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De J apanse vuurbuiksalamander, 
Cynops pyrrhogaster (2) 
Technische a~pekten van het aquarium 

INLEIDING 
In dit tweede arti.kel van de Doelgroep 
Salamanders over de Japanse vuurbui.k
salamander (Cynops pyrrhogaster) zal 
worden ingegaan op de technische aspek
ten van het te gebrui.ken aquarium. 
Zoals al uit de biotoopbeschrijving in het 
eerste arti.kel uit deze reeks (SPARREBOOM, 

1982) vie! te concluderen, stelt deze sa
lamander weinig eisen aan zijn omgeving. 
Gebleken is dat de omstandigheden waar
onder dit dier gehouden wordt zeer ver
schillend zijn, terwijl desondanks over
wegend positieve ervaringen gemeld wor-

den . Om enigszins binnen een kader te 
kunnen blijven, is besloten om de ervarin
gen, opgedaan binnen de doelgroep, als 
uitgangspunt te hanteren bij de beschrij
ving van een geschi.kt aquarium. 

AQUARIUM 
Over het algemeen liggen de afmetingen 
van de door ons gebrui.kte aquaria tussen 
60x30x30 en 80x40x40 em (lxbxh). Zo
wel hoeklijnaquaria als gelijmde, vol
glazen bakken zijn geschi.kt. Gezien het 
toenemende gebruik en de voordelen van 
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zwemmend mannetje. extra aandacht worden besteed. 
Foto: 
F. van Leeuwen. 

83 

Een aquarium kan kant en klaar aange
schaft worden; ook is het mogelijk met 
behulp van de in de handel verkrijg
bare (transparante) siliconenkit zelf aqua
ria te vervaardigen van elk gewenst for
maat. Na het bepalen van de afmetingen 
wordt de juiste glasdikte gekozen. Een 
tabel van glasdik.ten voor aquaria is te vin
den in VAN MEEUWEN (1976). Het glas 
dient goed haaks te worden gesneden om 
een goede aansluiting van de raakvlakken 
te verk.rijgen. Na het op maat snijden 
(of Iaten snijden) worden de snijranden 
'dood' geschuurd met carborundumpapier 
(waterproof schuurpapier) of met een fijne 
slijp- of wetsteen. Bij dit schuren en slij
pen moet steeds water worden gebruikt, 
om te voorkomen dat er grote splinters uit 
het glas worden getrokken. Vervolgens 
wordt het glas schoongemaakt en de ran
den, waarop de siliconenkit komt, worden 
nog extra ontvet met tri of ammonia . 
Het zogenaamde stotend lijmen wordt be
reikt door op de kopse kanten van het glas 
'rupsjes' kit aan te brengen, waartegen dan 
de volgende ruit wordt gezet. De aldus 
gekitte ruiten kunnen met behulp van goed 
kleetband uitstekend op hun plaats worden 
gehouden tijdens het vulcanisatieproces. 
Dit zal, afhankelijk van de omgevings
temperatuur, in acht tot twaalf uur zover 
gevorderd zijn , dat het hanteren van de bak 
mogelijk is. Na circa 24 uur kan het aqua-

rium worden gevuld. De simpelste manier 
om een bak te kjtten is de volgende. Met 
behulp van k.Jeetband wordt het gehele 
aquarium in elkaar gezet. Vervolgens 
wordt met de lijmspuit 'rupsjes' kjt aan de 
binnenzijden, precies in de hoeken van het 
glas, aangebracht. Door met een natte 
vinger langs deze 'rupsjes' te vegen, wordt 
de glaskjt op beide elkaar rakende vlakken 
glas uitgesmeerd. De aldus ontstane lijm
naad behoeft de ruiten niet meer dan op 
ongeveer een em breed te bedekken. 
Siliconenkit is het gemakkelijkst te ver
werken met behulp van een kitpistool. Op
rolbare tubes en patronen (kokers) met een 
schroefmechaniek om de kit uit te druk
ken, werken zeer onhandig. Aangebroken 
patronen kunnen nog geruime tijd (min
stens zes maanden) in een koelkast be
wam-d worden . Bij het werken is het wei 
zaak om aanraking van het glas met kit
vingers te voorkomen, want er ontstaan 
dan zeer moeilijk te verwijderen doffe 
plekken . Overtollige, uit de naden ge
perste siliconenkit kan (na uitharding) met 
een scheermesje worden verwijderd. 
Wanneer men wil voorkomen dat gevoe
derde muggelarven en tubifex in het aqua
rium wegkruipen, kan op de bodem van de 
bak, met een vastgekitte strook glas, een 
ruimte zonder bodembedekking uitge
spaard worden waarin dit voedsel gedepo
neerd wordt. Uiteraard behoeft een der
gelijke geul niet perse direct bij de voorruit 
te beginnen. lndien men dit fraaier vindt, 
kan met behulp van enkele stroken glas 
elders op de bodem een voedselgeul vrij
gelaten worden die aan twee of meer 
zijden door aquariumzand omgeven is . 
Om de salamanders het ontsnappen te be
letten, kunnen langs de bovenkant van het 
aquarium glasstroken van circa zeven em 
breed worden aangebracht. Dieren die 
kans zien langs het glas omhoog te klim
men, zullen door deze stroken worden 
tegengehouden. Vanzelfsprekend wordt 
dit ook bereikt door de bak geheel met een 
glasplaat af te dekken. Het verdient echter 
aanbeveling om het aquarium niet herme-
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tisch af te sluiten . Om dit te berei.ken kan 
tangs de achterzijde een strook (bijvoor
beeld van ge.impregneerd hout) worden 
aangebracht, waarin gaten zijn gemaakt 
(gatenzaag). Deze gaten worden afgedekt 
met horregaas. Door de gaten kunnen, in
dien gewenst, ook eventuele aan- en af
voerslangen van een filter of een pomp 
worden geleid . De resterende open ruimte 
wordt met een glasplaat afgedekt. 
Voor verdere informatie over de bouw van 
volglazen bakken kan worden verwezen 
naar VAN MEEUWEN & LILGE ( 1978). 

LICHT 
Voor de verlichting wordt gebrui.kt ge
maakt van een of twee TL-buizen van bij
voorbeeld 20 W. De kleuren 32 en 33 
(Philips) geven een goede lichtopbrengst, 
waarbij ook de waterplanten goed gedijen. 
Ter voorkoming van teveel warrnte-afgifte 
kunnen de TL-buizen op enige hoogte bo
ven het aquarium worden gehangen. 
Om de lichtinval in het aquarium te bevor
deren en het irriterende tegen het Iicht in 
kijken tegen te gaan, worden de buizen in 
een lichtkap gemonteerd. Wordt de licht
kap direct op het aquarium geplaatst, dan 
verdient het toch aanbeveling om het voor
schakelapparaat vanwege zijn hoge warm
te-afgifte op enige afstand, buiten de licht
kap te plaatsen. Gewone gloeilampen zijn 
door hun hoge warrnte-afgifte en gering ere 
lichtopbrengst minder geschi.kt . 
Het aantal uren dat de verlichting moet 
branden kan het best gerelateerd worden 
aan de daglengte op dat moment in het 
oorspronk.elijke gebied waaruit de sala
mander afkomstig is, hetgeen bij de Japan
se vuurbui.ksalamander vergelijkbaar is 
met de wisseling in daglengte in onze 
streken. Het is mogelijk om in de aqua
riumhandel een kant en klare lichtkap te 
kopen. Bij het zelf bouwen kan echter 
meer met eigen wensen, bijvoorbeeld voor 
wat betreft de groone, rekening worden 
gehouden. Hout is een goed verwerkbaar 
materiaal , waarbij wei gezorgd moet wor
den dat de binnenk.ant van de lichtkap goed 

reflecteert. Dit kan berei.kt worden door 
het hout wit te schilderen, of tegen de 
binnenzijde alum.iniumfolie of een spiegel 
te lijmen. Een bijzonder goede lichtreflec
tie wordt verkregen door de lichtkap ge
heel uit verspiegeld spiegelglas te ver
vaardigen. Met behulp van siliconenk.it 
wordt het geheel in elkaar gelijmd. Zelfs 
de TL- buis kan met siliconenk.it worden 
bevestigd. De juiste werkwijze is terug te 
vinden in het arti.kel van HAGEDOORN 

(1983). 

