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Lacerta

Lacerta is het tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde.
In principe komen aile artikelen over reptielcn en amfibieen, alsmede terrariumtechniek, planten en geleedpotigen
in aanmerking voor opname. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting. gedrag en milieu (oecologie).
Redacteuren, auteurs, fotografen en andere medewerkers ontvangen gecn honorarium. Tijdschrift en vereniging
hebben geen winstoogmerk. Ovemame van artikelen aileen na schriftelijke toestemming van de redactie.

Aanwijzingen

Manuscripten met ruime regelafstand en brede marge, bij voorkeur getypt. Zo mogelijk een onderverdeling in
hoofdstukken aanbrengen. Geen voetnoten gebruiken. Een samcnvatting of, zo mogelijk, een Engelsc summary
toevoegen. In de literatuurlijst aile titels opnemen waamaar in de tekst wordt verwczen en omgekeerd; titcls alfabetisch op auteur en vermeld zoals gebruikelijk in Lacerta. Als illustraties komen in aanmerking: zwart-wittekcningen
(Oostindische inkt), zwartwit- en kleurenfoto's en -dia's. Dia's worden automatisch gcretoumecrd, andere illustraties aileen op uitdrukkelijk verzoek. Auteurs ontvangen na publikatie automatisch drie presentexemplaren (eventuecl
meer in overleg vooraf met de hoofdredacteur).

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging omvat o.a. een abonnement op Lacerta (6x per jaar) en bet Lacerta Mededelingenblad (llx per jaar). Verenigingsjaar en jaargang Jopen van oktober tot en met september. De contributie
1988/1989 bedraagt f49,SO (Nederland en Belgie),/70,00 (Europa) of US $ 3S,OO (Outside Europe).

J.Th. ter Horst, Maastricht; D.J. van der Laan, Noorbeek; R.M. Meijer. Langeraar;
P. Zwart. Utrecht; B. Kruyntjens. Maastricht.

VIVARIA
GAAT RUIMER WONEN
Daarom kunnen we u nu ook op verantwoorde en hygienische
wijze dieren aanbieden. In ruim honderd verkoopvitrines vindt u
een keur van kikkers, salamanders, hagedissen en vissen.
Als optimale huisvesting hiervoor bouwen we vi varia vi trines in
de door u gewenste maat en vorm.
Ook -is er een ruimere sortering aan voedseldieren, boeken,
tropische planten, technische- en inrichtingsmaterialen.
U bent van harte welkom op ons nieuwe adres:
•

•

®

VIVBf/B

vitrines

CEINTUURBAAN 5
1072 ER AMSTERDAM
tel. 020 - 764606

omdat kwaliteit voor u belangrijk is

Bij de voorplaat:
Fernands skink (Lygosoma jernand1)
Taxonomisehe status: Familie Scincidae, onderfamilie Lygosominae.
Synoniemen
: Riopa fernandi, Mochlus fernandi.
Verspreiding
: Regenwoudgebieden van west-Afrika, vanaf Liberia tot Angola.
Besehrijving
: Tot 35 em, krl tot 15 em. Geslaehtsonderseheid moeilijk vast te stellen,
vrouwtjes zijn meer gedrongen en hebben een iets stompere kop.
Biotoop
: Rotsige hellingen, beekdalen en bosbodems. Ze Ieven in holen onder rottend
bout of onder stenen en hebben een voorkeur voor voehtige plaatsen.
Voedsel
: Allerlei insekten, maar ook (in terrarium) druiven, kwarteleitjes, nestmuizen, naakt- en huisjesslakken en reepjes vis of kipvlees.
Gedrag
: Een nogal sehuw dier. Overdag meestal verseholen in z'n hoi. In terraria
eveneens sehuw, maar na gewenning kunnen sommige exemplaren uitgesproken tam worden. De dieren bewegen zieh rustig en bedaehtzaam voort,
maar kunnen in noodgevallen bijzonder snel zijn. Het grootste deel van de
dag liggen de dieren met de kop uit hun hoi op voedsel te waehten. Zonnen
doen ze zelden.
Voortplanting
: Er wordt soms beweerd dat deze skinken levendbarend zijn. De twee mij bekende meldingen van voortplanting in gevangensehap (DURRELL, 1964 en
MUDRACK, 1975) spreken van eieren. Een legsel bestaat uit max. twaalf
eieren van 25xl5 mm met een leeraehtige sehaal. De eieren komen na zo'n
twee maanden uit. De jongen zijn vrijwel hetzelfde getekend als de ouderdieren en meten zo'n 8 em. Na een jaar is hun lengte verdubbeld.
Terrarium
: Warm en voehtig, met een flink bodemoppervlak. Temperaturen tussen
24 en 28 °C, plaatselijk warmer onder spotjes (waarvan weinig gebruik gemaakt wordt. Niettemin is zo'n warme plek toeh noodzakelijk). Voehtige
en droge sehuilplaatsen. Een stuk pve-pijp kan als hoi dienen. In een bodem
van bloemenaarde of bladgrond graven de dieren ook zelf holen, bij voorkeur onder een stuk kurk of een turfplaatje. Oat maakt de eontrole op de
gezondheid van de dieren wei iets moeilijker. Jonge dieren hebben kennelijk
veel vitaminen en mineralen nodig (MUDRACK, 1975).
Opmerkingen
: Een bijzonder fraai terrariumdier met een soms zeer sympathiek karakter.
Ik heb een exemplaar jarenlang zelf verzorgd (daarnaar is de tekening gemaakt). Oat dier nam aile voedsel op den duur uit de hand en vond het blijkbaar goed om opgepakt te worden. Ik heb bet zelfs wei buiten, onder begeleiding weliswaar, los in bet gras gezet voor een zonnebad.
LITERATUUR

DURRELL, G., 1964. Menagerie Manor. Penguin books, Middlesex.
HOOGMOED, M.S., 1973. Herpetologische waarnemingen in Ghana (2), de skinken I. Aquar.
43 (11) : 258-264.
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Peter Mudde

In memoriam Wim van Oyen
Begin september hebben wij met grate verslagenheid bet plotseling overlijden van
Wim van Oyen moeten vernemen.
Van Oyen was een van de eerste !eden van ooze vereniging. Van 1952 tot 1958 was
hij voorzitter. In de loop van al die jaren hebben velen hem leren kennen en
waarderen. Zijn beminnelijk optreden in bet bijzonder tegenover nieuwe en jonge
!eden, die hij steeds met vee! geduld ter zijde stood, was bekend. We bewonderden
zijn schier encyclopedische kennis op herpetologisch, zoologisch en ornitologisch
gebied. Zijn jeugd bracht hij door in Indonesi~ en China. Eenmaal weer in
Nederland gevestigd bracht zijn reislustige natuur hem op vele nabije en verre
plaatsen in de wereld. Hij kreeg daardoor en door zijn geweldige belezenheid
een enorme kennis van de door ons geliefde dieren en hun biotopen. Van Oyen
was een fervent museum- en dierentuinbezoeker. Hij kende ze waarschijnlijk
aile in Europa en ook daarbuiten nog vele. Van Oyen was ook jaren adviseur van
o.a. het Dierenpark Wassenaar en het Wassenaar Wildlife Breeding Centre.
Binnen Lacerta was hij vooral in de werkgroep Den Haag actief. Hij was ook
lid van de Royementscommissie en de Commissie Bedreigde Reptielen en Amfibieen. In deze laatste functie kon hij zich enorm opwinden over de wijze waarop
in Nederland het Besluit op de Inheemse Dieren en de Wet Bedreigde Uitheemse
Dieren tot stand kwamen en vandaag de dag nog functioneren. Het was zijn
overtuiging dat het de plicht is van terrariumhouders om diersoorten in terraria
te houden en te kweken. Van Oyen was zijn tijd vaak ver vooruit. Zijn inzichten
werden vaak pas jaren nadat hij ze voor bet eerst had uitgesproken geaccepteerd.
Hij was een der geestelijke vaders van de grate terrariumtentoonstellingen
Terra Hortus in Leiden, hetgeen leidde tot de oprichting van de Stichting
ter Bevordering van de Herpetologie onder voorzitterschap van Van Oyen.
Nog heden ten dage worden door deze Stichting subsidies beschikbaar gesteld
aan een ieder die op zinnige wijze herpetologische studies wil verrichten die de
eigen draagkracht te hoven gaan.
Wim van Oyen was vele tientallen jaren een stuwende kracht binnen de Vereniging
hoewel dit door zijn vaak bescheiden opstelling nooit erg opviel.
Wij missen hem zeer.
LACERTA 47(2)
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Wim Jacobi, Driebergen, 30 september 1988.

De kweek van varanen in gevangenschap
Judith van der
Koore
Hoofdverzorgster
afd. reptielen
Diergaarde
Blijdorp
Rotterdam
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INLEIDING
Hoewel aile varanen (Familie: Varanidae) erg op elkaar lijken, zijn er toch
31 soorten en 58 ondersoorten beschreven (GRZIMEK, 1976). De laatste jaren
worden, vooral in bet Australische faunagebied, nogal wat nieuwe soorten beschreven, zoals Varanus panoptes, V.
pilbarensis en V. baritji. Ook worden
alweer nieuwe ondersoorten onderkend
(V. panoptes horni, BOHME, 1988). Deze ontwikkelingen zijn nog niet verwerkt in genoemde getallen.
Er is nogal wat verschil in grootte. De
kleinste soort, de kortstaartvaraan
(V. brevicauda) is maar 20-25 em lang,
terwijl de Komodovaraan (V. komodoensis) een lengte kan bereiken van
drie meter. Ze hebben alle een ruwe,
leerachtige huid, bedekt met schubben
die elkaar niet overlappen. Het lichaam
is meestal massief gebouwd met sterke
poten en scherpe klauwen. Ze hebben
een lange hals en gewoonlljk een spits
toelopende kop met zeer sterke kaken
en scherpe, naar achteren gerichte tanden. De staart is lang en krachtig. Bij
de meeste varanen geschikt als 'slagwapen', maar soms ook als grijporgaan,
zoals bij de smaragdvaraan ( V. prasinus). Varanen hebben een lange gespleten tong, iets wat ze gemeen hebben
met slangen. Aile varanen zijn carnivoren, ze jagen op allerlei kleine dieren,
maar eten ook eieren en aas. Ze komen
voor in de tropische en subtropische delen van Afrika, Azie, de IndoAustralische archipel en Australie.
Sommige Ieven in hete zandwoestijnen,
andere in het regenwoud of in savannes. Aile varanen zijn goede zwemmers
en houden ervan zo nu en dan een bad
te nemen. Over de voortplanting van
varanen in de vrije natuur is maar wei-

nig bekend. Varanen leggen eieren, de
legsels varieren in aantal van 7 tot 57.
Sommige leggen ze tussen rottende bladeren, in holle bomen of in het zand,
terwijl andere varanen eieren in een hoi
leggen.
Wat meer gegevens zijn bekend over
het kweken van deze hagedissen in gevangenschap. Aile fokresultaten sinds
1966 tot en met 1988 zijn te vinden in de
tabel. De temperatuur, vochtigheid,
bet substraat waar de eieren in gelegd
worden en het Iicht in verwarmde kooien zijn nooit precies hetzelfde als in de
vrije natuur. Zonlicht en frisse Iucht
kunnen moeilijk precies worden nagebootst. Voor zover bekend is het fokprogramma met de stekelstaartvaraan
( V. acanthurus) in Stuttgart en Frankfurt het succesvolst.
VARANENIN
DIERGAARDE BLIJDORP
Op dit moment heeft Blijdorp vier
soorten
varanen:
witkeelvaranen
(v. exanthematicus a/bigularis) een
man en twee vrouwtjes, Timorvaranen
(v. timorensis) een man, twee vrouwtjes, gele varanen (V. flavescens), een
man en een juveniel, en twee juveniele
steppenvaranen ( V. e. exanthematicus).
De meeste varanen in Blijdorp worden
eenmaal per week gevoerd met levende
muizen of jonge ratten. Voorheen werden ze tweemaal per week gevoerd,
waarvan een dag met vlees, rauwe eieren, eendagskuikens en dode muizen.
Veel van de dieren werden echter te dik
omdat ze nauwelijks bewogen. Nu krijgen ze slechts levende muizen en ratten,
daarom zijn ze hongeriger en worden
tot activiteit gedwongen door het jagen
op de prooi.
Aile dieren hebben een waterbad dat

