanks de ventilatieopening al 
snel te hoog op, doordat de plastic pot 
als een broeikas werkt. De vliegen zijn 
temperatuurgevoelig en overleven dit 
niet. 
De invliegopening moet altijd op het 
noorden ( = van de zon afgekeerd) zijn 
gericht. De vliegen zullen zich nu naar 
het Iicht toe bewegen en dus de trech
ter in gaan. 
Vervolgens het aas. In verband met de 
hygiene werken we nu zoveel mogelijk 
met twee stevige pincetten. We nemen 
een plat, niet te klein stukje lever (2 a 3 
em) en leggen dit op de onderzijde van 
een klein jampotdekseltje. Een plasje 
water in het dekseltje zorgt ervoor dat 

het aas niet gaat rotten en niet uit
droogt. Plaats het aas nu op een plat 
horizontaal bord of steen en zet de val 
eroverheen. Zorg ervoor dat bet scho
teltje met aas zover mogelijk van de 
invliegopening ligt. En nu maar wach
ten. 
AI snel zullen de eerste vliegen door de 
Iucht van de lever worden aangetrok
ken. Het enige dat we de komende 
dagen kunnen doen, naast het dage
lijks legen van de val, is een regelmati
ge controle uitvoeren. Het belangrijk
ste is dat bet aas niet uitdroogt. Het 
moet dus steeds worden natgehouden. 
Ook moet de lever regelmatig worden 
aangevuld. De vliegen eten van het aas 
en zetten eitjes af, waaruit zich maden 
ontwikkelen die van het aas Ieven. In 
de zomer bij warm weer kan er al na 
twee dagen niets meer van de lever 
over zijn door de vraat van de maden. 
Onze resterende werkzaamheden zijn 
het schoonhouden van de verzamel
ruimte (verwijderen van maden en/of 
dode vliegen) en controle van de trech
teropening. Deze kan soms worden 
'geblokkeerd' door een spin of ander 
gedierte (wespen). Men doet er ver
standig aan na aile schoonmaakwerk
zaamheden steeds de handen te was
sen. 
Tenslotte de opbrengst van de val. Als 
we de val op de juiste wijze installeren 
zal vrijwel elke vlieg die de aasruimte 
is binnengekropen in de verzamel
ruimte terechtkomen. Het aantal vlie
gen da t op een dag kan worden gevan
gen is varia bel en o.a. afhankelijk van: 
het type weer, de daglengte en de rot
tingstoestand van het aas. De grootste 
vangsten kan men verwachten op war
me zomerdagen. De vallevert dan vier 
tot vijf keer op een dag circa 50 vliegen 
op, terwijl we in het vroege voorjaar 
tevreden moeten zijn met ca. 30 vlie
gen aan bet einde van de dag. 
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VANGST 
In Nederland komen ongeveer 3500 
soorten vliegen en muggen voor. Met 
de val vangen wij echter uitsluitend 
aasetende vliegen en vliegen die hun 
eieren op aas afzetten: huisvliegen 
(Muscidae), bromvliegen (Calliphori
dae) , vaak de metaalachtig glanzende 
keizersvliegen, en vleesvliegen (Sar
cophagidae). Van deze laatste familie 
meestal de dambordvlieg, met zijn 
kenmerkend dambordachtig vlekken
patroon op het achterlijf. Bij vochtig 
weer bevinden zich soms ook drekvlie
gen in de val, een bruin gekleurde soort 
die op koemest Jeeft. 

OOGSTEN 
Het beste kunnen we de vangst steeds 
in de namiddag oogsten. Als het warm 
weer is kunnen we, afhankelijk van het 
aantal vliegen dat we wensen, de val 
diverse keren per dag Jegen. 
Ik gebruik twee methodes om de vlie
gen in mijn terraria over te brengen. 
Ten eerste: pak de val op, keer hem om 
en schud even zodat de vliegen die zich 
nog in het nauwe gedeelte van de 
trechter bevinden in de bus vallen. 
Sluit nu de trechteropening af met een 
prop watten of een stukje stof. Neem 
de bus met inhoud mee naar de ruimte 