INRICHTING 
Als bodembedekking kan gebrui.k ge
maakt worden van gewoon aquariumzand. 
De di.kte van de laag moet uiteraard zo
danig zijn dat de planten er goed in kunnen 
wortelen. Verder kan door middel van 
stukken (natuur-)steen en kienhout het ge
heel wat verfraaid en een natuurlijker aan
zien gegeven worden. 
Een achterwand kan het geheel nog com
pleteren. Deze achterwand is zelf te ver
vaardigen door bijvoorbeeld kurkplaatjes 
tegen de achter (buiten)zijde van het aqua
rium te bevestigen. De eerder genoemde 
verfraaiende (natuur-)stenen kunnen ook 
zodanig in het aquarium geplaatst worden, 
dat ze de gehele achterwand bedekken. 
Voorts is het mogelijk om gebrui.k te rna
ken van de in de aquariumhandel aange
boden polystyreen achterwanden. In het 
arti.kel van NIEUWENHUIZEN (1983), wor
den goede tips gegeven om met behulp van 
polyurethaanschuim (PUR) rotspartijen en 
achterwanden te vervaardigen. 
Om het voor de salamanders mogelijk te 
maken op het land te gaan, moeten er wat 
voorzieningen getroffen worden. Een 

, (natuur-)steen kan zodanig in de bak ge
plaatst worden dater een, boven het water
oppervlak uitkomend, oplopend vlak ont
staat. Een tussen de voor- en achterruit 
geklemd stuk kurkschors is ook een mo
gelijkheid . Verder kunnen er met behulp 
van siliconenk.it, in een of meer hoeken 
van de bak, oplopende eilandjes van glas 
aangebracht worden. Deze glaseilandjes 
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zijn te glad voor de dieren om op te klim
men, een hierop geplakt stuk turf of ander 
ruw materiaaJ geeft eehter uitkomst. 
Proefondervindelijk is vastgesteld dat het 
salamanderaquarium gewoon met leiding
water gevuld kan worden. Het in de wat 
oudere aquariumboeken aangeprezen re
genwater is, vanwege de daarin voorko
mende verontreinigende stoffen, rninder 
gesehikt. Het aquarium kan gevuld wor
den tot ea. tien em onder de bovenrand, bij 
de door ons toegepaste aquaria komt dat 
meestal neer op een waterhoogte van 20 a 
30em. 
Bij het kiezen van planten moet men be
den.ken dat salamanders over het algemeen 
in koele bakken worden gehouden. Dit 
legt een beperking op aan de te gebruiken 
soorten planten. De in de aquariumhandel 
te koop aangeboden planten zijn namelijk 
voor een groat dee! uitsluitend gesehikt 
voor verwarmde (tropisehe) aquaria. Bo
vendien zullen de planten, in ieder geval 
een aantal daarvan, gesehikt moeten zijn 
om e ieren op af te zetten. Hiertoe zullen de 
bladeren 'vouwbaar' moeten zijn. De 
reden hiervan is dat de salamanders de 
eieren in dubbelgevouwen bladeren leg
gen. Goed bruikbare planten zijn onder 

meer: waterpest (Elodea canadensis), 
hoomblad (Ceratophyllum demersum), 
Vallisneria spec., Sagittaria spec., en 
Braziliaanse watemavel (Hydrocotyle 
leucocephala). 

TEMPERA TUUR 
Een bepaaJde voorkeurstemperatuur is bij 
Cynops pyrrhogaster moeilijk vast te stel
len. De temperatuur is ondermeer van in
vloed op bet paargedrag, maar binnen de 
Doelgroep is ook wei waargenomen dat de 
dieren ook bij gedurende het jaar eonstante 
temperatuur tot voortplanting kunnen ko
men. Hoewel een winterrust van ongeveer 
drie maanden niet absoluut noodzakelijk 
lijkt te zijn, hebben de meeste !eden 
binnen de Doelgroep de ervaring dat deze 
stimulerend werkt op de voortplanting. 
Bovendien is een winterrust meer in over
eenstemming met de natuurlijke levens
w ijze. De temperatuur van het water wordt 
's winters verlaagd tot een waarde tussen 4 
en 10 °C. Dit kan bereikt worden door de 
dieren in een onverwarmd vertrek te plaat
sen, eventueel tijdelijk in een kleiner bak
je. De waterstand behoeft in zo 'n klein 
bakje niet meer dan tien em te zijn . De 
dieren dienen voor de zekerheid vorstvrij 



Cynops pyrrhogaster, 
wijfje. 
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gehouden te worden. Paargedrag vindt bij 
temperaturen beneden 8°C niet plaats . De 
afzet van eieren is uitsluitend waargeno
men bij temperaturen boven l5°C. Indien 
's zomers de temperatuur van het water 
niet vanzelf boven l5°C zou komen, moet 
eventueel bijverwarmd worden met een 
gloeilamp of een aquarium verwarmingse
lement teneinde de dieren tot eiafzetting te 
stimuleren. Zoals opgaat voor de meeste 
salamanders, mag het aquarium niet voor 
een venster met fel doorvallend zonlicht 
geplaatst worden, omdat de temperatuur in 
het aquarium dante snel kan stijgen. Wei 
blijkt dat de salamanders een ochtend- of 
avondzonnetje bijzonder op prijs stellen. 

ONDERHOUD 
De Japanse vuurbuiksalamander houdt 
van helder water en prefereert derhalve 
een schoon aquarium . Men kan dit op 
grofweg twee manieren bereiken. 
De eerste manier is het benaderen van een 
natuurlijk evenwicht in het aquarium. Een 
laag aquariumzand op de bodem is bij deze 
methode onontbeerlijk. Op het zeer grote 
oppervlak dat de zandkorrels samen vor
men, kan zich dan een bacteriecultuuront
wikkelen met een biologisch reinigende 

werking. Een bak 'loopt' goed wanneerer 
een uitgebalanceerd samenspel bestaat 
tussen aantal dieren , hoeveelheid plan~en 
en juiste dosering Iicht. Het is moeilijk 
hiervoor richtlijnen te geven ; ervaring, 
gezond verstand en regelmatige aandacht 
spelen hier een belangrijke rol. Wanneer 
er een goed natuurlijk evenwicht bestaat, 
is het afhevelen van het grofvuil en gehele 
of gedeeltelijke waterverversing eens in de 
drie, vier maanden voldoende . 
Bij de tweede manier wordt gebruikt ge
maakt van elektrische apparaten waarmee 
het aquarium mechanisch gefilterd wordt. 
Er zullen twee systemen besproken wor
den . Een simpele methode is het aquari
umbinnenfilter dat met een luchtslangetje 
is verbonden met een membraan-lucht
pompje, dat buiten de bak is geplaatst. Het 
filter wordt gevuld met filterwatten, even
tueel aangevuld met aktieve kool. Een 
vee! duurder, maar bijna geruisloos wer
kend systeem, is een centrifugaalpomp, 
('eheimpomp ') , zoals die door verschil
Jende fabri.kanten op de markt wordt ge
bracht. De eigenlijke pomp is geplaatst op 
een filterpot of -bak, die met allerlei mate
rialen gevuld kan worden . Gebruikelijk 
zijn filterwatten met actieve kool, doch 
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keramiekpijpjes komen meer en meer in 
gebruik. Het gaat immers bij biologische 
reiniging vooral om het scheppen van een 
zo groot mogelijk oppervlak, waarop be
paalde bacterien in aanwezigheid van 
zuurstof (de pomp moet dus dag en nacht 
draaien!) zich kunnen vasthechten en hun 
reinigende werking uitoefenen. Het is. 
daarom bij dit systeem niet absoluut nood
zakelijk dat de bodem van het aquarium 
bedekt is met bodemmateriaal, want het 
oppervlak voor de bacterien bevindt zich 
dan in de filterpot. Het geheel is met de 
bijgeleverde aan- en afvoerslangen met het 
aquarium verbonden. Vooral voor de wat 
grotere aquaria met vee! dieren is dit sys
teem aan te bevelen. Zorg ervoor dat de 
afzuigslang is voorzien van een rooster; dit 
voorkomt dat er dieren geheel of gedeelte
lijk in de slang gezogen kunnen worden. 

