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De boomkikker (Hyla arborea) in 
Noord-Brabant, hoe lang nog? 

IN LEIDING 
De boomkikker (Hyla arborea) IS m 
Nederland zeer zeldzaam en ernstig 
bedreigd. Zo ook in de provincie 
Noord- Brabant. V 66r 1970 was deze 
soort daar algemener, vooral in de 
streek tussen Breda, Tilburg, Eindho
ven en de Belgische grens (BERGMANS 

& ZUIDERWIJK, 1986). Na 1980 is de 
boomkikker nog slechts van vier plaat
sen bekend. Op twee daarvan, bij Uli
coten en Tilburg, is de biotoop sterk 
gedegradeerd en zijn de laatste j aren 
geen boomkikkers meer gesignaleerd. 
Op een derde, in Udenhout, werd in 
1985 voor het laatst een dier gezien. Er 
zijn aanwijzingen dat de boomkikkers 
hier zijn weggevangen ( CROMBAGHS & 

VAN ERVE, 1986). Waarschijnlijk is de 
populatie bij Rijen thans de laatste va n 
Noord-Brabant. Bij inventa risaties in 
de aangrenzende Belgische Lage 
Kempen in 1987 zijn ook geen boom
kikkers meer aangetroffen (SANDERS, 
pers. meded.). De Rijense populatie 
lijkt daardoor volkomen ge'isoleerd te 
zijn (Fig. I). 
In 1986 werd onderzoek gedaan naar 
de situa tie van de boomkikker in Rijen. 
Aa nleiding hiertoe was de herontdek
king van deze soort in 1983 en het ver
moeden dat het voortbestaan van de 
dieren daar ernstig is bedreigd. Aan de 
ha nd van deze studie za l de bena rde 
positie van de boomkikker in Noord
Brabant worden geschetst. 



Fig. I. 
Verspreiding 
van de 
boomkikker in 
Noord-Brabant 
per uurhok 
(5 X 5 km) 
in verschillende 
perioden. 

(naar: 
BERGMANS & 
ZUIDERWIJK 
(1986); 
MARIJNISSEN 
(1987); 
Archief 
A.H.P. Stumpel.) 

Informatie over bet vroegere voorko
men van de boomkikker in Noord-Bra
bant is schaars. In het verleden is nooit 
systematisch gei'nventariseerd en de 
beschikbare meldingen slaan meestal 
op vondsten van een of enkele dieren. 
Vaak wordt niet meer dan een globale 
aanduiding van een vindplaats gege
ven. Toch was bekend da t in 1941 in de 
buurt van Rijen vrij veel boomkikkers 
voorkwamen {VAN DE ZANDEN, 1947, 
aangehaald in KNIPPENBERG, 1957). 
Sindsdien zijn er, voor zover ons be
kend, geen meldingen meer gedaan en 
scbonk niemand aandacht aan deze 
plaats. Toen de derde auteur in 1983 
vlakbij de desbetreffende plek ging 
wonen, hoorde hij tot zijn verrassing 
boomkikkers kwaken. Latere veldbe
zoeken leerden da t het om de Europese 
boomkikker (Hyla arborea) gaat 
(STUMPEL, 1985). Het is niet bekend of 
dit nakomelingen zijn van de oorspron
kelijke populatie, of dieren die van 
elders bierheen trokken, of dat het 
mogelijk om uitgezette dieren gaat. 
Ook weten wij niet of de boomkikkers 
er sinds 194I voortdurend zijn ge
weest. Bij navraag bleek later dat 
enkele mensen in de tussentijd ( I958-
1960) nog dieren hadden gezien (meer 
dan 50 exemplaren), maar dat nooit 
hadden gemeld (BUTER, pers. meded.). 
Omdat wij geen aanwijzingen hebben 
die op bet tegendeel wijzen, wordt aan
genomen dat het bier gaat om nako
melingen van de oude populatie. 
De indruk bestond dat bet geen flore
rende populatie was: bet zou om een 
betrekkelijk gering aantal boomkik
kers gaan (op II juni I985 werden elf 
kwakende mannetjes geteld) en· de 
kwaliteit van bet leefgebied leek slecht 
(bet waterbekken bevat geen waterve
getatie en valt 's zomers droog). Dat 
leidde bij het onderzoek tot de volgen
de vragen: hoe groot is de populatie en 
hoe is deze samengesteld;. hoe succes-
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Aanleg van kuilen 
in de drooggevallen 
bekkenbodem, 
najaar 1986. 
Foto: 
B. Crombaghs. 

vol is de voortplanting; waar verblijven 
de boomkikkers; welke kenmerken 
hebben die plaatsen en hoe liggen ze 
ten opzichte van elkaar; welke activi
teitspatronen vertonen de boomkik
kers in bet gebied; welke andere soor
ten amfibieen komen op dezelfde 
plaats voor, welke maatregelen moe
ten worden genomen om de populatie 
te kunnen behouden. 

METHOD EN 
De aanwezigheid van boomkikkers 
werd vastgesteld door mannetjes op te 
sporen die spontaan kwaakten of als 
reactie op bet afspelen van een geluids
band met hun eigen paarroepen. Daar
naast werd gezocht in bet water en in 
de vegetatie op bet land, en werd bet 
water bemonsterd met een schepnet. 
Bij elke vangst van een boomkikker 
werden geslacht, lengte en zitplaats 
genoteerd. Om terugvangsten als zo
danig te kunnen registreren was indivi
duele herkenning nodig. Boomkikkers 
zijn van elkaar te onderscheiden aan 
de vorm van de donkere zijlijn, die rug 
en buik van elkaar scheidt. Daarom 
werd bij elke vangst hiervan een foto 
gemaakt. De dieren werden zo kort 
mogelijk vastgehouden en daarna op 
precies dezelfde plaats weer vrijgela
ten. 
Voor de schatting van de aantallen 

werd de methode van bet gewogen 
gemiddelde gebruikt, gebaseerd op 
een sommering van terugvangsten 
over de verschillende vangdata (BE
GON, 1979). 

BIOTOOP 
De vindplaats is gelegen op de voorma
lige Molenschotse Heide, op een deel 
dat nu binnen de hekken van de Vlieg
basis Gilze-Rijen ligt. Vroeger waren 
daar vennen, maar die zijn nu verdwe
nen. Door zandafgraving in 194 7 zijn 
er bekkens ontstaan, waarvan er nu 
nog een over is. Dit wordt gebruikt als 
opvang van bet afwateringssysteem 
van bet vliegveld. Aanvankelijk was 
bet een 2,5 m diep recbtboekig bekken 
van 100 X 20m, dat later door vergra
ving en vuilstort een knotsvormig mo
del kreeg en tbans een oppervlakte 
heeft van ca. 2500 m2• Het bekken 
wordt gevoed door regenwater. Dit 
wordt geillustreerd door de waterana
lyses: de zuurgraad schommelt om 
neutraal en bet elektrisch geleidings
vermogen, evenals de concentraties 
van calcium- en cbloor-ionen, zijn 
laag. In bet voorjaar is de waterdiepte 
slechts 30-40 em, 's zomers staat bet 
bekken droog. Na een regenbui kan 
bet middendeel van bet bekken snel 
onder water komen te staan (tot 10 em 
toe), maar bet loopt even zo snel weer 
leeg. In een poging om 's zomers toch 
water te behouden heeft de Herpetolo
gische Studiegroep van Noord-Bra
bant in 1985 en 1986 een aantal kuilen 
gegraven in de bekkenbodem. Dit 
bleek geen succes: slechts in een kuil 
bleef in 1986 water staan. Het weste
lijke en zuidwestelijke dee) van bet 
bekken zijn vrijwel geheel dichtge
groeid met hoogopgaand wilgenstru
weel, dat zich ook over ca. 90% van de 
rest van de oever heeft verbreid. Rond
om het waterbekken ligt een open 
gebied, omgeven door bas dat overwe
gend uit naaldbomen bestaat. De af-



Hct waterbekken, 
voorjaar 1986. 
Foto: 
B. Crombaghs. 
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stand van bos tot waterbekken varieert 
van I 0-200 m. Het open, tussenliggen
de gebied heeft een vegetatie, bestaan
de uit braamstruwelen in een moza"iek 
met een ruige vegetatie van een- en 
meerjarige kruiden en grassen, afge
wisseld met onbegroeide zandige plek
ken. 

RESULT A TEN 
De methode van individueel herken
nen aan de zijstreep voldeed goed. Met 
behulp van het fotoarchief konden de 
terugvangsten naderhand worden her
kend. 
De voortplantingsperiode begon in 
!986laat in het seizoen. Op 5 mei wer
den de eerste kwakende mannetjes 
waargenomen, op 17 juni de laatste. 
De kwaakactiviteit was zeer onregel
matig en het totaal aantal kwakende 
mannetjes was wisselend per avond. 
De grootste aantallen kwakende man
netjes werden aangetroffen op 5 mei 
(23) en op 9 juni (21). Er kon helaas 
maar een dee! van worden gevangen. 
Op vee) avonden werd echter niet 
gekwaakt. Met behulp van een band
recorder konden mannetjes evenwel 
soms tot kwaken worden aangezet. 
In totaal zijn tijdens de voortplantings
periode 23 verschillende mannetjes ge
vangen. Op grond van terugvangsten 
op de verschillende vangdata kon de 

grootte van de groep mannetjes met 
95% zekerheid worden geschat op 30 
± 19 ( 19 is 2 X de standaardafwij
king). Vrouwtjes zijn moeilijker op te 
sporen omdat ze geen geluid maken en 
korter in het water verblijven. Tijdens 
de voortplantingsperiode is slechts een 
vrouwtje aangetroffen in het water en 
een ander op het land. Geen van beide 
dieren is later teruggevangen. In de 
maand augustus zijn waarnemingen 
gedaan aan boomkikkers die op het 
land verbleven. Daarbij werden onge
veer evenveel vrouwtjes als mannetjes 
gevangen. Bij de mannetjes leverde 
dat een schatting op van 13 ± 9 
(n = 13), bij de vrouwtjes was dat 16 
± 13 (n = 12). De totalen over het 
hele seizoen werden geschat op basis 
van aile vangsten in het water en op het 
land. Apart voor mannetjes en 
vrouwtjes kwam dit uit op resp. 37 
± 15 (n=3l) en 20 ± 17 (n=14). 
Het totale aantal adulte boomkikkers 
in deze populatie in 1986 wordt ge
schat op 56 ± 20 (n=45). 
In de maanden mei en juni zijn in 
totaal dertien eiklompen aangetroffen. 
Het is niet uitgesloten dater meer zijn 
afgezet, want het was zeer moeilijk om 
ze te vinden tussen de in het water 
hangende wilgetakken. Aile klompen 
lagen ongeveer ter hoogte van het mid
den van het bekken bij de noordoever, 
op een na die bij de zuidoever werd 
gevonden. Negen klompen waren af
gezet aan in het water drijvende dode 
takken, een aan een pitrus-pol en drie 
dreven los in het water. Ze lagen aile 
op de grens van de oevervegetatie en 
open water, op een d iepte van 0-1 0 em 
onder het wateroppervlak, op plaatsen 
waar de waterdiepte varieerde van l 0-
30 em. Het aantal eitjes per klomp was 
gemiddeld 19,5 ± 6,5 (maximum 30, 
minimum 9). Bij sommige eiklompjes 
werd waargenomen dat, op het mo
ment dat ze uiteenvielen, de eitjes de 
eerste ontwikkelingsstadia reeds had-



