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Bij de voorplaat: 
De boleettongsalamander (Bolitoglossa subpalmata) 

Taxonomische status: Familie Plethodontidae, longloze salamanders. 
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: Magnadigita torresi, M. pesrubrae. 
: Berggebieden in Midden-Amerika (Costa Rica). 
: Totale lengte tot 14 em. Huid soms met een zeer kleverige afscheiding. 

Vaak een wat metaal-glanzende rugkleur. 
: Nevelbossen. De dieren Ieven onder stukken bout, stenen en dergelijke, maar 

ook gewoon tussen bet natte dode blad, in trechters van bromelia's en in de 
humus in vorken van takken. In de natuur komen deze salamanders soms in 
onwaarschijnlijk grote hoeveelheden voor. 

: Geheel tegengesteld aan wat van salamanders verwacht wordt, eten deze 
dieren vrij snelle prooien als vliegen en krekels en zijn niet gelnteresseerd 
in wormen of slakken. 

: Schuw, nogal verstopperig. Deze salamanders kunnen behendig klimmen en 
maken daarbij gebruik van hun staart. 

: Boleettongsalamanders leggen eieren op vochtige plaatsen op het land, bij
voorbeeld in een holletje tussen boomwortels. Uit die eieren komen volledig 
ontwikkelde salamandertjes. 

: Over bet houden van deze soort in terraria ken ik twee artikelen, die elkaar 
grotendeels tegenspreken. In het ene geval overleefden de salamanders een 
hittegolf met temperaturen die dagenlang niet onder de 25 oc kwamen, in 
bet andere geval stierven de dieren als de temperaturen boven de 25 oc ste
gen. Gezien de temperaturen die in bet algemeen op de vindplaatsen van deze 
soort heersen, is voorzichtigheid met hoge temperaturen op z'n plaats. 

: ERHARD, P ., 1968. Ein seltener Molch a us Costa Rica, Bolitoglossa subpalmata. Aquar. 
Terrar. IS : 164-166. 
FREYTAG, G., 1960. Magnadigita torresi Taylor 1952 - Ein Breitfingersalamander aus 
Costa Rica. Aquar. Terrar. 7 : 50-S I. 

Peter Mudde 
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Een mislukte kweek met 
de groene leguaan (Iguana iguana) 

INLEIDING 
De meeste terrarianen streven ernaar 
met hun dieren te kweken. Er zijn ech
ter nog vele soorten waarbij het kweken 
in gevangenschap niet of nog niet goed 
wil lukken. Een van de moeilijk tot 
voortplanting te brengen soorten is de 
groene leguaan (Iguana iguana ). De 
laatste jaren lijkt het fokken met deze 
forse hagedissen wat beter te gaan. 
Het bekendst zijn de successen van de 
beer Kok uit Vuren. Van de legsels die 
zijn leguaan heeft voortgebracht zijn 
in 1985 twee eieren uitgekomen, in 1987 
veertig en in 1988 ook veertig. De twee 
laatste fraaie resultaten zijn, volgens 
Kok, het gevolg van een UV-kuur die 
het vrouwtje v66r de eilegperiode heeft 
ondergaan (KOK, 1988). 
Velen zullen, net als ik, te maken krij
gen met minder geslaagde resultaten. 
In dit artikel wordt zo'n mislukte na
kweekpoging beschreven. Er komen 
enkele punten aan de orde die wellicht 
meer inzicht kunnen geven waar het 
fout kan gaan en welke stappen kunnen 
of moeten worden ondernomen om 
sterfgevallen binnen de kweekgroep te 
voorkomen. 

PARING 
Mijn twee leguanen hebben nu een to
tale lengte van ongeveer 80 em. De die
ren zijn gehuisvest in een kamerterra
rium van 200x90x200 em (lxbxh). Het 
verblijf is 'aangekleed' met boomstam
men en enkele grote planten. Verder 
zijn aanwezig twee persglaslampen van 
elk 60 W en een ventilatorverwarming 
die de temperatuur op 25 a 30 oc 
houdt. De leguanen worden regelmatig 

met warm water besproeid. 
Gedurende het eerste jaar dat de dieren 
in h~t verblijf zaten toonde het man
netje geen enkele belangstelling voor 
het vrouwtje. Vanaf augustus 1987 be
goo in dit gedrag verandering te ko
men, het mannetje raakte duidelijk op
gewonden wanneer ze elkaar tijdens 
een uitstapje door de kamer ontmoet
ten. Uiteindelijk vond op 18 november 
1987 op de bodem van het terrarium 
een paring plaats, die ongeveer 10 mi
nuten duurde. 
Een artikel van KLAASSEN (1981) ver
meldt dat binnen 55 a 65 dagen na de 
laatste paring de eieren kunnen worden 
gelegd. Of de hiervoor beschreven pa
ring de laatste paring is geweest heb ik 
niet kunnen vaststellen, in ieder geval 
zijn na die paring geen andere paringen 
meer waargenomen. 