groot genoeg is om in te liggen. De
meeste varanen doen dit regelmatig. De
temperatuur van de verblijven is ongeveer 25-30 oc door bet gebruik van
infrarood-lampen van 250 W. 's Nacbts
daalt de temperatuur tot 20 °C. Slecbts
twee keer per week wordt gesproeid,
bebalve in bet verblijf van de Timorvaranen, waar de vocbtigbeidsgraad boger wordt gebouden door er dagelij ks te
sproeien. De Timorvaraan is een van de
soorten waarmee verscbeidene malen
in gevangenscbap is gekweekt. Bij een
gelegenbeid werden de eieren in bet verblijf gebouden bij een temperatuur van
27-30 °C. De incubatietijd bedroeg
123 -127 dagen. Enkele dagen na bet
uitkomen begonnen de jongen met bet
eten van wasmotrupsen (RESE, 1983).
In Basel werden de eieren in 1976 uitgebroed in een couveuse bij een temperatuur van 28-31 °C. De incubatietijd was
139 dagen. Hoewel de omstandigbeden
in bet verblijf van Blijdorp gelijk lijken
aan de door RESE (1983) en BEHRMANN
(1981) bescbreven voorwaarden, zijn
we er nog nooit in geslaagd met deze
soort te kweken. Slecbts eenmaal, in
1980, legden de dieren eieren, waarvan
er een bevrucbt bleek te zijn. Helaas is
dat embryo voortijdig afgestorven.
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KWEEK WITKEELVARAAN
De afmetingen van bet verblijf waarin
de witkeelvaranen zicb in Blijdorp bevinden zijn 500x250x280 em (dxhxb).
Er is een vijvertje ingebouwd met
constant stromend water van 24 °C. De
betonnen vloer is bedekt met zand. Er
staan overigens klimtakken in bet verblijf, die de dieren overigens zelden gebruiken. De decoratie bestaat uit
kunstplanten en rotsen.
We ontvingen onze twee volwassen dierenin januari 1978. De enige paring die
gezien werd was op 17 januari 1979.
Op 22 februari, 36 dagen na de paring,
werden er 32 eieren gevonden in bet

verblijf. Ze moesten meteen verwijderd
worden, omdat beide dieren ervan wilden gaan eten. De eieren werden in
twee couveuses gelegd en uitgebroed bij
30 oc (VISSER, 1981). Op 2 maart 1979
maakten we een ei open om de ontwikkeling van bet embryo, aannemend dat
bet ei bevrucbt was, te controleren. Het
ei bleek bevrucbt te zijn, want bet bevatte een levend embryo van ongeveer
30 mm. Gedurende de maanden april
en mei 1979 bleek dater dertien eieren
bevrucbt waren. Acbt embryo's stierven af na een veelbelovende start.
Op 18 juni zagen twee eieren er plotseling verdroogd uit en werden opengemaakt. Ze bevatten levende jongen met
een grote dooierrest. We lieten de jonge
varanen in de eierscbaal zitten in de
couveuse. De volgende dag waren beide
diertjes uit de eierscbaal gekropen. Nog
een dag later zagen twee van de acbt
overgebleven eieren er slecbt uit. Het
bleek dat ze volledig ontwikkelde,
maar dode jongen bevatten. We besloten toen om de andere zes eieren te openen. Gelukkig leefden deze jongen nog.
Eenmaal uit bet ei werden de jongen uit
de couveuse verwijderd. Alle jonge varanen werden in afzonderlijke plastic
bakjes opgekweekt. Ze werden gevoerd
met krekels, sprinkbanen, eendagsmuizen. Zo nu en dan kregen ze gebakt met
rauw ei. We gaven, zoals aan al onze
bagedissen, Dupbafral-multi, Calcium
Sandoz en Carnicon als kalk- en vitaminentoevoeging. De eerste paar weken werden de diertjes dagelijks gevoederd.
HUIDIGE ONTWIKKELINGEN
Door een storing in de centrale verwarming op 17 januari 1979 was de temperatuur in bet verblijf van de witkeelvaranen gezakt tot 15 °C. De dieren
badden geen last van de lage temperatuur. Mogelijk is deze temperatuurverlaging er de oorzaak van geweest dat

Pasgeborcn gele varaan . Foto: G.J . Visser.

Mertens' watervaraan (Varanus mertenst), voor het laatst gekweekt in
1967. Foto: G.J. Visser.

Goulds varaan (Varanus gouldit) , nog nooit in gevangenschap gekweekt. Foto: G.J . Visser.

de dieren tien dagen later begonnen met
paringsactiviteiten. Om die reden werd
de temperatuur tussen 20 en 28 december 1979 bewust verlaagd tot 16-18 °C.
Na deze koudeperiode begonnen de varanen inderdaad paringsgedrag te vertonen, maar helaas bleef het leggen van
eieren uit. Jammer genoeg is hetmannetje op 14 september 1980 gestorven
en het vrouwtje volgde op 19 december
1980. Op dit moment hebben we nag
slechts twee nakweekdieren van het
vrouwelijk geslacht en een jong, onverwant mannetje, dat nag een jaartje zal
moeten groeien voor hij bij de vrouwtjes kan. Als het zover is, kunnen we
misschien de kweek hervatten met dit
nieuwe groepje.
KWEEK GELE VARAAN
Het verblijf van de gele varaan in Blijdorp meet 600x250x280 em (dxhxb).
Op de vloer ligt een laag zand van 10
em. De dieren kunnen gebruik maken
van een waterbad, klimtakken en rotsen, waaronder ze kunnen wegkruipen .
Plastic planten maken de aankleding
compleet. Toen de dieren op 28 augustus 1982 in de Diergaarde arriveerden, waren ze volgens de vorige eigenaar drie en een half jaar oud en begin
1979 als jonge dieren uit het wild gelmporteerd. Bij hem hadden de dieren gepaard en in juli 1982 eieren gelegd, die
helaas door het mannetje waren opgegeten. In Blijdorp werd op 20 juni 1983
voor het eerst paringsgedrag waargenomen. Echte paringen werden gezien op
23 juni en 16 juli 1983. Toen het
vrouwtje op 21 juli om 13.30 uur eieren
began te leggen werd het mannetje onmiddellijk weggehaald om te voorkomen dat hij de eieren zou opeten. Ongeveer elk uur werd er een ei geproduceerd en om 17.30 u ur waren er zes eieren gelegd. De volgende ochtend vonden we nag een ei. Aile eieren werden in
de couveuse gelegd op een substraat

Witkeelvaranen. Foto: F. Nordheim.

van vochtig zand en turf. De broedtemperatuur werd op 30 oc ingesteld. Van
26 augustus tot 23 december 1983 bleken enkele slecht uitziende eieren onbevrucht te zijn of een dood embryo te bevatten. Op 23 december viel een ei plotseling in en bleek een volledig ontwikkeld jong te her bergen, dat helaas dood
was. Op dat moment werd besloten om
de twee overgebleven eieren te openen.
Deze bevatten levende jongen. Een
jong was veel te klein en had botvergroeiingen . Dit diertje werd afgemaakt. Het andere varaantje zat verstrikt in zijn navelstreng en dooierrest.
Nadat het jong uit het ei was gehaald
werd het schoongemaakt met Betadine
en de dooierrest afgeknipt. Hoewel het
diertje eerst zeer actief was, sliep het
de volgende dag bijna constant. De
jonge varaan ging niet eten en slechts
eenmaal werd gezien dat het dronk.
Het stierf op 1 januari 1984.
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HUIDIGE ONTWIKKELINGEN
Gezien het feit dat de gele varaan een
vaste paartijd schijnt te hebben in de

maanden juni en juli, het begin van de
regentijd in India (VISSER, 1985) sproeiden we gedurende deze maanden de
kooi tweemaal per dag om de paring te
stimuleren. In 1984 hadden we eieren,
maar ze werden opgegeten door het
mannetje. In 1985 imiteerden we de
regentijd en zetten man en vrouw na
een isolatieperiode van een maand weer
bij elkaar. Er werden geen paringen gezien en de dieren legden ook geen eieren. Helaas hebben we op dit moment
aileen nog een mannetje en een later gekregen jong dier waarvan het geslacht
niet bekend is. De kweek met deze
soort staat dus (voorlopig) stil.
ENKELESLOTOPMERKINGEN
Hoewel veel kwekers vooral sinds 1980
meer succes hebben, is het nog steeds
erg moeilijk om met varanen te kweken. Een groot probleem is het feit dat
de mannetjes vaak de eieren opeten.
Daarom zou het mannetje uit het verblijf gehaald moeten worden, nadat de
paaractiviteiten zijn opgehouden. Paring kan gestimuleerd worden door het

nabootsen van seizoeninvloeden van
de natuurlijke omgeving en waarschijnlijk door het mannetje en vrouwtje enige tijd van elkaar te scheiden.
Het opnieuw bij elkaar brengen van de
partners kan de paringsdrang sterk activeren. Hopelijk zullen aile kwekers
hun ervaringen met elke varanensoort
publiceren, omdat het zeer belangrijk is
om van elkaar te leren, zelfs al zijn de
resultaten niet geheel succesvol, zoals
met onze gele varaan.
GEBRUIKTE PREPARATEN
EN MEDICIJNEN
Betadine-oplossing - desinfektiemiddel van Mundipharma A.G., Zwitserland.
Carnicon - vitamine/mineraalmengsel van Trouw, Putten.
Calcium Sandoz - calcium- en vitamine C-preparaat van Sandoz S.A., Bazel, Zwitserland.
Duphafral Multi - Multi-vitaminenpreparaat van Philips-Duphar B.V.,
Amsterdam.
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BREEDING MONITORS IN CAPTIVITY
The breeding results with captive monitors are
listed. In Blijdorp Zoo young V. exanthematicus
a/bigularis and V. flavescens were born. The latter only lived for a couple of days. It appears
that V. e. albigularis needs a cold period before
mating occurs. In V. jlavescens a wet period in
June/July seems to be a positive stimulation for
mating.
LITERATUUR
BEHRMANN, H.J., 1981. Haltung und Nachzucht von Varanus t. timorensis (Reptilia: Sauria:
Varanidae). Salamandra 17 (3-4) : 198-221.
GRZIMEK, B.• 1976. Het Ieven der dieren. Deel
VI. Reptielen. Het Spectrum, Utrecht.
RESE, R., 1983. Der Timorwaran (Varanus timorensis), Haltung und Zucht. Sauria 1983 (4) :
13-15.
VISSER, G.J.,1981. Breeding the white-throated
monitor at Rotterdam Zoo, Varanus exanthematicus albigularis. Int. Zoo Yb. 21 : 87-91.
VISSER, G.J., 1985. Notizen zur Brutbiologie
des Gelbwarans, Varanus (Empagusia) jlavescens (Hardwicke & Gray, 1827) im Zoo Rotterdam (Sauria: Varanidae). Salamandra 21 (2-3) :
161-168.

Kolenbranderschildpad.