Tabell. 
Overzicht van de 
plantesoorten 
waarop 
boomkikkers 
werden 
aangetroffen. 
(n= 117). 
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den doorlopen (de embryo's waren 
kommavormig). Tijdens bet onder
zoek zijn nooit vrijzwemmende larven 
of juveniele dieren gevonden, ook niet 
in de kom water die in de zomer over
bleef. Omdat bet waterbekken vroeg 
in bet jaar droogviel ( op 23 juni), mag 
worden aangenomen dat de voortplan
ting in 1986 geheel is mislukt. Interes
sant is in dit verband echter de vangst 
van een mannetje op 14 juni, dat 
gezien zijn lengte (28,4 mm) een twee
de-kalenderjaar dier is (STUMPEL & 
HANEKAMP, 1986). Dit betekent dat 
bet dier in 1985 ter wereld moet zijn 
gekomen. Het blijft echter de vraag of 
dit op deze plaats is gebeurd, of dat bet 
dier van elders hiernaar toe is getrok
ken. 
De meeste vangsten van boomkikkers 
werden gedaan in de vegetatie op enige 
boogte hoven de grond of bet water. 
Aileen tijdens de voortplantingsperio
de werden enkele mannetjes en· een 
vrouwtje in bet water aangetroffen op 
verspreide plaatsen aan de rand van 
bet open water, hangend aan of zittend 
op een wilgetak, of half verborgen tus
sen een pitrus-pol. Tijdens de zomer
periode werden mannetjes en 
vrouwtjes voornamelijk aangetroffen 
in braamstruwelen in de directe omge
ving rondom bet bekken tot op een 
afstand van ca. 30 m. De terugvang
sten van mannetjes die in de voortplan
tingsperiode in bet water werden ge
vangen, werden aile gedaan in de 
braamstruwelen aan de zuidwestzijde 
van bet bekken. Tocb kwamen in de 
zomer ook op andere plaatsen rondom 
bet bekken boomkikkers voor. Tabel1 
geeft een overzicbt van de plantesoor
ten waarop de boomkikkers gedurende 
bet bele seizoen werden waargenomen 
en de aantallen per soort. De hoogte 
waarop de boomkikkers zicb in de 
vegeta tie bevonden is weergegeven in 
figuur 1. De gemiddelde waarde is 93 
± 7 em (n=60); voor mannetjes apart 

Plantesoort 

Braam (Rubus fruticosus) 
Pitrus (Juncus effusus) 
Grauwe wilg (Salix cinerea) 
Gele lis (Iris pseudacorus) 
Smeerwortel 
(Symphytum officina/e) 
Pijpestrootje 
(Molinia caerulea) 
Wolfspoot 
(Lycopus europaeus) 

aantal % 
vangsten 
67 57,3 
19 16,2 
16 13,7 
8 6,8 
2 1,7 

2 1,7 

2 

Wederik (Lysimachia vulgaris) 1 

1,7 

0.9 

is dit 90 ± 9 em (n=34), voor 
vrouwtjes 97 ± 11 em (n = 26). De 
gemiddelde zitboogtes van beide sek
sen verscbillen niet significant van 
elkaar (P=0,317). 
Over de activiteitspatronen van de 
boomkikkers valt weinig te zeggen. 
Bekend is dat boomkikkers in de voort
plantingsperiode gewoonlijk dagelijks 
op en neer naar bet water trekken 
(STUMPEL, in voorb.). Mannetjes hie
ken zicb bier tijdens die periode over
dag vaak op te bouden in wilgen- en 
braamstruwelen op de oever. Vandaar 
trokken ze in bet donker naar bet 
water. Ecbter niet altijd werd bet 
water opgezocbt. Er waren avonden, 
waarop de dieren op de oever bleven; 
toch werd er ook dan gekwaakt. Tij
dens de zomerperiode werden bij man
netjes en vrouwtjes slecbts geringe ver
plaatsingen geconstateerd binnen of 
tussen de braamstruwelen rondom bet 
bekken ( enkele meters tot maximaal 
25 m). Op andere plaatsen in de omge
ving werden ze niet gevonden. 
Tijdens de voortplantingsperiode van 
de boomkikker werden in bet water 
ook adulten van andere soorten amfi
bieen aangetroffen: bruine kikker 
(Rana temporaria), gewone pad 
(Bufo bufo ), rugstreeppad (Bufo ca
lamita), kleine watersalamander (Tri
turus vulgaris), grote watersalaman
der (T. cristatus), en alpenwatersala
mander (T. alpestris). Van enkele 
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Figuur 2. 
Zithoogtes van 
boomkikkers 
in de vegetatie 
in em boven 
degrond. 
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soorten zijn eieren gevonden (R. tem
poraria, B. calamita., T. vulgaris, T. 
cristatus. ). Larven werden aangetrof
fen van R. temporaria, B. bufo, en T. 
cristatus. In 1985 werden larven van 
T. alpestris gevonden. Door de vroege 
uitdroging van bet waterbekken is de 
voortplanting ook bij deze soorten. 
waarschijnlijk mislukt, behalve bij de 
bruine kikker, waarvan enkele juve
niele dieren zijn waargenomen. 

DISCUSSIE 
De . kwaakperiode van boomkikkers 
valt in Nederland meestal tussen half 
april en begin juli (STUMPEL & HANE

KAMP, 1986). De Rijense boomkikkers 
hadden in 1986 een korte kwaakperio
de. De start was laat, waarschijnlijk 
een gevolg van bet koude, natte voor
jaar. Voor bet betrekkelijk vroege ein
de is niet direct een verklaring te 
geven. 
Gezien de aantallen vangsten en te
rugvangsten in 1986 gaat bet bier om 
een voor Nederlandse begrippen mid
delgrote populatie. De grootte wordt 

~~ 

bet best uitgedrukt door het aantal 
mannetjes, omdat deze gemakkelijker 
zijn te vangen en terug te vangen dan 
vrouwtjes, en de schattingen daardoor 
een betrouwbaarder beeld geven. Bij 
de scbatting werd overigens aangeno
men dater geen dieren uit het onder
zocbte terreindeel wegtrokken of nieu
we van buitenaf binnenkwamen en dat 
er in die periode geen sterfte optrad. 
De normale aantalsverhouding man
netjesfvrouwtjes (sexratio) bij boom
kikkers is niet bekend. De Iandvang
sten van mannetjes en vrouwtjes wa
ren ongeveer gelijk, maar de water
vangsten van mannetjes doen de sexra
tio boger dan 1 worden. Men mag dus 
niet zomaar zeggen dat er evenveel 
vrouwtjes als mannetjes zullen zijn en 
dat de totale populatiegrootte van vol
wassen dieren 2 X bet aantal man
netjes is. De terugvangsten leren ecb
ter meer. De scbatting van de totale 
populatiegrootte komt uit op 56 ± 20. 
Dit zou kunnen duiden op een sexratio 
in de buurt van de 2 [ = 37 : (56-
37)]. 



Hyla arborea. 
Foto: 
A.H.P. Stumpcl. 
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De voortplanting is in 1986 geheel mis
lukt. Als de eieren at zijn uitgekomen, 
hebben die zich niet verder dan het 
larvestadium ontwikkeld. De paar lar
ven die mogelijk in de kleine waterhou
dende kom terechtkwamen zijn onge
twijfeld ten prooi gevallen aan de daar 
talrijk aanwezige grate carnivore wa
terinsekten, zoals libellelarven, water
wantsen en waterkevers, en aan water
vogels. Opvallend was dat de afgezette 
(gevonden) eiklompjes klein waren en 
derhalve weinig eieren bevatten. Aan
tallen van ca. 60 eieren per klomp zijn 
normaal in Zeeuws-Vlaanderen, ter
wijl er hier maximaal 30 per klomp 
waren. Waarschijnlijk zijn verschil
lende klompjes van een vrouwtje af
komstig die verspreid in het water zijn 
terechtgekomen. Dat zou betekenen 
dat slechts weinig vrouwtjes tot eiaf
zetting komen. Deze !age aantallen 
dragen hoe dan oak niet bij aan het 
voortplantingssucces. 
Omdat derde(kalender-)jaars boom
kikkers niet meer van oudere zijn te 
onderscheiden (op grand van hun leng
te), is het moeilijk om iets over de 
populatieopbouw te zeggen. Een jonge 
genera tie lijkt echter vrijwel te ontbre
ken, gezien de vangst van slechts een 
tweedejaars mannetje. Mede gezien 
de mislukte voortplanting in 1986 en 
het vermoeden dat deze oak in voor
gaande jaren grotendeels mislukte, ne
men wij aan dat het hier gaat om een 