waar de terraria staan. Open het terra
rium. Houd de val met het deksel naar 
beneden in de hand. Zwenk vervolgens 
de val snel en krachtig heen en weer. 
Hierbij horen we de vliegen tegen de 
wand tikken, waardoor ze tijdelijk 
worden verdoofd. Snel draaien we nu 
het deksel van de val en schudden de 
inhoud van de bus Jeeg en ons terrari
um, waarna we het onmiddellijk weer 
afsluiten. Deze handeling vraagt enige 
routine. De vliegen orienteren zich in 
het terrarium onmiddellijk op het 
Iicht, zodat we de bak het beste op de 
donkerste plek kunnen openen. Hier
mee komen we meteen op het nadeel 
van deze methode: het lukt zelden om 
de val te Jegen zonder dat er een of 
meer vliegen ontsnappen. 
De tweede methode is geheel 'ontsnap
pingsvrij', maar wei bewerkelijker. 
Eerst zorgen we er weer voor dat aile 
vliegen zich in de verzamelruimte be
vinden. Nu sluiten we de trechterope
ning af met een in ether gedrenkt 
watje. Yervolgens dekken we de ope
ning in de bodem van de bus af met een 
schoteltje of een stukje karton. Laat de 
val nu omgekeerd 2 a 3 minuten staan 
tot aile vliegen verdoofd zijn. Dit Jaat
ste kunnen we controleren door de val 
even heen en weer te bewegen. Als er 
nu geen gebrom rneer is te horen zij n 
aile vliegen verdoofd. Dit is het mo
ment waarop we het deksel onder de 
bus vandaan draaien en deze meene
men naar onze bakken. De vliegen blij
ven ongeveer vijf minuten verdoofd 
door de etherdamp. Grote vleesvliegen 
komen eerder bij dan kleine. Met een 
pincet kunnen we de vliegen naar 
grootte gesorteerd over de verschillen
de terraria verdelen. 

MADENKWEEK 
Een groot voordeel van de val is da t 
men naast vliegen ook vliegeeieren en 
-maden kan verzamelen. Uit vlie-
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geeitjes komen maden, en maden kun 
je in de bengelsportzaak kopen, da t 
weet iedereen. Dus waarom zouden we 
maden kweken als we ze in de winkel 
kunnen kopen? Het antwoord is een
voudig. De maden die we kopen zijn 
aile van gelijke grootte, 1 a 1 ~ em. 
Jonge amfibieen bebben veel klein 
bewegend voedsel nodig. De maden
kweek biedt bier uitkomst. In dit 
opzicht zijn zeer kleine maden ideaal: 
opvallend wit gekleurd, zeer beweeg
lijk en voedzaam. We kunnen de 
grootte zelf regelen door de maden 
korter of Ianger van de voedingsmassa 
te Iaten eten. De beweeglijkheid kun
nen we vergroten door de maden enige 
tijd op een warme plaats te zetten 
(bijv. op de lichtkap). Omgekeerd 
kunnen we de maden ook in de koel
kast zetten, zodat ze traag worden en 
ook door de langzame jagers onder 
onze dieren bemacbtigd kunnen wor
den. De koelkast hebben we ook nodig 
als we de mad en will en bewaren. Hier
toe brengen we ze over in een jampotje 
met een (fijnmazig) gaasdekseltje ter 
ventilatie, op de bodem een propje 
vochtige watten tegen uitdroging. Dan 
hebben we een voorraadje dat enige 
maanden (!) in Ieven blijft. De voe
dingswaarde gaa t na lang bewaren 
natuurlijk achteruit. 
Voor het opzetten van de madenkweek 
ga ik als volgt te werk. In een glazen 
dessert-schaaltje giet ik een scheutje 
heet water waarin ik een dun laagje 
kattebrokjes laat weken. Na ongeveer 
15 minuten prak ik de brokjes met een 
vork fijn en giet het resterende water 
af zodat een vocbtige, niet natte, brei 
overblijft. In het midden van deze voe
dingsbodem leg ik tenslotte een zeer 
klein stukje lever. Op de lever depo
neer ik een of meer pakketjes sigaar
vormige vliegeeitjes die ik met een pin
cet van bet aas in de vliegenval verwij
derd heb. Eventueel kan men de eitjes 

