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De Reunion-daggekko (Phelsuma ornata 
inexpectata) in het terrarium 
Nederlandse bewerking: Frits van Leeuwen 

INLEIDING 
Aan de hand van sleehts twee exemplaren 
besehreef MERTENS in 1966 een nieuwe en 
zeer zeldzame phelsuma van het eiland 
Reunion; Phelsuma ornata inexpectata 
hoort bijgevolg tot de pas kort geleden 
bekend geworden Phelsuma-soorten. De 
besehrijving en een zeer expressieve 
tekening van deze soort vindt men in 
MERTENS (1966). MATZ (1975) geeft een 
kJeurenfoto, die eehter niet bijzonder ge
slaagd is te noemen, wellieht is de kwali
teit tijdens het drukproces sterk aehteruit
gegaan. 
De mooiste kleuren verkrijgen de gekko's 
pas wanneer ze aan natuurlijk zonlieht zijn 
blootgesteld. Phelsuma ornata inexpec
tata werd eerst besehreven onder de 
naarn P. vinsoni inexpectata (MERTENS, 

1966) maar deze naarn werd later door de 
zelfde auteur (MERTENS, 1970) tot een 
synoniem gedegradeerd. 

TERRARIUM 
Toen ik jaren geleden een paartje P.o. 
inexpectata verk.reeg had ik tevoren al 
kennis gemaa.kt met de nominaatvorm 
P.o. ornata . 
Daar de ondersoorten weinig in afmeting 
versehillen kon ik inexpectata huisvesten 
in een terrarium van dezelfde afmetingen 
als dat van ornata: 36x46x46 em (lxbxh) . 
Aehterwand en zijwanden waren van hout 
gemaa.kt, alleen de voorkant was voorzien 
van een ruit. De terraria werden samen 

verlieht met een 20 W TL (warmtint). 
Ongewild ontstond een plaatselijke bo
demverwarming (tot 39°C) toen ik het 
terrarium in gebruik nam waar de beide 
andere terraria bovenop stonden. Ik heb 
nooit kunnen eonstateren dat een van de 
dieren deze plaats benutte om zieh op te 
warmen. Daarentegen vond ik de dieren in 
de oehtenduren dikwijls in de buurt van de 
TL,vooral op een klein messing plaatje om 
de TL dat de twee terraria van elk.aar 
seheidde. De temperatuur sehonunelde 
overdag tussen 28 en 31 °C en za.kte 
's naehts tot I8°C. De planten verving ik 
op gezette tijden als ze te groot geworden 
waren. Sansevieria's bevonden zieh nooit 
in deze terraria, hoewel hun hoge , brede 
bladeren door gekko's graag als kJimgele
genheid worden gebruikt . Door de geringe 
hoogte van de terraria was dit eehter niet te 
verwezenlijken. Ik koos planten die niet 
dagelijks besproeid of begoten behoeven 
te worden . 
De 2 em hoge bodemgrond bestond uit fijn 
grind, maar er kunnen OQk andere sub
straten toegepast worden, zoals turf of een 
mengsel van aarde en zand. De meeste 
phelsuma's !open niet graag over de bo
dem en als ze het al doen, !open ze met 
omhooggek.rulde · vingers en tenen. Voor 
inexpectata van grote betekenis, zoals 
later bleek, waren grote stukken kurk
sehors die los tegen de aehterwand ston
den. De dieren gebruikten ze als schuil
plaats. 



Mannetje van 
Phelsuma ornata 
ornata . De donkere 
kleur die dit exem
plaar door het van
gen had aangeno
me n, is op kop en 
staart nog gedeelte
lijk te zien . 
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YO EDSEL 
Naast het gebruikelijke voer voor middel
grote phelsuma's kregen de dieren ook 
honing en vruchtensappen. Bij inexpec
tata kon ik voor het eerst waamemen hoe 
hij zeer intensief aan de jonge bladscheu
ten van een Cryptanthus-soort likte en er 
ook krachtig in beet, misschien om het 
plantesap naar buiten te persen . Jk wil 
hierbij benadrukken dater op dat ogenblik 
in het terrarium niet gesproeid was, zodat 
het waargenomen gedrag niet het oplikken 
van vloeistof geweest kan zijn . 
Van de aangeboden kost werd door de 
dieren weinig versmaad, zelfs op kleine 
vliegjes (2 nun) werd ijverig jacht ge
maakt. AJleen het vrouwtje lustte minde r 
graag meelwormen . 

GEDRAG 
Wat het eerst opvalt aan de Reunion-dag
gekko is het zeer schuwe gedrag . BORNER 

( 1972) en M ERTENS ( 1966) vermeldden di t 
reeds en ik kan he t slechts bevestigen. In 
snelheid overtreft deze daggekko alle 
soorten voor zover ik daarmee bekend 
ben (P.L . Laticauda, P.c. cepediana, P .L. 
Lineata, P .L. chloroscelis, P. mad.agasca
riensis grandis, P .m . notissima, P .o . 
ornata, P . quadriocellata). 
Men kon het terrarium nauwelijks nade ren 
zonder het risiko te !open de dieren te 
verjagen. In zulke gevallen verdwenen ze 

meestal bliksemsnel achter het kurk
schors . Slechts bij uitzondering lieten ze 
zich met op de pincet aangeboden voeder 
uit hun schuilplaats tevoorschijn Iokken. 
Gezien hun schuwe gedrag lukte het me 
nooit een kopulatie waar te nemen, ik kon 
echte r we i enige malen he t baltsgedrag 
bestuderen. Dit gedrag komt in grote 
trekken overeen met de beschrijvingen van 
HAGOORN (1973) en KASTLE ( 1964) bij 
andere Phelsuma-soorten , maar bij het 
'dreigtongelen ' ('Drohzi.ingeln ') wordt 
een zeer uitdrukkelijk, intensie f gedrag 
vertoond, wat door beide auteurs niet 
wordt beschreven. Wanneer het mannetje 
van voren nadert en het vrouwtje niet be
reidwillig is tot paring begint het bekende 
'dreigtongelen'; gelijktijdig word! een der 
voorpoten opgetild en weer neergezet in 
een tempo dat afhankelijk schijnt van de 
afstand tot het mannetje . In de meest ex
treme vorm bevinden zich be ide voorpoten 
tangere tijd in de Iucht, zodat het wij fje 
aileen aan de achterpoten hangt. Dit ge
drag is niet soortspec ifiek , ook bij P. 
mad.agascariensis is het waargenomen. 

KWEEK 
In bijna aile populair-wetenschappelijke 
publicaties word t vermeld, dat phelsuma's 
ma kkelijk te verzorgen en te kweken zijn. 
Naar mijn ervaring geldt dit laatste voor 
P. o. inexpectata niet. Gedurende de 
gehele periode waarin ik de dieren ver
zorgde, werden aileen in de jaren 1978 en 
1979 eieren gelegd. De meeste eieren 
waren niet bevrucht of kwarnen niet uit. In 
1978 werden eieren gelegd op 10 februari, 
25 februari , 4 april, 27 mei en 2 j uli; in 
1979 werden aileen op 10 juli eieren ge
legd. Het laatstgenoemde legsel bestond, 
evenals dat van 27 mei uit twee eieren, de 
andere legsels omvatten slechts een ei. De 
eieren werden aan een terrariumwand, een 
klimtak of een bloempot gekleefd. Het ei 
van 10 februari werd door een der dieren 
opgegeten . Behalve een ei (27 mei) 
waren aile eieren onbevrucht; het kwarn na 
54 dagen uit. 



Legsel in spleet 
tussen bodembak 
en terrariumwand . 
De eieren zijn rond 
en enigszins platge
drukt. 
A = terrariumwand 
B = eieren 
C = bodembak 
D = wauen 
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De redenen voor de slechte resultaten zijn 
mij nog onduidelijk. Het kunnen fouten in 
de verzorging geweest zijn of een te hoge 
leeftijd van de dieren. Ook is het mogelijk 
dat de dieren niet als partners bij elkaar 
pasten. Er zijn vele faktoren die een nega
tieve invloed kunnen hebben op de voort
planting in gevangenschap. Ik probeerde 
van alles: wijzigingen in temperatuur en 
vochtigheid, perioden van vasten, schei
ding van mannetjes en vrouwtjes. Dit had 
echter in de jaren '80, '81 en '82 geen 
succes. Het wijfje leek weliswaareen aan
tal malen drachtig maar het kwarn niet tot 
eierleggen. 