vergrijsde populatie. Is deze tot uit
sterven gedoemd, of is er tach nog a an
was van buitenaf? Het blijft de vraag 
hoe lang deze populatie zich nog zon
der reproductie in stand zal kunnen 
houden. 
Op grand van de verzamelde gegevens 
om trent terreingebruik en biotoopken
merken kunnen aanbevelingen worden 
gedaan ter verbetering van de situatie 
van de boomkikker te Gilze-Rijen. 
Het gaat op de eerste plaats om het 
creeren van een geschikt water voor de 
voortplanting. Het huidige waterbek
ken lijkt daarvoor ongeschikt vanwege 
de poreuze bodem. Ook het graven van 
diepere kuilen bleek nauwelijks succes 
te hebben. Slechts een kuil bleek onder 
het grondwaterpeil te komen. Zelfs als 
er grate hoeveelheden grand worden 
uitgraven (meer dan I m uitdiepen), 
zoals in het najaar van 1986 is 
gebeurd, is het nag niet zeker of de p1as 
's zomers wei water blijft behouden. 
Bovendien is er in het water geen 
watervegetatie, waarschijnlijk een ge
volg van het langdurig droogstaan en 
het feit dat de oeverzone vrijwel overal 
is overschaduwd door wilgen, en dit in 
combinatie met de betrekkelijke voed
selarmoede van het water. De oeverve
getatie zou kunnen worden verwij
derd, maar de waterkwaliteit zal op 
hetzelfde substraat en bij dezelfde wa
tertoevoer niet veranderd kunnen wor
den. Omdat de afwatering van de 
vliegbasis op dit bekken plaatsvindt en 
er vlakbij een vuilstort ligt, blijft er oak 
altijd het risico van watervervuiling. 
De enige oplossing is om elders, op een 
plaats met een gegarandeerde water
toevoer van goede kwaliteit, een (of 
meer) nieuw(e) water(en) aan te leg
gen. Bij voorkeur zou dit zo dicht 
mogelijk bij het huidige waterbekken, 
maar onafhankelijk daarvan, moeten 
gebeuren. Op grand van ervaringen 
elders in hetland wordt bepleit om een 
water (poet) van flinke afmetingen 
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aan te legfen: met een oppervlakte van 
ca. 300 m of grater (bij een ronde poel 
betekent dat een doorsnede van ca. 20 
m). Hoe grater de oppervlakte, hoe 
dieper bet midden, hoe kleiner de kans 
op droogvallen. De bodem zal water
dicht moeten worden gemaakt. Wan
neer daarvoor leem of klei wordt 
gebruikt, werkt dat verrijkend op de 
watersamenstelling, hetgeen weer de 
ontwikkeling van een watervegetatie 
ten goede komt. Zo'n poel behoort 
onbeschaduwd te blijven. Om bet pre
datiegevaar zo klein mogelijk te hou
den moet worden voorkomen dat vis
sen en watervogels de poel gaan bevol
ken. Wanneer onder deze omstandig
heden de boomkikkers de poel spon
taan accepteren, is bet bewijs geleverd 
dat de poel geschikt is. 
De landbiotopen lijken momenteel 
geen probleem te zijn. Bij tabel 1 moet 
worden aangetekend dat de begroeiing 
op bet land werd gedomineerd door 
braam, grate brandnetel en grassen. 
Er zijn veel braamstruwelen met veel 
verschil in vegetatiestructuur. Dit ver
klaart bet hoge vangstpercentage op 
bramen. De overige planten uit de 
tabel bevonden zich vrijwel alleen in 
de oeverzone van bet bekken. Daar 
domineerde de grauwe wilg. Zolang 
deze situatie blijft gehandhaafd, hoe
ven er geen extra maatregelen te wor
den genomen voor de landvegetatie. 
Tot slot is er bet gevaar van wegvan
gen. De boomkikker is een aantrekke
lijk dier dat, ondanks zijn wettelijke 
bescherming, nog steeds wordt gevan
gen. In principe is de populatie goed 
beschermd, omdat bet terrein niet vrij 
toegankelijk is. Maar iemand die wei 
toegang heeft kan met betrekkelijk 
weinig moeite de dieren wegvangen. 
Zo'n lot heeft waarschijnlijk reeds de 
Udenhoutse populatie getroffen. 

Het voortbestaan van de boomkikker 
in Noord-Brabant lijkt van deze popu-

Ia tie af te hangen. Uit bet oogpunt van 
natuurbescherming zou er dus alles 
aan moeten worden gedaan om de 
Rijense populatie te behouden en wei 
op zeer korte termijn, gezien bet 
gebrek aan jonge boomkikkers. Het is 
bet reservoir, nodig om de boomkikker 
ooit weer eens een ruimere versprei
ding te geven in Noord-Brabant. 
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EXTINCTION OF HYLA ARBOREA IN . 
NOORD-BRABANT (NETHERLANDS) IS 
NEARBY 
The last known population of tree frogs in the 
province of Noord-Brabant was studied. This 
population of ca. 50 adults is threatened with 
extinction, because of the lack of possibilities for 
reproduction. Suggestions for improving the 
habitat are given. 
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Een succesvolle opfokmethode van 
salamanderlarven ( Triturus) 

· INLEIDING 
In Lacerta zijn regelmatig kweekver
slagen te vinden van allerlei soorten 
(water)salamanders. Bij bet lezen 
hiervan ging mijn interesse steeds uit 
naar de manier van opfok van de lar
ven. Het is me opgevallen dat de ge
volgde methodes nogal uiteenlopen, zo 
ook het succes ervan. 
Sinds 1980 kweek ik elk voqrjaar met 
verschillende soorten watersalaman
ders van o.a. bet geslacht Triturus. Na 
bestudering van allerlei artikelen 
(voornamelijk uit Lacerta) over de 
opkweek van salamanderlarven heb ik 
daarbij verschillende experimenten 
uitgevoerd. Ik ben erin geslaagd een 
universele opfokmethode te ontwikke
len die relatief weinig tijd kost en zeer 
succesvol blijkt te zijn. Deze opfok
methode wordt in dit artikel uiteenge
zet. Het is tevens mijn bedoeling een 
algemeen overzicht te geven van de 
as pecten en problemen die bij de opfok 
steeds weer naar voren komen (wat 
betreft verzorging, hygiene, voedsel 
e.d.) 
Hopelijk kan ik op deze manier een 
bijdrage leveren aan succesvollere re
sultaten, vooral na de metamorfose. 
Mijn methode is wellicht ook toepas
baar op andere salamander-geslach
ten, zoals Cynops, Paramesotriton, 
Notophthalmus, Pleurodeles, Amby
stoma e.a. 

OUDERDIEREN 
Voor een geslaagde kweek is een over
wintering van de ouderdieren noodza
kelijk gedurende ongeveer drie maan
den bij een temperatuur van 5-10 OC 
(VAN MEEUWEN & LILGE,1979). Hier
naast is de daglengtevariatie, gekop
peld aan de temperatuur, van invloed 
(VAN LEEUWEN, 1981). In hoeverre de 
lichtintensiteit hierbij een rol speelt is 
mij niet bekend. Ook leeftijd en condi
tie van de ouderdieren zijn van invloed 
op bet voortplantingsresultaat {VAN 
UCHELEN, 1985). 

OPFOKBAKJES 
Ik maak gebruik van twee verschillen
de typen inrichting overeenkomstig de 
ontwikkelingsfase van de larven: resp. 
voor en na de metamorfose. Het opfok
bakje dat ik tijdens de metamorfose 
gebruik is hetzelfde ingericht als bet
gene dat ik na de metamorfose ge
bruik. Tijdens de metamorfose laat ik 
er aileen wat meer water in staan (ca. 
1-1 ~em). De bakjes zijn van plexiglas 
en de maat is 25x 15x 17 em (lxbxh). Ik 
heb voor deze relatief kleine bakjes 
gekozen om twee redenen: gemakke
lijk schoon te houden en te verplaat
sen; de salamanderlarven zitten vrij 
dicht opeen zodat aangeboden voedsel 
snel zal worden opgemerkt en niet in 
een stil hoekje kan wegkruipen of 
zwemmen. De bakjes staan schuin 
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door een smalle glasstrip (1 em) onder 
een zijde zodat zich aan de andere zij
de een waterplasje bevindt van onge
veer ~ em diepte. In twee zijden van de 
bakjes zit een ventilatievenstertje. 
Daartoe werd met een verhit stanley
mes een rechthoekje uitgesneden waar 
dan met siliconenkit horregaas over 
geplakt werd. Het geheel is afgedekt 
met een glazen dekruitje zodat de 
gewenste vochtigheid gehandhaafd 
blijft en de dieren niet kunnen ont
snappen. De bakjes staan in een sche
merige hoek van een kamer op bet 
noordoosten. Doordat ik alleen in bet 
winterhalfjaar kunstlicht gebruik ( een 
oude TL-buis die nog weinig Iicht 
geeft) komt de belichting grotendeels 
overeen met die van buiten. De lucht
temperatuur schommelt tussen 15 en 
25°C en is afhankelijk van bet weer
type. Af en toe zijn er ook uitschieters 
naar 30°C of zelfs meer. 
Over de eigenlijke inrichting kan ik 
kort zijn. V oor de metamorfose staan 
de bakjes horizontaal (zonder glas-

ventilatieopening 

glasstrip 
ir-11-----~o--+--VOerbakje 

strip) en de waterstand is 5-6 em. Ik 
gebruik geen waterplanten of bodem
bedekking. Na ongeveer een week 
hang ikeen borrelsteentje in bet water. 
Temperatuur van bet water: 18-25°C 
afhankelijk van de buitentempera
tuut. 
Na en tijdens de metamorfose bevindt 
zich aan een kant een waterplasje en 
op bet landgedeelte enige mospollen 
waartussen een of meer voerbakjes. lk 
gebruik bier weer geen bodembedek
king. Beide typen bevatten leidingwa
ter dat ik gedurende een dag of Ianger 
heb belucht zodat eventueel aanwezi
ge chloor-( of fluor-)res ten worden uit
gedreven. Ik voeg geen zout of chemi
calien toe. 
Een korte toelichting op de inrichting 
lijkt mij bier op zijn plaats. Ik gebruik 
geen bodemmateriaal. Volgens VAN 

LEEUWEN (1984) zou een grindbodem 
als een soort biologisch filter werken. 
Ik heb bier echter slechte ervaringen 
mee. Bij mij slibde bet grind dicht met 
aarderesten en ontlasting en trad juist 
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rotting op. Bovendien kropen de voed
seldieren in de bodem weg, waar zij 
bedierven. Volgens mij kunnen de lar
ven ook hun kaken beschadigen aan 
het (vaak) scherpe grind. Om boven
staande redenen gebruik ik ook geen 
zandbodem bij de opfok van de larven. 
Dan zijn bovendien ontlasting en afge
storven voedsel(resten) beter zicht
baar op de kale bodem. 
Op het landgedeelte blijken mospollen 
ideaal. De salamanders liggen er 
graag op of tussen en vallen dan niet 
op. Ze verstoppen zich dan ook niet 
onder de pollen zodat ze steeds zicht
baar zijn en tevens bet aangeboden 
voedsel snel ontdekken. Bovendien 
hebben de larven een soort uitzicht 
omdat de pollen wat boger liggen dan 
de bodem van het bakje. Een bewegen
de prooi wordt zodoende eerder ont
dekt. Rondom de pollen heerst een 
ideale vochtigheid, boven.dien zijn de 
mospollen doorgaans iets zurig zodat 
schimmels en bacterien minder kans 
krijgen, hetgeen de hygiene ten goede 
komt. Turfplaatjes of stukjes turf zijn, 
om dezelfde redenen ook goed bruik
baar (VAN MEEUWEN, 1979). De lar
ven kunnen zich er echter niet tussen 
verschuilen. Het is aan te bevelen de 
bakjes aan de onderzijde zwart of don
kergroen te maken. Dat kan gebeuren 
met schoolbordenverf of door er een 
gekleurd papier tegen te plakken. De 
dieren voelen zich nu meer op hun 
gemak in deze 'natuurlijke' kleuren. 
Het water, of watergedeelte bevat 
geen waterplanten. Van o.a. waterpest 
is bet bekend dat de zuurgraad (pH) er 
onder bepaalde omstandigheden on
gunstig door kan worden bei"nvloed 
(VAN EIJSDEN, 1982). Dit geldt overi
gens voor allc-sn~lgroeiende groene 
waterplanten. Aangezien_Qlijn bakjes 
maar weinig Iicht ontvangen-·zou een 
sliertje waterpest geen kwaad kunrien. 
De larven houden zich er graag onder 
verborgen en kunnen via de waterpest 

het wateroppervlak gemakkelijker be
reiken. 
De waterstand is bewust laag gehou
den om een aantal redenen: de larven 
kunnen het wateroppervlak gemakke
lijker bereiken om Iucht te happen, een 
relatief groot wateroppervlak (in ver
houding tot de diepte) neemt makke
lijker zuurstof op en staat makkelijker 
kooldioxide af, watervlooien en cy
clops kunnen zich nooit ver van de 
bodem af begeven zodat ze constant 
ter beschikking staan aangezien de 
larven ook meestal op de bodem ver
blijven. 
De bakjes ontvangen nooit zonlicht. Ik 
heb bier namelijk dramatische erva
ringen mee. Binnen enkele minuten (!) 
kan de temperatuur van een bakje dat 
in de zon staat dermate hoog oplopen 
dat de larven het niet overleven. Zelfs 
de ventilatievenstertjes mogen dan 
niet baten. 