BEWONERS EN MEDEBEWONERS 
In een aquarium met de afmetingen 
60x30x30 em kunnen gemakkelijk een 
mannetje en twee wijfjes of twee paartjes 
gehouden worden. Dit is tenminste de er
varing van vee! !eden van de Doelgroep. 
Wil men meerexemplaren houden dan kan 
beter een bak met grotere afmetingen wor
den toegepast. Cynops pyrrhogaster wordt 
bij somrnigen nog wei eens gecombineerd 
met andere soorten zonder dat dit tot wer
kelijk grote problemen leidt. Binnen de 
Doelgroep heerst echter de mening dat het 

DEK- EN .SCHUIFRUITEN 

aanbevelenswaard is per bak slechts een 
soort te huisvesten, de bak kan dan geheel 
aangepast worden aan de specifieke eisen 
van de betreffende soort en de bewoners 
kunnen een ongestoord gedrag vertonen, 
wat in vrijwel aiJe gevallen tot betere 
kweekresultaten zalleiden. 

THE JAPANESE COMMON NEWT, CYNOPS 
PYRRHOGASTER (2). 
TECHNICAL ASPECfS OF THE AQUARIUM 
A description of an average aquarium for C. pyr
rhogaster and how to build it is given. The aquarium 
can be lighted with fluorescent tubes, of which the 
choke coil can be placed away from the aquarium. 
The day /night cycle is preferably related to natural 
daylength variations during the year. It is recom
mended to vary the temperature according to natural 
conditions. Several possibilities for the structure of 
the interior of the aquariwn are mentioned, as well as 
different methods to keep the quality of the water in 
good condition. It is recommended not to combine 
different species in one aquariwn. 
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Voor kleine terraria is het soms een probleem om dek- en schuifruiten passend en dicht te 
maken. Ik los dit probleem als volgt op. De te passen dek- of schuifruit wordt ofwel 
ingesmeerd met vet of beplakt met plakband. De ruiten of het profiel waartegen de ruit 
moet rusten wordt ontvet en voorzien van een voldoende dikke 'rups' siliconenkit . Dan 
wordt de losse ruit er ingezet, naar wens aangedrukt en het geheel wordt dan 24 uur met 
rust gelaten. 
Het weer los maken van de losse ruit kan dan wei wat problemen geven maar het lukt 
altijd wei. De overtollige siliconenkit kan dan worden weggesneden en het geheel is 
klaar. De laag siliconenkit werkt meteen als vering. 
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Herpetologische waarnemingen in Costa Rica (IV) 
Glaskikkers (Centrolenidae), Echte Kikkers 
(Ranidae) en Smalbekkikkers (Microhylidae) 

INLEIDING 
Tussen de drie bovengenoemde families 
bestaat geen verband, nog in afstamming, 
noch in levenswijze. De reden dat ze hier 
bij elkaar behandeld worden, is dater over 
ieder afzonderlijk betrek.kelijk weinig te 
vermelden valt. Voor de terrariumpraktijk 
zijn de families niet van erg vee! belang 
omdat ze nauwelijks ge'lmporteerd worden 
en in het terrarium, op een enkele uit
zondering na, weinig aantrek.kelijk zijn. 

GLASKIKKERS 
Waar dat maar mogelijk was hebben we, 
gewapend met een sterke zaklantaarn, na 
zonsondergang de oevers van beekjes, 
plasjes en riviertjes afgezocht op kikkers. 
We hebben op die manier allerlei soorten 
en maten kikkers gevonden maar het meest 
kleine, groene kikkertjes van het genus 
Centrolenella. 
Langs stromende watertjes in Costa Rica is 
een, oorspronkelijk uit Azie afkomstige, 
gemberachtige plant, Hedychium corona
rium, algemeen. Dit is een tot een meter 
hoge plant die lijkt op riet, maar dan met 
zachte brede bladeren en soms witte bloe
men. Met name op deze plant vonden we, 
vaak zeer vele, exemplaren van Centrale
nella soorten. Daarnaast vonden we ze ook 
wei op andere rietachtige planten en strui
ken, langs en boven stromend water, maar 
lang niet zo vaak alsop Hedychium. 
Als we de kikkertjes gevangen hadden, 
deden we pogingen ze te determineren. 
Belangrijke kenmerken voor de determi
natie zijn de aanwezigheid van tandjes op 
het ploegschaarbeen en de kleur van de 
botjes. Het eerste kan aileen vastgesteld 
worden bij dode diertjes, de botjes echter 
zijn bij deze kikkertjes van buiten af te 
zien. Zoals de naam a! zegt, de kikkertjes 
zijn haast doorzichtig. Behalve de botjes 

kunnen, op de buik kijkend, de ingewan
den gezien worden. Nu zitten die inge
wanden meestal ingepakt in een wit buik
vlies, dus echt vee! ziet men niet. Wei kan 
men het hartje zien, maar ook dit is vaak 
verpakt in een wit vliesje; (overigens ook 
een determinatiekenmerk). 
Na het vaststellen van de kleur van de 
botjes, het beste is om naar de onderkaak 
te kijken, moet dan de bevliezing van de 
vingertjes en teentjes worden onderzocht. 
Daar gaat het determineren niet verder, 
want de teenvliesjes bekijken van een bij
na doon:ichtig kikkertje van nog geen twee 
centimeter is ondoenlijk, zolang het dier 
nog leeft. Zodoende hebben we aile kik
kertjes met witte botjes en een wit hart
zakje Centrolenella jleischmanni ge
noemd. In vrijwel aile gevallen zal het 
inderdaad om deze soort gaan. Deze soort 
heeft een groot verspreidingsgebied 
(Mexico tot Colombia) en vaak als extra 
kenmerk een fijne zwarte stippeling over 
de rug. We vonden zulke kikkertjes bij 
Turrialba, Quesada en vooral Montever
de. Bij Monteverde werd er buiten het 
reservaat onderzoek gedaan aan de voort
planting van deze kikkertjes. De onder
zoeker (MARC HAYES) vertelde ons dat de 
kikkertjes tot ongeveer eind november 
eieren leggen. De eieren worden in een 
klontje afgezet op een blad boven een stro
mende beek. Met de laatste regens van het 
regenseizoen spoelen de eieren de stroom 
in. Na de regentijd daalt de waterstand in 
de stroom en er blijven plasjes over, soms 
door een klein straaltje voorzien van vers 
water. In die plasjes ontwikkelen zich de 
larven. Aan de Caraibische kant, bij 
Ciudad Quesada, vonden we kikkertjes in 
amplexus. 
De kikkertjes met groene botjes noemden 
we Centrolenella prosoblepon. Deze 



Hedychium 
coronarium . 

C entrolenel/a 
prosoblepon 
mannetje. Let op 
de uitsteekseltjes 
op de bovenarm. 

determinatie werd meestal wei bevestigd 
door de aanwezigheid van volwassen 
mannetjes, die een heel kenmerkend uit
steeksel op de bovenarm hebben. De rug is 
vaak wit gespik.keld. Deze soort is iets 
groter dan de eerste . We vonden ze bij San 
Vito en Monteverde, aan de Pacifische 
kant van hetland dus . 
De beide soorten werden meestal gevon
den tijdens mist of Iichte regen. Waar ze 
samen voorkomen, geeft C . prosoblepon 
er de voorkeur aan hogerop in de struiken 

en meer boven het stromende water te gaan 
wonen . Overdag hebben we deze kik.ker
tjes niet kunnen vinden. 
Een derde soort vonden we bij San 
Geraldo. We nemen aan dat het C. ilex is, 
maar aangezien ons kik.kertje net J ,5 em 
was en C. ilex een van de reuzen uit dit 
geslacht is, zal die naam wei niet kloppen. 
Deze kik.kertjes zaten vlak boven een tu
multueus stromende rivier. 
Deze dieren zijn een enkele keer wei in het 
terrarium gehouden. Ze wensen , althans 
's nachts , een hoge luchtvochtigheid en 
niet te vee! warmte. Overdag zullen ze 
volgens ons nauwelijks te zien zijn. 