EIEREN 
Meer dari de helft van de eieren was op 
dezelfde plek afgezet. Het ging om een 
smalle spleet ( 13 mrn) tussen de terrarium
wand en de glazen bodembak (zie teke
ning). Bij de twee legsels van twee eieren 
waren ze de ene keer tegen elkaar, de 
andere maal met een tussenruimte van 15 
mrn gelegd. Door de geringe breedte van 
de spleet en de daarrnee gepaard gaande 
moeilijkheid van de eiafzetting, hadden de 
eieren in uitgeharde toestand een zeer 
vlakke vorm. Omdat de eieren niet zonder 
beschadiging uit het terrarium genomen 
konden worden , stopte ik tijdens de incu
batie links en rechts ervan propjes wauen 
in de spleet. De watten werden el.ke dag 
drijfnat gemaakt. 
Het oppervlak van de eischaal is in verge
lijking met dat van P. madagascariensis 
grand is zeer ruw. Interessant is ook het 
vast.kleven van de eieren, hie rover zijn nog 
weinig meldingen gedaan. HOESCH (1982) 
schrijft, dat P. dubia en P. fineata 
Leiogaster hun eieren kunnen vastplakken. 
BORNER ( !972) citeert PETERS en KOCH

ISENBURG die van P. cepediana respec
tievelijk P. madagascariensis kochi het 
vastplakken van eieren aan plantebladeren 
vermelden. 
Het enige jong dat uit het ei kwarn werd 
door een van de volwassen dieren opge
vreten; ondanks mijn voorzorgsmaatrege-

len was het erin geslaagd vanuit de spleet 
in het terrarium te geraken. 

NAWOORD 
Het wijfje leefde vier jaar in gevangen
schap en omdat het reeds volwassen was 
toen ik het kreeg neem ik aan dat ze een 
leeftijd van minstens zes jaar bereikte. Het 
mannetje is thans zeven jaar oud en ver
keert nog steeds in uitstekende vorm. 

PHELSUMA ORNATA INEXPECTATA LN THE 
TERRARJUM 
Phelsuma ornata inexpectata was kept in a wooden 
terrarium (36x46x46 em) lighted by one half of a 
20W fluorescent rube . The bouo m was covered with 
a 2 em layer of fine gravel. A few plants and some 
large pieces of cork bark formed hidingplaces. The 
normal daygecko diet was supplemented with honey 
and fruitjuice. P.o. inexpecrara proves to be a very 
timorous gecko. Copulation could not be observed , 
Mating behavior shows great resemblance wilh other 
species of Phelsuma. However an unresponsive 
female will, besides ' threatlicking ' (' Drohzlingeln'), 
lift one or bolh forefeet wilh a frequency !hat seems to 
depend on !he distance from !he male . Reproduction 
was not very succesful; just one of eight eggs, laid in 
a two years' period , proved to be fert ilized. In 54 
days the egg hatched and !he young was devoured by 
!he adults . No more eggs were laid in 1980- 1982, 
despite several auempts to stimulate mating: 
variation in temperature and humidity, fasting, 
temporary separation. More !han half of !he eggs 
were slicked into a 13 rnrn cleft and therefore rather 
flallened . The female died after four years in cap
tivity , the male still thrives. 
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Huisvesting en verzorging van 
waterschildpadden (5), Heosemys grandis, 
de grate aardschildpad 

GENUS- EN SOORTBESCHRIJVING 
Tot het genus Heosemys behoren behalve 
grandis tevens nog de soorten depressa, 
leytensis, spinosa (gestekelde aardschild
pad) en silvatica. Enkele jaren geleden 
behoorden deze soorten tot het genus 
Geoemyda, waartoe zowel soorten uit de 
Nieuwe als de Oude Wereld gerekend 
werden. McDOWELL (1964) splitste dit 
genus aan de hand van de verschillen in 
schedelbouw op in de genera Rhinoclemys 
(Nieuwe Wereld) en Geoemyda, Heo
semys, Melanochelys (Oude Wereld). 
De kleur van het rugschild (carapax) van 
jonge exemplaren van Heosemys grandis 
(tot circa zes jaar) is bruin gevlarnd, het 
buikschild (plastron) Iicht tot kastanje
bruin met een zwarte stralentekening op 
ieder afzonderlijk schild. De kleur van de 
kop en poten is bruin met een oranje-brui
ne lijntekening. De weke delen zijn creme
kleurig. Het rugpantser van deze jonge 
dieren is vrij afgeplat en bijna net zo breed 
als lang. De achterzijde van het rugpantser 
is gezaagd . Voorts vertoont dit boven
schild een duidelijke Iengtekiel. 
Het rugpantser van oudere dieren (vanaf 
ongeveer zes jaar) kan varieren van 
don.kergrijs tot lichtbruin (bij zeer oude 
exemplaren), terwijl het buikschild geel
bruin van kleur is met een overheersende 
don.kerbruine of zwarte stralentekening, 
die bij zeer oude exemplaren geheel kan 
ontbreken. De kleur van de kop en poten is 
grijs of lichtbruin, a! of niet voorzien van 
oranje vlekjes en streepjes, terwijl de weke 
delen eveneens grijs of lichtbruin zijn ge
kleurd. 
Het ovale rugpantser van oudere exempla
ren is bol- of dakvormig met een duidelijke 
lengtek.iel. De achterzijde van het rug
schild is vrij diep ingezaagd. 

Het geslachtsonderscheid is als volgt: de 
vrouwtjes hebben een korte staart en een 
vlak of bol buikschild, de mannetjes een 
lange staart en een duidelijk hoi buik
schild . 
Heosemys grandis bereikt gewoonlijk een 
carapaxlengte van 38,5 centimeter. Ooit is 
een exemplaar aangetroffen met een rug
schildlengte van 43,5 centimeter (SMITH, 

1931 ). Hierbij dient opgemerkt te worden, 
dat de totale lengte van de schildpad 
(d. w .z . inclusief kop en staart) veel groter 
is. In de schildpaddenwereld houdt men 
echter als standaardmaat van het dier de 
lengte van het rugschild aan. 
Het gewicht van een volwassen grandis 
zou volgens NUTAPHAND (1979) kunnen 
oplopen tot 12 kg. 
Een sterk op Heosemys grandis gelijkende 
soort is Cyclemys dentata ,de Maleise 
doomschildpad. Deze schildpad bereikt 
echter slechts een Jengte van 23 centimeter 
bij een gewicht van I ,5 kg (NATUPHAND, 

1979). Deze soort is verder te herkennen 
aan het lager gewelfde rugpantser met een 
Jengtekiel en de effenbruine kleur van de 
kop, hals en poten. Voorts is het rug
pantser (rood)-bruin van kleur, terwijl de 
achterzijde van het rugschild bij jonge 
exemplaren dieper is ingezaagd, wat daar
entegen bij oudere exemplaren bijna ge
heel kan verdwijnen. 

GEOGRAFISCHE VERSPREIDlNG 
Heosemys grandis komt voor in Birma 
(ten zuiden van de plaats Pegu), Thailand 
(behalve in het oosten), Carnbodja en Ma
leisie (met de provincie Wellsley als de 
meest zuidelijke grens van zijn versprei
dingsgebied). 



Verspreidingsgebied 
(gestippeld) van 
Heosemys grandis. 

Heosemys grandis. 

LEVENSWlJZE 
Heosemys grandis leeft in rivieren, meren 
en moerassen. Hij voedt zich hoofdzake
lijk met plantaardig voedsel (waterplan
ten, afgevallen vruchten) . Jonge dieren 
verblijven meer in het water dan oudere 
exemplaren , die regelmatig en dan lang
dung op hetland vertoeven. De soort staat 
bekend als een goede zwemmer. Over de 
voortplanting in de natuur is, voor zover 
wij weten, niets bekend . 