VASTEN 
Na de waargenomen paring gebeurde 
er niet veel bijzonders, beide dieren 
vertoonden het normale gedrag van 
zonnen, eten, af en toe knikken en 
rusten. Vanaf begin december viel het 
op dat het vrouwtje duidelijk in om
vang was toegenomen. Inmiddels nam 
ze al enkele weken weinig of geen 
voedsel tot zich. De beer Kok verzeker
de me tijdens een gesprek dat het weige
ren van voedsel bij drachtige leguanen 
normaal is. In 1987 en 1988 nam het 
vrouwtje dat hij verzorgt vier weken 
geen voedsel aan. In het artikel van 
BRAUNWALDER (1979) wordt dit gedrag 
ook beschreven. 
Enige tijd later waren de eieren aan de 
flank en goed zichtbaar. Ik besloot 



Hel mannelje. 

LACERTA 47(5) 131 

daarom een legbak in het terrarium te 
plaatsen. De bak had als afmetingen 
60x60x50 em (lxbxh), was gevuld met 
een mengsel van potgrond en turf en 
werd afgedekt met een laag bladeren. 
Aan de verhoogde activiteit van het 
vrouwtje verbond ik de conclusie dat 
ze naarstig op zoek was naar een ge
schikte legplaats. Ze had echter geen 
enkele belangstelling voor de legbak. 

OXYTOC INE 
Het gedrag van het vrouwtje verander
de niet. Het zoeken naar een geschikte 
legplaats kan wei twee weken duren, 
iets wat in een binnenterrarium nor
maal is (KOK, pers. med.). De vitaliteit 
van het dier nam echter zienderogen 
a f. Ze werd mager, hetgeen duidelijk 
te zien was aan de dunne staartbasis en 
de achterpoten. Ik besloot daarom 
contact op te nemen met dierenarts 
Cornelissen uit Nijmegen. Hij heeft de 
leguaan aan een nader onderzoek on
derworpen en bevestigde mijn vermoe
den dat de hagedis sterk vermagerd 

was. Hij stelde ~evens vast dat de eieren 
van een slechte kwaliteit waren. 
Normaal zijn de eieren bij drachtige 
leguanen duidelijk te voelen. Bij dit 
vrouwtje was dat niet het geval, wat 
erop duidt da t de eieren een slecht ver
kalkte schaal moesten hebben (CORNE

LISSEN , pers. med.). Dit bleek la ter in
derdaad het geval te zijn . Na overleg 
besloten we een weeenopwekkend mid
del te gebruiken. Het risico dat ze de 
draagtijd niet zou overleven achtten we 
in dit geval te groot; beter geen eieren 
dan een do de leguaan! Tevens besto nd 
ook de kans dat het dier aan legnood 
te gronde zou kunnen gaan. Ik ben het 
eens met Kok, die zegt dat niet te snel 
ingegrepen moet worden. Daar staat 
tegenover da t , volgens Cornelissen, 
de praktij k uitwijst dat over het alge
meen te lang wordt gewacht voordat 
wordt besloten om in te grijpen . Hier
door ontstaat het risico dat de eileiders 
gaan ontsteken . In ernstige gevallen 
kan dat de dood van het dier tot gevolg 
hebben. 
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Voordat we de dierenartsenpraktijk 
verlieten kreeg de leguaan vitaminen 
toegediend en kreeg ik twee injectie
spuiten mee, een met Oxytocine en een 
met een calciumpreparaat. Ook werd 
mij verteld op welke wijze de eerder ge
noemde stoffen geYnjecteerd moesten 
worden. Deze medicamenten moesten 
thuis worden toegediend omdat de ha
gedis bijzonder snel op deze stoffen zou 
kunnen reageren. 
Op zaterdag 23 januari 1988 om 14.03 
uur werden de middelen onderhuids, 
aan de rugzijde, ingespoten: te weten 
I mg Oxytocine en 0,5 ml Calciumbo
rogluconaat (IOOJo opl.). 
Calcium zorgt onder andere voor het 
samentrekken van de eileiders. Dieren 
die te weinig calcium krijgen kunnen 
slechte eieren krijgen, maar ook lijden 
aan weeenzwakte. Door die weeen
zwakte leggen de dieren de eieren niet 
op tijd en neemt de kans op de al eerder 
genoemde eileiderontsteking toe (COR