BEVOLKINGSDICHTHEID 
Voor de metamorfose houd ik maxi
maal 20 larven in een bakje, uiteraard 
afhankelijk van de (maximale) lengte 
die de larven van de soort bereiken. Bij 
Triturus marmoratus beter niet meer 
dan 1 0-15 larven per bakje. Een te 
groot aantal larven bijeen leidt tot 
remmingen in de groei. Er zijn een 
aantal oorzaken. Ten eerste vervuilt 
het water eerder door uitwerpselen. 
Ten tweede verbruiken de larven meer 
zuurstof uit het water wat tot gevolg 
heeft dater minder watervlooien kun
nen worden gevoerd. Elke watervlo die 
niet direct wordt geconsumeerd maakt 
immers mede-aanspraak op de zuur
stofvoorraad in bet water. Door be
Iuchting is dit probleem enigszins te 
verhelpen. Oudere larven komen ove
rigens regelmatig aan de oppervlakte 
om Iucht te happen. Een derde com pli
ca tie bij een te hoge dichtheid is een 
toename van kannibalisme. Doordat er 
minder watervlooien per larve als 
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voedsel ter beschikking staan zullen 
vooral de grotere larven alternatieve 
voedselbronnen zoeken: de kleinere 
exemplaren. De staart wordt meestal 
aangevreten waarna de larve verzwakt 
en vaak doodgaat. Soms wordt de larve 
zelfs in zijn geheel geconsumeerd en 
op deze wijze wordt de overbevolking 
eigenlijk vanzelf opgeheven. Een bij
komstigheid is dat de kleinere larven 
nog meer in lengte achterblijven om
dater enerzijds niet voldoende vlooien 
aanwezig zijn en anderzijds de aanwe
zige vlooien als eerste door de grotere, 
sterkere larven worden geconsumeerd. 
Los hiervan leidt overbevolking, ten
slotte, tot afname van de eetlust (en 
dus groeisnelheid) bij aile larven. Uit 
diverse experimenten heb ik deze vorm 
van 'frustratie' ontdekt. Elke actieve 
larf houdt een bepaalde kritische af
stand aan t.o.v. zijn soortgenoten. Zit
ten de dieren nu te dicht a peen dan kan 
deze afstand onmogelijk gehandhaafd 
blijven. Het gevolg is een soort ketting
reactie die zich over de bodem van het 
bakje verspreidt: een larf die schrikt 
doordat zijn buurman tegen hem op
botst zwemt dan met een schokje tegen 
zijn andere buurman op die vervolgens 
oak weer schrikt . . . etc. 
Ik heb gezien dat een dergelijke ket
tingreactie zich in een overbezet bakje 
steeds weer herhaalde. Gevolg: de 

diertjes raakten van kleur af, verma
gerden en gingen dood. 
Na de metamorfose houd ik i.v.m. 
hygiene en overzichtelijkheid max. 15 
exemplaren per bakje. 

VOEDSEL VOOR 
DE METAMORFOSE 
N ada t de larven uit het eiomhulsel zijn 
gekropen teren ze drie tot vijf dagen op 
de dooierzak, afhankelijk van de soort 
en de temperatuur. Ze liggen vaak wat 
scheef op de kale bodem van het opfok
bakje en de gelige dooierzak is duide
lijk zichtbaar. Als men op de rand van 
het aquariumpje tikt reageren de lar
ven niet. Zodra de dooierzak is opge
teerd kunnen we beginnen met voedsel 
aan te bieden. Salamanderlarven zijn 
carnivoor, het moet dus levend voer 
zijn. Vooral in de eerste fase van de 
ontwikkeling moeten we zorgen voor 
voldoende voer van de juiste afmeting. 
Voedseltekort leidt waarschijnlijk net 
als bij vissen tot een gestoorde ontwik
keling (VAN RAMSHORST, 1977). De 
prooi moet ongeveer even groat zijn als 
het oog van de larve. 
De eerste week voer ik vooral pekel
kreeftjes (Artemia). Ik spoel de 
kreeftjes in een fijne zeef uit opdat er 
geen zout in het water terechtkomt. De 
kreeftjes Ieven in zoet water nog maar 
enkele uren, zodat er a l snel een laagje 
dade pekelkreeftjes op de bodem ligt. 
Om vervuiling van het water te voor
komen moeten we met een klein 
(lucht)slangetje het vuil afhevelen. 
Het is raadzaam om de pekelkreeftjes 
diverse keren per dag in kleine parties 
aan te bieden. Vaak voeg ik een 
scheutje water waarin snijbloemen 
hebben gestaan toe. Dit water bevat 
vaak pantoffeldiertjes of andere kleine 
organism en die door de larven gegeten 
worden. Het is af te raden larven van 
verschillende soorten sa men op te kwe
ken, vanwege verschillen in groeisnel
heid e.d. Afhankelijk van de afmeting 
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van de larven kan na ongeveer een 
week worden overgegaan op grover 
voedsel. Hieronder volgt een beschou
wing van de mij bekende voedseldie
ren. 
Mijn salamanderlarven groeien op op 
een dieet van watervlooien die ik in de 
sloot van g. VAN LEEUWEN ( 1984) be
schrijft een handige methode om onge
wenste schadelijke organismen uit de 
vangst te verwijderen. Ook cyclops of 
eenoogkreeftjes behoren hiertoe. Deze 
kleine roofdiertjes bewegen zich met 
snelle schokjes door het water van het 
bakje. De eveneens aanwezige water
vlooien zijn veel trager en worden dan 
ook altijd eerder geconsumeerd. De' 
overgebleven cyclops groeien snel en 
vormen een reeel gevaar voor de klei
nere larven. Bij mij moesten met name 
de achterblijvers in de groei het ontgel
den. Ik heb nog steeds geen oplossing 
voor dit probleem kunnen vinden om
dat cyclops en watervlooien vrijwel 
altijd samen voorkomen op de vang
plaatsen. Watervlooien hebben een 
gunstige invloed op de kleurvorming. 
Larven van de marmersalamander 
(Triturus marmoratus) die door mij 
werden opgekweekt bleken ( op het 
dieet van watervlooien) na de meta
morfose steeds mooi op kleur; vooral 
de rode streep op de rug was opvallend 
(VAN UCH ELEN 1985). De gevangen 
watervlooien worden in een emmer 
getransporteerd en voorzichtig (d. w .z. 
zoveel mogelijk onder water) uitge
zeefd op gewenste grootte. Droog 
transport of uitzeven met Iucht erbij 
heeft vaak tot gevolg dat de water
vlooien Iucht binnenkrijgen. Dit heeft 
twee nadelen: de watervlooien blijven 
aan het oppervlak drijven zodat ze niet 
door de zich op de bodem bevindende 
larven worden ontdekt, en de vlooien 
die wei worden opgegeten veroorzaken 
'drijfverschijnselen' bij de larven 
(RAAIMAKERS, 1983) Ik heb hierdoor 
wei opengebarsten larven van het wa-

teroppervlak moeten vissen. Meestal 
echter, verdwijnt de Iucht na verloop 
van tijd weer. 
Rode en zwarte muggelarven vormen 
eveneens een uitstekend voedsel. Met 
name rode muggelarven hebben val
gens JAHN ( 1977) een gunstige invloed 
op de kleurontwikkeling van vissen en 
amfibieen door de aanwezige rode 
bloedkleurstof. Rode muggelarven 
kunnen het water nogal snel vervuilen 
terwijl zwarte muggelarven als 
prooidier over het hoofd kunnen wor
den gezien omdat ze zich voornamelijk 
aan het wateroppervlak ophouden. Dit 
laatste euvel kan worden opgelost door 
meermaals per dag te voeren en de 
waterstand in de opfokbakjes laag te 
houden. 

Tubifex is een voedseldier dat ik niet 
zo vertrouw. Ik geef het dan ook 
slechts bij grate uitzondering als mij 
geen andere voedseldiertjes ter be
schikking staan. Volwassen salaman
ders die ik gedurende tangere· tijd met 
tubifex voerde kregen last van verstop
pingsverschijnselen. Bovendien is tubi
fex altijd afkomstig uit verontreinigd 
water. De darminhoud van de wormp
jes kan dus schadelijke stoffen bevat
ten. Daarom bewaar ik tubifex alvo
rens bet te voeren altijd enkele dagen 
onder stromend water. Enchytreeen 
zijn in dat opzicht een beter voer. Als 
wij deze wormpjes zelfkweken hebben 
we de voedingswaarde min of meer 
zelf in de hand. Toch blijft ook bier het 
gevaar van vervetting bestaan, zodat 
we de wormpjes nooit als hoofdvoer 
mogen gebruiken. Grotere wormachti
ge voedseldieren (stukjes worm, rna-
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den, enchytreeen, muggelarven e.a.) 
kunnen voor de larven gevaarlijk zijn: 
stikken in de prooi is niet uitgesloten. 
Kleine fruitvliegemaden zijn geschikt 
als bijvoer. Over maden later meer (zie 
Opfok na de metamorfose). 
Haftelarven en stukjes regenworm 
worden vooral door grotere larven 
goed gegeten. In geval van nood kan 
men ook proberen kleine stukjes rood 
vlees (hart) aan de diertjes te voeren 
vanaf een (bewegend!) pincet. Ik heb 
bier echter geen ervaringen mee. Zoet
watergarnaaltjes (Mysis) en andere 
kleine kreeftachtigen zullen als voed
sel ook goed voldoen. 