VERZORGING IN GEV ANGENSCHAP 
Zoals hiervoor beschreven kan deze 
schildpad behoorlijk groot worden , zodat 
bij de aanschaf van jonge (dus kleine) die
ren hiennee rekening moet worden gehou
den . lndien we uitgaan van bijvoorbeeld 
een jonge grandis van zes centimeter dan 
lijks ons een bak met een afmeting van 
80x40x40 em toereikend voor een drietal 
exemplaren . Het landgedeelte bij een der
gelijke bak kan bestaan uit een zwevend 
gedeelte van glas met een afmeting van 
20x40cm (zie NETTEN & ZUURMOND, 1983 
ook voor de hi em a vennelde as pecten van 
de acconunodatie) . 
U moet wei bedenken , dat deze schildpad 
in zijn eerste levensjaren vrij snel groeit. 
Na verloop van ongeveer zes jaar heeft het 
dier een lengte bereikt van 20 centimeter 
en na lien jaar een maxirnale lengte, al
thans in gevangenschap bij ons, van 32 
centimeter bij een gewicht van zes kg 
(gemeten en gewogen bij een vrouwelijk 
exemplaar, de mannelijke dieren zijn 
aanmerkelijk minder zwaar) . Voor dieren 
met een dergelijk fonnaat is een water
gedeelte van minirnaal 200x I 00x50 em 
noodzakelijk om een drietal exemplaren in 
onder te brengen . Het landgedeelte bij 
deze bak dient in verband met de grootte 
apart aangebouwd te worden. De afmeting 
van dit gedeelte moet rninimaal I OOx I 00 
em zijn, terwijl het moet worden opgevuld 
met een laag zand of grind met een dikte 
van 15 em . 
Dit ruime landgedeelte is noodzakelijk om 
de natuurlijke biotoop van het dier zo 
nauwkeurig mogelijk nate bootsen. Zoals 
al eerder venneld verblijven de volwassen 
exemplaren in de natuur namelijk een 
groot gedeelte van de tijd op hetland . Ons 
is uit ervaring met opgevangen Schild
padden gebleken . dat bij het onvoldoende 
aanwezig zijn van een landgedeelte (waar
door de dieren gedwongen aquatiel Ieven) 
schinunel kan optreden . 
Om het landgedeelte te verwarmen is het 
vereist hierboven een spot van 60 of 75W 
aan te brengen . Het water wordt op tempe-



Heosemys grand is, 
jong exemplaar. 
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ratuur gehouden door een aquariumver
wanner. De temperatuur van het water 
moet tussen de 24 en 28° C Jiggen met een 
nachtelijke afkoeling tot zo'n 20°C. De 
temperatuur boven het Iandgedeelte dient 
aJtijd enkele graden hoger te liggen dan die 
van het water, in dit gevaJ dus ongeveer 
30°C. 
Om het watergedeelte schoon te houden 
wordt gebruik gemaakt van het zogenaam
de biologische bodemfilter. 
In gevangenschap zijn de dieren in hun 
eerste Ievensjaar voomamelijk camivoor, 
daama eigenlijk omnivoor. Als voedsel 
kan onder andere dienen: vlees, vis, regen
wonnen, andijvie, sla, koolsoorten en ver
schillende soorten vruchten (appel, peer, 
banaan). Ook zijn ze verzot op kroos en 
andere waterplanten (wei uit een aquarium 
en beslist niet uit de sloot). 
Heosemys grandis is niet agressief van 
aard. Daarom zijn ze goed samen te hou
den met andere schildpadden. Echter in de 
voortplantingstijd neemt door de parings
drift van de dieren de agressiviteit tussen 
de soortgenoten toe. Echt baltsgedrag heb
ben wij bij deze soort niet waargenomen. 
Dit gedrag blijft beperkt tot het !open voor 
en om het vrouwtje heen. Daama klimt het 
mannetje op het vrouwtje en probeert dan 
over te gaan tot paring. AI naar gelang de 
bereidwilligheid van het vrouwtje en 
agressiviteit van het mannetje (bijten in de 

nek van het vrouwtje) kan het tot heftige 
botsingen komen. Zodanig zelfs, dat het 
water over de rand van de bak klotst en de 
wanden van het aquarium door het geweld 
op hun stevigheid getest worden. Ook 
komt het tot schijnparingen en agressivi
teit tussen vrouwtjes onderling. 
In gevangenschap is het bij onze dieren 
wei tot het leggen van eieren gekomen 
(maximaal twee stuks per keer), maar deze 
eieren bleken steeds onbevrucht te zijn. 
Voor zover ons bekend is het in gevangen
schap nog nooit gelukt de dieren tot voort
planting te brengen. 

WETENSW AARDIGHEDEN 
In Thailand wordt Heosemys grand is naast 
Hieremys annandalii (de tempelschild
pad) door de bevolking uit religieuze over
wegingen gevangen en ondergebracht in 
de zogenaamde Schildpaddentempel in 
Bangkok. De grandis wordt daarom in 
Thailand ook wei de 'rood (oranje)-kop 
tempelschildpad' genoemd (NUTAPHAND, 

1979). In de tempe! worden de dieren 
echter aan hun lot overgelaten en niet ge
voederd, zodat zij van honger omkomen 
(PRITCHARD. 1967). 

NOTES ON HEOSEMYS GRAN DIS 
A description together with its ways of life of Heo
semys grandis, a large turtle from S. E. Asia, are 
given. In captivity this turtle needs a large terrarium 
with a large dry part since the species is semi-ter
restrial. The yoWJg animals are carnivorous while the 
adults are omnivorous. 
Breeding in captivity did not yet succeed. 
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Herpetologische waarnemingen in Costa Rica (II) 
Fluitkikkers (Leptodactylidae) 

DE FLUITKJKKERS 
In Costa Rica zijn vertegenwoordigers van 
deze familie alomtegenwoordig en komen 
soms massaal voor. De kikkers zijn zelden 
opvallend gekleurd, meestal vrij klein en 
zonder bijzondere lichaamsvormen. Zo
doende ontsnappen ze vaak aan onze aan
dacht. Kennelijk ook aan de aandacht van 
de vangers voor de dierenhandel , want ge
'importeerd worden ze maar heel zelden . 
De hier besproken Leptodactylidae vallen 
uiteen in twee groepen . Ten eerste zijn dat 
de vertegenwoordigers van het genus Lep
todactylus: schuimnestbouwende soorten 
met, bij mannelijke exemplaren , doom
achtige uitsteekseltjes op de duim . De 
tweede groep is het genus Eleutherodac
tylus. Bij deze kikkers vindt de ontwikke
ling van de Jarve geheel plaats in het ei . 
Pas na de metamorfose komen de eieren 
uit. 

LEPTODACTYLUS 
Leptodactylus pentadactylus is een grote 
kikkersoort. We vonden exemplaren van 
deze soort, die tot 20 em lang kan worden , 
in een beekje in de stad Go!fito . Na een 
hevige namiddagse regenbui zijn we in de 
avond met de Jantaam op zoek naar kik
kers gegaan bij dit beekje . We hoorden 
toen allerlei kikkergeluiden, waaronder 
een kortaf en donker geblaf. A Is we op dat 
geluid afgaand de kiezelige bedding af
zochten , schenen we af en toe in de ogen 
van een reusachtige kikker, die dan bij de 
minste beweging in paniek wegvluchtte . 
Oat gaf dan ongeveer het effect of iemand 
een stoeptegel over het water scheerde . Na 
zo ' n twintig meter verschool het dier zich 
in een hoi of een oneffenheid in de oever. 
Een keer hebben we zo 'n kikker in een 
plastic zak kunnen Iaten springen. Daarin 
bewoog het dier zich zo wild dat we bang 
waren, dat hij door de zak heen zou sprin-

gen. De kikkers zijn met de hand slecht te 
hanteren. De mannetjes hebben op de 
borst en aan de duimen scherpe hoom
achtige dooms, waarmee ze de menselijke 
huid kunnen doorboren . Daarbij hebben ze 
een sterk huidgif, dat de huid tussen de 
vingers behoorlijk kan irriteren en in 
wondjes pijnlijk is . Deze in Costa Rica 
donker roodbruine kikkers hebben twee 
dikke huidlijsten en een aantal wratjes op 
de flanken. De buik is Iichter van kleur en 
de flanken zijn gelig. 
De dieren leggen eieren in schuirnnesten 
op het water. Oat kunnen behoorlijke 
klonten schuim zijn. TAYLOR (1952) meldt 
een schuimnest van meer dan 4 liter. Deze 
schuimnesten bescherrnen de eieren tegen 
tijdelijke uitdroging . Voor de verdere ont
wik.keling van de larven is het nodig dat de 
dieren in het water terechtkomen (ViNTON , 

1951). De metamorfose vindt ongeveer 
een maand na het te water gaan plaats . 

Leptodactylus melanonotus is heel wat 
minder spectaculair. Ook deze soort heeft 
een hoomig uitsteeksel op de duim, maar 
zo klein dat die ons weinig kwaad doet. 
We vonden een exemplaar roepend vanuit 
een modderslootje in een bananenp!anta
ge, bij Rio Frio, 's nachts zoals gewoon
lijk . De kik.ker dook bij benadering onder 
en groef zich een beetje in de modder in. 
Vanuit dichtbegroeide plassen in Guapiles 
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hoorden we een zelfde geluid, maar we 
konden daar geen kik.kers vangen. TA YLOR 

( 1952) vennoedt , dater niet altijd verband 
bestaat tussen het roepen en de voortplan
tingstijd . 
Deze kik.kersoort is donker olijfbruin met 
enkele zwarte stippen. Volgens de type
beschrijving zijn ze zeJfs zwart met zwarte 
stippen(?) 