ECHTE KlKKERS 
Soorten van het geslacht Rana kenden we 
van thuis . De vier in Costa Rica voorko
mende soorten verschillen in wezen nau
welijks van onze Rana's. Een bekende 
soort uit Costa Rica is Rana pipiens, de 
luipaardkikker. Deze soort Jeeft ook in het 
noorden van de USA en bereikt in Costa 
Rica de zuidelijke grens van zijn versprei
ding. In Costa Rica vonden we deze kik
kers in twee vormen. 
Als eerste vonden we een vrij grote, 
groene vorm met gouden ruglijsten en de 



Rana pipiens, 
Santa Rosa. 

Rana pipiens. 
Monte de Ia Cruz. 

bekende grote zwarte vlek.ken op de rug. Rana palmipes lijkt op het eerste gezicht 
We vonden zulke kikkers langs beekjes in op de luipaardkikker maar nog meer op 
berggebieden als Monte de Ia Cruz bij San onze grate groene kikker. Hij is ook groen, 
Jose, San Jose de Ia Montana, Monteverde maar wordt naar achter toe meer bruin en 
en de Orosi-vallei. Tussen het gras, aan de minder gevlekt. Deze kik.ker leeft in kleine 
rand van zo'n beekje, zaten ze dan klaar stuk.ken stilstaand en langzaam stromend 
om weg te springen. Net als onze groene water , zoals afvoergoten en drinkpoeltjes. 
kik.ker verdwenen ze dan in het water om Het is een soort die beneden de I 000 meter 
even later weer tussen wat overhellende 
planten op te duiken. Een tweede, geheel 
bruine, vonn, met gouden ruglijsten en 
zwarte vlek.ken op de rug vonden we Ius
sen het droge gras op een kampeerplaats in 
het park Santa Rosa . Een totaal ander 
biotoop. 

blijft en in vochtige gebieden woont. We 
vonden hem in Arenal en Pto.Viejo. 
Rana vibicaria is een hooggebergtesoort. 
We vonden hem op de Volcan Poas, op 
2700 m hoogte. In Monteverde komt hij 
vanaf 1600 m voor. Deze soort is wat 
plomper dan de vorige en doet meer aan 
een bruine kik.ker denken. De kleur is vari
abel, van effen bruin tot geelgroen-zwart 
gevlekt. Opvallend zijn de helder groene 
ogen. 
Op de Volcan Poas vonden we in een 
sphagnumveld grote hoeveelheden larven 
in poeltjes die duidelijk aan het opdrogen 
waren. Elders waren de poelen opge
droogd en rook het sterk naar dode kik
kervis. Oat was in begin december. 
ZWEIFEL ( 1964) meldt dat de eieren in 
Panama rond juni gelegd worden. De ont
wikkeling van de larven gaat hier kenne
lijk veellangzarnerdan bij andere soorten. 
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Rana warschewitschii is een fraaie,kleine 
en slanke kikker met ongeveer de bouw 
van een springkikker. Hij heeft een effen 
bruine rug en scherp daarvan gescheiden 
donkere flanken . De pootjes en de zij
kanten van de kop zijn ook donkt:;r. De 
achterkanten van de dijen zijn vaak rood 
gevJekt en ook de vliesjes tussen de tenen 
zijn vaak rood. Gele en witte kleuren ko
men ook voor. Deze kikker is gebonden 
aan stromend water. De eieren en larven 
van deze soort zijn te vinden in restplasjes 
van rivieren als de waterstand in de droge 
tijd daalt. De volwassen kikkers zitten aan 
de oever van de stroompjes of Ieven op 
natte stukken weiland of bosbodem. Het 
zijn rustige dieren die wei enorm kunnen 
springen. In het water vallen ze op door de 
telkens tevoorschijn flitsende rode kleur
tjes. We vonden deze kikkers bij Orosi, 
Pto. Viejo en Monteverde . 

SMALBEKKIKKERS 
Twee soorten van deze kleine, meest ver
scholen levende, kikkers hebben we ge
vonden. Tijdens een stortbui, bij onze aan
kom5l in het park Santa Rosa vonden we in 
het gras een aantal k leine zwarte kikker
tjes, Hypopachus variolosus. Op het eer
ste gezicht doen deze diertjes qua vorrn 
aan klauwkik.kers denken. Ze hebben een 
kleine kop en korte stevige pootjes. In de 

droge dagen na onze aankomst hebben we 
deze diertjes niet meer gezien. 
Op de natte bosbodem van het park Tor
tuguero vonden we Microhyla pictiven
tris. Deze kleine, gladde kikkertjes hip ten 
over de bodem of verscholen zich onder 
blaadjes op stukken hout. We keerden 
eens een stukje schors op om daaronder 
een dood exemplaar te vinden. Toen we 
het diertje op de rug draaiden , draaide het 
zich onmiddellijk terug, maar volhardde in 
zijn pose. Nadal we dit spelletje enige 
malen gedaan hadden, voelde het beestje 
zich kennelijk betrapt en nam met een on
verwacht grote sprong de vlucht. 
Deze tot drie em lange kikkertjes zijn 
paarsig grijs met een x-vormige tekening 
op de rug . 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA (V) CENTROLENIDAE, RANI
DAE AND MICROHYLIDAE 

When af!er dusk the sides o f rivers and ponds were 
searched. Centrolenidae were found rather com
monly. 
The specimens found were most difficult to deter
minate when alive . White boned specimens were 
assumed Cemrolenella jleischmanni, green boned 
C. prosoblepon. Glass frogs bred at the end of the 
rain-period . Eggs are laid on leaves above the 
running water and washed into the water with the last 
rains . When the rainy season stops the waterleve l 
drops and small pools are fonned in which the larvae 
grow up. The glassfrogs were found only at night. 
most o ften in misty or rainy weather. A small 
specimen was possibly misidentified as C. ilex, one 
of the giants of this genus. 
The Ranidae are not very different from the European 
frogs . The Nonh-American Rana pipiens has its 
southernmost d istribut ion in Costa Rica . Two fonns 
were found, a green, mountainstream type and a 
brown type in dry grass near Santa Rosa. 
R . palmipes was found in gutters and pools in the 
moist lowlands . Rana vibicaria was observed on 
Yolcan Poas and a lot or larvae were found in 
sphagnum marshes in December. Rona warsche
witschii is bound to running water for its breeding. 
Adults were fo und on moist grdss lands and forest 
floors. In the water the ad ults strike the eye by 
the flashing of their red toewebs while swimming. 
Microhylidae were found at two places . Hypopaclws 
variolosus was found during a heavy rain at Santa 
Rosa . Microhyla pictiventris was found on the forest 
lloor in Tonuguero . 
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Overdracht van spijsverteringsbacterien tussen 
de verschillende generaties van leguanen 
(Iguana iguana) 

IN LEIDING 
Bij herbivore (plantenetende) zoogdieren 
vindt de vertering van plantaardig mate
riaal plaats met behulp van gespeciali
seerde bacterien die zich in het maag
darmkanaal bevinden. Jonge dieren ver
krijgen deze bacterieflora door eten of 
likken aan uitwerpselen van de oudere d ie
ren _ In afzondering opgegroeide jongen, 
die de specifieke bacterieflora missen, 
vertonen een slechte groei, waarschijnlijk 
door de inefficiente of onvolledige verte
ring van het voedsel. 

GROENE LEGUAAN 
Ook bij de groene leguaan (Iguana 
iguana)vindt atbraak van plantaardig 
materiaal plaats met behulp van bepaalde 
bacterien. Dit proces dekt ongeveer 30% 
van de energiebehoefte. De overdracht 
van deze bacterien van volwassen dier op 
jong lijkt bij leguanen problematischer te 
zijn dan bij zoogdieren, daar er geen direct 
contact tussen jong en volwassen dier 
wordt verondersteld. Oat deze bacterie
flora wei belangrijk zou kunnen zijn, blijkt 
uit de geringere groeisnelheid bij in ge
vangenschap geboi-en en opgegroeide 
jongen in vergelijking met jongen uit het 
wild. Er is namelijk wei degelijk een ver
schil in de samenstelling van de dannflora 
tussen beide groepen. 