Ervaringen met de verzorging en voortplanting
van de kolenbranderschildpad
(Geochelone carbonaria)
H . Houtman &
A . de Ia Fosse
Olmenhof 32
6951 MY Dieren
lllustratics
van de auteurs.
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INLEIDING
Sinds 1981 verzorgen wij kolenbranderschildpadden (Geochelone carbonaria)
in een van onze terraria. Aanvankelijk
een koppel. In september 1984 kochten
wij een tweede paartje van deze schildpaddesoort, dit om de kans op voortplanting te vergroten. In 1987 en 1988
legden beide vrouwtjes eieren en in
1988 kregen we van beide dieren !evende jongen.
In dit artikel willen we onze ervaringen
met deze mooie schildpaddesoort beschrijven.
TAXONOMIE
De kolenbranderschildpad behoort tot
de farnilie van de landschildpadden

(Testudinidae) en het geslacht Geochelone, waartoe nog zeven andere soorten
behoren, namelijk: G. elegans, G. platynota, G. sulcata, G. pardalis, G. chilensis, G. elephantopus en G. denticulata (PRITC HARD, 1979) . Samen met de
laatste drie soorten behoort G. carbonaria tot het ondergeslacht van
de Zuidamerikaanse Jandschildpadden
(Chelonoidis). Sommige auteurs beschouwen dit ondergeslacht als een geslacht, dit is echter nog zeer omstreden
(NOLLERT, 1987).
De kolenbranderschildpad kan makkelijk verward worden met de woudschildpad (G. denticu/ata). Deze laatste
wordt echter beduidend groter, de
mannetjes kunnen een carapaxlengte

van 50 em halen, de vrouwtjes soms wei
70 em. Het grootste exemplaar van de
kolenbranderschildpad dat gevonden is
had een carapaxlengte van 45 em (PRITCHARD, 1979).
Het schild van de kolenbranderschildpad is zwart met op elk rugschild een
gele vlek. Deze is het duidelijkst bij
jonge dieren en vervaagt tijdens het
ouder worden. Het schild van de woudschildpad heeft een bruinere grondkleur. Op de kop en poten zitten gele of
oranje-gele vlekken. Bij de kolenbranderschildpad zijn deze vlekken rood
of geel. De verschillen tussen de twee
soorten zijn uitgebreider beschreven
door NETIEN & ZUURMOND (1985).
Bij volwassen dieren is het geslachtsonderscheid zeer eenvoudig. De mannetjes hebben een veel dikkere en langere staart dan de vrouwtjes. Tevens is
het buikschild van de mannelijke diereo hoi, dit is bij de vrouwtjes niet het
geval.
VERSPREIDING EN BIOTOOP
G. carbonaria komt voor in noordelijk
Zuid-Amerika, van Panama tot Paraguay en Rio de Janeiro (PRITCHARD,
1979). De soort komt zowel op de savanne als diep in het oerwoud voor.
Vooral in Panama, waar G. denticulata
niet voorkomt komt G. carbonaria in
het oerwoud voor.
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HERKOMST EN AFMETINGEN
Het oudste vrouwtje is door de broer
van de vorige eigenaar in 1979 als volwassen dier op een markt in Rio deJaneiro gekocht. Ze was voor de consumptie bestemd. Het dier moet nu
minstens 20 jaar oud zijn. Ze weegt
4 kg en heeft een carapaxlengte van
36 em. Het oudste mannetje is ook in
1979 in Rio de Janeiro gekocht en wei
als zeer jong dier van hoogstens enkele
maanden oud. Op dit moment (augustus 1988) weegt hij 3 kg en is 30 em

lang. Het jongste vrouwtje weegt 3 kg
en is 32 em lang. Haar leeftijd schatten
wij tussen de zes en acht jaar. De leeftijd van de in 1984 aangeschafte man
is het moeilijkst te schatten. Sinds de
datum van aanschaf is hij weinig gegroeid. Hij weegt 2,5 kg en is 28 em
lang. Het grootste vrouwtje en het
kleinste mannetje behoren tot de gele
vorm, de andere twee dieren tot de rode. Deze mateo en gewichten komen
sterk overeen met de getallen die DAVIS
(1979) vermeldt over de dieren in het
National Zoological Park in Washington.
HUISVESTING
Deze schildpaddesoort is groot en levendig en heeft dus een ruim terrarium
nodig. In de peri ode dat wij kolenbranderschildpadden verzorgen, hebben
onze dieren in twee verschillende terraria gezeten, waar de omstandigheden
nogal verschillend waren. In het tweede
terrarium hebben de schildpadden
zich voortgeplant.
In eerste instantie hielden we de schildpadden in een eenvoudig terrarium van
170x70x70 em (lxbxh), met kattebakkorrels als bodembedekking, een
drinkbak en spots die de bak overdag
tot 35 oc verwarmden. De kolenbranderschildpadden waren samen met
Griekse landschildpadden (Testudo
hermanm) en vierteenlandschildpadden (Agrionemys horsfieldi) gehuisvest. Eigenlijk was dit verblijf niet optimaal, gezien het feit dat de kolenbranderschildpadden nauwelijks tot paren
kwamen. Als eerste aanzet tot een verbeterde huisvesting van de schildpadden hebben we in 1985 het terras van
onze tuin, dat op het zuiden gericht is,
afgezet met spoorbielzen. Bij mooi
weer gaan de dieren naar buiten. Het
terras heeft de afmetingen van 6 bij 2,5
m. Er zijn enkele mogelijkheden voor
de dieren om schaduwplekken op te

zoeken en als het heel warm is wordt
het terras natgesproeid. Desondanks
kwam geen van de soorten tot voortplanting.
ln de zomer van 1986 hebben we al
onze Europese landschildpadden afgestaan aan een bevriende terrariumhouder die een zeer goede accommodatie
voor dit soort dieren heeft. Dat dit een
verstandige keus was blijkt uit het feit
dat een van onze vroegere exemplaren
zich het jaar daarop al heeft voortgeplant. Toen de andere soorten verhuisd
waren nam de paringsdrift van de
grootste kolenbranderschildpaddeman
zienderogen toe.
Maart 1987 gingen de schildpadden
naar hun huidige verblijf. Een terrarium van 2,2x1x2 m (lxbxh). De bodem
bestaat uit beton, dat geverfd is met
chloorrubberverf. In de bak is een verzonken waterbassin met een afvoer die
op de riolering is aangesloten. Het bassin is zodanig gebouwd dat de dieren
er eenvoudig in- en uit- kunnen lopen.
In het terrarium is een kraan zodat het
verversen van water en schoonhouden
van de bak erg eenvoudig is. In een
klein gedeelte van de bak liggen wat
kattebakkorrels . Er staan drie spots
op de bodem gericht. Onder de spots
kan de temperatuur overdag tot 35 oc

Paartje kolenbranderschildpadden, Jinks het vrouwtje, rechts het
mannetje.

oplopen. In het plafond zitten ook drie
spots. De inrichting van de bak bestaat
uit een groot aantal takken, dit ten behoeve van de andere dieren die in het
terrarium zijn gehuisvest, vier groene
leguanen (Iguana iguana) en twee rode
teju's (Tupinambis rufescens). Aan de
voorkant zit een schuifpui met dubbel
glas, de wanden zijn beplakt met steenstrips. Aangezien de kooi goed gelsoleerd is kan de luchtvochtigheid makkelijk hoog gehouden worden. Het verblijf wordt driemaaJ in de week goed
natgesproeid. De drie verschillende
diersoorten verdragen elkaar zeer
goed .
VOEDING
Gezonde kolenbranderschildpadden
zijn enorme eters. Vijfmaal per week
wordt een groente- en fruitmengsel gegeven . Dit bestaat uit gesneden andijvie, tomaat, banaan, appel en in de
winter boerenkool of groene kool.
Daarnaast krijgen de schildpadden kattevoer uit blik of droog kattevoer. Het
droge kattevoer wordt eerst in een bakje water geweekt zodat de brokjes wat
zachter worden. AI het voedsel wordt
rijkelijk bepoederd met kalk/ vitaminepreparaten als Sooravit en Osspulvit.
In het waterbassin worden vitamine
D3-druppels gedaan. In een liter water
tien druppels (Davitamon) . De Schildpadden drinken zeer veel. Aangezien de
in het terrarium aanwezige groene leguanen hun ontlasting meestal in het water deponeren wordt het water iedere
dag ververst. Kolenbranderschildpadden zijn geen zuivere planteneters,
dat blijkt ook uit het feit dat ze
soms proberen stukjes uit de kuikens of
ratten te happen die de teju's aan het
eten zijn. Soms eten de schildpadden
faeces van de eigen soort of van de
groene leguanen. Het hele jaar door
eten de dieren goed. Een van de vrouwtjes eet vlak voordat ze eieren moet leg-

Eieren in de broedstoof.

gen wat minder. Ze heeft dan een duidelijke voorkeur voor felgekleurd
voedsel.
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GEDRAG
G. carbonaria is een actieve..schildpad.
De dieren !open vee! door het terrarium
en gaan regelmatig in het waterbassin.
Wanneer er nieuwe dieren, niet aileen
soortgenoten, in het terrarium geplaatst worden zijn de schildpadden
zeer nieuwsgierig. De nieuwkomers
worden besnuffeld en in de staarten
van hagedissen wordt soms voorzichtig
gebeten. Na enkele dagen verdwijnt dit
gedrag. Het meeste gedrag is gericht op
de voortplanting.
Hoewel onze kolenbranderschildpadden het hele jaar seksueel actief zijn,
paren ze het meest in de periode van
april tot november. De mannetjes rnaken met hun kop slingerende bewegingen v66r de kop van het vrouwtje,
daarna volgt meestal een paring. Tijdens het paren maakt het mannetje ritmisch klokkende geluiden. De bek is
geopend en de keel gaat heen en weer.

Soms bijt het mannetje in de voorpoten
van het vrouwtj e v66r een paring.
De laatste jaren wordt er steeds meer
met verschillende schildpaddesoorten
gekweekt en het lijkt erop dat een groep
dieren eerst aan elkaar en aan de terrariumomstandigheden moet wennen
v66rdat ze zich voortplanten (VISSER,
1986). Het mannetje dat wij in 1984
hebben aangeschaft is pas in 1988 gaan
paren terwijl hij volgens ons a! sinds
de aanschaf geslachtsrijp is. Het andere
mannetje is goed gaan paren vanaf het
moment dat de andere soorten schildpadden verwijderd waren. Aanvankelijk paarde hij aileen met het oudste
vrouwtje. Vanaf 1987 ook met het
jongere vrouwtje. Het grootste mannetje is een jaar bij een andere terrariumhouder geweest omdat deze slechts
twee vrouwelijke dieren had. Vreemd
genoeg heeft hij daar niet gepaard.
Toen wij het dier terugkregen paarde
hij de volgende dag al.
E1EREN
Maart 1987 legde het oudste vrouwtje

tien eieren. Deze werden gelegd in de
periode tussen 1 en 22 maart. Geen van
deze eieren bleek bevrucht te zijn. Op
26 november 1987 legde ze acht eieren.
Deze keer werden alle eieren binnen
twee uur gelegd. Uiteindelijk bleken
er vier bevrucht te zijn, waarvan er
slechts een zich ontwikkelde. Na 176
dagen hebben wij het ei geopend omdat
de kleur van wit naar lichtgrijs veranderde. In het ei zat een volledig ontwikkeld dood jong. De dooierzak was erg
groot. Ondertussen had het oudste
vrouwtje nog twee legsels geproduceerd, vijf eieren op 23 januari 1988 en
zes op 3 april. Het legsel van 23 januari
bleek een bevrucht ei te bevatten dat
zich niet verder ontwikkelde. Van de
eieren van 3 april ontwikkelden drie
zich goed . Het kleine vrouwtje legde
op 4 februari vier eieren waarvan er
twee zich goed ontwikkelden. De eieren
wogen gemiddeld 30 gram en waren
5 em lang en 3 em breed. Alle eieren
lagen in een broedstoof van een bevriend terrariumhouder die zeer succesvol is met het uitbroeden van eieren
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Een kolenbranderschildpad komt uit zijn ei.