ELEUTHERODACTYLUS 
In vrijwel elke biotoop hebben we soms 
grote hoeveelheden kikkertjes van het 
genus Eleutherodactylus gevonden. Het 
zijn meest vrij kleine , bruine of grijze kik
kertjes, die moeilij k te detennineren zijn . 
Dat komt omdat de soorten niet aJtijd even 
duidelijk beschreven zijn . SAVAGE & 

EMERSON ( 1970) komen bij de bestudering 
van de aJgemene soort E. bransfordii tot 
de konklusie, dat een aantal eerder als 
aparte soorten beschreven vonnen kleur-of 
vonn-varieteiten van de genoemde soort 
zijn . Overigens berust detenninatie vaak 
op onduidelijke kenmerken zoals: De 
lengteverhouding tussen lichaarn en po
ten , het verschil in lengte tussen de eerste 
en tweede vinger, het relatieve fonnaat 
van vinger en teenverbredingen en de aan
wezigheid van restjes vlies tussen de 
tenen . 
Binnen het geslacht worden een aantal 
soo rtengroepen genoemd en e r z ij n een 
aantal g nera zoals Hylella, Microbatra-

chylus en Lythodres, die tegenwoordig 
toch tot Eleutherodactylus worden ge
rekend . De voortplanting van deze kik.kers 
is nogal bijzonder. De eieren worden ge
legd op een vochtige ondergrond op een 
plaats met voldoende luchtvochtigheid. 
Uit de eieren ontwikkelen zich geen lar
ven, maar miniatuurkikkertjes. Deze 
wijze van voortplanten heeft grote voor
delen . Er is geen risico voor de Jarven en 
het is mogelijk om tot voortplanting te 
komen zonder de aanwezigheid van open 
water. Steile hellingen en g rote bos
gebieden leveren voor deze kik.kers geen 
voortplantingsproblemen op; Eleuthero
dactylus bransfordii bewoont beide. 
Hoewel de d ieren vanwege hun uiterlijk 
niet tot de aantrekkelijke terrariumdieren 
zouden worden gerekend, is er wei wat 
voor te zeggen om, als de mogelijkheid 
zich voordoet , deze dieren in een terrarium 
te verzorgen. Over het gedrag van deze 
dieren is nog weinig bekend. De grotere 
soorten Ieven vaak verscholen, de kleinere 
z ijn overdag aktief. REUBOLD ( 198 I) be
schri jft de voortplanting in een terrarium 
van een Antilliaanse Eleutherodactylus . 

De al eerder genoemde soort Eleuthero
dactylus bransfordii hebben we gevonden 
bij Tortugue ro , Guapiles , Palmar en Mon
teverde . Meestal zijn de dieren grijsbruin , 
met Iichte rugstreepjes of een zwart mas
kertje. Bij Monteverde vonden we een 
aantal exemplaren die zowat steen rood van 
kleur waren. Het is een bodembewoner, 
die in grote hoeveelheden over de bodem 
hipt. Hij verstopt zich op vochtige 
plaatsen , onder bladeren, stenen en rot
tend hout. Hij is zoals geste ld nauwelijks 
kieskeurig in zijn milieus . 
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Een verwante en ook zeer variabele soort 
is Eleutherodactylus podiciferus. We 
troffen deze soort in het nevelbos van 
Monteverde zeer vee! aan . De dieren 
wa.ren daar gladder van huid dan brans
fordii, meest Iichtbruin met een zwart 
masker en ongeveer 3 em groot. Deze 
soort leeft in vergelijking met bransfordii 
op meer beschaduwde plaatsen. 
Eleutherodactylus melanosticus is een 
boombewonende soort, die we in Monte
verde vonden in de kruin van een omge
waaide boom. Deze kikker is groen, grijs
groen of grijs met zwarte Iichtomrande 
vlekken en ongeveer vier em groot. Op het 
bovenste ooglid vinden we bij deze soort 
drie wratjes. 

Eleutherodactylus crassidigitus vonden 
we niet aileen tussen de bladeren op de 
bodem van het bos bij Monteverde, maar 
ook bij Palmar Norte. Deze soort heeft 
stevige voorpoten en lange achterpoten. 
De dieren zijn bruin, soms met een oorvlek 
of lengtestrepen. Een typisch gedrag van 
deze dieren is, dat ze soms tijdens een 
Sprong urineren, zodat het lijkt of deze 
kik.kertjes een soort straalaandrijving heb
ben. We vonden deze soort met name 
langs stroompjes. 

Een niet te determineren Eleutherodacty
lus vonden we in de koker van een bro
melia in het nevelbos van Monteverde. 
Het dier werd geparasiteerd door een vijf
tal witte bloedzuigers . Dit fraaie kikkertje 
deed op het eerste gezicht aan een Hyla 
denken. Het droeg grote ronde schijven 
aan vinger- en teentoppen. De rug was 
grijsgroen, de buik gee!, net als de poten , 
en de teentjes wa.ren enigszins rood. 

Rondom de stad Golfito, bij de Golfo 
Dulce, vonden we in de grote koker
bromelia' s af en toe kleine kik.kertjes van 
de soort Eleutherodactylus caryophylla
ceus. Deze tot twee centimeter grote kik
kertjes kunnen voor hun Jengte enorme 
sprongen maken. Meestal redden ze zich 
door snel tussen de bladeren van zo'n 
kokerbromelia te verdwijnen. Ze Ieven 
daar in het gezelschap van muggen, slak
ken en grote platte wolfspinnen. 
Eleutherodactylus rugosus is een vrij grote 
soort, tot acht em, met een brede kop en 
een Iilabruine rug. Door de doomtjes op de 
bovenste oogleden Jijkt deze ki.k.ker vaag 
op een hoornkik.ker. We vonden een 
exemplaar van deze soort in Tortuguero, 
zittend op een stammetje. Kennelijk was 
het dier gevlucht voor het water, dat na 
vier dagen hevige regenval bijna een halve 
meter was gestegen. 
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Op de flank van de Volcan Barva vonden 
we een vrij grote niet detennineerbare 
Eleutherodactylus onder een rottende 
boomstam. Het dier had lange achterpoten 
en T -vorrnige vinger- en teentoppen, een 
spitse snuit met grote witomrande ogen en 
een vage ruglijst. De kleur was paarsbruin 
met een gele rugband . Toen we hem ont
dekten deed hij nauwelijks een poging om 
te vluchten (hij bewoog zich sowieso 
nogal onhandig) , maar blies zich op en 
hield zich dood. 

Eleutherodactylus fitzingeri is een 
typische Eleutherodnctylus. Grauwgroen , 
wrattig en met de lichaamsvonn van een 
slanke vuurpad. De onderzijde van de 
beentjes is gelig en de achterzijde van de 
dijen een beetje donker gevlekt. Het is een 
tamelijk algemene soort, die we vooral 
vaak vonden als we gedurende de avond de 
begroeiing van beekjes afzochten. We 
hebben deze soort met zekerheid gedeter-

mineerd in Orosi en Turrialba. 
In de Orosi-vallei vonden we twee fraai 
gekleurde soorten. Op de Hedychium be
groeiing langs een beekje bij Palomo von
den we Eleutherodnctylus cruentus. Deze 
soort is op het eerste gezicht niet erg op
vallend, grijs en een beetje wrattig, maar 
heeft in de liezen een paar felgele zwart 
omrande vlekken. Het is een waarschijn
lijk ' s nachts actieve soort. Een andere 
soort uit die vallei was niet te detenni
neren. Hij werd gevonden onder een droog 
stuk hout in een droog weiland op on
geveer 1200 meter hoogte . Het was een 
uiterst rustig dier, dat geen poging deed 
om te vluchten. De rug van deze soort was 
glad en leigrijs gekleurd, met middenop 
een brede roodbruine Iengteband. In de 
nek en op de lies had het dier di.kke zwarte 
huidlijsten. De kop was zwart gevlekt. Op 
de rug waren er enige donkere tekeningen, 
waaronder een balk tussen de ogen. 
We hebben tijdens ons verblijf in Costa 
Rica waarschijnlijk nog vele andere soor
ten gezien, maar door de vage kenrnerken 
niet kunnen deterrnineren . We zijn daar 
vaak ook maar niet aan begonnen. Er 
komen in Costa Rica nog een aantaJ zeer 
fraaie soorten voor, zoals de zeldzarne £ . 
moro, die geheel groen is met een oranje
rode kop. Andere soorten hebben rode 
beentjes of een rode rugtekening. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA (II) LEfYfODACTYLIDAE 
The most commonly observed frogs in Costa Rica 
belong to this family . Most are rather dull coloured 
and do not have spec ial external features. Lepto
dacry /us pentadacrylus is a giant frog , with thorny 
extrusions on the breast and thumbs and a strong 
skinpoison. ll was observed near Golfito. It is a 
foamnest-builder. L . melanonotus was found in a 
guner near Rio Frio and heard calling in Guapili:s . 
Frogs of the genus Eleutherodacry/us are direct 
breeders , they lay eggs from which small frogs hatch. 
The possibility to breed without open water al lows 
for instance E. bransfordii to live on steep slopes as 
well as in forests. E. bransfordii is given as an 
example for the difficult determinations and the va
riation within the genus . Other species are men
tioned , describing their colour and features. Some of 
the described species could not be determinated. 
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Genezing van een door vliegelarven geparasi
teerde Moorse landschildpad (Testudo graeca) 

INLEIDING 
Er wordt een gevaJ beschreven van aan
tasting van een Testudo graeca door vlie
gelarven. De behandeling gebeurde met 
jodiumtinktuur en genezing volgde . 