OYERDRACHT 
De biologe TROYER ( 1982) heeft onder
zoek gedaan naar de overdracht van deze 
bacterieflora bij groene leguanen. Hier
voor koos zij een bepaalde eencellige uit, 
die karakteristiek is voor de danntlora van 
wilde leguanen. TROYER nam aan, dat de 
overdracht van dit zogenaamde marker
organisme model kon staan voor de over-

dracht van de volledige dannflora. Achter
eenvolgens werden de verschillende theo
retische mogelijkheden van overdracht 
onderzocht. Overdracht door besmetting 
van de nestgrond of de eieren met faeces 
van het moederdier bleek niet in aanmer
king te komen, evenmin als de overdracht 
door besmetting van de omgeving door 
volwassen dieren of via natuurlijke, bij
voorbeeld op planten voorkomende, bac
teriepopulaties. Tenslotte kan de bacterie
flora ook worden overgedragen doordat de 
jongen eten van de verse ontlasting van 
volwassen dieren. Jongen, gevoerd met 
deze faeces, bleken het markerorganisme 
in hun dannflora te hebben en kregen een 
groeisnelheid die vergelijkbaar was met 
die van jongen uit het wild . Ook werd 
vastgesteld, dat deze jongen hun voedsel 
beter verteerden dan die uit de controle
groep van jongen die geen faeces hadden 
ontvangen. 
Om verse faeces in het wild te kunnen 
consumeren is het noodzakelijk, dat de 
jongen zich spoedig na de geboorte in de 
nabije omgeving van volwassen dieren op
houden. TROYER nam waar, dat de jongen 
vlak na de geboorte zich voomamel ijk op
hielden in die Jagen van het woud waarin 
zich normaal de volwassen dieren bevin
den (forest canopy. 15-20 m hoogte) . 
De jongen bleken hier niet willekeurig ver
spreid, maar bevonden zich in de direkte 
nabijheid ( 1-5 m) van de volwassen legu
anen. Enige weken later hielden de jongen 
zich op in de !age begroeiing ( 1-4 m 
hoogte) en waren ze willekeurig verspreid 
ten opzichte van de volwassen dieren. De 
direkte overdracht via de faeces is dus een 
reele mogelijkheid, hoewel TROYER in het 
wild het eten van faeces niet heeft waarge
nomen . Ze vond echter wei faeces in de 
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maag en dunne darm van sonunige wild
vang leguanen. Vandaar dat TROYER con
cludeerde, dat jonge leguanen een tijde
lijke associatie met volwassen dieren aan
gaan, ver van hun normale habitat , ten
einde door het eten van de verse ontlasting 
van een volwassen dier de voor vertering 
belangrijke darmflora te verkrijgen. Later 
zouden de jongen onderling nog de moge
lijkheid hebben om darmbacterien uit te 
wisselen; bij jonge leguanen blijkt er na
melijk een voor hagedissen ongewone 
groepsvorming op te treden. TROYER 

toonde aan dat het marker-organisme ook · 
dank.zij dit ondcrlinge contact kon worden 
overgedragen van het ene jong naar het 
andere. 

BETEKENIS VOOR TERRARIUM
DIEREN 
Allereerst verdient het aanbeveling jonge 
groene leguanen de mogelijk.heid te geven 
te eten van de faeces van gezonde en nog 
nooit met antibiotica e .d . behandelde 
volwassen wildvang leguanen. Het 
spreekt vanzelf, dat uiterste terughou
dendheid dient te worden betracht bij de 
toepassing van antibiotica, de nuttige 
darmbacterien worden hiermee immers 
ook geschaad. Verder is het niet onmoge
lijk, dat ook andere herbivore reptielen 
afhankelijk zijn van een dergelijke speci
fieke samenstelling van de darmtlora. Dit 
temeer, omdat er waargenomen is dat 

jongen van sonunige grondbewonende 
hagedissen de faeces van volwassen dieren 
consumeren (Amblyrhynchus cristatus en 
Cyclura carinata). 
Misschien is ook de gretigheid waarmee 
sonunige land- en moerasschildpadden 
zich tegoed doen aan ontlasting van mens 
en dier hiermee in verband te brengen. En 
wellicht kan de hardnekkig carnivore 
voedselvoorkeur bij volwassen moeras
schildpadden in gevangenschap, vergele
ken met de herbivore levenswijze van hun 
soortgenoten in de natuur, veroorzaakt 
worden door een gebrek aan de juiste 
darmbacterien . Het is in ieder geval wei te 
hopen , dat ziekteverwekkers niet tot de 
normale bewoners van het spijsverterings
kana.al behoren, daar er anders bij het op
kweken van b. v . groene leguanen een 
keuze moet worden gemaakt tussen de 
kans op besmetting met ziekteverwekkers 
of een niet optimale vertering van plant
aardig voedsel. 

TRANSFER OF GASTRO-INTESTINAL 
MICROBES BETWEEN GENERATIONS OF 
IGUANA IGUANA 
A Dutch version of TROYER ( 1982) is given. 
together with some implications for the succesful 
rearing of young herbivorous reptiles born in cap
tivity. 

LITERATUUR 
TROYER , K . , 1982. Transfer of fermenlative 
microbes between generations in a herbivorous 
lizard . Science 216: 540-542 . 
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Kunstmatig instandhouden van wilde soorten: 
een inwendige tegenspraak 

De Iichtvaardigheid waannee zw ART in 
zijn arti.kel in Lacerta (ZWART, 1983) over 
allerlei problemen van met name geneti
sche aard heenstapt, noopt mij tot de vol
gende stellingname. 
Soorten (van aile levende organismen) 
ontstaan in een bepaalde omgeving, hand
haven zich door voortdurende aanpassing 
aan deze omgeving (die immers zelden 
onveranderlijk is) en functioneren in bio
logische zin uitsluitend in een omgeving 
waarin ze van nature voorkomen. Als de 
aanpassing aan de omgeving op de een of 
andere manier verloren gaat, sterft de soort 
uit. Daar is geen menselijk ingrijpen voor 
nodig (hoewel de mens tegenwoordig wei 
vaak een zet in de fatale richting geeft) . In 
de loop der tijden zijn, buiten toedoen van 
de mens, meer soorten uitgestorven dan er 
nu nag bestaan. 
Het bewaren van een zoveel mogelijk on
veranderde genenpool is daarom opzich
zelf geen voorwaarde voor het behoud van 
het dier in zijn 'oorspronkelijke wilde 
staat' : voor het behoud van de soort is een 
genenpool nodig die het de soort mogelijk 
maakt zich aan te passen aan veranderin
gen in de omgeving . Het zou bovendien 
onmogelijk zijn op de lange duur een on
veranderde genenpool te handhaven, want 
de omstandigheden in gevangenschap zul
len anders zijn dan de natuurlijke om
geving. De in gevangenschap gehouden 
populaties zullen dus aangepast raken aan 
deze nieuwe omgeving of uitsterven. 
ZWART haalt aan, dat ' .. . bij een vrije 
partnerkeuze bij een groepsgrootte van 
100 individuen van een soort na !0 jaar 
geen verlies van genen te vrezen . .. ' is . 
Dit lijkt me aanvechtbaar. In de eerste 
plaats is vrije partnerkeuze nog iets anders 
dan 'random mating' (willekeurige paar
vorming), wat hier ongetwijfeld bedoeld 
is . Nogal wat vogelsoorten hebben bij-