van de Griekse lanJschildpad (Testudo
hermanm) . De temperatuur in de
broedstoof schommelde tussen 29 en
31 °C. De luchtvochtigheid varieerde
van 90 tot 95 OJo.
Na 116 dagen was een ei, afkomstig van
het kleine vrouwtje, aangepikt. Een
dag later kroop er een jonge schildpad
uit het ei. Het diertje had nog een
dooierzak van 1 em breed en 0,5 em
dik. Dit verschijnsel komt bij vee!
in gevangenschap geboren kolenbranderschildpadden voor (ZWARTEPOORTE, pers. med.). De jonge schildpad
bleef nog drie dagen in een plastic bakje met vochtige tissues in de broedstoof. Na drie dagen was de dooierzak
helemaal verdwenen en twee dagen later at het diertje al. Aangezien beide
ouders tot de rode vorm behoren, verbaasde het ons niet dat het schildpadje
rood gekleurd was. Twaalf dagen later
was het andere ei van dit legsel aangepikt. Het grote verschil in broedduur
komt vaker voor bij de kolenbranderschildpad (DAVIS, 1979). Het jong had
een dooierzak van 2 em breed en 1 em

Vrouwtje met jongen.
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dik. Oak deze jonge schildpad werd in
een plastic bakje in de broedstoof geplaatst. Ondanks het feit dat hij een Ievendige indruk maakte was het diertje
na zes dagen dood. Misschien Jag dit
aan de wei erg grate dooierzak. Omdat
er wei eens geopperd wordt dat men
schildpaddeeieren niet in het valle Iicht
moet uitbroeden werd vanaf dat moment de broedstoof met een doek verduisterd. De drie eieren van het grate
vrouwtje bleven zich goed ontwikkelen
en op 15, 18 en 19 augustus 1988 kwamen de eieren uit. De broedduur was
nu aanmerkelijk Ianger, 154, 157 en 158
dagen. Het eerste jong had een zeer
kleine dooierzak die na een dag al weg
was. De andere twee jongen hadden
geen dooierzak bij het verlaten van het
ei. Bij alle drie de schildpadden waren
kop en paten rood gekleurd. Dit is des
te interessanter als men bedenkt dat deze lichaamsdelen bij het moederdier
geel zijn. Oat dit vrouwtje nog eieren
kan leggen vinden wij, gezien haar verleden, zeer opmerkelijk. Bij de vorige

eigenaar had ze eens legnood gehad.
Toen wij het dier kregen zei deze tegen
ons dat ze voor de fok waarschijnlijk
ongeschikt was. De schildpad bewoog
zich dan oak slechts schuifelend voort.
In de loop der jaren is ze steeds beter
gaan Iopen. Als ze eieren legt gaat ze
zodanig op de voerbak zitten dat het
achterste dee! van haar lichaam vrijkomt van de grand. Het andere
vrouwtje doet dit niet en legt de eieren
gewoon op de bodem van het terrarium. Het niet begraven van eieren komt
in de natuur ook voor bij de kolenbranderschildpad (NO LLERT, 1987).
OPFOK VAN DE JONGEN
Als jonge schildpadden erg snel groeien
en te weinig kalk en vitaminen krijgen,
kunnen er misvormingen van het schild
optreden (PETERS & FINNIE, 1979).
Vaak ziet het schild er dan 'gebobbeld'
uit. Dit hoeft niet te betekenen dat de
schildpad niet tot een gezond dier kan
opgroeien. Het grate mannetje was gebobbeld toen we hem kregen. Het dier

was op dat moment kerngezond en is
dat tot op heden (augustus 1988) gebleven. Dat neemt niet weg dat deze misvorming niet normaal is en voorkomen
dient te worden. De schildpadjes krijgen viermaal per week voedsel, van dezelfde samenstelling als voor de oude
dieren, rijkelijk bepoederd met Osspulvit en Sporavit. Om de andere dag baden we de jonge dieren in lauw water,
waar calciumlactaat en vitamine D3druppels aan toegevoegd zijn. De
schildpadjes drinken veel en krijgen zo
extra kalk binnen. Het eerste jong
woog bij de geboorte 22 gram, na twee
maanden 55 gram. Ondanks deze snelle
groei blijft het schild tot nu toe mooi
glad. De eerste weken liggen papieren
tissues op de bodem van bet terrarium,
daarna turf met wat bladeren. Elke dag
wordt de bak besproeid met lauw water.
SLOTOPMERKINGEN
Met kolenbranderschildpadden wordt
niet veel gekweekt. In Nederland fokt
voor zover bekend aileen Diergaarde
Blijdorp regelmatig met deze dieren
(VISSER, 1986). Daarnaast zijn er
kweekresultaten bekend uit Washington (DAVIS, 1979) en de dierentuin
van Jersey (NOLLERT, 1987). Tot
nu toe beschouwen wij vier gezon. de jongen van twee verschillende wijfjes al als een mooie bekroning op zeven
jaar kolenbranderschildpadden verzorgen. Volgens ons heeft een aantal zaken
dit resultaat beinvloed. Allereerst bet
feit dat w~ de schildpadden niet meer
gecombineerd hebben met andere
landschildpaddesoorten, zodat ze elkaar niet verstoren bij hun voortplantingsgedrag. Dan het feit dat de dieren
op zonnige dagen buiten zijn en zodoende directe zonnestraling krijgen.
Dit kan van invloed zijn op de vitamine
D-synthese (BOONMAN, 1988).
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Tot slot kan bet nieuwe terrarium een
belangrijke factor zijn. Dit is ruimer
dan de vorige behuizing, heeft een hogere luchtvochtigheid en een waterbassin waar de schildpadden makkelijk
in- en uit- kunnen lopen. Dit blijven natuurlijk speculaties, maar wij zijn van
mening dat, naast een lange gewenningsperiode, de bovengenoemde veranderingen ook van invloed zijn geweest.
Ten slotte willen we Astrid en Gerry
Schoolderman bedanken voor bet feit
dat ze de eieren in hun broedstoof hebben uitgebroed en dat ze zeer nauwkeurig de ontwikkeling van de eieren hebben genoteerd.
CARE AND BREEDING
OF GEOCHELONE CARBONARIA
Two male and two female G. carbonaria were
kept together with Testudo hermanni and Agrionemys horsjieldi for several years. In this period
no mating activities were noted. The last couple
of years the four animals were kept without
the company of other turtles. In summer in
sunny weather, the turtles walk in the garden.
They live on an omnivorous diet. Lots of vitamines and chalk are added. After a change in
housing several matings were observed. As a result two females produced fertilized eggs in 1988.
Four hatched.
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INLEIDING
AI lange tijd bestaat bij pijlgifkikkerhouders onduidelijkheid over de indeling in genera binnen de pijlgifkikkerfamilie. Daarom werd in een vorig artikel (VAN WIJNGAARDEN, 1986) ingegaan op aspecten en principes die een
rol spelen bij die indeling.
In dit artikel zal aandacht besteed worden aan de ontwikkelingen die zich
daarin de laatste vijftien jaar voorgedaan hebben, en wordt de huidige
stand van zaken besproken.
ENKELE INDELINGSPRINCIPES
Bij de indeling van planten en dieren
worden soorten als de basiseenheid gezien. Soorten worden samengevoegd
in een genus (geslacht) en verschillende
genera vormen een familie. Families
worden weer samengevoegd tot hogere
eenheden, zoals orden, klassen enzovoort.
Taxonomen streven ernaar de soorten
in natuurlijke eenheden in te delen.
Een natuurlijke eenheid is een groep
soorten met een gemeenschappelijke
voorouder. De verwantschap binnen
deze groep is af te leiden doordat de
diergroepen synapomorfe kenmerken
bezitten. Dit houdt in dat de soorten
binnen de groep een gemeenschappelijk overgeerfd kenmerk (kenmerken)
bezitten, waarmee ze zich onderscheiden van aile andere groepen. Deze eigenschappen zijn dus uniek. Men gaat
ervan uit dat soorten die veel op elkaar
lijken (veel overeenkomende kenmerken hebben) dichter bij elkaar staan
dan soorten met minder gemeenschappelijke kenmerken. Het idee is dat men

vanuit een studie naar de evolutionaire
ontwikkelingspatronen binnen een
diergroep ( = fylogenie) kan afleiden
hoe de verwantschappen tussen de
soorten binnen die groep liggen. Men
kijkt daarbij welke kenmerken al lang
in de evolutie van een diergroep bestaan ( = plesiomorf oftewel primitief)
en welke kenmerken daaruit zijn ontwikkeld ( = apomorf of afgeleid).
Een voorbeeld van zo'n primitief kenmerk is de streeptekening binnen Phy/lobates. Dit strakke streeppatroon
komt ook voor bij Colostethus en het
bier te bespreken genus Epipedobates
MYERS 1987. Het streeppatroon moet
voortkomen uit een gemeenschappelijke voorouder van Co/ostethus, Epipedobates en Phyllobates. Uit dit primitieve patroon afgeleide tekeningen
vindt men bij Dendrobates; de kleurpatronen zijn veel grilliger geworden
en verder uniek voor dit genus (Minyobates MYERS 1987 laat ik terwille van
bet voorbeeld buiten beschouwing).
Het afgeleide kenmerk (de grillige
kleurpatronen) is een aanwijzing dat de
soorten binnen Dendrobates een gemeenschappelijke voorouder hebben.
De primitieve streeptekening geeft geen
aanwijzing dat Phyl/obates een door de
evolutie bepaalde natuurlijke eenheid
vormt; Colostethus en Epipedobates
hebben dit patroon ook. Oftewel: afgeleide unieke kenmerken geven in formatie over de verwantschappen tussen
soorten, terwijl primitieve dat niet
doen. En hoe meer combinaties van
kenmerken tussen soorten overeenkomen, hoe groter de kans dat die verwantschappen reeel zijn.

VOORGESCHIEDENIS
(1975, 1976) had aan de
hand van uitwendige kenmerken een
duidelijke indeling gemaakt. Op basis
hiervan werden de soorten in een van
de genera Colostethus, Phyllobates of
Dendrobates geplaatst.
Na uitgebreide studies naar o.a. huidgiften en roepvormen (DALY et al.,
1978; MYERS & DALY, 1967, 1976 a, b)
stelden MYERS et al. in 1978 een herindeling van de Dendrobatidae voor.
Op basis van de huidgiften werden aile
Phyllobates-soorten, behalve Silverstones bicolor-groep (SILVERSTONE,
1976), in bet genus Dendrobates geplaatst. De bicolor-groep bleek namelijk in bet bezit te zijn van huidgiften
die uniek zijn voor deze groep: batracho-toxinen (BTX). Dat maakt bet zeer
waarschijnlijk dat de soorten van de
bicolor-groep een natuurlijke eenheid
vormen ( = monofyletisch zijn). Het
genus Dendrobates werd na deze herindeling een niet-natuurlijke (parafyletische) verzameling van soortengroepen
waaronder groepen waren die, op basis
van gedragskenmerken en uiterlijke
kenmerken, dichter bij Colostethus of
Phy//obates s.s. (de bicolor-groep) leken te staan. Door deze overeenkomsten in uiterlijke kenmerken met Co/ostethus/Phyl/obates s.s., sprak voor
velen, min of meer gevoelsmatig, de
overplaatsing van de BTX-loze Phyllobates-soorten naar Dendrobates minder aan.
Daarnaast gebruikten verschillende
Duitse auteurs, door onbekendheid
met bet werk van Myers c.s., de oude
indeling. Of men hield weinig gefundeerd aan de oude namen vast (MEEDE, 1980; SCHLOTER, 1980; WEYGOLDT,
SILVERSTONE