LITERA TUU ROVERZICHT 
Het is bekend, dat amfibieen aangetast 
kunnen worden door larven van het 
vliegengeslacht Lucilia (REICHENBACH

KLINKE. 1963: MERTENS , !972). Minder 
bekend is echter dat ook reptielen en in het 
bijzonder schildpadden besmet kunnen 
worden met vliegelarven . 
PETERS ( 1948) geeft een overzicht van 
gevallen bekend uit de Jiteratuur en haalt 
zelf twee gevallen aan van Terrapene 
carolina waarschijnlijk aangetast door 
Sarcophaga-Jarven. RAINEY ( !953) ver
meldt een geval van Terrapene ornata, 
zwaar aangetast door Sarcophaga-larven. 
Tenslotte beschrijft MERTENS ( 1972) vier 
gevallen van uitheemse schildpadden die 
aangetast werden door inheemse vliege
larven. 

VERBLJJF EN BEHANDELING VAN 
HET ZIEKE DIER 
Een stuk verwilderd grasland van 500m2 

en omheind met kippegaas deed dienst als 
buitenterrarium . Hierin verbleven zeven 
Testudo graeca (drie mannetjes en vier 
vrouwtjes) en een vrouwtje Testudo 
hermanni . Het voedsel bestond uit de 
aanwezige begroeiing en er werd soms 
bijgevoerd met sla, kooibladeren, toma
ten, fruit en rijstebrij . Eenmaal werd op
gemerkt dat een vrouweiijke Testudo 
graeca een grote rode wegslak (Arion 
rufus) verorberde . 

Midden juni 1982 vie! het mij op, dat een 
voiwassen vrouwtje Testudo graeca wei
nig bewoog en zich 's nachts of tijdens het 
heetst van de dag niet terugtrok in een 
schuilpiaats. De schildpad at normaai en 
was te oordelen naar gewicht en lengte in 
goede gezondheid (JACKSON, I 980). Bij 
nader onderzoek bleek de linker schouder 
gezwoiien te zijn en aangetast door 
vliegemaden. Ook bevonden er zich 
vliegeeieren op de nek van het dier. De 
eieren werden verwijderd met een pen
seeltje. Daama werd getracht de Iarven 
weg te nemen met een pincet. Dit was 
echter onmogelijk, omdat de schildpad 
kop en poten onder zijn schild terugtrok . 
Toen werd overwogen de maden te doden 
met een I% neguvon-oplossing. Hiervan 
werd afgezien, omdat de dode maden 
waarschijnlijk niet verwijderd zouden 
kunnen worden en aanleiding zouden 
kunnen geven tot emstige verzweringen. 
Tenslotte werd gekozen voor een variant 
op de methode die MERTENS (I 972) toe
paste. Hij verwijderde de parasieten door 
behandeling met alkohol. Ik druppelde 
jodiumtink.tuur (samenstelling: 6,5 g 12; 
3,5 g NaJ ; 90 g ethylalkohol) op de 
gezwo!Ien schouder (opgepast voor de 
ogen van het dier). Op die manier kropen 
de vijf maden vanzeif naar buiten. De 
behandeiing werd gedurende drie weken 
elke dag herhaaid en toen 
gestopt. De schouder bleef echter ge
zwollen. 
In augustus werd een nieuwe infektie door 
vier maden vastgcsteld . De behandeling 
met jodiumtinktuur werd gedurende vier 
weken herhaaid . De schouder bleef echter 
gczwolle n en de schildpad sch en moeite 
te he bben om dit lichaamsdee l te bewegen. 
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Daar gevreesd werd, dat het dier zich zou 
kunnen ingraven voor zijn winterslaap en 
om zeker te zijn dat er zich geen verdere 
verwikkelingen zouden voordoen, werd 
het dier warm gehouden. Op dit ogenblik, 
februari 1983, is de schouder niet meer 
gezwollen en het dier schijnt gezond. 
Tenslotte wil ik nog opmerken dat de 
schildpad gedurende de infekties en de 
behandeling normaal at. 

BESLUIT 
Reptielen kunnen worden aangetast door 
vliegelarven en dit leidt onherroepelijk tot 
de dood indien er geen behandeling volgt. 
In de Iiteratuur worden de vliegenge
slachten Sarcophaga en Lucilia als be
smelters genoemd. In dit geval is het 
waarschijnlijk Lucilia die als parasiet 
fungeerde, omdat Sarcophaga vivipaar 
(levendbarend) is (GRAF. 1968) en ik bij de 
eerste besmetting eieren vond. 
Spijtig genoeg werden eieren noch larven 
bewaard. Rechtstreekse aanleiding tot de 
besmetting zijn wonden en aile zwakke 
de len van de huid o .a. littekens ontstaanna 
de verwijdering van teken (PETERS, 1948) . 

Jodiumtinktuur heeft het voordeel dat 
wonden na het verdampen van de alkohol 
nog geruime tijd ontsmet blijven . Hierbij 
wil ik nog aanstippen , dat ook teken 
verwijderd of gedood kunnen worden door 
bedruppelen met jodiumtinktuur. 

SUMMARY 
A Tesrudo graeca parasiti zed by fly -maggots 
(presumably Sarcophaga) was cured by external 
application of tinc ture of iodine. 
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Enige opmerkingen over het voedsel voor 
onze terrariumdieren 

Gemak dient de mens, een fraai gezegde. 
Jammer dat 'gemak' ook in onze lietheb
berij zoveel wordt toegepast, waardoor de 
klappen bij de dieren vallen . 
Laatst kwarn mij een geval ter ore over een 
kanariepietje, dat van het goedbedoelende 
baasje een gewassen stukje sla kreeg ter 
versnapering . Een kwartier na het eten van 
de sla kreeg het diertje stuipen en over
leed. Later bleek de oorzaak te liggen in 
een waanzinnig hoge concentratie insec
ticiden in de groente. 
Een bevriend aquariumhouder was zich 
bewust van de risico's die landbouwver
giften met zich meebrengt. Alvorens zijn 
Malawicichliden hun andijvie te geven, 
spoelde hij deze drie keer goed uit, ge
volgd door grondig droogschudden. De 
maaltijd kostte hem in enkele uren de helft 
van zijn vissen . .. Een soortgelijk verhaal 
hoorde ik van een andere vriend over zijn 
treksprinkhanen. 
Omdat het zo makkelijk voeren is, weinig 
kost en een goede imitatie is van een groot 
gedeelte van hun menu in de vrije natuur, 
voerde ik enkele jaren hoofdzakelijk on
gepelde garnalen aan mijn moerasschild
padden. Afgelopen jaar stierven meer 
eieren dan voorheen van deze schildpad
den in een vroeg stadium af. Zij be
schimmelden, wat vroeger niet gebeurde. 
Misschien was de weerstand tegen infec
ties verlaagd, of waren de eieren op een 
andere wijze lager van kwaliteit. Zeehon
den hebben emstige problemen, zoals een 
sterk venninderde vruchtbaarheid, door 
hoge concentraties PCB 's (Polychloor 
bifenolen) in hun lichaarn. Deze PCB
verontreiniging krijgen zij binnen door het 
eten van grondbewonende vissen, die het 
weer binnen krijgen door lozingen van 
PCB 's in rivierwater. Gamalen zijn ook 
bodembewoners .. . 