voorbeeld een zodanig gedrag ten aanzien 
van partnerkeuze dat de zgn. effectieve 
populatiegrootte aanmerkelijk k.leiner is 
dan het aantal geslachtsrijpe dieren. In 
dergelijke gevallen zou men dus meer 
dieren moeten houden om verlies van 
genen (beter: allelen) te beperken (uit
sluiten kan men het echter nooit!). Yerder 
is een bepaald aantal generaties hier een 
beter referentiepunt dan een bepaalde 
tijdsduur. Yoor arntibieen en reptielen, 
met een generatietijd van op zijn minst een 
jaar, is tien jaar inderdaad een korte pe
riode . Er zijn dan in dit tijdsverloop zo 
weinig nieuwe generaties, dat er weinig 
genetische veranderingen te verwachten 
zijn. Maar bijvoorbeeld fruitvliegjes 
(Drosophila) , met een generatietijd van 
ca. twee weken, kunnen in tien jaar 250 
generaties produceren. Dat is ruim vol
doende om grote verschuivingen in allel 
frequenties, tot verlies van allelen toe, mo
gelijk te maken. 
Er kleven verder grote bezwaren aan het 
uitwisselen van dieren tussen verschillen
de eigenaren en 'bloedverversing' met 
wilde exemplaren met het oogmerk de ge
kwee!<te dieren in de natuur uit te zetten. 
zw ART gaat hierbij namelijk volledig 
voorbij aan de geografische variatie die bij 
talloze soorten voorkomt: populaties van 
dezelfde soort die op enige afstand van 
elkaar Ieven of door andere oorzaken geen 
of weinig contact met elkaar hebben, kun
nen aanzienlijk van elkaar verschillen in 
allerlei kenmerken, grotendeels tengevol
ge van aanpassing aan hun verschillende 
omgeving. Het vermengen van genetische 
eigenschappen uit verschillende delen van 
het verspreidingsgebied, hetgeen zou kun
nen gebeuren bij uitwisseling van dieren 
tussen kwekers, resulteert al dadelijk in 
een kweekvorm die nergens in het wild 
voorkomt en die dan ook nergens ter we-
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reid in een omgeving geplaatst zou kunnen 
worden waaraan hij volledig is aangepast. 
En wie bepaalt aan welke eisen 'starn
boeken' van wilde soorten moeten vol
doen? Of men het wenselijk vindt om op 
deze manier 'soorten' voor het nageslacht 
te behouden, bijvoorbeeld om redenen van 
educatieve aard of voor het houden in ter
raria, laat ik hier verder buiten beschou
wing. Ik beperk me tot het behouden van 
soorten met inbegrip van hun biologische 
plaats in de natuur. Overigens ben ik het 
met ZWART eens dat kweken een belang
rijk middel kan zijn om de druk op wilde 
populaties te verlichten. Men moet echter 
niet de illusie hebben dat men op die 
manier een echte 'wilde' soort instand
houdt. 
Het behouden van 'wilde' diersoorten is, 
het woord zegt het al, juist niet mogelijk 
door ze te temmen, lees: in gevangenschap 
houden en kweken. lk realiseer me hierbij 
dat in sommige, vooreen bepaalde soortof 
populatie zeer bedreigende situaties kunst
grepen onvermijdelijk (zullen) zijn . Ik 
denk bijvoorbeeld aan het onder gecontro
leerde omstandigheden grootbrengen van 

DE 20 WATI U-VORMIGE TL-BUIS 

zoveel mogelijk jongen uit ter plaatse af
gezene eieren, m.its tegelijkertijd maatre
gelen getroffen worden om de biotoop te 
behouden of te herstellen. Maar i.k geloof 
dat een voorraad van 'wilde' soorten, 
waaruit indien nodig geput kan worden om 
dieren uit te zenen, een onhaalbare en 
daarom ongewenste zaak is. 
Soortbehoud staat of valt met milieube
houd. Oat geldt evenzeer voor de soort 
'mens' . Wie zijn c.q. het Ieven liefheeft, 
hoede zijn omgeving. 
Met dank aan Dr. M. H. den Boer voor een 
waardevolle aanvulling op het manuscript. 

ARTIFICIAL CONSERVATION OF 'WILD' SPE· 
CIES: A CONTRADICTION IN TERMS 
As a reaction on ZWART ( J 983), several remarks 
are made on genetical aspects of rhe breeding of 

• wild species . II is argued rhal il is undesirable and 
impossible 10 maintain stocks of wild species in 
captivity as a means to prevent their extinction. 
Protection of rhe environment is the only valid way ro 
achieve this . 

LITERATUUR 
ZWART, P. , 1983. Kweken mer wilde dieren alseen 
bijdrage rot her insrandhouden van diersoonen. 
Lacena41(9): 162- 163. 

Een veel in terrariums toegepaste TL-buis is de 20 wan uitvoering, die een lengte heeft 
van 59 em (excl. voetjes) . Vooral voor kleinere terrariums is een buis van deze afmeting 
vaak al te lang. De modeme SL- en PL-larnpen zijn dan vaak een bruikbaar altematief, 
maar ze zijn nogal prijzig. Voor kleine, maar vooral ook hoge bak.ken, pas ik zelf een 
andere oplossing toe. De 20 watt TL-buis is verkrijgbaar in een U-vormige uitvoering, 
die 13 em breed en 3 I em lang is . Ik gebrui.k deze buis boven een aquaterrarium van 
35x35x50 em (lxbxh). De voor deze buis benodigde speciale larnphouders heb ik 
vervangen door kroonsteentjes. U-vormige TL-buizen zijn overigens ook verkrijgbaar in 
40 watt (60,7x 13 em) en 65 watt (76,5x 13 em) uitvoering. 
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Desinfecteren nader bekeken 

INLEIDING 
Het is voor elke terrariaan belangrijk te 
desinfecteren. En we zullen er dan ook 
allemaal wei eens mee te maken krijgen. 
Ik denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken 
van quarantaineterraria, maar ook de 
dieren worden bij eventuele verwondingen 
en ziektes aan desinfectie onderworpen. 
Dit artik.el is dan ook geschreven om een 
korte handleiding te zijn bij het desinfec
teren. 

W AT IS DESINFECTIE? 
Voor we verschillende desinfectiemidde
len en methoden gaan belichten zullen we 
eerst even kijken wat desinfectie precies 
is . Desinfecteren is het ontsmetten, ziek
tekiem vrijmaken van materiaal, zoals ter
raria e.d ., of levend weefsel, zoals de huid 
bijvoorbeeld. Men noemt iets gedesinfec
teerd, wanneer er geen overdraagbare in
fectieziekten meer van kunnen uitgaan. 
Bij desinfectie worden niet aile microor
ganismen vemietigd, dit kan alleen ge
schieden d.m.v. sterilisatie. Wei kan een 
zeer goede desinfectiemethode sterilisatie 
dicht benaderen. Bij normaal gebruik. van 
gedesinfecteerde voorwerpen zal echter 
geen infectie ontstaan. Dit komt omdat de 
resterende microorganismen te gering in 
aantal of apathogeen (niet ziekteverwek
kend) zijn. Een groot aantal fysische en 
chemische middelen kunnen microorga
nismen vemietigen. In de praktijk zijn 
echter aileen de middelen bruikbaar, die 
het te desinfecteren voorwerp zelf niet be
schadigen. Of het moet gaan om materiaal 
dat aileen voor eenmalig gebruik is be
stemd, dit kan vemietigd worden door b. v. 
verbranding (wordt toegepast bij materiaaJ 
dat is gebruikt bij besmettelijke ziekten, 
bijvoorbeeld bij Salmonellose). De me
thoden die worden toegepast om te des
infecteren zijn: verhitting, chemische mid-

delen (de zogenaarnde desinfectans), gas
sen en straling. 
Voor ons zijn aileen belangrijk de desin
fectie d.m. v. verhitting en chemische 
middelen. 