enige dagen in de koelkast bewaren, 
zodat ze niet direct uitkomen. Hierbij 
nog een opmerking: de vliegen zetten 
bij voorkeur eitjes af op verse, vochtige 
lever. Als men veel eitjes wil verzame
len moet de lever in de val vers zijn. 
Tenslotte dek ik bet kweekschaaltje af 
met een glasplaatje, waarna ik bet 
wegzet bij een temperatuur van 20-
250C. Hoe boger de temperatuur, hoe 
sneller de maden groeien. Lever Iijkt 
als eerste voedsel voor de uitkomende 
maden essentieel te zijn. Hoogst waar
schijnlijk zijn de door de net-uitko
mende maden geproduceerde verte
ringssappen niet sterk genoeg om de 
kattebrokjes voldoende vloeibaar te 
maken. Maden (en vliegen) kunnen 
namelijk aileen vloeibaar voedsel op
nemen. In verband met eventuele rot
ting gebruik ik maar een zeer klein 
stukje lever zodat dit in een dag is 
opgegeten en de maden verder vreten 
van de voedingsbodem. De voedings
bodem kan men eventueel verrijken 
met Gistocal. 
De ervaring heeft mij geleerd dat kat
tebrokjes zelden gaan rotten. Toch is 
de kweek niet geheel reukloos. De 
maden produceren naarmate ze ouder 
worden steeds meer spijsverterings
sappen die de voedingsbodem omvor
men tot een vloeibare massa. Men zal 
overigens nauwelijks hinder van de 
stank hebben omdat bet schaaltje is 
afgedekt met glas. 
Zodra de mad en na een of meer dagen 
de gewenste grootte hebben bereikt, 
moet de kweek worden stopgezet. Het 
grootste probleem is nu om de maden 
zo goed mogelijk van de voedingsmas
sa te scheiden. Hiervoor heb ik nog 
steeds geen goede methode gevonden. 
Het beste is bet nog om de massa te 
Iaten uitdrogen en de maden, die zich 
onder de korst van de massa verzame
len, met een kwastje te verwijderen. In 
een fijnmazige zeef kunnen ze dan 
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worden schoongespoeld. 
Een andere manier is om de voedings
massa in lauw water op te lossen en uit 
te zeven, zodat men zoveel mogelijk 
van de massa door de zeef wegspoelt. 
Dit proces moeten we dan enige malen 
herhalen. Het nadeel is nu dat, vooral 
als de maden nog betrekkelijk jong 
zij n, de voedingsmassa onvoldoende is 
verteerd en dus veel grove brokstukken 
beva t die niet oplossen, en in de zeef 
achterblijven. Bovendien zijn de rna
den relatief klein, zodat we een zeer 
fijnmazige zeef moeten nemen, waar
door nog weer meer voedingsbodem in 
de zeef achterblijft . . . Een combina
tie van de twee methodes voldoet vaak 
nog bet beste; eerst oplossenfuitzeven 
en dan uitdrogen. Tot zover de maden
kweek. 

HOUDBAARHEID 
De levensduur van de vliegen uit de val 
is over bet algemeen vrij kort. Na twee 
a drie dagen gaan de vliegen die nog 
niet door onze dieren zijn opgegeten te 
gronde. Het blijkt ook niet mogelijk 
om de vliegen in een terrarium te 
bewaren en de levensduur te verlengen 
door te voederen met suikeroplossing. 
De diepvries kan bier uitkomst bieden, 
voorzover we dieren houden die dood 
voedsel accepteren. De maden daaren
tegen zijn lang houdbaar (zie: Maden
kweek). 

TIPS 
Als de vliegenval onvoldoende vliegen 
oplevert, kan men meer vallen in 
gebruik nemen. lkzelf gebruik in voor
en najaar doorgaans een tweede val die 
ik op minimaal 5 m afstand van de 
eerste plaats. Nog een tip: de inhoud 

van de bus en de aasruimte moet 
schoon worden gehouden. Dode vlie
gen hebben een alarmfunctie voor 
levende soortgenoten. De vliegen zul
len de val dan wei naderen, maar niet 
door de invliegopening naar binnen 
kruipen. 