Biologisch dynamisch voedsel is mis
schien de oplossing voor dit soort pro
blemen . Bezwaar van dit soort voedsel is 
de veelal hoge prijs. 
Een ander probleem is misschien IDM (In
stant Drosophila Mengsel/Mixture). Het is 
een poederachtig spul dat met een afge
paste hoeveelheid water een instant voe
dingsbodem voor fruitvliegen Ievert . Op 
universiteiten , waar proeven op gebied 
van erfelijkheidsleer worden gedaan, 
wordt IDM veel toegepast. Ongetwijfeld 
zal de sarnenstelling dusdanig zijn dat in 
recordtUd een nieuwe generatie fruitvlie
gen voor onderzoek beschikbaar is. Tijd is 
geld. lk heb mij Iaten vertellen dater o.a. 
een middel in zit om infectie met mijten 
tegen te gaan. 
Bombina orienta/is is een veel gekweekte 
paddesoort . De pas gemetarnorfoseerde 
jongen worden vaak met fruitvliegen ge
voerd. Een van mijn terrariumvrienden, 
een IDM-enthousiasteling, merkte dat het 
leeuwedeel van zijn babybombina's stui
pen kregen en onverklaarbaar dood
gingen . Een aantal jongen van hetzelfde 
nest,die ik met fruitvliegen voerde die ik 
met een "standaard" voedingsbodem had 
gekweekt gaven nauwelijks problemen. 
De voedingswaarde van een fruitvlieg lijkt 
mij grotendeels athankelijk van wat hij 
zelf eet. lk heb geen flauw idee wat de 
voedingswaarde van IDM is (vitarninen, 
sporenelementen, eiwitten). 
Een van de problemen die bij het kweken 
met reuzenslangen komt kijken is, dat het 
erop lijkt dat na een eerste nest jongen 
boa-wijfjes het verder Iaten afweten. Een 
tweede gezond nest komt zelden voor. 
Waardit aan ligt weet ik niet, maarhet lijkt 
mij voor de hand Jiggend te veronderstel
len dat in de natuur een wijfje verschil
lende keren werpt in haar Ieven, al was het 
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maar om het jaar. Oat dat in het terrarium 
nog niet vaak mogelijk is gebleken , geeft 
te den.ken. Het basisvoedsel voor reuzen
slangen is veelal zelfgekweekte ratten en 
muizen, soms andere knaagdieren. Het 
voedsel voor die knagertjes bestaat dan 
weer uit rattepijp, een uitgebalanceerd 
laboratoriumvoer. Maar dan wei uitgeba
lanceerd voor ratten die vee! te weinig 
Jichaamsbeweging .krijgen in de voor hen 
bedoelde kweekbakken en ook weer ge
richt op productie: snel veel ratten kweken 
voor bijv. psychologische experimenten 
en research voor geneesmiddelen. Oat 
soort ratten heeft een heel andere voe
dingswaarde dan hun verwanten uit het 
vrije veld. Afgezien nog van het feit dat 
een dieet van twee of drie knaagdier
soorten nogal eentonig is. De variatie in 
het menu is nogal beperkt voor reuzen
slangen in gevangenschap. 

EEN BlD(ET) VOOR RANA TEMPORARIA 

NAWOORD 
Het is natuurlijk best wei mogelijk dat 
mijn veronderstellingen volledig onge
grond zijn. Van de gevolgen van vergif
tigingen of vitamine/sporenelementen-te
kort is bij reptielen en amfibieen nog heel 
weinig bekend . Bovendien kunnen de 
problemen die ik aanhaalde wei een heel 
andere oorzaak hebben dan een voort
vloeiende uit het dieet. Maar het blijft de 
moeite waard om af en toe eens na te 
denken over wat je je terrariumdieren 
voorsch9telt. 
SUMMARY 

A few possib le problems in the menu of o ur herptiles 
are discussed . Lack o f variation and/or chemical 
additives as in Instant Drosophila Mi xture may be 
a reason of bad breeding results . Pollution and 
chemical pesticides in vegetables or sea-products 
(PCB ·sin shrimps) can cause death or sterility in ou r 
pets . 
Suggestion is offered to analyse feeding habits when 
health problems arise in the vivarium. 

Sinds kort kan ik zonder in overtreding te zijn, onder het genot van een biertje in mijn 
eigen stoel, het gedrag van de Bruine kikker (RaTUJ temporaria ) bestuderen. 
De tuinvijver, die ik onlangs heb aangelegd, wordt namelijk sinds de laatste hittegolf 
gedurende bewoond door drie exemplaren van voomoemde soort. 
Nu heb ik het geluk op de rand van stad en land te wonen . Voor wie stedelijker woont, is 
er een andere mogelijkheid. De eieren en larven van de drie inheemse kikkersoorten zijn 
niet bescherrnd (zie BID artikel 2, lid I ). 

Door en.kele kikkervisjes in een tuinvijverof ingegraven wasteil te plaatsen, kan men op 
den duur toch genieten van de gezellige aanwezigheid van kikvorsen, zonder van het 
rechte pad geraakt te zijn. 

KLLMAA TGEGEVENS 
Wie meer wil weten van het klimaat in het land van herkomst van zijn dieren kan zich 
behalve tot een atlas, ook wenden tot de openbare bibliotheek. Daar is in de meeste 

· gevallen de serie landendocumentatie van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. In 
deze dunne bruine boekjes is een hoofdstukje over klimaat en plantengroei opgenomen. 
Landen met vee! verschillende klimaatstypen geven wat moeilijkheden, omdat dan niet 
ieder type uitgebreid aan de orde komt. Mogelijk is het dan een oplossing om een kleiner 
buurland op te zoeken met een op de atlas overeenkomstige plantengroei en klimaat. 



J. W . Yerkerk 
Het Laagt 165 

1025 GG 
Amsterdam 

36 

Prepareren van dode dieren met kunstharsen 

IN LEIDING 
Naar aanleiding van de conserverings
methode voor dode (terrarium)dieren, zo
als beschreven door GETREUER ( 1979), 
zou ik wat willen vertellen over de moge
lijkheid deze dieren, gegoten in een kunst
hars, te bewaren . 

VOORBEREIDING 
Het dode dier moet goed (enige dagen) 
gefixeerd worden met alcohol 96%. Dit 
wordt o.a. gedaan om te voorkomen dat 
het dier, eenmaal in het plastic, begint te 
rotten. Fixatie met formaline heeft een 
aantal nadelen. De kleur gaat verloren en 
er blijft water in het dode dier achter. Dit 
water doet een witte wolk in de hars ont
staan, waardoor het dier niet meer te zien 
is. Alcohol houdt de dieren mooi op kleur 
en onttrekt tevens het water aan het dier. 
Na de fixatie moet ook het laatste restje 
water uit het preparaat worden gehaald. 
Dit kan gebeuren, door het dier enige 
dagen in 100% alcohol onder te brengen. 
Een nadeel van alcohol is, dat het de 
polymerisatie van de kunsthars vertraagt. 
Dit is te verhelpen , door het dier na de 
behandeling met alcohol in tetrachloor
koolstof te stoppen, wat de alcohol weer 
aan het preparaat onttrekt. Verdere na
delen zijn, dat de dieren een beetje 
krimpen en hard worden. Voor het dier in 
de alcohol wordt gestopt, moeten de poten 
en de staart dus in de goede houding 
worden gebracht . 
Amfibieen zijn op deze manier niet te 
prepareren , omdat hun huid verkleurt als 
ze met de kunsthars in aanraking komen. 

BENODIGDE MA TERIALEN 
- Polyesterhars type no. 5132 
- Katalysator Juperlox 
- Loslak 

De polyesterhars is een waterheldere op
lossing, die in het donker bewaard moet 
worden, daar hij anders spontaan kan 
uitharden . Aan deze harssoort is een 
versneller toegevoegd. Deze zorgt er 
samen met de katalysator voor, dat de hars 
een vaste vo1m aanneemt. De polyester
hars is, mits goed afgesloten, ongeveerzes 
maanden in de koelkast houdbaar. 
De katalysator is een peroxide; als deze 
met de huid in aanraking komt moet die 
met veel water gespoeld worden. De tijd 
van uitharding is afhankelijk van de hoe
veelheid toegevoegde katalysator, de tem
peratuur en de grootte van het te g ieten 
blok . Als regel voor een norrnaal verlo
pende uitharding geldt: I gram katalysator 
op I 00 gram polyesterhars no. 5132. 
De loslak moet voorkomen, dat de po
lyesterhars aan de mal blijft kleven. Daar
toe worden de wanden van de mal voor
zien van een gelijkmatig aangebrachte 
laag loslak. 