DESINFECTIE VAN TERRARIA EN 
RUIMTES WAAR TERRARIA STAAN 
OPGESTELD 
W anneer we normaal een goede algemene 
hygiene handhaven op deze plaatsen dan 
komen we a! een heel eind in de goede 
richting. Hiermee wordt het volgende 
bedoeld. 
Het regelmatig verwisselen van de bodem
grond om rottingsverschijnselen te voor
komen. In de bodemgrond bevindt zich na 
verloop van tijd een enorme hoeveelheid 
bacterien en schimmels. Ontlasting, resten 
van oude huid e .d. elke dag verwijderen. 
Bad en drinkwater regelmatig verversen. 
Liefst voor elk terrarium apart gereed
schap gebruiken. 
De eigen handen desinfecteren bij het 
werken in terraria is ook geen overbodige 
luxe. De ruimtes waar terraria staan opge
steld kunnen het beste worden uitgevoerd 
met gladde wanden en vloeren. 
Wanneer de wanden en vloeren met ronde 
hoeken in elkaar overvloeien kunnen zij 
gemakkelijker en daardoor beter gereinigd 
worden. Schrobputjes, die eigenlijk 
moeten dienen voor een goede hygiene 
zijn eigenlijk aileen infectiebronnen, 
doordat het zeer goede woekerplaatsen 
zijn voor bacterien en schimmels. 
Voor terraria en de ruimtes waar terraria 
staan opgesteld komt desinfectie met be
hulp van chemische middelen het meest in 
aanrnerking. Enkele hiervan zijn: 
Lysol (kresolzeep oplossing); men ge
bruik.t een 3%-ige oplossing. Het nadeel 
van Lysol is de indringende geur en de 
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agressieve werking . 
Lyorthol (orthofenylfenol); men gebruikt 
een I %-ige oplossing. Het is een betrouw
baar en goedkoop middel en de geur en 
agressieve werking zijn gering. 
Lysofonnin (actieve aldehyden); behan
delen met een I %-ige oplossing. 
Halarnid (chloorarnine); men behandelt 
met een I %-ige oplossing. 
De middelen worden opgebracht met 
spans of borstel. Daama eventueel een 
tijd je Iaten inwerken en dan grondig af
spoelen. Bij het werken met deze midde
len moeten we enkele punten in acht 
nemen, zoals het vermijden van contact 
met ogen en huid (handschoenen dragen), 
niet in aanraking brengen met etenswaren 
en drink water van kinderen en dieren. 
We moeten hierop !etten omdat vele mid
delen irriterend of zelfs giftig zijn. 
Wanneer we chemische middelen willen 
gebruiken moeten zij vers bereid worden 
en zijn dan maar beperkt houdbaar. 
Desinfectie d.m.v. gasvormige stoffen 
zoals formaldehyde en desinfectie d .m.v. 
ultravioletstraling kunnen ook worden toe
gepast maar zijn voor ons niet zo geschikt 
en ik wil ze dan verder ook buiten be
schouwing Iaten. 

DESINFECTIE VAN HET 
INSTRUMENTARIUM 
Een snelle eenvoudige en betrouwbare 
manier om instrumenten te desinfecteren 
is uitkoken. De instrumenten worden 
hierbij I 0 tot 12 minuten in kokend water 
gelegd. Hierbij worden alle pathogene 
(ziekteverwekkende) microorganismen 
gedood. Sporen worden hierbij niet ver
nietigd, want die kunnen deze temperatuur 
veellanger verdragen. 
Willen we holle voorwerpen b. v. spuiten 
desinfecteren dan moeten ze voordat ze in 
het water worden gelegd uit elkaar worden 
gehaald. Wanneer we dit niet doen worden 
ze niet goed gedesinfecteerd omdat er zich 
Iucht in het voorwerp bevindt en Iucht 
werkt isolerend op de warmteoverdracht. 
Kunststof voorwerpen kunnen waarschijn-

Jijk niet tegen deze behandeling en we 
moeten deze op een andere manier des
infecteren. We kunnen dan weer gebruik 
maken van chemische middelen. 
Metalen voorwerpen kunnen op beide ma
nieren behandeld worden. Wei moet men 
er op )etten dat het middel de voorwerpen 
niet aantast zoals b. v. Hydro- merfen 
(fenyl-kwikboraat, dus ook nog giftig) 
aluminium aantast. 
lnstrumenten met een glad oppervlak ver
dienen de voorkeur boven instrumenten 
met een ruw oppervlak, omdat de Iaatste 
moeilijker te reinigen zijn . V oor we instru
menten gaan desinfecteren kunnen we ze 
eerst reinigen met water en zeep. Daama 
goed afspoelen en dan in de desinfectans 
leggen. 
Enkele chemische desinfectiemiddelen die 
hier geschikt voor zijn, zijn de al eerder 
genoemde, zoals: 
Lyorthol - de voorwerpen worden I uur in 
een I %-ige oplossing geweekt. 
Lysofonnin- de voorwerpen worden 2 uur 
in een 2%-ige oplossing geweekt. 
Ook geschikt is: 
Amocid (fenolen) - J uur weken in een 
I %-ige oplossing . 
Nadal de instrumenten de vereiste tijd in 
de vloeistof hebben gelegen neemt men ze 
eruit om ze goed af te spoelen met water en 
te drogen . Dit eruit nemen kunnen we 
doen met de daarvoor speciaal bestemde 
korentangen . Dit zijn lange tangen met een 
korte brede bek die geprofileerd is om af
glijden te voorkomen. 
Kleine voorwerpen zoals b. v. naaldjes 
kunnen we ook desinfecteren door ze 
enkele malen door een vlarn te bewegen. 

DESINFECTIE VAN DE HAND EN 
Het is soms nodig onze handen te desinfec
teren b. v. bij het werken in terraria, bij 
ingrepen enz. Enkele punten bij het was
sen van de handen zijn van belang. De 
handen en onderarmen worden gewassen 
onder warm stromend water. Door het 
warme water worden de huidporien ge
opend. Het is niet de bedoeling dat de 
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kraan wordt aangeraakt wanneer de han
den zijn gewassen. Er zijn speciale kranen 
voor dit doe! de z.g. 'dokterskranen' , 
deze kunnen met de elleboog worden 
dichtgedraaid . Zeep wordt bij voorkeur 
droog bewaard om ophoping van bacterien 
te voorkomen. Op ontsmette zeep kunnen 
namelijk ook pathogene kiemen voor
komen. 
Het gebruik van een borsteltje is ook aan te 
bevelen om goed in huidplooien en onder 
de nagels te komen. Het borsteltje ook 
droog bewaren. Enkele soorten zeep die 
geschikt zijn voor desinfectie van de 
handen zijn : Cidal, Unicura enz. De 
werkzame stof in deze zepen is hexa
chlorofeen. De zepen werken langzaam en 
het effect treedt pas op na verschillende 
behandelingen. Men moet ze daarom veel
vuldig toepassen en zonder daar tussen
door andere zeep te gebruiken. Er wordt 
weleens aangeraden deze zepen te ge
bruiken op dieren maar ik denk niet dat dat 
vee! zin heeft. Een ander middel om de 
handen te desinfecteren is Dettol . 
Dettol kan vennengd worden met water of 
alcohol naar gelang de toepassing. Voor 
nonnale desinfectie gebruiken we een 3%
ige oplossing in water. Voor een chirur
gische desinfectie gebruiken we 30% in 
water of alcohol , het heeft dan een aan
houdende bactericide werking. 

DESINFECTIE BIJ KLEINE 
MEDISCHE INGREPEN 
Bij ingrepen moeten we er zorg voor 
dragen dat zowel het te behandelen ge
deelte als het te gebruiken instrumenta
rium is gedesinfecteerd. Ook de handen 
moeten zijn ontsmet. 
Enkele middelen die hiervoor geschikt 
zijn: 
Hibitane (chloorhexidine) 0,5% in 70% 
alcohol als huiddesinfectans. 
Ethylalcohol of Ethanol 70% aangevuld 
met I% Jodium als huiddesinfectans. 
De middelen worden opgebracht met een 
depper of dot watten. De te behandelen 

plek mag niet met de handen worden aan
geraakt . 