1987; ZIMMERMANN & ZIMMERMANN,
1985). Voor vele pijlgifkikkerhouders
is bet hierdoor niet meer duidelijk welke soort nu in welk genus hoort.
Naast Myers & Daly c.s. gingen andere
herpetologen op zoek naar nieuwe indelingscriteria (RASOTTO et al., 1987),
terwijl jammer genoeg ook enkele amateurs meenden nieuwe generate moeten
beschrijven, daarbij niet gehinderd
door kennis van zaken en zich niet baserend op eigen onderzoek (BAUER,
1986). Dat zij hierbij soms ethische
grenzen overschreden deerde hen kennelijk niet. Bij hun 'wetenschappelijke'
escapades putten zij namelij k uit het
materiaal van Myers c.s. terwijl bekend
was dat die zich welbewust waren van
het feit dat hun indeling geen bevredigende oplossing was (MYERS et al.,
1978; p. 332) en dat deze indeling aileen maar een voorlopig karakter had.
Om een verdere indeling der Dendrobatidae te kunnen onderbouwen werd
hun onderzoek naar fylogenetische
kenmerken en bet beschrijven van nieuwe soorten voortgezet (DALY et al.,
1987; MYERS, 1982; MYERS & BURROWES, 1987; MYERS & DALY, 1979, 1980;
MYERS, 1984; MYERS & FORD, 1986).
Echter onder druk van de hierboven genoemde initiatieven zag Myers zich genoodzaakt, om vooruitlopend op de
fylogenetische analyse van die verdere
indeling twee nieuwe genusnamen te
publiceren: Epipedobates en Minyobates (MYERS, 1987). Of de Dendrobatidae binnenkort nog verder in genera
opgesplitst gaan worden, wordt niet
vermeld.
DE NIEUWE INDELING
Op het ogenblik zijn de ca. 120 soorten

Pagina 17 (---+-), van boven naar onder, links: Epipedobates parvulus, Minyobates steiermarki,
M. ophistomelas, Dendrobates fantasticus,· rechts: Phyl/obates /ugubris, Co/ostethus nubico/a,
E. jlavopictus en D. histrionicus.
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wachten is dat deze, niet verder genoemde, soorten in Epipedobates geplaatst worden.
De soorten die nu tot Co/ostethus gerekend worden zijn:

Fig. 1. Links: rechterpoot van een soort met primitieve kenmerken.
Eerste vinger Ianger dan tweede vinger, vingerschijfjes weinig verbreed.
Rechts: rechtervoorpoot van een soort met ontwikkelde kenmerken.
Eerste vinger kleiner dan tweede vinger en vingerschijfjes verbreed.
(FROST, 1985) verdeeld over de vijf geslachten Colostethus, Dendrobates,
Epipedobates, Minyobates en Phyllobates.
Het door LYNCH & RUIZ-CARRANZA
(1982) bij de Dendrobatidae geplaatste
genus Atopophrynus werd door MYERS
& FORD (1986) weer uit deze familie
gehaald. Skeletkenmerken spreken een
relatie met de andere pijlgifkikkers
duidelijk tegen. Er waren vele andere
verschillen, en overeenkomende kenmerken hadden geen relevante waarde.
Atopophrynus is (voorlopig) in de Leptodactylidae geplaatst.
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Colostethus COPE, 1866.
Typesoort: Phyllobates latinasus.
In Myers' publicatie over de nieuwe genera (MYERS, 1987) wordt aan dit genus
geen aandacht besteed. Er wordt wei
vermeld dat de nog te publiceren fylogenetische analyse zich zal richten op
de alkaloiden-(huidgiften)producerende soorten. Hieruit is afte leiden dat dit
grootste, maar minst onderzochte, genus niet verder wordt opgesplitst. Hij
merkt ook op dat er enkele huidgiftbezittende Colostethus-soorten zijn
(MEYERS & DALY; 1983, p. 99). Te ver-

C. abditaurantius
C. alagoanus
C. alboguttatus
C. authracinus
C. beebei
C. bocagei
C. bromelicola
C. brunneus
C. capixaba
C. carioca
C. chocoensis
C. collaris
C. degranvillei
C. edwardsi
C. dunni
C. elachyhistus
C.festae
C. fraterdanie/li
C. fuliginosus
C. goianus
C. haydeeae
C. humilis
C. imbricolus
C. inflexus
C. infraguttatus
C. inguina/is
C. intermedius
C. kingsbury;
C. latinasus
C. lehmanni
C. leopardalis
C. littoralis

C. mandelorum
C. marchesianus
C. mayorgai
C. meridensis
C. mertensi
C. neb/ina
C. nubicola
C. oljersioides
C. olmonae
C. orostoma
C. palmatus
C. peruvianus
C. pratti
C. pulchellus
C. ramosi
C. ranoides
C. riveroi
C. ruizi
C. saltuensis
C. sauli
C. shrevei
C. subpunctatus
C. sylvaticus
C. taeniatus
C. talamancae
C. throntoni
C. trilineatus
C. trinitatis
C. vergeli
C. vertebra/is
C. whymperi.

Dendrobates WAGLER, 1830.
Typesoort: Rana tinctoria.
Nude soorten met tanden in de bovenkaak en de eerste vinger groter dan de
tweede vinger uit dit genus zijn verwijderd, wordt Dendrobates als monofyletisch beschouwd. Het komt er eigenlijk op neer dat Silverstonesfemoralis-,
pictus- en trivittatus-groep die door
Myers & Daly in Dendrobates geplaatst
waren, er nu weer uitgehaald zijn.
Eveneens is een gedeelte van Silverstones minutus-groep uit Dendrobates
verwijderd. Soorten die na 1978 in bet
genus Dendrobates geplaatst zijn werden al naar gelang hun taxonomische

men (MYERS, 1987). Daar zal hier niet
verder op ingegaan worden. De hier
vermelde herkenningspunten zijn dan
ook niet meer dan een beperkte opsomming van gemeenschappelijke kenmerken.
De soorten die tot Dendrobates gerekend worden zijn:

Fig. 2. Links een voorbeeld van een primitief rugstreeppatroon:
I:pipedobates trivittatus. Rechts een voorbeeld van een ontwikkeld
rugstreeppatroon: Phyl/obates vittates.
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kenmerken bij Dendrobates of de twee
nieuwe genera ingedeeld.
Aspecten waaraan Dendrobates-soorten vrij gemakkelijk te herkennen zijn:
1) kop-romplengte (krl) adulten over
het algemeen tussen 20 en 50 mm.
2) eerste vinger kleiner dan tweede (zie
figuur 1).
3) vingerschijfjes ca. 2x vingerbreedte
(zie figuur 1).
4) geen (aanleg van) teenvliezen.
5) opvallende rugkleuren in patronen
anders dan de als primitief beschouwde rechte laterale en dorsolaterale streeptekeningen, zoals bijv.
bij Colostethus en Phyllobates (zie
figuur 2).
Andere, voor niet-professionelen, minder bruikbare kenmerken zijn:
6) geen tanden in de bovenkaak.
7) larven wei of niet met een zijdelings
ingekeepte mondschijf en mediane
( = in het midden) of dextrale
(=links van de staartvin) anus.
8) het bezit van huidgiften uit de
HTX-klasse (histrionico-toxinen) en
3,5 - gedisubstitueerde - indolizidines (3,5 DI) (MYERS, 1987).
Verdere waardevolle indelingscriteria
voor de genera zijn gedrag en roepvor-

D. arboreus
D. auratus
D. azureus
D. captivus
D. fantasticus
D. galactonotus
D. granuliferus
D. imitator
D. histrionicus
D. labia/is
D. lehmanni

D. leucomelas
D. mysteriosus
D. paraensis
D. pumilio
D. quinquevittatus
D. reticulatus
D. speciosus
D. tinctorius
D. truncatus
D. vanzolinii.

Epipedobates MYERS, 1987.
Typesoort: Prostherapis tricolor.
In dit nieuwe genus zijn de femora/is-,
pictus- en trivittatus-groep van SILVERSTONE (1976) geplaatst. Dit waren de
groepen die door MYERS et al. (1978)
bij Dendrobates ingedeeld werden,
waardoor Dendrobates een verzamelgenus werd. Nu is Dendrobates weer
opgeschoond tot een monofyletisch genus. Eveneens werden aile soorten die
voldoen aan de kenmerken van Epipedobates en na 1978 beschreven werden
ook in dit genus geplaatst.
In hoeverre Epipedobates nu een natuurlijke eenheid vormt is nog niet duidelijk. Myers raadt verdere opsplitsing
(voorlopig) af. Waarschijnlijk moet,
naar mijn mening, dit genus uiteindelijk wei verder opgesplitst worden. De
trivittatus-groep lijkt op basis van gedrag (w .o. broedbiologie), kleurpatroon en andere morfologische (uiterlijke) kenmerken, een andere fylogenetische tak dan de femora/is- en pictusgroep. De trivittatus-groep is mogelijk
niet nauwer verwant aan deze twee
soorten-groepen dan aan de andere
groepen. Onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten geven.

Dendrobates histrionicus. Foto: B. L. Laurens.
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Een globale weergave van Epipedobates-kenmerken is:
I) krl adulten tussen I5 en 50 mm.
2) eerste vinger kleiner dan of gelijk
aan tweede (zie figuur 1).
3) vingerschij fjes minder dan I ,5 x vingerbreedte (zelden I ,6 - I ,8 x).
4) rugkleurpatronen meestal opvallend. Laterale strepen, beginnend
vanuit de liezen, op zijn minst lopend tot halverwege de ogen. Dorsolaterale strepen zelden aanwezig.
Soms met ventrolaterale en/of middorsale strepen.
Andere minder makkelijke, tot niet
zichtbare, kenmerken zijn:
5) over het algemeen tanden in de bovenkaak.
6) larven met zijdelings ingekeepte
mondschijf (figuur 3) en anus dextraal t.o. v. de staartvin.
7) huidgiften uit de PTX-(pumiliotoxinen) en HTX-klassen, en geen
3,5 Dl (MYERS et al., I978; MYERS,
I987).
Epipedobates omvat de binnen de
huidgiften- bezittende - Dendrobatidae

als primitief beschouwde soorten.
Was door KNELLER & HENLE (1985)
azureiventris op basis van morfologische kenmerken bij Phyllobates geplaatst, bij Myers valt deze soort onder
het hier besproken genus. VAN WIJNGAARDEN (I986) vermeldt makkelijk
onderscheidingscriteria
herkenbare
tussen Phyllobates s.s. en de rugstreepbezittende primitieve Dendrobates sensu MYERS et al., (1978):
I) bij Phyllobates lopen de dorsolaterale strepen door tot op of voorbij
het bovenbeen (bij P . bicolor en P.
terribilis is dit alleen in juveniele
stadia zichtbaar (zie figuur 2)).
2) bij de primitieve Dendrobates ( = nu
Epipedobates) eindigen de rugstrepen altijd in de liezen. Dit kenmerk
komt nu dus, hoewel aileen bij azureiventris, ook bij Epipedobates
voor. Kennelijk bezit deze soort
geen BTX en 3,5 Dl.
Nu is het ontbreken van een kenmerk
een minder zwaarwegend relatiecriterium dan het bezitten van een uniek gemeenschappelijk kenmerk (zoals het

/
b

c
Fig. 3. Mondvelden van larven.
a) Phy/lobates vi/latus, met inkeping.
b) Minyobates minutus, met inkeping.
c) Dendrobates auratus, zonder inkeping.
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bezit van de typische streeptekening).
Met de chromatografische technieken
zoals gebruikt door Daly et al. voor de
huidgiftenanalyse kan men aileen de
aanwezigheid van een stof aantonen,
nooit de afwezigheid. (Voor methodologie zie MYERS & DALY (1976a)).
Naast bet verzamelen van voldoende
dieren om hoven de analytische detectiegrens te komen, is betook zaak om
representatieve monsters uit de ver-

schillende populaties binnen een soort
te verzamelen. Het is te verwachten dat
bij grootschaliger bemonstering meer,
en niet met elkaar overeenkomende
huidgiften binnen een soort te vinden
zijn. Voorbeelden hiervan zijn de huidgiftonderzoeken bij Dendrobates pumilio (MYERS & DALY, 1967) en D. histrionicus (MYERS & DALY, 1976a).
Op basis van gegevens van DALY et al.
(1978) blijkt dat populaties van de
laatstgenoemde soort slechts 57 ± 170Jo
(x ± SD) huidgiften gemeenschappelijk hebben. Voor verschillende Minyobates minutus-populaties ligt dit op 26
± 12"7o. Bij kleine bemonsteringen is
de kans aanwezig dat huidgiften gemist
worden die in principe binnen de populatie wei aanwezig zijn.
Waarschijnlijk zijn deze opmerkingen
m.b.t. de indeling van azureiventris
bij dit genus voorbarig en zullen Myers
& Daly c.s. in hun nog te publiceren
fylogenetische analyse nadere argumenten geven.
De soorten die tot Epipedobates gerekend worden zijn:
E. anthonyi
E. azureiventris
E. bassleri
E. bolivianus
E. boulengeri
E. erythromos
E. espinosai
E. femora/is
E. flavopictus
E. igneri
E. maculatus

E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.
E.

myersi
parvulus
petersi
pictus
pu/chripectus
si/verstonei
smaragdinus
tricolor
trivittatus
zaparo.