NELISSEN, pers. med.). 
Om 14.47 uur liet de leguaan vanaf 

haar ligplaats op een boomtak drie eie
ren vallen. De volgende dag waren er in 
totaal31 eieren gelegd . Het was vreemd 
dat het dier, na het leggen van de eieren 
zelfs op de tak graafbewegingen maak
te alsof ze de 'legplaats' wilde toedek
ken. Ook bezocht ze nu af en toe de leg
bak, waarin ze driftig groef. Op 25 ja
nuari nam het vrouwtje weer voedsel 
aan in de vorm van geweekte honde
brokken en kwam ze me zelfs tegemoet 
wanneer het voedsel werd aangeboden. 
Hieruit concludeer ik dat de ingreep 
geslaagd was. 

SLECHTE EIEREN 
Vanaf het moment dat de eerste eieren 
te voorschijn kwamen was al duidelijk 
dat ze van slechte kwaliteit waren. De 
schaal was veel te zacht. Niettemin leg
de ik de eieren in een broedstoof bij een 
temperatuur van 30 °C. Alle eieren zijn 
echter binnen een week verloren ge
gaan. Na het openen van de eieren kon 
ik va~tstellen dater in 25 eieren een em
bryo aanwezig was. 
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OORZAAK VAN DE PROBLEMEN 
Natuurlijk vroeg ik mij af waarom bet 
fout gegaan is. De oorzaak is volgens 
mij niet met zekerbeid aan te wijzen. 
Kok meent dat bet een gebrek is aan vi
tamine D3. Hij stelt dat wanneer er niet 
voldoende vitamine 03 in de dooier 
van bet ei zit, bet embryo niet goed tot 
ontwikkeling kan komen. Cornelissen 
benadrukt dat geslacbtsrijpe leguanen 
een grote beboefte bebben aan kalk in 
verband met bet enorme aantal eieren 
dat deze dieren kunnen leggen. Zeker is 
dat ik bet 'vitaminen- en mineralenme
nu' zal aanpassen, vooral als de legua
nen weer in paarstemming komen. 
Mijn gedacbten gaan uit naar meer 
kalk en wat meer vitamine 03. 

DANKWOORD 
Via deze plaats wil ik de heren M. W. Kok en 
J .M.M. Cornelissen danken voor hun bereid
willige medewerking. 

A FAILED ATTEMPT TO BREED 
IGUANA IGUANA 
The author describes the problems he encounte
red in his attempt to breed iguanas. Two months 
after copulation the female had not laid the eggs, 
which were clearly visible. The animal had not 
eaten for weeks and had lost weight visibly. 
Shortly after an injection of calcium and oxito
cine the lizard produced 31 eggs. Of these 25 were 
fertilized. Within one week all eggs went bad. 

LITERATUUR 
BRAUNWALDER, M.E., 1979. Ober eine er
folgreiche Zeitigung .von Eiern des GrUnen Le
guans, Iguana i. iguana, und die damit verbun
dene Problematik. (Reptilia: Sauria: lguanidae). 
Salamandra IS (4): 185-210. 
CORNELISSEN, J., 1983. Een geval van leg
nood bij een roodwangschildpad (Chrysemys 
scripta elegans). Lacerta 41 (7) : 132-134. 
KLAASSEN, J., 1981. De kweek met de groene 
leguaan. Lacerta 40 (2) : 22-24. 
KOK, M.W., 1988. Succesvolle kweek met de 
groene leguaan (Iguana iguana) na UV-kuur. 
Lacerta 46 (8) : 115 -121. 



Max Ammer 
Noorderkamp
weg 15 
8191 JG 
Wapenveld 

Illustraties van 
de auteur. 