DESINFECTIE VAN WONDEN 
Men onderscheidt gei.nfecteerde en niet 
gei'nfecteerde wonden. Bij niet geinfec
teerde wonden moet erop gelet worden dat 
zij niet geinfecteerd raken. Niet gei.nfec
teerde wonden kunnen open of afgedekt 
behandeld worden. Open wond behande
ling vindt b . v. plaats bij brandwonden. 
Het afdekken van wonden kan geschieden 
d. m. v. verband, pleister of wondspray. 
Bij het gebruik van verband moet men 
erop !etten, dat er geen vocht door het 
verband heen kan dringen, omdat een nat 
verband snel microorganismen doorlaat. 
Verband moet men zo lang mogelijk on
aangeroerd Iaten . Aileen bij wondinspec
tie of verwijdering van hechtingen weg
nemen. 
Het is ook mogelijk wonden af te dekken 
met de al eerder genoemde wondspray. 
Zo'n wondspray is b .v . Nobecutane. Dit is 
een plastic wondverband in vloeibare 
vonn. Het wordt toegepast bij Iichte 
brandwonden, schimmelinfecties, niet
bloedende schrammen enz. Op open won
den geeft het middel een voorbijgaande, 
maar zeer pijnlijke gewaarwording als het 
oplosmiddel verdampt. Het mag niet wor
den toegepast op slijmvlies. 
V oor het ontsmetten van wonden zijn er 
ook weer vele middelen tot onze beschik
king . 
Mercurochroom, ook wei 'rode jodium' 
genoemd hoewel het niets met jodium te 
maken heeft. Het kan toegepast worden bij 
amfibieen omdat het een zeer zwak wer
kend middel is . Mercurochroom is een ad
stringens (een middel dat een samentrek
kende werking uitoefent) en sluit daardoor 
wonden af. 
Dan het overbekende Jodiumtinctuur, een 
oplossing van I% jodium en 2% kalium
jodide in ethanol 70%. 
Dan zijn er ook nog de Jodoforen zoals 
Wescodyne en Betadine. Deze zijn niet zo 
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irriterend voor de huid. Ze zijn werkzaam 
zolang de bruine kleur zichtbaar is. Dettol 
wordt als een oplossing van 5% in water 
ook toegepast bij wondbehandeling. 
Een middel, dat wordt gebruikt bij huid
verwondingen, verbrandingen en vochtige 
huidaandoeningen is Dennatol wond
poeder. Het kan zonder meer dik op de te 
behandelen oppervlakte gestrooid worden 
omdat het in het geheel niet irriterend of 
giftig is. 
In de regel gaat men bij wondverzorging 
als volgt te werk (dit betreft alleen kleine 
verwondingen) . De wond voorzichtig ont
doen van eventueel vuil, door voorzichtig 
met gekookt water te deppen (natuurlijk 
eerst het water Iaten afkoelen!) , desin
fectiemiddel opbrengen (we moeten hier 
eigenlijk spreken van antisepticum), daar
na de wond afdekken met pleister of ver
band. 

BOEKBESPREKING 

DAS ZUCHTEN VON TERRARIEN
TfEREN. 
Pl1ege, Yerhalten, Fortp11anzung. 
ELKE ZIMMERMANN , 1983 

We hebben niet te klagen over de keuze 
aan handboeken voor de terrariumhouderij 
en alhoewel juist de laatste jaren wei 
terrariumboeken zijn verschenen die het 
onderwerp met een bepaald nieuw accent 

TOT BESLUIT 
Met de desinfectie van wooden ben ik aan 
het eind gekomen van dit artikel. Ik hoop 
in een volgend art ike! terug te komen op de 
behandeling van verschillende soorten 
wooden. 
Ook hoop ik dat u een beetje inzicht hebt 
gekregen wat betreft het desinfecteren. 
Met nadruk zeg ik u wees voorzichtig met 
het gebruik van desinfectiemiddelen, bij 
twijfels of vragen kunt u altijd terecht bij 
de daarvoor aangewezen deskundigen, 
deze helpen u graag. 

DESINFECTION 
The use of desinfection in terrarium keeping is 
described. The application of several chemical 
desinfectans and heat desinfection are explained. 

of vanuit een andere dan de tot dan toe 
gebruikelijke optiek behandelen , blij f je 
toch zitten met het grote bezwaar dat at die 
titels elkaar eigenlijk sterk overlappen, 
dikwijls gemeenplaatsen herhalen en 
voomamelijk aantrekkelijk zijn door de -
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vaak wiliekeurige - verzameling van 
mooie plaatjes van spektakulaire terra
riumdieren. Naar mijn mening steekt het 
onderhavige boek duidelijk uit boven de 
tot dusver verschenen terrariumboeken 
doordat het zich speciaal bezighoudt met 
het kweken en de opfok van terrarium
dieren, die voor een groat gedeelte door de 
op dit punt uiterst succesvolle familie 
Zimmermann zelf in hun gigantische 
menagerie tot voortplanting zijn gebracht, 
voor een ander dee! gekweekt zijn door 
anderen, die daar verslag van hebben ge
daan in de terraristische literatuur. Na 
enk.ele korte hoofdstukken over terrarium
bouw, Iicht en warmte, vocht en water, 
voedsel en ziekten (p. 7-29) volgt een 
hoofdstuk over voortplanting en het op
kweken, waar ingegaan wordt op ge
slachtsonderscheid, voortplantingsstrate
gieen, eiontwikkeling, inkubatie en opfok 
(p . 30-45). Het grootste dee! van het boek 
wordt gewijd aan de soorten amfibieen en 
reptielen die al eens gekweekt zijn, met in 
afzonderlijke tabellen een overzicht over 
al dan niet veiWante soorten die op een 
soortgelijke manier als het uitvoerig be
handelde dier gekweekt kunnen worden. 
Het ligt natuurlijk voor de hand dat de 
keuze van de behandelde soorten de spe
ciale belangstelling van de auteur weer
spiegelt: De nadruk valt in dit geval op 
hagedissen , kikkers en padden. Vooral 
met Dendrobatidae heeft de auteur een 
rijke ervaring, waarvan we de neerslag in 
de vakliteratuur al kennen. De gedetail
leerde waamemingen aan en de afbeel
dingen van het gedrag van deze kikkers 
vormen daardoor zonder meer het meest 
waardevolle gedeelte van dit boek. Sala
manders, schildpadden en slangen worden 
in ongeveer 15 bladzijden per groep be
handeld, teiWijl het hoofdstuk over kik
kers en pad den, 5 I , dat over de haged is sen 
69 pagina' s telt. 

Wat ik een beetje mis is een bespreking 
van bepaalde moeilijkheden en misluk
kingen die toch iedereen wei heeft on
dervonden bij kweekpogingen. Van fou
ten kan men namelijk vee! leren. Maar 
misschien zou dat niet goed hebben gepast 
in een boek dat als Handbuch gepresen
teerd wordt. Verder mis ik literatuurver
wijzingen in de tekst, al wordt dit euvel 
enigszins ondervangen door de redelijke 
literatuurlijst achterin het boek . Het is 
echter jammer dat bij deze literatuurop
gaven de paginanummers zijn vervallen en 
dat er nogal wat (druk?-)fouten in zijn 
blijven staan. Net als bij andere Duitse 
terrariumboeken vind ik het ook in dit 
geval jammer dat van de vele kweekbe
richten de laatste jaren in Lacerta onvol
doende notitie is genomen, terwijl door de 
Engelse summary deze artikelen toch tot 
op zekere hoogte ook voor Duitse Iief
hebbers en vakmensen toegankelijk zijn. 
Maar, het moet gezegd, ook zonder deze 
extra informatie heeft de auteur al een 
ruime greep kunnen doen uit het aantal 
door haar zelf gekweekte soorten. Het 
boek is luxe uitgevoerd, met foto's van een 
hoge kwaliteit, hoofdzakelijk gemaakt 
door B. Kahl en H. Zimmermann, een 
levendige opmaak, en een harde kaft en is, 
daarmee overeenstemmend, tamelijk hoog 
geprijsd. 
lk zou de auteur van harte willen felici
teren met dit goede boek. Het is sterk aan 
te bevelen lektuur voor de gevorderde 
terrariumhouder en, indien gebruikt in 
kombinatie met boeken die de techniek 
van terrariumbouw en voedselkweken 
meer benadrukken, zeker ook voor be
ginnende liefhebbers. Het is wellicht de 
moeite waard dit boek ook in een 
Nederlandse vertaling op de markt te 
brengen. 

M. Sparreboom 