Minyobates MYERS, 1987.
Typesoort: Dendrobates steyermarki.
Dit genus bevat Silverstones minutusgroep (SILVERSTONE, 1975) plus enkele
later beschreven soorten die tot deze
groep gerekend worden (MYERS &
DALY, 1976a, 1976b, 1980). Quinquevittatus plus satellietsoorten werden
door MYERS (1982) in een aparte soortengroep geplaatst, die bij Dendrobates
ingedeeld is.
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Aspecten waaraan Minyobates-soorten
vrij gemakkelijk te herkennen zijn:
1) krl adulten tussen 12 en 19,5 mm
(meestal kleiner dan 17 mm).
2) eerste vinger kleiner dan tweede (zie
figuur 1).
3) vingerschijfjes meestal grater dan
1,5-2 x vingerbreedte (zie figuur 1).
4) geen (aanleg van) teenvliezen.
5) rugkleurpatronen variabel; dorsolaterale strepen, vaak met onvolledige laterale strepen, of eenkleurig,
of opvallende gouden signaalvlekken in oksels en liezen op donkere
ondergronden.
Andere minder makkelijke, tot nietzichtbare, kenmerken zijn:
6) geen tanden in de bovenkaak.
7) larven met zijdelings ingekeept
mondveld (figuur 3) en anus dextraal t.o. v. staartvin.
8) huidgiften uit de PTX-klasse; geen
HTX en 3,5 DI.
Waarom de minutus-groep een aparte
status heeft gekregen is mij nog niet geheel duidelijk. SILVERSTONE (1975)
deelde Dendrobates quinquevittatus
plus nauw verwante, nog onder deze
naam vallende, soorten in bij de minutus-groep. Gemeenschappelijk met deze groep waren het kleine formaat en
de larvale kenmerken (zijdelings ingekeept mondveld, dextrale anus). MYERS
et al. (1978) gaven als aanvullend kenmerk het ontbreken van HTX.
In 1982 werd een quinquevittatusgroep afgesplitst (MYERS, 1982). D.
quinquevittatus en D. reticula/us bleken wei huidgiften uit de HTX-klasse
te hebben. Verder had deze groep als
uniek gemeenschappelijk (synapomort) kenmerk reticulatie ( = nettekening) op de ledematen.
In de actue1e situatie is de quinquevittatus-groep bij Dendrobates ingedeeld.
Met dit genus heeft de quinquevittatusgroep de volgende kenmerken gemeenschappelijk:

1) HTX en 3,5 DI.
2) afgeleide kleurpatronen.
3) hoog ontwikkelde broedbiologie
(verder uniek binnen Dendrobates).
4) relatief korte eerste vinger met de
consequent daaraan gekoppelde
brede vingerschijven.
5) afwezigheid van tanden in de bovenkaak.
De minutus-groep heeft veel met de
quinquevittatus-groep overeenkomende - ook afgeleide - kenmerken. Echter
de onder 1) genoemde huidgiften zijn
niet aantoonbaar. Bij 2): meer soorten
hebben een als primitief beschouwde
streeptekening (M. bombetes (MYERS
& DALY, 1980), M. fu/guritus (SILVERSTONE, 1975), M. minutus (SILVERSTONE, 1975)). Bij 3): aileen vanM. steyermarki is tot nu toe bekend dat hij
een als primitief kenmerk beschouwde
kop-amplexus heeft. Verder lijkt de
broedbiologie sterk overeen te komen
met die van de quinquevittatus-groep.
Dit leid ik af uit de 'quinquevittatusachtige' manier van larventransport,
het overeenkomende aantallarven, afzetten van larven in bromelia's e.d. (zie
MYERS & DALY, 1980). Naast deze gemeenschappelijke, sterk overeenkomende (en verder unieke) broedbiologie, is ook het formaat overeenkomend. Deals afgeleid beschouwde kenmerken als het verlies van tanden en
de relatief korte eerste vinger gecombineerd met brede vingerschijven zijn
eveneens gedeelde kenmerken.
De quinquevittatus-groep is met zijn
primitieve ingekeepte mondschijf en
dextrale anus een uitzondering binnen
Dendrobates. Terwijl juist deze combinatie van primitieve en afgeleide kenmerken uniek is voor de quinquevittatus- en minutus-groep. Mijns inziens
duidt dat op een nauwe verwantschap
tussen beide groepen. Ook geografisch
lijken de beide groepen op elkaar aan
te sluiten.

De binnen Minyobates als primitief beschouwde steyermarki is de enige vertegenwoordiger van dit genus ten oosten
van de Andes, wat een mogelijke aanwijzing is dat twee evolutionaire lijnen
zich ontwikkelden vanuit een gemeenschappelij ke voorouder ten oosten van
deze bergketen. En wei een quinquevittatus-groep ten oosten, en een minutus-groep ten westen van de natuurlijke
barriere.
Het genus Minyobates is gebaseerd op
afwezigheid (niet-aangetoonde aanwezigheid) van bepaalde huidgiften, primitieve kleurpatronen en primitieve
larvate kenmerken. Kenmerken die
Minyobates deelt, m.u.v. de huidgiften, met de quinquevittatus-groep.
Minyobates heeft, voor zover mij bekend, geen apomorfe (afgeleide) kenmerken die uniek zijn voor dit genus,
terwijl er wei unieke nieuwe ontwikkelingen gemeenschappelijk (synapomorfieen) met Dendrobates zijn. Het lijkt

mij daarom logischer om de minutusgroep (als relatief primitieve groep) in
Dendrobates te plaatsen.
De soorten die door MYERS ( 1987) in
Minyobates geplaatst zijn:
M. abditus
M. altobueyensis
M. bombetes
M.fulguritus

M.
M.
M.
M.

minutus
opisthomelas
steyermarki
viridis.

Phyl/obates BIBRON in SAGRA, 1841.
Typesoort: Phyllobates bicolor.
Dit genus bevat de soorten die huidgiften uit de BTX-klasse bezitten (MYERS
et al., 1978). Op basis van dit gemeenschappelijke en verder unieke (synapomorfe) kenmerk wordt deze groep als
een natuurlijke eenheid beschouwd.
Recent onderzoek aan het bloedeiwit
albumine bevestigt de nauwe verwantschap (MAXSON & MYERS, 1987). Phy//obates komt nu overeen met de P. bicolor-groep van SILVERSTONE (1976).
P. azureiventris is door MYERS ( 1987)
in Epipedobates geplaatst. Hierdoor

Overzicht van enkele kenmerken zoals die over de verschillende pijlgifkikkergeslachten verdeeld zijn
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kenmerk

Colostethus

Epipedobates

Phyllobates

Minyobates

Dendrobates

le vinger t.o.v.
2e vinger

varia bel

even lang
of Ianger

Ianger

korter

korter

vingerschijfjes

smal

smal

smal

breed

breed

krl (mm)

16-24

15-50

20-45

12-19,5

20-60

tekening

primitief

primitief

afgeleid

afgeleid

afgeleid

kleur

niet
contrasterend

meestal
contrasterend

contrasterend

contrasterend

contrasterend

tanden in
bovenkaak

aanwezig

aanwezig

aanwezig

afwezig

afwezig

huidgiften

afwezig

PTX,HTX

PTX, BTX,
3,5 Dl

PTX

PTX, HTX,
3,5 DI

Larven:
mondveld

ingekeept

ingekeept

ingekeept

ingekeept

anus

dextraal

dextraal

dextraal

dextraal

ingekeept/
niet ingekeept
dextraal/
mediaan

gaat bet enige uitwendig herkenbare
onderscheidingscriterium tussen Phy//obates en de primitieve Dendrobatessoorten ( = Epipedobates) niet meer
op. Dit onderscheidingskenmerk bestood uit bet doorlopen van de rugstrepen tot op, of voorbij de achterpoten
bij Phyl/obates (figuur 2). Terwijl bij
de primitieve Dendrobates-soorten deze strepen altijd in de liezen eindigen
(VAN WIJNGAARDEN, 1986).
Aspecten waaraan Phyl/obates-soorten
vrij gemakkelijk te herkennen zijn:
1) krl adulten tussen 20 en 50 mm.
2) eerste vinger Ianger dan tweede (zie
figuur 1).
3) vingerschijfjes minder dan 1,5 x
vingerbreedte (zie figuur 1).
4) geen (aanleg van) teenvliezen.
5) opvallende rugkleurpatronen in de
vorm van dorsolaterale strepen, bij
sommige soorten doorkleurend
over de hele rug of bet hele lichaam.
De strepen lopen door tot op, of
voorbij bet bovenbeen (figuur 2).
Andere minder makkelijke, of niet
zichtbare kenmerken zijn:
6) geen tanden in de bovenkaak.
7) larven met zijdelings ingekeept
mondveld (figuur 3) en anus dextraal t.o.v. staartvin.
8) huidgiften uit BTX-klasse en 3,5-DI.
De soorten die tot Phyllobates gerekend worden zijn:
P. aurotaenia
P. bicolor
P. lugubris
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P. terribilis
P. vi/latus.

SAMENVATTING
De recente indeling van de femora/is-,
pictus- en trivittatus-groepen in Epipedobates (MYERS, 1987) heeft een monofyletisch genus Dendrobates opgeleverd. Epipedobates moet als primitief
binnen de huidgiften-bezittende Dendrobatidae gezien worden. Minyobates
is door zijn combinatie van primitieve
en afgeleide kenmerken als tussengroep

te beschouwen tussen Epipedobates en
Dendrobates. Minyobates lijkt nauw
verwant aan de D. quinquevittatusgroep en bet is de vraag of Minyobates
niet als relatief primitieve groep binnen
Dendrobates gezien moet worden. Het
genus Phyllobates omvat Silverstones
bicolor-groep en wordt als monofyletisch beschouwd.
Een uitgebreide onderbouwing van de
hypothese van Myers & Daly c.s. voor
de fylogenetische relaties binnen de
Dendrobatidae wordt door hen voorbereid.
DANKWOORD
Ik ben dr. M.S. Hoogmoed en drs. P. Mudde
erkentelijk voor het kritisch doornemen van het
manuscript en voor het leveren van vele waardevolle suggesties.