WERKWIJZE 
Eerst moet een mal gemaakt worden; hier
voor kunnen vele materialen gebruikt wor
den. Persoonlijk heb ik de beste resultaten 
bereikt met glas. Het g las kan met plak
band aan elkaar worden bevestigd. De mal 
moet een tot twee em groter worden ge
maakt dan de geplande grootte van het 
polyesterblok, daar er nogal wat k.rimp 
optreedt bij de polymerisatie . De binnen
kant van de mal wordt nu ingesmeerd met 
loslak . Vervolgens wordt er een kleine 
hoeveelheid polyesterh(;lrs aangemaakt om 
de bod em te gieten. Als deze hard is kan er 
een grotere hoeveelheid worden aange
maakt. Het dier wordt op de bodem van 
hars gelegd en hierover wordt de eerste 
laag gegoten. Het is het beste om in 
verschillende lagen te g ieten om te 



37 

voorkomen dat het dier gaat drijven. Als 
het dier eenmaal vast in de hars zit kunnen 
er grotere hoeveelheden hars aangebracht 
worden, net zolang, totdat het dier goed 
onder de hars zit. Het uitgieten van de hars 
moet voorzichtig gebeuren, om te voor
komen dat er luchtbellen in komen. Als er 
eenmaal luchtbellen in de hars zijn ge
komen zijn ze moeilijk te verwijderen. Bij 
grotere preparaten kan het voorkomen, 
dat de hars te heet wordt. Er kunnen dan 
gasbellen in de hars ontstaan; soms kan de 
hars zelfs uit de mal spuiten. De gevolgen 
spreken hier voor zich. Om dit te voor
komen kunnen mallen met koud water 
worden gekoeld. Om de polymerisatie te 
versnellen kan de mal onder een UY lamp 
worden gelegd. Nog sneller gaat het , als 
het preparaat in een stikstofrijk milieu 
wordt gebracht, maar dit is voor de meeste 
mensen niet te realiseren. De totale poly
merisatie, zonder enige extra hulpmidde
len, duurt ongeveer twee tot drie dagen . 
Aile gebruikte stoffen zijn zeer brandbaar, 
dus sigaretten en open vuur zijn uit den 
boze. Ook zijn deze stoffen zeer giftig, er 
moet dus goed geventileerd worden , zodat 
de gassen snel afgevoerd worden . Bij veel
vuldig preparaten gieten zonder goede 
ventilatie kunnen beschadigingen aan 

REDACTION EEL NASCHRIFT 
Over epoxyharsen zijn de laatste jaren feiten aan het 
Iicht gekomen, die ons inziens de volgende waar
schuwing rechtvaardigen. 
Het is gebleken, dat deze stoffen in staat zijn DNA 
aan te tasten . (DNA is de drager van de erfelijke 
eigenschappen in de celkem). Stoffen die dit doen. 
worden mutagene stoffen genoemd. Van mutagene 
stoffen is bekend , dat vele carcinogeen zijn, d.w.z. 
kanker kunnen veroorzaken. De mutagene eigen
schappen van epoxy harsen zijn vastgesteld met de 
z.g. Ames-test, waarl>ij de veranderingen in erfelijke 
eigenschappen van bacterien worden nagegaan . 
Wil iemand deze stoffen gebruiken, dan is het du> 
verstandig om ze als mogelijk gevaarlijk te be
schouwen en de volgende veiligheidsmaatregeleo in 

ademhalingsstelsel en lever optreden. 
Yoorzichtigheid is dus geboden. 
Het gereedschap moet meteen na gebruik 
schoongemaakt worden met aceton of 
methyleenchloride , handen kunnen wor
den gereinigd met vim. Helaas is poly
esterhars niet meer van kleding te ver
wijderen. 
Na uitharding kan het zo ontstane blokje 
gepolijst worden met zeer fijn waterproof 
schuurpapier, waama het gepoetst kan 
worden met b. v. koperpoets. 

CONCLUSIE 
Polyesterhars is een zeer goed prepareer
middel, mits de nodige voorzorgsmaatre
gelen worden getroffen. Na enige oefe
ning kunnen de mooiste preparaten ge
maakt worden. Polyesterhars is o.a te 
koop bij: Frencken Kunstoffen BY, 
Straevenweg I , Postbus 428, 6000 AK 
Weert, tel.: 04950-36870 

SUMMARY 
A method is given for the conservation of small 
reptiles using a synthetic resin. 
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acht te nemen: 
I. Werk goed geventileerd, zo mogelijk buiten. 
2. Draag wegwerp handschoenen. Wanneer hierop 
gemorst wordt, snel uitdoen en weggooien. 
3. Maak de hars aan in wegwerp-potjes. Houdt deze 
potjes zoveel mogelijk gesloten. 
4. Gooi restanten weg. Breng ze zo mogelijk naareen 
chemisch afval depot. 
Ten overvloede zij nog opgemerkt, dat gepolymeri
seerde harsen volkomen veilig zijn. 
Zie ook: 
RINGO. D.L. , E.F. BRENNAN & E.H. 
COTA-ROBLES, 1982. Epo<y resins are muta
genic. Implications for electron microscopists. 
J. Ultrastruct. Res. 80:280-287. 
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Een andere echtgenote vertelt ( 1) 

Ge'inspireerd door de arti.kelen in Lacerta 
van mevrouw Blaauw uit Utrecht ben ook 
i.k in de pen geklommen om mijn erva
ringen met een 'Lacertaan' weer te geven, 
in de hoop dat, nu er twee schapen over de 
dam zijn, er meer zullen volgen. 
Hoewel i.k van jongsafaan een levendige 
belangstelling heb gehad voor de natuur en 
alles wat daarin Ieeft of beweegt, hadden 
reptielen en am.fibieen nu niet direkt mijn 
voorkeur. l.k wist er ook niet veel van, 
zodat het verklaarbaar is dat ik padden 
maar onder kik.kers rangschi.kte (als ik er 
toevallig een tegenkwam). Van een 
schildpad wist ik dat hij doorgaans traag is 
en als huisdier meestal 'Stoffel ' heet en 
daar hield mijn belangstelling dan ook wei 
op. Exotisch ogende reptielen en amfi
bieen, afgebeeld in een lijvige encyclo
pedie, die mijn vader voor zijn kroost had 
aangeschaft in de hoop dat wij deze ook 
zouden lezen, werden door mij aanvaard 
als v66rkomend in verre vreemde Ianden 
in de ovenuiging dat ik deze wei nooit zou 
tegenkomen . En zo leefde i.k rustig en 
tevreden . . . 
In 1978 leerde ik Ed (mijn echtgenoot) 
kennen. Toen hij venelde dat hij lid (en 
secretaris) was van een lande lijke vereni
ging die Lacena heette, was mijn eerste 
reactie 'nooit van gehoord' en, zo gaat dat 
als je elkaar nog maar pas kent , ik bekeek 
hem vanaf dat ogenblik wat scherper. En 
passant venelde hij dat hij 'een paar 
schildpadden' hield in een bak. Gerust
gesteld en vol venrouwen mijnerzijds 
keuvelden wij verder en was het 
onderwerp Lacerta van de baan. Een man 
die 'Stoffeltjes' hield was in mijn ogen niet 
gevaarlijk . .. 
Onze relatie had zich inmiddels verdiept 
en zo kwam het dat i.k op zekere dag maar 
eens met hem mee naar huis moest om 
kennis te maken met zijn ouders en met 'de 

Stoffeltjes '. Groot was mijn ontsteltenis 
toen ik moest constateren dat 'de Stof
feltjes' enge vraatzuchtige bees ten waren, 
die in een groot aquarium rondzwommen 
en mij vanachter de glasruit aankeken 
alsof zij wilden zeggen: 'l.k lust je rauw'. 
Vooral een exemplaar met een, zoals Ed 
toelichtte, slangehals boezemde mij nogal 
vrees in. Ik wilde er nu niet d irect onze 
relatie aan wag en dus sli.kte i.k maar enkele 
malen dapper, keek met een kennersbli.k in 
de bak en met de moed der wanhoop 
produceerde i.k enkele volzinnen waar ik 
geen buil aan kon vallen, met woorden als 
'interessant' en 'uniek' . Dit aquarium 
stand, wegens de forse afmetingen, in de 
garage. Op de kamer van Ed stonden nog 
enige ' bakken en bakjes' met wat land
schildpadden (de echte Stoffeltjes dus) en 
'enge kleine slangen' die hazelworrnen 
bleken te heten en zich reeds een achttal 
jaren in Eds zorgzaamheid mochten ver
heugen. Ook deze beproeving doorstond 
i.k dapper, althans i.k vie! niet direct door 
de mand , en mijn opluchting was groat 
toen mijn schoonmoeder in spe voorstelde 
weer naar de woonkamer te gaan om daar 
iets te drinken. Hiema werd de tuin be
zichtigd, waarin een grote vijver was 
aangelegd die een lust voor het oog was . 
Mijn schoonvader in spe venelde trots dat 
er ook kik.kers in zaten en dat ze zo leuk 
kwaakten. Je zag ze echter niet vaak. Nu , 
dat ging dus wei: op een afstand vond i.k 
kikkers welleuk. De avond verliep in een 
genoeglijke sfeer doch 's avonds thuis in 
mijn eigen waning liet i.k de gebeune
nissen nog eens de revue passeren. Een 
ding was mij intussen wel duidelijk ge
worden: als i.k Ed zou huwen, dan huwden 
de schildpadden mee. lk besloot dit ge
geven rustig te Iaten bezinken en de 
kwestie aan te zien .. . . 
Op een goede dag venelde Ed mij dat er de 
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volgende dag 's avonds een bestuursver
gadering zou worden gehouden van de 
werkgroep Limburg ten huize van de 
familie Ensinck en dat hij het leuk zou 
vinden als ik mee zou gaan . Aldus togen 
wij de volgende dag naar Maastricht, waar 
ik tevens kennis maakte met de andere 
!eden van het werkgroepsbestuur en hun 
echtgenotes. Na de koffie en het uitwis
selen van de laatste nieuwtjes trokken de 
heren zich terug rond de tafel en gingen 
vergaderen . De dames keuvelden verder. 
Mijn aandacht werd echter a! snel ge
trokken door het ' vakjargon ' dat aan tafel 
gesproken werd. U zult het met me eens 
zijn dat het voor een outsider ietwat 
vreemd in de oren k.linkt als iemand zegt: 
Heb jij momenteel larven?' Waarop dan 
geantwoord wordt: 'Nee, jarruner genoeg 
niet, het is allemaal mislukt want ik heb de 
laatste tijd zo'n last van schinunel. .. 'Ook 
de uitroep: 'Lk heb eieren', klonk mij wat 
ongewoon in de oren. Hoe verder de avond 
vorderde hoe drukker er aan de 'bestuurs
tafel' gediscussieerd werd . De dames ver
maakten zich best. Het prachtige terrarium 
dat in de woonkamer van de familie 
Ensinck stond kon mij wei bekoren . Hierin 
bevonden zich in een prachtig planten- en 
waterbestand heel mooie blauwe k.ik.ker
tjes , piepklein en in mijn ogen dus on
schuldig, en nog wat ander ' klein grut'. lk 