LACERTA 47(S) 134 

Verzorging en kweek van de gouden kikker 
(Mantel/a aurantiaca) in bet terrarium 

INLEIDING 
AI zo'n jaar of twaalf houd ik de zoge
naamde gouden kikker (Mantel/a 
aurantiaca) van Madagascar. Sinds 
1982 heeft deze soort zich bij mij met 
meer of minder succes ook voortge
plant. Aanvankelijk lag het niet in mijn 
bedoeling over deze kweek te publice
ren. Daarom heb ik ook eigenlijk nooit 
preciese data en andere gegevens nauw
keurig bijgehouden. Toen onze nieuwe 
hoofdredacteur mij benaderde om toch 
iets over deze soort te schrijven, heb ik 
alsnog getracht zoveel mogelijk gege
vens en ervaringen op papier te zetten. 

VERSPREIDING 
Mantel/a aurantiaca is een bodembe
wonend kikkertje van Madagascar 
(SCHULTE, 1980). Het komt onder an
dere voor in een gebied ongeveer 15 km 
ten noorden van Perinet. Het gebied be
staat uit grasland met bier en daar wat 
heideachtig struikgewas, niet boger dan 
een meter, met daar tussendoor wat va
rentjes. Door dit gebied stroomt een ri
viertje, dat in de regentijd een groot ge
deelte van het terrein onder water zet. 
De temperatuur bedraagt van oktober 
tot april (de zomer) 18-25 oc en van 
april tot oktober 15-20 °C. Het kan 
's nacbts afkoelen tot 10 oc. 

BESCHRIJVING 
De gouden kikker is, zoals veel andere 
fel gekleurde kikkers, overdag actief. 
De vrouwtjes kunnen tot 23 mm lang 
worden. De mannetjes blijven met 20 
mm iets kleiner. De kleur varieert van 
geel-oranje tot rood-oranje. De onder
kant is iets Iichter van kleur dan de bo-

venkant. De binnenkant van de achter
poten achter de knie is rood, dat te zien 
is ~ bet dier zich voortbeweegt en de 
poot strekt. De ogen zijn zwart. 
Het mannetje heeft een kwaakblaas op 
de keel die aileen zichtbaar is als hij ge
luid produceert. Het geluid is moeilijk 
te omschrijven, maar heeft meer weg 
van het getjirp van een krekel dan van 
het kwaken van een kikker. Ik noem het 
'krieken'. 

DE EERSTE ERVARINGEN 
De vijf dieren die ik voor 1982 in mijn 
bezit had, bleken achteraf vrouwtjes te 
zijn. Tal van pogingen om nakweek te 
krijgen liepen dan ook op niets uit. Een 
van die pogingen bestond eruit dat ik de 
dieren het laatste gedeelte van het voor
jaar, de gehele zomer en het eerste ge
deelte van de herfst, in de tuin hield. 
De temperatuur daalde 's nachts wel
eens tot 5 oc en op miezerige dagen 
kwam die ook overdag niet boven de 
12 oc uit. Het terrarium bestond uit een 
gelijmde bak van 60x30x25 em (lxbxb), 
die voor de helft met glas en voor de 
andere helft met gaas was bedekt. Het 
landgedeelte, dat tweederde van het 
oppervlak besloeg, was gescheiden van 
bet watergedeelte door een strip grof 
gaas en bestond uit dood beukeblad, 
veenmos (sfagnum) en turfplaatjes. De 
bak stond aan een kant op een steen, 
waardoor bet landgedeelte glooiend af
liep naar het watergedeelte. De bedoe
ling hiervan was dat het regen water, dat 
door bet gaas in de bak kwam, de even
tuele larven naar het water zou spoelen. 
De dieren waren toen ik zein de berfst 
'naar binnen haalde nog in prima condi-
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tie. Ik vond zelfs een onbevrueht legsel 
aan de rand van het water, onder een 
turfplaatje. Dit experiment heb ik tot 
nu toe niet herhaald met een man erbij. 
In 1982 kwam ik in het bezit van een 
exemplaar dat ik aanzag voor een man
netje. Het dier was iets kleiner dan de 
wijfjes die ik al had en toen het na korte 
tijd begon te krieken was elke twijfel 
over zijn geslaeht weggenomen. 