VOEDSELNA 
DE METAMORFOSE 
De eerste paar dagen na de metamor
fose eten de larven niet of nauwelijks. 
Hierna staan ons in principe dezelfde 
voedseldieren ter beschikking als voor 
de metamorfose. Zelfs watervlooien, 
gedeponeerd in een ondiep voederdek
seltje met wat water erin (zodat de 
vlooien blijven bewegen), worden ge
geten. Over bet algemeen is er nu een 
voedselvoorkeur voor de wat tragere 
prooien. Hieronder weer een opsom
ming van de voedseldieren. 
Bladluizen, gaasvliegen en spring
staartjes zijn ongeveer bet kleinste 
voer dat we kunnen geven, en daarom 
vooral in eerste instantie geschikt. Ik 
heb de ervaring dat bladluis nooit echt 
goed wordt gegeten. Waarschijnlijk is 
bet gewoon te klein. Ik voer dan ook 
vooral bladluis om de salamanders 
vlak na de metamorfose aan bet eten te 
krijgen. Hierna krijgen de diertjes 
voornamelijk maden van vleesvliegen. 
Deze mad en kweek ik zelf op. tot de 
gewenste grootte m.b.v. kattevoer en 
rauwe lever (zie: VAN UCHELEN, 

1987). Vroegervoerde ik ook wei fruit
vliegemaden, maar daarover kon ik 
nooit in grote hoeveelheden beschik
ken. Tot nog toe vorm~n vliegemaden 

bet ideale opfokvoer: ze zijn altijd zeer 
beweeglijk, blijven lang Ieven, hebben 
een hoge voedingswaarde, en door de 
witte kleur vallen ze als prooi in bet 
oog. Daarbij komt nog dat ik de groot
te van de maden zelf in de hand he b. Ik 
kan immers op elk moment de voede
ring stopperi en de maden in de ijskast 
plaatsen, waar ze gedurende langere 
tijd houdbaar blijven. Fruitvliegema
den (en fruitvliegen) kunnen op een 
miniatuurvoedingsbodempje in bet op
fokbakje zelf gekweekt worden (SHI, 

1986) Op deze wijze staat de larven 
steeds voedsel ter beschikking. Een 
verbeterde methode waarbij de sala
manders niet aan de voedingsbodem 
kunnen blijven plakken, wordt be-· 
schreven door JANSSEN ( 1986). De rna
den die ik voer worden niet verrijkt 
met kalk of vitaminepreparaten. Voor 
zover mij bekend is bij amfibieen ook 
nooit aangetoond dat zo'n toevoeging 
noodzakelijk ZOU zijn (VAN LEEUWEN 

& ZUURMOND, 1982). Het kattevoer 
waarmee ik de maden opkweek is 
waarschijnlijk voldoende uitgebalan
ceerd. Ik heb dan ook nooit gebreks
verschijnselen kunnen constateren. 
Fruitvliegjes (vleugelloos) worden 
minder goed gegeten dan de maden 
zelf. Hetzelfde geldt · overigens voor 
spinnetjes en veel weideplankton. 
Deze prooidieren zijn waarschijnlijk te 
snel voor de larven, die meer op worm
achtige prooidieren lijken te zijn inge
steld, evenals de volwassen salaman
ders. 
Rode en zwarte muggelarven voeren 
we bet beste uit een ondiep voerbakje 
met een plasje erin zodat de prooi blijft 
bewegen. lk gebruik hiervoor kleine 
vishaakdoosjes waarvan ik bet dek
seltje verwijder. Het is verstandig bet 
voedsel steeds op dezelfde plaats( en) 
aan te bieden zodat de salamanders na 
verloop van tijd wennen aan de vaste 
voerplek. 
Tubifex voer ik zelden. Het is zeker 
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niet onmisbaar bij de opfok zoals dat is 
vastgesteld bij de Koreaanse vuur
buikpad (Bombina orienta/is) (SPAR
REBOOM, 19,77; WIJNGAARDS, 1982). 
Tubifex gaat in de voerbakjes vaak al 
snel dood. Er blijft dan een vettige aan
slag in de voerbakjes achter die al snel 
gaat rotten. De nog levende tubifex 
bevindt zich hiertussen. Larven die 
deze wormpjes ophappen krijgen dan 
vaak ook dode, rottende wormpjes bin
nen, met alle gevolgen vandien. Dit is 
waarschijnlijk een verklaring voor de 
soms plotseling optredende sterfte van 
een aantal larven in een bakje. Hier
mee kom ik op bet grote nadeel van bet 
zoveel toegepaste 'voerbakjessy
steem': vermenging van levende en 
dode voedseldieren en ontlasting. Da
gelijks reinigen is dus belangrijk. 
Stukjes regenworm kunnen we voeren 
zodra de larven wat groter zijn. Vaak 
lukt bet deze vanaf bet pincet ·aan te 
bieden zoda t de beschreven voerbak
besmetting niet optreedt. Met weide
plankton heb ik nooit zo'n succes 
gehad. Dit komt denk ik doordat zich 
veel 'snelle' insekten tussen dit voer 
bevinden. De rupsjes ertussen werden 
namelijk steeds wei goed gegeten. 
Een ideaal voedseldier dat helaas 
moeilijk te verzamelen is, zijn naakt
slakken. Men vindt ze soms in grote 
hoeveelheden op een windstille avond 
na een periode met regen. Het is helaas 
nogal bewerkelijk de kleinere slakjes 
te verzamelen. Mijn volwassen sala
manders krijgen tijdens de landfase 
overigens hoofdzakelijk naaktslakken 
als voedsel ( uit een niet bespoten weg
berm). Hierover wil ik in de toekomst 
ook nog een artikeltje schrijven. 
Stukjes vlees (hart) zoals ik dat wei 
aan mijn volwassen exemplaren geef, 
heb ik nooit aan mijn larven gepro
beerd te voeren. Hetzelfde geldt voor 
wasmotrupsen of meelwormen. Ten
slotte wil ik nog een arbeidsextensieve 
methode vermelden om jonge sala-

manders na de metamorfose op te kwe
ken. Het hele voedselprobleem zou 
hiermee voorgoed verholpen kunnen 
worden. In een apart bakje, of in een 
hoekje van de opfokbak wordt om de 
dag een laagje humusrijke bos- of 
bladaarde aangebracht, waarbij we 
dan steeds de eerder gedeponeerde 
aarde verwijderen. De zich hierin be
vindende ongewervelden kruipen uit 
de aarde en zijn als voedseldier be
schikbaar. Ik heb hiermee echter nooit 
succes gehad. De aarde bevatte te wei
nig diertjes of de diertjes waren niet 
van de geschikte grootte. Bovendien 
zitten er bij mij te veel salamanders 
opeen zodat de aarde nooit genoeg 
voedsellevert. 

OPFOKVOOR 
DE METAMORFOSE 
Na de eerste week zijn de kieuwen van 
de larven groter geworden en de voor
pootjes zijn ook zichtbaar. De groei 
komt nu goed op gang. De diertjes zijn 
actiever; watervlooien worden veror
berd met een karakteristiek 'schokje', 
waarbij de larve enigszins naar voren 
wipt. Als men nu op de rand van bet 
bakje tikt schieten de larven met een 
schokje naar voren, hetgeen soms tot 
een 'kettingreactie' leidt (zie Bevol
kingsdichtheid). Ik begin nu met door
luchten. De bellenstroom regel ik ech
ter zo dat bet water niet te veel in 
beroering komt. Op deze wijze worden 
de watervlooien homogeen verspreid. 
Een ander foefje is om een stuk donker 
papier tegen de lichtzijde van het 
opfokbakje te plaatsen zodat de water
vlooien, die zich altijd naar bet Iicht 
toe bewegen, weer overal in gelijke 
hoeveelheden aanwezig zijn. In de 
aquariumwereld noemt men dit: 'in 
het voer staan'. Het doorluchten heeft 
een zichtbaar effect op het gedrag van 
de larven: ze worden beweeglijker. 
Vaak Iaten ze zich met uitgestrekte 
pootjes met de waterstroom meedrij-
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ven. 
N aarmate de larven ouder worden ver
andert ook de kleur. Deze wordt door
gaans, afhankelijk van de soort, don
kerder en minder gelig. Zodra de ach
terpootjes goed doorkomen beginnen 
de larven over de bodem te wandelen. 
Ik voer nu tweemaal op een dag, zodat 
zich bijna continu watervlooien in bet 
aquariumpje bevinden. Elke avond he
vel ik de bodem af met een luchtpomp
slangetje. Hierbij is steeds de nodige 
voorzichtigheid geboden om te voorko
men dat larven worden meegezogen. 
Ik doe de luchtpomp dan uit, zodat de 
larven zich naar de bodem Iaten zak
ken en het vuil bezinkt. Er zijn nu dui
delijk achterblijvers in de groei zicht
baar. Deze exemplaren zijn ook vaak 
bleker van kleur en dunner. Soms ont
breekt een pootje of is de staart aange
vreten. Het beste plaatst men nu lar
ven van gelijke grootte bij elkaar. 
Eventueel kannibalisme en voedsel
concurrentie worden nu voorkomen. 
Echt kannibalisme heb ik overigens 
nooit gezien. 
Bij mij hebben salamanderlarven 
steeds een duidelijke voorkeur voor 
watervlooien. Ik zeef ze uit op (ruim) 
de ooggrootte van de larven. De larven 
besluipen de watervlooien en door 
middel van een felle kaakbeweging 
zuigen ze deze naar binnen. Door bet 
hierbij ontstane waterstroompje wor
den vaak verscheidene vlooien tegelijk 
verorberd. De larven happen nu regel
matig Iucht. Een experiment heeft mij 
bevestigd dat dit luchthappen gekop
peld is aan de temperatuur van bet 
water. Water van hogere temperatuur 
kan minder zuurstof bevatten. Nu is 
bet zo dat salamanderlarven op drie 
manieren in hun zuurstofbehoefte 
kunnen voorzien. Ten eerste via de uit
wendige kieuwen en ten tweede via de 
huid, die in verhouding een relatief 
groot oppervlak heeft. Door huid en 
kieuwen kan gemakkelijk zuurstof uit 