BESPREKJNG 

NIAC AARDWORM-ZELFKWEEKSET 
Vorig jaar werd in allerlei tijdschriften, 
waaronder Lacerta, geadverteerd met de 
hier besproken aardworm-zelfkweekset. 
Uiteraard was er in terrariumhouders
kringen vee! belangstelling, want de aard
worrn vormt dikwijls een belangrijke com
ponent in het voedingspakket van amfi
bieen en reptielen in gevangenschap. Het 

· zelf kweken van. aardworrnen is aantrek
kelijk omdat ze niet altijd gemakkelijk 

wist nu dus dat kikkers een andere vorm en 
kleur konden hebben dan de 'groene 
glibberaars' die ik kende. 
De· volgende stap was dat we samen een 
najaa,rslanddag van Lacerta bezochten, 
hetgeen volgens Ed een mooie gelegen
heid was eens wat nader kennis te maken 
met Lacerta als vereniging . Geboeid 
luisterde ik naar de vele interessante le
zingen en diavertoningen en moest ik 
ontdekken dat een kikker niet zomaar een 
kikker is en een hagedis niet zomaar een 
hagedis, maareen uniek wezen met unieke 
eigenschappen . Latijnse namen vloeiden 
moeiteloos van de tongen van de sprekers 
en ook in de pauze werd in de gesprekken 
blijk gegeven van het vakmanschap van de 
diverse hobbyisten. Mijn indruk van 
Lacerta was: een bijzondere en interes
sante vereniging van mensen met dezelfde 
interessesfeer. Het maandblad van Lacerta 
werd vanaf die tijd door mij trouw gelezen 
en ik hielp Ed bij zijn secretariaatswerk als 
dat nodig was. De werkgroeps- en be
stuursvergaderingen bezocht ik met ple
zier, hetgeen ook toe te schrijven was aan 
de prettige sfeer die er onder de bestuurs
en werkgroepsleden in Limburg bestaat. 
In theorie was ik dus a! een beetje 'Lacer
taanse' geworden, alleen de praktijk moest 
ik nog gaan beheersen. Tot nu toe had ik 
daaraan kunnen ontkomen .... 

(wordt vervolgd) 

verk.rijgbaar zijn (koude, droogte), ook is 
het zelf vangen van worrnen niet altijd 
zonder risico, omdat we in Nederland al te 
dikwijls geconfronteerd kunnen worden 
met een op de een of andere wijze vergif
tigde bodem. Bij het zelf kweken heeft 
men bovendien de beschikking over wor
men in allerlei afmetingen. 
Het Nederlands Instituut voor Aardworrn 
Culturen (NIAC) brengt een kweekset van 
de mestpier (Eiseniafoetida) in de handel 
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De kweekset bestond bij mij uit een 
kweek.handleiding , een klein model plas
tic petri-schaaltje met eiercocons en een 
klein zakje 'krachtvoer'. 
De kweekhandleiding (4 pagina's A4) 
geeft beknopte in forma tie over de biologie 
van de mestpier en aanwijzingen over de 
kweek: incubatie van de cocons en de ge
boorte, jeugd en volwassenheid . Men 
heeft de keus om de wormen binnenshuis 
of buiten te kweken. De eicocons kunnen 
volgens de informatie een tot negen eieren 
bevatten, met een gemiddelde van 2 ,7. 
Het aantal cocons dat men bij een kweek
set ontvangt bleek nogal te varieren (9-21) 
bij de verschillende mensen die de kweek
set bestelden, zelf kreeg ik twaalf cocons 
waaruit i.k na enkele weken een twintigtal 
minuscule wormpjes verkreeg. Het 
'krachtvoer' vertoont qua uiterlijk grote 
gelijkenis met Brinta, de heer Drost van 
het NIAC bezwoer mij echter dat het hicr 
een 'uitgebalanceerde gedroogde bacterie
cultuur' betrof. Bij sommige anderen be
vond zich in de kweekset ook nog een 
klein zakje calciumcarbonaat (kalk) om de 
zuurgraad van he t rurfmolmsubstraat op de 
juiste waarde (pH 6a7) te brengen. Mid
delen om de zuurgraad van het substraat te 
bepalen werden echter niet bijgeleverd, 
wei geeft de hand Ieiding als vuistregel2a 3 
eetlepels kal.k per 30 liter turfmolm. 
Mijn eigen ervaringen met het kweken van 
de mestpier zijn niet echt slecht, het duurt 
echter we! allemaal nogal lang (3 maanden 
tot geslachtsrijpheid) en de geproduceerde 

aantallen zijn niet geweldig hoog: op dit 
ogenblik, een jaar nadat i.k de kweek 
startte, heb ik in mijn kweekemmer van 20 
liter welgeteld 173 wormen en dat, terwijl 
i.k het afgelopen jaar hoogstens een twin
tigtal wormen uit deze kweek nam om ze te 
vervoederen. Ook bij anderen zijn de ge
kweekte aantallen niet zo groot als de 
handleiding in het vooruitzicht stelt. Val
gens deze hand Ieiding zou men 6 maanden 
na het begin van de kweek 800-1400 
wormen moeten kunnen verkrijgen in twee 
bakken van 43x35x24 em (inhoud ca. 30 
liter elk); omgerekend naar mijn kweek 
van 20 liter had ik een produktie van 267-
467 stuks mogen verwachten. 
De kweek met Eiseniafoetida binnenshuis 
is goed mogelijk, de wormen kunnen wor
den gevoed met allerhande keukenafval 
(koffiedi.k, theebladeren, groente- en fruit
resten, eierdoppen, enz.), konijnekorrels, 
Brinta e.d .; de verzorging is weinig inten
sief. Bij een kleine kweek is de produktie 
juist voldoende om 'wormloze tijden' te 
overbruggen, wanneer regelmatig wor
men geoogst moeten kunnen worden is het 
noodzakelijk de kweek op een vee I grotere 
schaal op te zetten waardoor hij nogal wat 
ruimte zal innemen. Om een eventuele 
mijtenplaag in de kweek te beteugelen 
kunnen bij de wormen ook pissebedden 
gekweekt worden. 
De prijs van de kweekset is zonder meer 
(te) hoog te noemen: indien hij in redelijke 
overeenstemming zou zijn met de mocite 
en kosten die de leverancier in de pro
duktie van de kweekset investeert dan zou 
ik daaruit de conclusie moeten trekken dat 
de produktie van eicocons bij het NIAC 
bijzonder moeizaam verloopt, want de 
andere componenten van de kweekset 
kunnen slechts een zeer gering deel van de 
kostprijs op hun geweten hebben. Het is 
daarom vee] goedkoper en ook sneller om 
een kweek te starten met mestpiertjes die 
in een hengelsportwinkel in doosjes van 
ca. 20 stuks voor om en nabij twee gulden 
te koop zijn . 
Frits van Leeuwen. 