NAWOORD 
De vliegenval is voor mij met name 
ideaal gebleken bij de voedering van 
vuurpadjes (Bombina). Mijn volwas
sen dieren Ieven in bet zomerhalfjaar 
vrijwel uitsluitend op vliegen uit de 
val. Slechts af en toe voer ik met regen
wormen en dan nog aileen als bet bui
ten te koud is voor de val. De vliegen 
worden steeds met graagte gegeten en 
de padden produceren een karakteris
tieke ontlasting als gevolg van bet vlie
gendieet. In de uitwerpselen zijn de 
chitinedelen van bet uitwendig skelet 
van de vliegen als glinsterende 
schaaltjes terug te vinden. Met deze 
vliegenval is bet heel goed mogelijk 
gebleken om zonder voedselkweken 
toch een aantal terraria met dieren te 
verzorgen. Voorzover de dieren niet in 
winterslaapfrust gaan, overbrug ik de 
winterperiode met regenwormen. 

A FLY-TRAP 
The construction of a fly-trap is described in 
detail. As bait a small amount of liver is used. 
Also maggots may be reared on cat-food and fed 
young captive reptiles and amphibians. On hot 
summerdays the trap may catch up to 250 flies 
per day. 

LITERATUUR 
JAHN, J., 1977. Voedseldieren. Thieme, Zut
phen. 
SANDHALL, A & H. ANDERSSON, 1980. 
Vliegen en muggen. Elmar, B.V. 
VISSER, C.H., 1967. Nogmaals Drosophila 
melanogaster. Het aquarium 37 (10):204-206. 



A ~ 

A.J.M. 
Schipperijn 
Leeuwen
horstlaan 4 
2203 BK 
Noordwijk 

95 

Succesvolle reanimatie van een bijna 
verdronken muskusschildpad 
(Sternotherus minor) 

Half januari 1985 bemerkte ik picta (EMMENS, 1984; FENWICK, 

's avonds rond 23.30 uur dat bet wa- 1985). 
tergedeelte van mijn terrarium melk- Het diertje werd uit de afvalbak ge
achtig troebel was, terwijl ik 's och- haald en ik begon de achterpoten rit
tends nog bet filter van de circulatie- misch in bet schild te duwen en er weer 
pomp grondig had gereinigd. Enkele uit te trekken met een frequentie van 
eerder opgedane ervaringen deden bij ongeveer 80 keer per minuut. De 
mij het vermoeden rijzen dat mogelijk schildpad werd daarbij in scheve hou
een van mijn moerasschildpadden zich ding met de kop omhoog gehouden, 
klem had gemanoeuvreerd onder bet waarbij de kop en de voorpoten door de 
filter van mijn pomp. Pomp en filter zwaartekracht vanzelf in bet schild 
liggen bij mij horizontaal op de bodem terugvielen. Zo om de drie minuten 
van bet watergedeelte, door enkele werden ook de voorpoten en de kop 
stukken natuursteen en zuignappen op ongeveer een minuut aan dezelfde be
hun plaats gehouden. Inderdaad bleek wegingen onderworpen. Na ongeveer 
een mannetje Sternotherus minor dat 20 minuten kreeg ik bet idee, dat kop 
gedaan te hebben. Hoe lang hij onder en poten iets minder vlot uit bet schild 
bet filter had gelegen was onduidelijk. zakten als voor- of achtereind schuin 
In ieder geval had ik er bij bet terug- naar beneden werden gehouden. Na 
plaatsen van bet filter na de reiniging circa 30 minuten zagen mijn vrouw 
goed op gelet dat er geen schildpad (die de behandeling zo nu en dan over
klem kwam te zitten. Het diertje leek nam) en ik zowaar enkele spontane 
dood te zijn; kop en poten bingen slap intrekkingen van de huid in de lies
uit bet schild en het diertje werd in de streek, zoom de 5 tot 6 seconden. Oat 
afvalbak gedeponeerd. Ineens dacht ik gaf ons moed om het uiterste te pogen 
aan enkele artikelen waarin o.a. mel- om bet dier weer bij kennis te krijgen. 
ding werd gemaakt van een succesvolle Geleidelijk aan traden meer levenste
reanimatie van een jonge Chrysemys kenen op: de intrekkingen bij de ach-
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terpoten werden krachtiger en hielden 
Ianger aan. Ook de voorpoten en de 
kop werden minder slap; zij zakten 
minder ver uit als de schildpad met 
zijn kop omlaag gehouden werd. Later 
traden er ook intrekkingen op bij de 
voorpoten en, nog later, zakten achter
poten, voorpoten en kop niet meer uit. 
Wij waren toen al ruim 80 minuten 
met de reanimatie van bet diertje 
bezig. Kort daarna sperde bet zijn bek 
dreigend open als er aan zijn voorpoten 
werd getrokken. Toen hij tenslotte ook 
dreigende uitvallen met zijn kop ging 
doen en voor- en achterpoten goed 
teruggetrokken werden, wisten wij dat 
de reanimatie voorlopig geslaagd was. 
Wij waren toen precies twee uur bezig 
geweest. 
Het diertje werd daarna in een klein 
plastic bakje gezet op kletsnat keuken
papier en daar drie dagen in gehouden. 
Hij nam echter aanvankelijk geen 
voedsel tot zich, terwijl hij daarvoor 
altijd een prima eter was geweest. Na 
deze periode werd hij teruggeplaatst in 
bet terrarium, waar bij in bet water 
wat doelloos over de bodem been en 
weer scharrelde, daarbij met de ach
terpoten slepend. 'Hij had de grootste 
moeite om aan de oppervlakte te 
komen en adem te balen- en dat bij 
een waterstand van ongeveer 25 em. 
Omdat gevreesd werd dat bet diertje 
opnieuw zou dreigen te verdrinken 
werd bij in een klein aquarium ge
plaatst van 40 x 25 x 25 em bij enkele 
andere scbildpadden, die daar in qua
rantaine zaten. Hij kon bier gemakke
lijk op een groep hoven bet water uit
stekende stenen klimmen, wat hij dan 
ook steeds deed. Hier ging bet verder 
uitstekend met hem. Hij at na een 
week geweekte kattebrokjes en regen
wormen alsmede stukjes hart. N a weer 
een week werd bet diertje opnieuw 
teruggeplaatst in bet grote terrarium. 
In bet begin voelde bij zich in bet diepe 