THE NEW DENDROBATID GENERA
EPIPEDOBATES AND MINYOBATES
A review ofthe Dendrobatidae with regard to the
new genera Epipedobates MYERS, 1987 and
Minyobates MYERS, 1987 is given.
The revision of the Dendrobatidae by SILVERSTONE (1975, 1976) in the opinion of MYERS,
DALY & MALKIN (1978) was based on phylogenetic primitive characters. They proposed a
classification of the genera based mainly on the
composition of skin toxins. On this basis Silverstone's femora/is-, pictus- and trivittatus-groups
were tentatively placed in Dendrobates. By placing these groups into the new genus Epipedobates, Dendrobates became monophyletic again.
Within the alkaloid producing Dendrobatidae,
Epipedobates contains the primitive species.
Relations within this genus are not very clear.
Species described after "1978 were, with respect
to their taxonomical characters, assigned either
to Dendrobates or to the two new genera.
The new genus Minyobates shares with the D.
quinquevittatus-group, except for specific skin
alkaloids, the same combination of pleisiomorphic and apomorphic characters. Why the minutus-group is considered as a separate genus is not
yet clear. In the opinion of the author there are
no known apomorfies, not shared- except for not
detected skin alkaloids - with the D. quinquevittatus-group. Clarification of this matter can
be expected in a future phylogenetic analysis of
the Dendrobatidae by Myers et at.
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Longontsteking bij larven van de Zuidamerikaanse boomkikker Phrynohyas resinifictrix
P. Zwart en
M.J.L. Kik
Vakgroep
Pathologie
Yalelaan 1
3584 CL Utrecht

INLEIDING
Over ziekten van larven van kikkers,
padden en salamanders (afgezien van
de axolotl) is zeer weinig bekend. Door
REICHENBACH-KLINKE & ELKAN (1965)
worden slechts bacteriele longaandoeningen bij volwassen klauwkikkers
(Xenopus laevis) veroorzaakt door
koudbloedtuberkelbacterien vermeld.
Dit komt overeen met ooze ervaringen.
Het is daarom van belang kort te berichten over een epidemie onder een
groep larven van de Zuidamerikaanse
boomkikker Phrynohyas resinifictrix.
ZIEKTEVERLOOP
De eigenaar vermeldde dat in zijn terrarium een paartje Phrynohyas resinifictrix eieren afgezet had. De embryo's
hadden zich voorspoedig ontwikkeld;
circa 170 larven waren uit de eikapsels
gekomen en ontwikkelden zich aanvankelijk goed. Na enige weken vertoonden enkele dieren een luchtbel in bet lichaam en waren niet in staat om normaal te zwemmen. Sommige bingen
scheef en hadden moeite om de bodem
te bereiken. In emstige gevallen zwommen zein grillige bochten op de zij of
zelfs op de rug. Ongeveer 100 dieren
waren gestorven. De eigenaar had dit
jaar slootwater in zijn terraria gedaan.
Andere jaren had hij leidingwater gebruikt en waren er geen problemen opgetreden.
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HET ONDERZOEK
Vijf levende larven werden ter sectie
aan ons toegestuurd. Ze waren van verschillende grootten, de lichaamslengten varieerden van 6-9 mm. Ze waren
hun uitwendige kieuwen al kwijt.

(Zelfs axolotls hebben behalve hun
kieuwen ook al eenvoudige, grof gebouwde longen, die zich verder ontwikkelen als de dieren in de landvorm overgaan). Twee dieren zwommen op de rug
aan bet wateroppervlak, elk met een
duidelijke luchtbel in bet lichaam (zie
foto). Van de overige lager een op de
buik op de bodem, de andere twee lagen op de zij. Na verdoving van een larf
met Tricalne-methanosulfonaat (MS
222, Fa. Sandoz) werd onder de prepareermicroscoop de luchtbel duidelijk
zichtbaar. De darmwindingen waren
goed te zien en normaal gevuld. In de
darm bevond zich geen gas. De luchtbel
was met een injectienaald aan te prikken en met een spuitje leeg te zuigen.
Bij sectie van vier dieren bleek dat telkens beide longetjes, die aan weerszijden aan de rugzijde in de lichaamsholte
lagen, veranderd waren. Steeds was een
der longen overvuld met Iucht. Als deze
na aanprikken of openknippen samenviel, was dit de long met de minste veranderingen. De veranderingen aan de
longen waren herkenbaar als een geelwitte, vlekkige, onregelmatige verkleuring en verdikking van bet longweefsel.
Uitstrij kpreparaten van de longen van
enkele dieren bevatten zeer grote aantallen bacterien (diplococcen - vermoedelijk Diplococcus pneumoniae).
Tevens bevonden zich hierin ontstekingscellen (polymorf-kernige witte
bloedcellen) die diplococcen gefagocyteerd (in hun cellichaam opgenomen)
hadden. Het was dus duidelijk dat de
diplococcen de oorzaak van de processen waren, aangezien de witte bloedcellen geprobeerd hadden de bacterien
door fagocytose op te ruimen. In bacte-

Larf van Phrynohyas resinifictrix, op de rug liggend door de aanwezigheid van een grote luchtbel die
is ontstaan door ovcrvulling van ccn dcr longcn.
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riecultures werden grote aantallen diplococcen gekweekt. Dit bewees dat de
diplococcen de enige oorzaak van de
longveranderingen waren.
Histologisch (weefsel-) onderzoek gaf
te zien dat het aangetaste longweefsel
grotendeels doorzaaid was met de diplococcen. Slechts hier en daar waren
nog kleine stukjes normaallongweefsel
over. De gasuitwisseling in de longen
moet minimaal zijn geweest. De dieren
hadden het benauwd gehad, zoals bleek
uit de sterke overvulling met Iucht van
de minst veranderde long. Dit kan verklaard worden uit een geforceerde
ademhaling, waarbij een overrekking
en overvulling (emfyseem) van de long
die het langst gefunctioneerd had (en
dus het minst was veranderd), was opgetreden.
Er werd een behandeling ingesteld met
Pondocilline. Dit middel bleek in een
concentratie van 10 mg/1 niet helemaal
op te lossen. Een deel van het onopgeloste poeder zonk naar de bodem, een
ander deel bleef drijven. De overgeble-

ven larf at van het poeder en vulde
daarmee zijn darmen. Helaas stierf hij
na drie dagen, waarschijnlijk doordat
hij extra verzwakt was door het transport en de narcose en doordat de huisvesting erg primitief was. Dit gaf een
aanwijzing dat Pondocilline niet erg
giftig zou zijn, aangezien de larf zelfs
onder deze moeilijke omstandigheden
drie dagen in Ieven was gebleven. De
resterende larven in het terrarium van
de eigenaar zijn daarna eveneens behandeld met 10 mg Pondocilline per
liter water. Het poeder werd aan het
water toegevoegd. Dagelijks werd het
water ververst en werd opnieuw de benodigde hoeveelheid Pondocilline toegevoegd. De dieren zijn gedurende vijf
dagen behandeld. De verschijnselen bij
de larven verdwenen. Later, toen de
voorpoten doorkwamen, traden opnieuw verschijnselen van longontsteking op. Sommige dieren gingen op de
zij of op de rug liggen. Een paar dieren
kwamen op het land, maar ze zagen er
opgeblazen uit.

Uiteindelijk ontwikkelden alle overblijvende dieren luciferpootjes. Ze werden
afgemaakt. Het optreden van luciferpootjes houdt waarschijnlijk geen enkel verband met de longontsteking.
BESPREKING
Het ziektebeeld is duidelijk te onderscheiden van gasbellenziekte zoals beschreven door NIJS (1985). Bij gasbellenziekte treden de bellen verspreid
over bet lichaam op, vooral onder de
huid. In bet door ons beschreven geval
was er duidelijk sprake van een luchtbel. Theoretisch moet er rekening mee
gehouden worden dat gasbellen ontstaan door een afwijkende gisting in de
darmen. In dit geval kon dat goed bestudeerd worden omdat de darmen duidelijk zichtbaar waren door de weinig
gepigmenteerde buikwand.
Longontsteking door diplococcen bij
larven van amfibieen was tot nog toe
niet bekend. De ziekteverwekkende
bacterien kunnen aileen door laboratoriumonderzoek worden opgespoord.
Pas daarna kan beslist worden welk
antibioticum bet best kan worden gebruikt. Pondocilline is een antibioticum dat aan penicilline verwant is en
dat goed werkt tegen diplococcen; bet
wordt oraal toegediend. De dosering
voor de boomkikkerlarfjes is niet erg
nauwkeurig geweest. Onzeker is nog
hoe belangrijk bet is dat de larven ervan kunnen eten en dit ook daadwerkelijk doen. Van vissen is bekend dat
sommige antibiotica die in oplossing
via bet aquariumwater worden toegediend nauwelijks tot therapeutische
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bloedspiegels leiden. Aangezien bet
moeilijk is om voor amfibieelarven gemedicineerd voedsel te maken lijkt dit
poedervormige preparaat, dat goed gegeten wordt en blijkens ooze ervaring
niet giftig is, een goede oplossing. Hoe
de diplococcen in bet milieu zijn gekomen is onduidelijk. Diplococcen komen als ziekteverwekkers voor bij mensen en bij vele diersoorten. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de ziektekiemen via verontreinigd slootwater
binnengebracht zijn en daarna de problemen veroorzaakten. Dit was nl. de
enige verandering die aangebracht was.
Zoals reeds opgemerkt, was de kweek
in voorgaande jaren goed gegaan. Een
andere mogelijkheid is dat bet water
door diplococcen van mensen of andere dieren besmet is geraakt. Het ziektebeeld is bij nauwkeurige observatie
goed herkenbaar. De behandeling dient
gebaseerd te worden op laboratoriumonderzoek.
PNEUMONIA IN LARVAE OF
PHRYNOHYAS RESIN/FICTRIX
Pneumonia in larvae of Phrynohyas resinifictrix,
probably caused by Diplococcus pneumoniae,
was treated with Pondocillin (10 mg/1 water, S
days). At first the larvae recovered, but when the
forelegs appeared, symptoms of pneumonia
reappeared. All larvae developed so called
'Streichholzbeinchen' (match like legs), and were
killed.
LITERATUUR
NIJS, J., 1985. Een geval van gasbellenziekte bij
de axolotl (Ambystoma mexicanum). Lacerta 43
(9/10) : 184-185.
REICHENBACH-KLINKE, H. & E. ELKAN,
1965. The principal diseases oflower vertebrates.
Academic Press, London.

Het kweken van springstaarten (Collembola)
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ALGEMEEN
Springstaarten zijn primitieve, kleine
insekten, die iedereen weleens beeft gezien in de vocbtige aarde van bloembakken en -patten van kamerplanten.
Deze kleine witte insekten zijn een bijzonder goed voer voor pas gemetamorfoseerde kikkertjes en andere amfibieen. Speciaal voor jonge aardbeikikkertjes (Dendrobates pumilio) en
vijfstreepgifkikkertjes (D. quinquevittatus), waarvan de afmetingen vlak na
de metamorfose 6 a 8 mm bedragen, is
bijzonder klein voer tijdens de eerste
weken van levensbelang. Het is mij diverse malen opgevallen dat deze minuscule kikkertjes scbrikken van een volwassen fruitvlieg; bet opeten ervan kan
de nodige problemen geven. In de natuur is bet voedselaanbod zeer gevarieerd, zowel in soorten voedseldieren
als in de grootte daarvan. Zoals ik zelf
in Suriname, Panama en Costa Rica
beb kunnen zien, wemelt Cle strooisellaag in de natuurlijke biotoop van deze
kikkers van kleine tot microscopiscb
kleine ongewervelden. Een voedseldiertje van gescbikte grootte is in denatuur geen probleem. In onze terraria is
deze microfauna vrijwel nooit aanwezig. Hierdoor kunnen problemen ontstaan bij de opfok van deze kleine kikkertjes omdat zij te kort komen. De
springstaartjes die ik kweek blijken prima gescbikt te zijn voor bet opkweken
van jonge kikkers gedurende de eerste
weken na de metamorfose. Ze zijn 1 a2
mm groat en bijzonder levendig bij verstoring, de ideale combinatie: klein en
beweeglijk, en dus opvallend!
KWEEK
Het kweken van springstaarten is niet
moeilijk, mits een aantal zaken goed in