het water worden opgenomen. Naar
mate de watertemperatuur stijgt zul
len de larven meer gebruik gaan rna
ken van de derde mogelijkheid om 
zuurstof op te nemen: via luchthappen. 
Bij een hogere watertemperatuur hap
pen de dieren vaker Iucht aan bet 
wateroppervlak. Hiermee is dan bet 
typische warmweer-verschijnsel ver
klaard waarbij de larven met opge
zwollen buikjes aan bet wateropper
vlak drijven (HOFSTRA, 1986). De 
diertjes zijn te gretig geweest met 
luchthappen en hebben daarbij tevens 
Iucht ingeslikt. Bij een gemiddelde 
watertemperatuur (20°C) en een re
gelmatig voedselaanbod blijven er 
steeds achterblijvers in de groei. Ik heb 
bier tot nog toe nooit een verklaring 
voor kunnen vinden. 
De nu grotere larven eten meer dan 
kleine exemplaren en produceren dus 
meer ontlasting. Het water raakt dus 
eerder vervuild. Afhankelijk van de 
hoeveelheid vuil die zich op de bodem 
verzamelt kan bet nodig zijn meer 
keren per dag af te hevelen. Dode 
exemplaren moeten zo snel mogelijk 
worden verwijderd. Eenmaal liet ik 
een dekruitje in een opfokbakje vallen 
waarbij een larf gewond raakte zonder 
dat ik dat meteen opmerkte. Even later 
zag ik dat de overige larven een grote 
afstand bewaarden t.o.v. dit exem
plaar. Een dergelijk gedrag is eveneens 
bekend bij larven van de gewone pad 
(HEUSSER, 1975). Als men nu de 
gewonde larf in een ander bakje met 
larven overbrengt leidt dit vaak tot 
schrikreacties in de groep. De larven 
stuiven dan uiteen in aile richtingen 
terwijl er ook weer een grote afstand 
wordt aangehouden t.o.v. de gewonde 
soortgenoot. Een dode larf die een hal
ve dag of Ianger in bet bakje blijft lig
gen kan de dood van de hele groep 
veroorzaken. Vooral bij warm weer 
raakt bet dode exemplaar vaak snel 
overdekt met een grijzige schimmel 
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die blijkbaar besmettelijk is. Bij mij 
verspreidde de schimmel zich namelijk 
ook over gezonde larven die hierdoor 
vermagerden en langzaam wegkwijn
den. Hierdoor zijn bij mij verschillen
de bakjes met larven verloren gegaan. 
Anti-schimmelmiddeltjes, waterver
versen en apart zetten van de nog niet 
aangetaste larven mochten dan niet 
baten. 
Na ruim drie weken zien de larven er 
al als echte miniatuursalamandertjes 
uit. De uitwendige kieuwen hebben nu 
ongeveer de maximale grootte bereikt 
terwijl zowel de voor- als de achter
pootjes zich nog steeds ontwikkelen. 
Ook bet kleurpatroon ontwikkelt zich 
verder. Op een Iichte ondergrond Iij
ken de larven bleker te blijven. Nu zijn 
er naast achterblijvers ook echte uit
schieters in lengte. Deze exemplaren 
zijn duidelijk actiever en hebberi altijd 
een goed gevuld buikje. 's Morgens 
voor bet voeren zijn vrijwel aile larven 
overigens opvallend dun, terwijl de lar
ven later op de dag steeds een goed 
gevulde buik hebben. Ik concludeer 
hieruit dan ook dat ze 's nachts niet 
eten. Dit laatste in tegenstelling met 
na de metamorfose, waarbij juist 
's nachts (meer) gegeten wordt. 
Ongeveer een week voor de metamor
fose bereiken de larven hun maximale 
lengte. De groei stopt nu, maar er 
wordt nog wei voedsel opgenomen. 
Vlak voor de metamorfose verandert 
het uiterlijk van de larven: de uitwen
dige kieuwen verschrompelen, de 
staart wordt dunner, de huid korreli
ger en doorgaans wat donkerder. Ook 
het gedrag verandert. De larven bevin
den zich meer aan het wateroppervlak 
en happen vaker Iucht. Dat moet ook 
wei want de zuurstofleverantie via 
kieuwen neemt sterk af. Zodra ik deze 
veranderingen signaleer breng ik de 
larven over in het type opfokbakje dat 
ik tijdens de metamorfose gebruik. 

METAMORFOSE 
De definitieve overstap van water
naar landleven vindt meestal 's nachts 
plaats. Als de waterstand hoog (3-5 
em) werd gehouden en/of de lucht
vochtigheid laag ( dekruit verwijderen) 
bleek bij mij de metamorfose te wor
den uitgesteld. De larven verloren hun 
kieuwen slechts gedeeltelijk en sche
nen te wachten op gunstigere condi
ties: een lag ere wa terstand en een 
hogere luchtvochtigheid. Verdrin
kingsverschijnselen, omdat de larven 
Ianger in bet water blijven heb ik hier
bij overigens nooit waargenomen. 
Continu verlichten (met TL) was bij 
mij niet of nauwelijks van invloed op 
bet al of niet aan land gaan. Veel meer 
factoren spelen een rol. Het zou inte
ressant zijn om de invloed van tempe
ratuur, watersamenstelling, pH e.d. te 
onderzoeken. 
De salamanders kruipen bij bet aan 
land gaan meestal langs de wand van 
bet bakje omhoog. Pas in tweede 
instantie begeven ze zich dan naar de 
vochtige mospollen op bet landgedeel
te. 
De diertjes lijken vlak na bet aan land 
gaan wat kleurpatroon betreft meestal 
nog niet op de ouders. 
De ontwikkelingsduur van ei tot meta
morfose is sterk afhankelijk van de 
soort. Grotere soorten ( Triturus mar
moratus, T. cristatus ) hebben een 
aanzienlijk tangere ontwikkeling, tot 
ca. 3~ maand. T. vulgaris kan daaren
tegen al na 1~ maand metamorfose
ren. Pas in tweede instantie zijn tem
peratuur en voedselaanbod van in
vloed op de ontwikkelingsduur. 

OPFOK NA DE METAMORFOSE 
De eerste paar dagen nemen de dieren 
nog geen voedsel op. Ongeveer een 
week na de metamorfose komt het 
kleurpatroon van de salamanders al 
grotendeels overeen met dat van de 
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ouderdieren, terwijl ze ook eten. Er is 
echter nie ts meer terug te vinden van 
de vraa tzucht die de larven in het 
water kenmerkte. Hetzelfde geldt 
trouwens voor de activiteit van de 
die rtjes; ze bewegen nu maar weinig 
en lijken lusteloos. Het zijn typische 
nachtdieren geworden. 
Men voert ze daarom ook het beste in 
de namiddag of avond. Mijn dieren 
e ten overdag ook goed , mogelijk om
dat de bakjes op een vrij schemerige 
plaats s taan. 
De prooi wordt op ka rakteristieke wij
ze naar binnen gewerkt, na korte tijd 
te zijn gefixeerd (VAN UCHELEN, 
1985). Hierbij hebben de diertjes een 
stimu1erende invloed op elkaar: zien 
eten doet eten. Hetzelfde is bekend bij 
de Japa nse vuurbuiksa1amander (Cy
nops pyrrhogaster ) (VAN LEEUWEN, 

1984). 
1-iet is af te raden om verschillende 
soorten watersalama nders in hetzelfde 
ba kje op te kweken. Als men de 
d iertjes gescheiden opfokt kan beter 
rekening worden gehouden met ver
schillen in voedselvoorkeur, gedrag 
e. a . Twee voorbeelden: jonge marmer-

salamanders (T. marmoratus) bleken 
bij mij vee! sne lle re eters dan jonge 
Spaanse watersa la manders (T. bos
cai) van gelijke grootte. De tragere 
Spaanse watersa la ma nders kregen bij 
marmersalamandertjes de kans niet 
voldoende voedsel tot zich te nemen 
zoda t ze la ngzaam vermagerden. 
Marmersalamandertjes, a ls tweede 
voorbeeld, zullen zich in een wat groe
ner ingericht kweekbakje beter op hun 
gemak voelen da n de overige (bruin 
gekleurde) Trit urus-soorten. 
Het lijkt mij overigens onwaa rschijn
lijk dat de kleur van de ondergrond van 
invloed is op de kleurvorming bij de 
)arven (VAN LEEUWEN, 1984). Deze 
kleurvorming is wei met zekerheid te 
be"Invloeden door het toedienen van 
een caroteenpreparaat aa n het voedsel 
(SHI, 1986) . Watervlooien en mugge
la rven a ls voedseldier hebben denk ik 
op tangere termijn wa a rschijnlijk het
zelfde effect. 
Bij de opkweek van de die ren is hygie
ne van het grootste belang. Yerdron
ken voedseldie ren (maden, fruitvlie
gen, bladluis e.d.) moeten zo snel 
mogelijk uit het watergedeelte worden 
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verwijderd. De voerbakjes spoelt men 
dagelijks schoon. 
Ik controleer de hygiene in de bakjes 
dagelijks door het dekruitje even op te 
lichten en te ruiken. Ervaring heeft mij 
geleerd dat bij de geringste rottings
lucht het gehele bakje moet worden 
verschoond. Bij bet verschonen ga ik 
als volgt te werk: allereerst worden de 
salamanders verwijderd, waarna de 
mospollen worden vervangen door 
nieuwe of uitgespoeld onder de kraan, 
vervolgens spoel ik het hele bakje 
schoon, dan een vers waterlaagje erin, 
waarna de larven weer worden terug
geplaatst. Deze hele procedure neemt 
niet meer dan enkele minuten in be
slag. 
Als de salamanders na enkele maan
den ongeveer een em zijn gegroeid 
hebben we het meest kritieke op
kweekstadium achter de rug. De eet
lust is toegenomen en de diertjes lijken 
te zijn aangepast aan het landleven. 
Stukjes worm en kleine naaktslakken 
accepteren ze nu als grover voedsel 
zodat de kleine, arbeidsintensieve 
voerbakjes minder hoeven te worden 
gebruikt. 