water nog niet goed tbuis en kroop hij 
steeds in een ondiep overloopgedeelte. 
Deze voorziening in mijn terrarium 
tussen zand- en watergedeelte bestaat 
uit een midiep glazen bakje, gevuld 
met water en kleine keitjes om te voor
komen dater te veel zand uit bet zand
gedeelte in bet water gesleept wordt 
door de scbildpadden. N a enkele we
ken bleef hij verder, tot op bed en, in 
bet watergedeelte. Hij gedraagt zicb 
als vanouds en bezorgde mij uit dank 
een bloedblaar aan mijn recbter wijs
vinger. Hij beet toen ik hem voor 
inspectie uit bet water wilde nemen. 
Hij sleept niet meer met zijn acbterpo
ten, eet flink en paart nu regelmatig 
met zijn vrouwtje. 
Bij bet bovenstaande dient te worden 
opgemerkt dat bet diertje vanaf bet 
moment dat ik hem onder de water
pomp wegbaalde heldere, niet reeds 
gedeeltelijk door de oogleden bedekte 
ogen had en bleef bouden; bij dode die
ren ziet men meestal de oogleden bet 
oog voor een gedeelte bedekken. Deze 
etvaring heeft mij geleerd er extra op 
te letten dat waterschildpadden en 
moerasschildpadden nergens onder 
water klem kunnen komen te zitten en 
da t reanima tiepogingen bij moeras
schildpadden prima resultaten kunnen 
hebben, waarbij ecbter geduld een 
absoluut vereiste is en waarbij een hel
dere blik uit de ogen een extra ·aan
moediging moet zijn om met de behan
deling te beginnen en vol te houden. 

SUCCESFUL REANIMATION OF 
ASTERNOTHERUS MINOR 
A record is given of a succesful resuscitation 
carried out on a male Sternotherus minor, 
which seemed to be drowned after having got 
stuck under water. 