de gaten wordt gebouden. Het beste gebruikt u plastic dozen met transparante
deksels, bijvoorbeeld saladedozen.
Hierin komt een substraat dat bijvoorbeeld bestaat uit een mengsel van oud
eikeblad of beukeblad, kleingemaakte
varenwortels, een klein beetje potaarde
en 2/3 turfvezels en brokjes turf. Deze
zaken worden goed met elkaar vermengd en daarna met een plantenspuit
goed bevocbtigd. Dan laat u bet mengsel in een plastic zak een dag goed intrekken.
Een boge lucbtvocbtigbeid is van groat
belang tijdens de kweek, daarom bestaat bet mengsel voor 2/3 uit turf.
Turf boudt bet vocbt lang vast. De
saladedoos wordt nu tot 2/3 van de
boogte gevuld met bet substraat. In bet
deksel worden met een speld vele kleine
gaatjes geprikt, ook in de doos zelf, boven bet substraat. De kweekdoos is nu
klaar voor gebruik.
De springstaarten kunnen bet beste met
wat voedselsubstraat uit een goed
lopende kweekdoos worden overgebracbt naar onze nieuwe kweek. Ook
kunnen springstaarten gevangen worden vanaf een natgebouden (oude)
plantenpot of -bak. Dit gaat erg goed
als u gebruik maakt van een stuk overrijpe bananescbil, datu een dag van tevoren in de goed lopende kweekdoos of
op de aarde legt. Binnen een dag beeft
zicb op en onder de scbil een groat aantal springstaarten genesteld. De scbil
moet nu snel (anders springen de diertjes weg) van de oude naar de nieuwe
kweek worden overgebracbt.
De springstaarten in de kweek voeren
we met scbijfjes komkommer, tomaat,
bananescbil en droogvoer voor koudwatervissen en tropiscbe vissen. Let op,
u plaatst slecbts een a twee scbijfjes

Springstaart.
Tek.: P. Mudde.

LACERTA 47(2)

62

komkommer of tomaat per doos. In
bet begin is een genoeg. Het substraat
mag niet gaan verzuren of scbimmelen
door te veel voer.
Een cyclus van de springstaarten duurt
ongeveer 6 a 7 weken. Wilt u bescbikken over veel springstaarten, dan zijn
7 a 8 kweekdozen zeker niet te veel. Na
een paar weken ziet u de nieuwe kweek
opkomen. De oppervlakte en de voerdeeltjes in de kweekdoos zitten vol met
witte springstaartjes.
Het voederen van de springstaarten
gaat bet eenvoudigst met de bananescbilmetbode, zoals u de kweek overbrengt van de oude naar de nieuwe
doos, aileen legt u nu de scbil in bet
kleine opfokterrarium bij de jonge kikkers. Dit moet beboorlijk vlot gebeuren
daar de springstaarten erg snel zijn,
maar die handigheid komt vanzelf.
Een kweek gaat ± vier maanden mee,
hierna moet u bet substraat in de doos
vernieuwen: U kunt ook de bodem van

uw opfokterrarium met springstaarten
enten. Die bodem bestaat dan uit hetzelfde substraat dat u gebruikt voor de
springstaarten. De scbijfjes komkommer en tomaat legt u dan op de bodem
van de bak. In terraria die zo worden
bebandeld doen jonge kikkers bet erg
goed. Urenlang kunnen zij rond een
scbijfje komkommer of tomaat op
jacbt zijn naar springstaarten. Verder
moet u de vocbtigbeid van bet substraat goed in de gaten bouden. Het
mag niet uitdrogen, niet verzuren of
scbimmelen door te veel voer. Door
vaak genoeg de bodem te verversen
moet u ervoor zorgen dat u geen mijten
in de kweek krijgt, krijgt u die tocb,
ververs dan meteen de bodem. De
kweektemperatuur bedraagt 20 tot 25
°C. Het mag niet te warm worden, anders vormen zicb condensdruppels aan
bet deksel, die de openingen afsluiten,
waardoor zuurstofgebrek in de kweekdoos ontstaat. Als u massaal springstaarten kweekt, kunt u ook de volwassen pijlgifkikkers af en toe een flinke
portie aanbieden, zij zullen dat zeer op
prijs stellen.
BREEDING SPRINGTAILS
Springtails form a useful, small food for newly
metamorphosed amphibia, especially the smaller
Dendrobatids Dendrobates pumilio and D. quinquevittatus. The small insects are kept in a mixture of moist peat and old tree-leaves. A very
high humidity is absolutely necessary. Cucumber, tomatoes, bananapeels and dried fish food
can be given as food. The life cycle has a duration of approx. seven weeks. The substrate must
be renewed every four months, or more often if
necessary. To bring the insects in the terrarium,
they are shaken off a piece of bananapeel.

Slangeogen en de evolutietheorie
Peter Mudde
R. Feithstr. 42111
1054 TZ
Amsterdam
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Degenen die zich met de evolutie van
slangen bezighouden hebben de theorie
ontwikkeld, dat slangen afstammen
van gravende hagedissen. Hun oorspronkelijke voorouders waren volgens
die theorie nauwe verwanten van de varanen. Een groep van die hagedissen
ontwikkelde een gravende levenswijze.
Daarbij werden poten overbodig en
zelfs hinderlijk. Dus waren dieren zonder poten in bet voordeel. De gravende
levenswijze bevoordeelde nog wat veranderingen in de schedelbouw en de beschubbing en uiteindelijk ontwikkelde
zich een nieuw type reptiel: de slang.
Voor deze theorie valt veel te zeggen.
Het verdwijnen van poten is onder hagedissenfamilies geen nieuw verschijnsel. Er zijn families met soorten met
goed ontwikkelde poten en soorten
zonder poten (de skinken bijvoorbeeld)
en zelfs families die uitsluitend uit
pootloze soorten bestaan (een kleine
familie van aan de skinken verwante
hagedissen, de Dibamidae). Het zijn
steeds de min of meer gravende soorten
die pootarm of pootloos zijn.
Maar slangen worden niet aileen gekenmerkt door hun gebrek aan poten. Een
ander kenmerk van slangen is de afwezigheid van ooropeningen en beweegbare oogleden. Ook dat zijn aanpassingen aan een gravende levenswijze. Onder de grond raakt zo'n ooropening
maar vol met troep, en pootjes om ze
eens uit te krabben hebben slangen
niet. Dieren zonder uitwendige openingen zijn dus in bet voordeel.
Een zelfde verhaal gaat op voor ogen.
Waarom zou een diersoort energie gebruiken voor de aanleg van ogen, als
die onder de grond toch nauwelijks te
gebruiken zijn? AIweer, de dieren zonder ogen zijn in het voordeel. Wei is het

voor gravende dieren voordelig om in
ieder geval een lichtgevoelige plek te
hebben, om onderscheid te maken tussen een Iichte (en dus mogelijk gevaarlijke) plek hoven de grond of een donkere plek eronder, in een hoi bijvoorbeeld. Met tastzin kan een dier dat verschil niet vaststellen. Toch is dat van levensbelang. De uiteindelijke vorm van
de ogen wordt dan zoiets als we bij de
nu als primitiefst beschouwde slangen
zien: de kleine zwarte oogjes van een
wormslang, eigenlijk niet meer dan
lichtgevoelige stippen.
Een van de grondregels van de evolutietheorie is, dat als een eigenschap binnen een evolutionaire lijn verloren
gaat, het onwaarschijnlijk is, dat zo'n
eigenschap weer opnieuw zal ontstaan
op dezelfde manier. Deze regel staat
bekend als Dollo's wet. Om bet geval
van slangen als voorbeeld te nemen, de
stam van de slangen is zijn poten kwijtgeraakt. Het is nu onwaarschijnlijk dat
het pad dat de evolutie volgt weer uit
zal komen op slangen die poten hebben
met dezelfde bouw als die van hun
voorouders. De onwaarschijnlijkheid
is niet dat slangen weer poten zullen
ontwikkelen, maar dat slangen poten
zullen ontwikkelen bestaande uit een
enkelvoudig bovenbeen, een dubbel
onderbeen en een hand of voet met vijf
vingers of tenen. Pootjes die bijvoorbeeld ontstaan doordat ribuiteinden
steeds duidelijker een functie bij de
voortbeweging krijgen vallen buiten
deze regel. De verklaring ervan is als
volgt. De ontwikkeling van ledematen
zoals die bij de vierpotige gewervelden
gevonden wordt is een opeenstapeling
van veranderingen die stuk voor stuk
berusten op toeval. De kans dat zo'n
opeenstapeling van toevalligheden zich

herhaalt is gelijk aan nul.
Voor de poten van slangen lijkt deze
regel op te gaan. Immers, de poten van
slangen zijn verdwenen, op een enkel
restant bij reuzenslangen na. Maar
volgens de bovenstaande ontstaansgeschiedenis van slangen zouden ook de
ogen niet meer mogen zijn dan een enkele lichtgevoelige vlek onder de huid.
Maar, zoals u weleens zult hebben opgemerkt, slangen hebben wei degelijk
ogen, en soms zelfs hele goede. Dit fenomeen is voor menig wetenschapper
met interesse in de evolutietheorie een
discussiepunt geweest (BLACKBURN,
1984). Tegenstanders van die theorie
hebben de neiging om alles wat niet direct verklaarbaar is te beschouwen
als bewijs van het falen van de theorie.
Persoonlijk geloof ik meer dat zoiets
een bewijs is van het falen van de verklaring. Zouden de ogen van de oerslangen misschien niet zijn gereduceerd
tot enkele lichtgevoelige vlekjes. Klopt
de theorie over het ontstaan van slangen misschien niet?
De oplossing van het probleem ligt op
een andere plaats dan u zou verwachten. Omdat de ogen van slangen zo lijken op ogen van hagedissen en andere
reptielen neemt de waarnemer maar
voor het gemak aan dat betook dezelfde soort ogen zijn. En daar zit nu de
kneep. Dat is belemaal niet zo.
Slangeogen blijken een andere bouw en
werking te bebben dan de ogen van verwante dieren, de bagedissen. Dat is op
zicb geen nieuw gegeven, bet is ontdekt
door BELLAIRS en UNDERWOOD (1951),
meer dan vijfendertig jaar geleden. Opvallende verscbillen zijn bijvoorbeeld
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dat bet scberpstellen van bet beeld bij
bagedissen, net als bij ons, gebeurt
door vervorming van de lens, terwijl
bet in een slangeoog gebeurt door verplaatsing van de lens, zoals in de lens
van een fototoestel. Ook wat betreft de
spieren die bet oog besturen en in de
ontwikkeling van bet oog in embryo's
zijn er duidelijke verscbillen tussen
slangen en bagedissen.
De conclusie is dat slangeogen niet in
tegenspraak zijn met de theorie over de
oorsprong van slangen. Ze lijken zicb
te bebben ontwikkeld uit de sterk gereduceerde ogen van gravende voorouders. Ze zijn niet teruggekomen in precies dezelfde vorm als de oorspronkelijke bagedisseogen, maar ontwikkeld tot
een nieuw type. De bouw van slangeogen kan juist bet best verklaard worden uitgaande van de kleine licbtgevoelige vlekjes van de wormslangen. Daarbij is een verscbijnsel dat tegen de ontstaanstheorie leek te pleiten een sterk
argument voor de tbeorie geworden.
SNAKES' EYES AND EVOLUTION
Commonly accepted theory is that snakes are derived from fossorial ancestors, with atrophied
eyes, like found nowadays in the Typhlopidae.
The reapperance of eyes in the snakes seems in
conflict with Dollo's law. But snakes' eyes are
very different from lizards'. For instance they focus by moving the lens, instead of deforming it,
as lizards and most other tetrapods do. In fact,
the morphology of snakes' eyes support the theory of the origin of snakes rather then refute it.
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