Hygiene in de bakjes blijft belangrijk. 
Een dode salamander kan de dood van 
de hele groep veroorzaken als hij niet 
snel genoeg wordt verwijderd. 
Het is soms mogelijk de dieren nu weer 
in het water te krijgen door de water
stand geleidelijk te verhogen. Ik ben 
hier overigens slechts eenmaal in ge
slaagd. Steeds weigerden bepaalde 
exemplaren zich aan te passen en kro
pen langs de glaswand omhoog. Het is 
mij niet bekend welke factoren een rol 
spelen bij de overgang naar het water 
van nog niet volwassen salamanders. 
In de toekomst wil ik hier dan ook 
zeker nog wat mee experimenteren. 
In de eerste winter houden we de groei 
op gang door te b1ijven belichten en de 
temperatuur op 15-20"C te houden. Ik 
plaats mijn dieren nu over in een 'echt' 
terrarium dat ik inricht met mos, turf, 
vochtig zand en stukjes boomschors. 
Ficus pumila en klimop voldoen als 
beplanting goed (VAN MEEUWEN & 
LILGE, 1979; MENZEL, 1968; SHI, 

1986). Meer en minder vochtige plaat
sen maken het voor de salamanders 
mogelijk zelf hun keuze te bepalen. De 
overzichtelijkheid blijft be1angrijk 
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i.v.m. hygiene en het voeren, dus niet te 
veel schuilplaatsen maken. 
Bij goede verzorging en ruim voldoen
de voedsel kunnen de dieren in het 
tweede voorjaar geslachtsrijp zijn. Wil 
men echter met deze nakweek verder 
kweken dan is het noodzakelijk de 
voorafgaande winter de nodige maat
regelen te treffen (zie Ouderdieren). 
In dit verband heb ik gunstige ervarin
gen met een aquatiele overwintering. 
In de late herfst kropen de salaman
ders bij mij vaak zelf het water· in, 
waarna ik ze koud en donker wegzette. 
N a geringe voedering in de winter ver
toonden de salamanders begin maart 
een eenvoudig bruiloftskleed (d. w .z. 
niet zo uitbundig als echt volgroeide 
exemplaren). Na overplaatsing in een 
goed beplant aquarium op kamertem
peratuur kwamen de dieren dan tot 
voortplanting. 

NAWOORD 
Mijn methode blijkt bijzonder succes
vol te zijn en vraagt relatiefweinig tijd, 
werk en ruimte, hoewel mijn uitvoeri
ge uiteenzetting het tegenovergestelde 
zou kunnen suggereren. Bij de op
kweek lijd ik weinig verliezen. Zo ben 
ik er in 1986 in geslaagd van 45 uit het 
ei gekropen marmersalamanders er 43 
op te kweken tot het halfwas stadium. 
In de loop der jaren heb ik steeds weer 
geexperimenteerd met allerlei op
kweekfoefjes zoals ik die zelf uitdacht 
of in Lacerta las. Het lijkt mij dat elke 
op ervaring gebaseerde opkweekme
thode voor larven van amfibieen suc
cesvol zal blijken. Ik hoop dan ook 
slechts een bijdrage te leveren aan de 
methodes die door anderen worden 
gehanteerd. Ik stel prijs op uw reacties 
en kritiek. 

A METHOD OF REARING NEWTS 
IN THE LARVAL AND POST-LARVAL 
STAGES 
The larvae are kept in small (25 X 15 X 17 X em) 
plastic containers under hygienic circumstances. 

No plants, sand or other materials are added. 
Temperature is kept at approx. 20 degrees. 
Lighting is very dim and the water height is only 
5-6 em. One tank houses a maximum of 20 lar
vae. Several food-organisms are discussed. After 
metamorphosis fly-maggots are the main food. 
Growth and behaviour of the larvae in the diffe
rent stages of development are described. Oxy
gen-contents of the ~ater, temperature, diffe
rences in growth, coloration, hygiene are discus
sed briefly. 
Captive bred animals proved to be sexually 
mature after two winters. 
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Pijlgifkikkers (Dendrobatidae) 
in bet terrarium 

IN LEIDING 
In dit artikel wil ik beschrijven hoe ik 
enkele kikkers van de geslachten Den
drobates en Phyllobates verzorg. Ik 
bespreek enkele soorten die volgens 
mij vrij eenvoudig te verzorgen zijn. 
V oor diegene die Dendrobatidae wil 
gaan houden kan dit artikel hopelijk 
een handleiding zijn. 

TERRARIUM 
Aivorens een aantai soorten te be
schrijven lijkt bet me verstandig om 
eerst iets te vertellen over de inrichting 
van bet terrarium. Zorg ervoor dat bet 
terrarium een rustig plaatsje in de 
buiskamer krijgt. Dus een piaats waar 
de bak wei goed te bekijken is, maar 
waar niet veeilangsgelopen wordt. De 
mateo zijn niet erg beiangrijk. Het is 
wei erg praktiscb ais we aan de voorzij
de in de bak kunnen. Een groot en diep 
watergedeeite is niet belangrijk. Een 
klein waterbakje voldoet meestal uit
stekend. Pijlgifkikkers komen meestai 
op de wat vocbtigere plaatsen voor, 
maar zullen slecbts zelden bet water in 
gaan om te baden. Zorg er in ieder 
geval voor dat de dieren makkelijk bet 
water kunnen verlaten. Anders bestaat 
bet gevaar dat ze verdrinken. De acb
terwand kan bet best van kurk ge
maakt worden. Planten kunnen daar 
eenvoudig op bevestigd worden. Met 
druivebout of kienhout kunnen klim
mogelijkbeden gemaakt worden. Een 
klein watervalletje kan zorgen voor 
een vochtig milieu in bet terrarium. 
Veel ventilatie is voor de kikkers niet 
noodzakelijk. De ventilatie is eigenlijk 
aileen nodig om ervoor te zorgen dat 

de voorruit niet constant beslagen is. 
Als verlichting kunnen we een TL-buis 
gebruiken. Ligt deze buis op bet dek
glas dan zal daardoor de temperatuur 
een paar graden boven kamertempera
tuur stijgen. De temperatuur mag 
's nachts rustig een paar graden zak
ken. Aan de beplanting moet de nodige 
zorg besteed worden. Zet niet te veel 
klimpianten in bet terrarium. Ze moe
ten regeimatig gesnoeid worden, en 
dat verstoort de rust van de kikkertjes 
onnodig. Als bodembeplanting voldoet 
bet javavarentje uitstekend. Tegen de 
achterwand en op bet druivehout kun
nen enige ldeine soorten bromelia's 
bevestigd worden. Het beste is om de 
bromelia' s uit de potjes te hal en. Met 
een stukje zwarte panty (dat valt.niet 
zo op) kunnen we de kiuitjes inpakken. 
Op die manier hebben we geen lelijke 
potten in bet terrarium en kunnen de 
kluiten regelmatig opdrogen. Denker 
wei aan dat bromelia's veeilicbt nodig 
hebben om goed te kunnen groeien. 
Zijn we uiteindelijk tevreden over de 
inrichting van bet terrarium en is bet 
technische deei in orde, dan kunnen we 
de bak gaan bevolken. 

TAXONOMIE 
V oor de beginner komen enkele soor
ten van de geslachten Dendrobates en. 
Phyllobates in aanmerking. De meest 
kenmerkende verschillen tussen deze 
twee geslachten zijn: Dendrobates 
heeft geen tanden in de mond en de 
eerste vinger is korter dan de tweede; 
Phyllobates heeft wei tanden, en de 
eerste vinger is Ianger dan de tweede. 
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Van het geslacht Dendrobates zijn 
Dendrobates auratus, D. leucomelas 
en D. tricolor de meest eenvoudige 
soorten om te verzorgen. Van het 
geslacht Phy//obates komt Phy//oba
tes vittatus het meest in aanmerking 
om mee te beginnen. 
Van D. leucomelas is de grondkleur 
zwart. Over het lijf !open meestal drie 
gele dwarsbanden. In de dwarsbanden 
komen vaak nog zwarte stippen van 
variabele grootte voor. De verschillen 
tussen mannetjes en vrouwtjes zijn 
over het algemeen slecht te zien. De 
mannetjes zijn iets slanker gebouwd 
dan de vrouwtjes. Echt betrouwbaar is 
dit geslachtsonderscheid zeker niet. 
Reden te meer om wat grotere groepen 
te houden, zodat de kans wat groter is 

dat men over beide geslachten de 
beschikking heeft. De maximale 
grootte van deze soort is 3,5 em. Deze 
afmeting bereiken ze bij een leeftijd 
van anderhalf jaar. 
Ook bij D. auratus is de grondkleur 
zwart. Op het Iijf Iiggen een aantal fel 
groene plekken: Deze zijn vaak in 
Jengterichting gerangschikt, zodat het 
lijkt of er twee onregelmatige Jengte
strepen zijn. 
D. tricolor is bruin of bruinrood. De 
onderzijde is gemarmerd. Aan de zij
kanten van de rug !open twee Iicht
groene lengtestrepen. Soms is in het 
midden van de rug een vage groene 
streep zichtbaar. D. tricolor wordt 2-
2,5 em groot. 
De kleur van P. vittatus is wat moeilij
ker te beschrijven. De grondkleur is 
zwart, maar vaak zijn er verspreid 
lichtere vlekken. De onderzijde is vaak 
gemarmerd. Aan de buitenzijde van de 
rug !open twee helder oranje lengte
strepen. Dit kikkertje wordt ongeveer 
3 em groot. 

VERSPREIDING 
D. leucomelas heeft Venezuela als 
land van herkomst. D. auratus komt 
voor in het grootste gedeelte van Mid
den-Amerika. Deze soort is met succes 
op Hawaii gei'ntroduceerd. D. tricolor 
is het meest gebonden aan water en 
komt aan de rand van kleine water
stroompjes in Ecuador voor. Costa 
Rica is het land van herkomst voor P. 
vittatus. (SILVERSTO NE, 1975 en 
1976) 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 
Eventueel kunnen we verschillende 
soorten in hetzelfde terrarium houden. 
Het is niet verstandig om D. auratus 
en D. leucomelas in dezelfde bak te 
verzorgen; spontane kruisingen tussen 
deze twee soorten behoren niet tot de 
uitzonderingen. Een groepje van drie a 
vier per soort is wei het minimale aan-
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tal. Bijna alle Dendrobatidae zijn na
melijk sociaallevende dieren. Nakwe
ken lukt in groepjes beter dan bij 
paarsgewijs gehouden kikkertjes. In 
groepen stimuleren de dieren elkaar 
tot het afzetten van de eitjes. 
D. leucomelas is wei de sterkste soort. 
In het terrarium laat hij zich haast 
altijd zien. D. auratus is wat schuwer. 
Bij benadering van het terrarium zal 
deze soort vaak wegschieten in de 
begroeiing en pas te voorschijn komen 
als er niet veel beweging meer voor het 
terrarium is. 
P. vittatus is wel de meest gehouden 
soort. Hij is vrij eenvoudig te verzor
gen, maar helaas vrij schuw. Met een 
haast kanarie-achtig fluiten verraadt 
hij meestal zijn aanwezigheid. D. tri
color is de luidruchtigste van de hier 

besproken kikkers. Als hij het naar 
zijn zin heeft, kan hij de hele dag en 
een dee) van de nacht blijven fluiten. 