LITERATUUR 
EM MENS, 8., 1984. Reanimatie bij een water
schildpad. De Schildpad 11: 27-29. 
FENWICK, H., 1985. Schildpadden en ver
drinken. De Schild pad 11: 25. 



bijlage, hoort bij Lacerta nr. 6, maart 1987 

VOORJAARSLANDDAG lacerta 

~:-
/ -. . ..-

...... ·:. ·~t"" . .. • • 

/~~00 koffie - .. 
/ 

.;
F ... -- 10.00 opening door de 

{' voorzitter, 
F Guus Wijngaards 

k 10.05 Ina en Ad Born: 
~-~-- . Reptielenzoo Iguana 

10.35 Carel van Kuilenburg 
(Ouwehands Dierenpark) 
"het reptielenhuisje" 
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13.45 Joost Bodewes: 
processie met slangen 
in het Italiaanse Cocullo 

14.50 theepauze 

15.20 Leo Brand: 
't houden van slangen 

Ron Bout: 
de koningspython 
(Python regius) 

de lezingen worden ingeleid 
door Jaap Nieuwenhuis 

13.45 Ina en Ad Born: 
(Reptielenzoo Iguana) 
de groene leguaan 
i.s.m. 
"Doelgroep groene leguanen" 

14.50 theepauze 

15.20 Gerard Visser: 
(Diergaarde Blijdorp) 
hagedissen in Australie 

de lezingen worden 
ingeleid door 
Ton de Leeuw 



13.45 Dr. M.S. Hoogmoed 
conservator afd. reptielen en amfibieen van 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden 
" zeeschildpadden" 

14.50 theepauze 

15.20 Thijs Kramer: 
(N eder landse Schild pad den veren iging) 
10 jaar Son Cifre de Baix, natuurreservaat op Mallorca 
bewoond door o.a. Testudo hermanni robertmertensi 

de lezingen worden ingeleid door Jan Hein Drogenbroek 

13.45 Jan van der Kroon en 
Ruben Doreleyers: 
Dendrobatidae 
de parels van het 
terrarium 

14.50 theepauze 

15.20 Peter Velthuyzen: 
planten in het 
terrarium 

de lezingen worden 
ingeleid door 
Han Varkevisser 



\ 
\ 
\ 

J '' .......... _____ _ 
r 

Het Botanisch Laboratorium ligt aan het einde van de Lange Nieuwstraat. 

Vanaf het station (uitgang Centrum) kunt U door het winke/centrum Hoog-Catharijne, richting Vredenburg, /open en 
vervo/gens koers zetten naar de Domtoren. Vanaf het D~mplein loopt een straat in zuide/ijke richting, die eerst even 
Korte Nieuwstraat heel en daama Lange Nieuwstraat. 

Ook kunt U vanaf het station (uitgang Centrum) bus 2 nemen en uitstappen bij de halte Centraa/ Museum. U staat dan 
vlak bij het einde van de Lange Nieuwstraat. 

Automobilisten die over een van de snelwegen komen kunnen het eenvoudigst als volgt rijden: 
Neem de afs/ag Utrecht-Oost. Kies op de E8 (Hilversum) de ajslag Stadion, Utrecht-Centrum. Via Stadionlaan, Je 
stop/icht, Rubenslaan, 2e stoplicht, Venuslaan, 3e, 4e en Se stoplicht komt U bij de singe/. Daama volgt U de wijzer 
rechtsafHouten-Bunnik (brom)fietsers en 40 meterdaama een bord met rode letters en de ajbeelding van eenfiets naar 
Centrum. Verder kunt U zich aan de hand van het schetsje ori~nteren. Daarop zijn ook de plaatsen aangegeven waar 
•s zaterdags meestal we/ parkeerruimte is. 

Ook dit jaar weer zult u op onze landdag verschillende stands kunnen aantreffen: 
- de inlichtingendienst met oude jaargangen, publicaties etc. verzorgd door Nico Reijst 
- Fa. A. Vos & Zoons, o.a. met voederpincetten, prepareerartikelen, snijsets, 

hygrometers 
- Natuur en Boek, met diverse herpetografische boeken 
- Nederlandse Schildpaddenvereniging, met voorlichtingsmateriaal 
-Vivaria, o.a. met kamervitrines en diverse planten. 