SLOTOPMERKING EN 
Voor beginners is het ten zeerste a an te 
raden niet met importdieren te starten. 
Deze hebben vaak parasieten bij zich. 
Nakweekdieren hebben meestal geen 
parasieten en hebben daarom een gro
tere overlevingskans. Als gevolg bier
van komen ze makkelijker tot voort
planting. Natuurlijk zijn er nog veel 
meer soorten die in aanmerking ko
men. Het lijkt me verstandig om eerst 
ervaring op te doen met de niet zo 
moeilijke soorten. Eventueel zijn Den
drobatidae te combineren met kleine 
hagedissen, bijvoorbeeld de kleinere 
soorten van het geslacht Anolis. Voor 
dat men tot de aanschaf van de kik
kertjes overgaat is het belangrijk om 
ervoor te zorgen dat men een goede 
fruitvliegenkweek heeft. Zelf voer ik 
mijn dieren al jaren achtereen niets 
anders dan fruitvliegen, wel krijgen de 
kikkertjes regelmatig kalk en vitamine 
verstrekt. De fruitvliegen worden hier
mee bepoederd. 

DENDROBATIDAE IN THE VIVARIUM 
The author gives a description of a vivarium for 
Dendrobatidae. The waterpool in the vivarium 
must be shallow to avoid the danger of drown
ing. A description is given of Dendrobates aura
Ius, D. leucomelas, D. tricolor and P. viltatus. It 
is not recommendable keeping D. auratus and 
D. leucomelas in the same vivarium. These two 
species interbreed. Breeding will go better if the 
anima ls are kept in groups. 
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De mogelijke aanwezigheid van de Moorse 
landschildpad ( Testudo graeca ibera) 
op de Peloponnesos 

LITERATUURGEGEVENS 
Testudo graeca is een van de drie soar
ten landscbildpadden die in Grieken
land voorkomen. De andere twee zijn 
de Griekse landscbildpad (T. herman
ni) en de klokscbildpad ( T. margina
ta) . 
W ERNER ( 1938) geeft als versprei
dingsgebied voor de Moorse lands
cbildpad in Griekenland Macedoni~ 

en Tbracie. WETTSTEIN ( 1953) en 
WATSON (1963) vermelden bet voor
komen van de soort op bet eiland 
Euboea. Hier is ecbter een verwisse
ling met T. marginata niet uitgesloten. 
CHEYLAN ( 1981) geeft aileen bet oo
stelijk dee! van Tbracie als versprei
dingsgebied aan. De aanwezigbeid van 
T. graeca ten westen van dit gebied 
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acht hij niet voldoende gedocumen
teerd. STUBBS et al. ( 1980) von den 20 
km ten noordoosten van de stad Kate
rini bij het meer van Alyki een kleine 
populatie van de Moorse landschild
pad.Dit is tot nu toe de meest zuidelij
ke populatie in Griekenland. Tevens 
vonden ze deze soort in het gebied 
waar het volgens CHEYLAN ( 1981) 
twijfelachtig is of hij er voorkomt. Ook 
stelden ze vast dat in populaties, waar
in ook T. hermanni voorkomt, het aan
deel van T. graeca naar het oosten toe
neemt. De aanwezigheid van de soort 
ten westen van de lijn Katerini-Idome
ni is onzeker. 
Het is echter niet onmogelijk dat er 
Moorse Jandschildpadden voorkomen 
tot aan de Adriatische kust. HOOG

MOED (pers. med.) vertelde mij dat hij 
enkele exemplarerr bij Igoumenitsa 
heeft aangetroffen. 
CLARK ( 1963 en 1967) meldt de aan
wezigheid van T. graeca op de eilan
den Spetsai en Poros bij de oostkust 
van de Peloponnesos. Hij merkt op dat 
de dieren ook kenmerken van T. mar
ginata vertonen. Daar de dieren een 
gele vlek op de carapaxplaten en een 

donkere driehoekige vlek op de plast
ronplaten hadden, betreft het hier met 
zekerheid exemplaren van T. margi
nata. 
Deze foute soortsdeterminatie komt 
men in de literatuur regelmatig tegen. 
Hoewel oude vrouwelijke exemplaren 
van T. marginata, als ze geheel zwart 
zijn geworden, sterk op T.g.ibera kun
nen lijken, onderscheidt de klokschild
pad zich altijd van de Moorse door de 
driehoekige vlekken op het plastron. 
Deze vlekken zijn in Europa uniek 
voor T. marginata. 
In de literatuur zijn geen meldingen 
over het voorkomen van T.g.ibera op 
de Peloponnesos te vinden. Volgens 
BRINKERINK (pers. med.) zou er aan 
de westkust van de Peloponnesos bij 
Kai"afas een populatie Ieven. 

EIGEN WAARNEMING 
In 1976 vond ik bij Olympia, 20 km ten 
noordoosten van Kai"afas, een vrouwe
lijk exemplaar van T.graeca ibera. Ze 
was 205 mm lang, 146 mm breed en 
101 mm hoog. Volgens de carapaxrin
gen was ze in 197 6 21 jaar oud. 
In het kader van een door mij uitge-
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voerd onderzoek naar de daar levende 
scbildpadden vond ik bet dier in 1981 
twee keer en in 1983 een keer terug. 
De vindplaatsen lagen minder dan 75 
m uit elkaar. Het dier was in de tussen
liggende periode niet meetbaar ge
groeid. 
In bet onderzoeksgebied van ongeveer 
30 ha werden in de jaren 1975 t/m 
1984 862 scbildpadden gemerkt: 854 
T.h. hermanni, 7 T.marginata, 1 
T.g.ibera. 
Daar bet bier slecbts om een exem
plaar gaat, kan bet een door mensen 
ingevoerd dier zijn. Dit verslepen van 
dieren door mensen gebeurt belaas 
maar al te vaak. Maar samen met de 
mededeling van Brinkerink zou bet 
ook kunnen wijzen op bet bestaan van 
een populatie Moorse landscbildpad
den in bet westelijke deel van de Pelo
ponnesos. Natuurlijk kan ook deze 
populatie eens door de mens zijn inge
voerd, maar dat geldt voor veel scbild
padpopulaties in bet Middellandsezee
gebied. 
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POSSIBLE PRESENCE OF 
TESTUDO GRAECA IBERA ON 
THE PELOPONNESOS, GREECE 
According to litterature investigated T.g.ibera 
does not occur on the Peloponnesos. However 
BRINKERINK notes a population near Kaia
fas. The author also found one female near 
Olympia. Whether this is a natural occurance or 
the result of human activity is unknown. 

Terrariumbouw met geplastificeerd 
spaanplaat 

IN LEIDING 
Voordat ik met de bouw van terraria 
van geplastificeerd spaanplaat startte, 
had. ik al menige bak van glas ge
bouwd. Nadelen van glas zijn: het is 
relatief duur, kwetsbaar en isoleert 
slecbt. Bovendien moet er altijd nog 
een stelling of een tafel gemaakt wor
den om de bak op te zetten. Verder zijn 
mijns inziens de meesten onder ons 
beter in staat met bout om te gaan dan 
met glas. Voordeel van glas is da t 
vocht er geen invloed op heeft. Deze 
eigenschap echter is ook bij de bouw 
van terraria uit geplastificeerd spaan
plaat te realiseren, mits de zaagkanten 
en de gefineerde del en goed waterdicht 

worden afgewerkt. 
Met deze gegevens ben ik gaan werken 
bij de bouw van mijn terraria. Dieter
raria bestaan uit twee delen: het basis
dee!, een onderkast en twee terraria; 
en het bovendeel, twee terraria. 
Voor de afmetingen ben ik uitgegaan 
van mijn persoonlijke voorkeur en de 
behoefte van de te houden dieren, 
daarbij de in de handel gebruikte stan
daardbreedtes van geplastificeerd 
spaanplaat niet uit het oog verliezend. 
In mijn geval, voor het houden van ver
schillende daggekko-soorten, heb ik 
gekozen voor een binnenwerkse maat 
van 50x50x60 em en spaanplaat van 
18 mm dik. 
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De zijkanten va n het terrarium !open 
bij het basisdeel door en dienen zo als 
onderkast. Tussen de zijkanten zitten 
de bodem en de bovenkant bevestigd 
en ook een extra pla nk a ls bergruimte. 
AI deze onderdelen zijn gelijmd met 
montagekit en geschroefd met spaan
plaatschroeven. Tussen de bodem en 
de bovenkant is een tussenschot ge
maakt dat de ruimte in twee afzonder
lijke terraria verdeelt. Ook dit is weer 
geschroefd en gelijmd. In de hoven
ka nt zijn la ngs de achterzijde tien ron
de gaten met een diameter van 34 mm 
gezaagd. Hierin is fijn horregaas aan
gebracht, dat vanaf de onder- en 
bovenka nt is opgesloten door middel 
va n PYC- ringen van 32 mm diameter. 
Deze ringen zijn met siliconenkit in de 
gaten gelijmd, hierdoor zijn tevens de 
zaagka nten a fgewerkt. Men kan na
tuurlijk ook kant en kla re in de handel 
verkrijgba re roosters bevestigen. Yer-

der zijn er in de bovenkant, precies in 
het midden, nog twee ronde gaten met 
een diameter van 85 mm gezaagd. 
Hierin hangen twee spotjes, gemaakt 
uit PYC-pijp, voor verlichting en even
tueel verwarming. De zaagkanten zijn 
hier met lak afgewerkt daar ze, door de 
warmte va n de lampen, toch droog 
blijven. Tegen de voor-onderkant is 
een strook geplastificeerd spaanplaat 
bevestigd waarin ook tien ventila tiega
ten zijn aangebracht, op dezelfde ma
nier a ls in de bovenkant. Op de strook 
is een plastic schuifprofiel bevestigd. 
De achterzijde va n de terraria bestaat 
uit watervast hardboard waarop met 
bisontix kurktegels zijn gelijmd. Yer
der zijn aile gefineerde voorka nten 
afgewerkt met plastic U-profiel. Daar
na is het schuifprofiel aan de hoven
ka nt bevestigd. 
Aile naden zijn aan de binnenka nt met 
siliconenkit zorgvuldig a fgekit. 
De schuifruiten zijn van geslepen glas 
en zijn zo bemeten dat ze uit de profie
len kunnen worden getild. 

BOVENDEEL 
De werkwijze bij de bouw van het 
bovendeel is hetzelfde a ls bij het basis
dee), a ileen !open de zijkanten en de 
achterka nt nu 15 em door, zodat de 
spotjes nog makkelijk te verwijderen 
zijn . De opstijgende warme Iucht uit 
het basisdeel verwarmt de bodem van 
het bovendeel, terwij l ook de fruitvlie
genkweek op deze plaats goede resul
ta ten boekt. 
Op de hoeken van het basisdeel is nog 
een aluminium T-profi el gemaakt dat 
het bovendeel op z' n plaats houdt. 

TERRARIA FROM LAMINATED 
CHIPBOARD 
A description is given of how the author builds 
terraria from la minated chi pboa rd. If made pro
perly watertight on ex posed sides, this material 
is considered as moist resistant as glass. G lass is 
fragile, non isola ting, rather expensive a nd 
a lways needs something to support it. 