TERRARIUM 
Het terrarium waarin de dieren tegen
woordig zijn gehuisvest, is een gelijmde 
bak met een bodemoppervlak van 
l20x5l em2 en een hoogte van 48 em. 
De sehuine voorruit kan in zijn geheel 
worden verwijderd. De enige ventilatie 
bestaat uit een met fijn gaas bedekte 
opening van l05xl0 em in de boven
kant. Boven deze strip gaas is de verlieh
ting gemonteerd die bestaat uit een Phi
lips TLD-buis van 30 W. Reehts naast 
deze ventilatiestrip zit een opening van 
l0x9 em met een dekseltje, zodat voor 
het voederen van de kikkers en het 
sproeien van de planten niet telkens 
de voorrui t verwij derd hoeft te worden . 
Er wordt iedere dag gesproeid. De ver
liehting gaat meestal een paar uur voor 
zonsondergang aan en om middernaeht 
weer uit. De bak wordt zelf niet ver-

warmd, maar staat in een eentraal ver
warmde kamer waar de temperatuur 
altijd ten minste 19 ° C is. 
Dwars door de bak, over de volle lengte, 
is op 20 em van de voorkant een strip 
glas gelijmd die de bodem in twee ge
deelten verdeelt. De hoogte van deze 
strip is ll em. De bedoeling was eerst 
dat aan de voorkant het watergedeelte 
zou komen en aan de aehterkant het 
landgedeelte. Daar de mantella's eehter 
toeh nooit in het water bleken te komen 
is het voorste gedeelte nu ook aan beide 
kanten met aarde opgevuld, zodanig 
dat alleen in het midden een waterreser
voir is overgebleven dat aan beide kan
ten overgaat in moeras. Ook het aehter
ste deel is tot ongeveer l 0 em opgevuld 
met bosaarde. Boven op de aarde liggen 
een paar pollen mos en verder ligt er on
geveer 5 em onverteerd dood eike- en 
beukeblad. Er ligt een dode tak dwars 
door de bak, met een einde in het water. 
De aehterwand en een van de zijwanden 
zijn beplakt met plaatjes varenwortel 
waaraan planten zieh makkelijk kun
nen vastheehten. De beplanting is dieht 
en bestaat uit een bekende klimmende 
kamerplant met heehtwortels (Raphi
dophora aurea; synoniem Scindapsus 
aurea), die regelmatig moet worden ge
snoeid, en een kleine leliesoort met ron
de bladeren (Costus englerianus). Deze 
laatste heb ik dertien jaar geleden zelf 
uit Nigeria meegebraeht. Hij doet het 
in deze voehtige atmosfeer prima en 
produeeert zelfs regelmatig kleine witte 
bloemen. 

VOEDSEL 
Het voedsel voor mijn mantella' s be
staat voor 950Jo uit fruitvliegen. De an
dere 5% zijn kleine diertjes die meeko
men met het dode blad, dat zo eenmaal 
per maand voor een gedeelte wordt ver
wisseld. Een nadeel hiervan is dat aller
lei ongewenst gedierte, zoals slakken en 
pissebedden ook worden binnenge-
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haald. Ik zorg dater altijd een stuk ba
naan tussen het blad ligt, waarop de 
fruitvliegen weer eieren kunnen leggen. 
Op die manier Ioopt er in het terrarium 
ook een kweek, wat weer scheelt bij het 
voeren uit de kweekpotjes. 

LEEFfiJD 
De man die in 1982 in mijn bezit kwam 
verkeert nu, zeven jaar later, nog steeds 
in blakende gezondheid en kriekt al die 
jaren iedere dag. Van de vier vrouwtjes 
die toen samen met deze man het terra
rium bevolkten Ieeft er nu nog een. Sa
men zorgen ze nog geregeld voor be
vruchte eieren. 

VOORTPLANTING 
Korte tijd nadat het mannetje met krie
ken was begonnen vond ik het eerste leg
sel. Hierna volgden met tussenpozen 
van drie tot zes weken legsels. Ik heb 
nooit kunnen ontdekken of al deze leg
sels van een of van meer vrouwtjes af
komstig waren. Hoewel ik nooit zieke 
of dode dieren heb gezien, verdwenen 
er in de loop van de tijd drie van de vier 
oorspronkelijke vrouwtjes. Ook toen 
er nog maar een vrouwtje over was, 
vond ik nog steeds een keer in de twee 
maanden een legsel. 
De man zit meestal op dezelfde plek, 

midden in de bak op de dode tak, te krie
ken. De kikkers leggen de eieren bij mij 
altijd direct op de aarde onder het dode 
blad. Als een vrouwtje in de buurt van 
het mannetje komt, begint deze nog va
ker te krieken. Op zijn beurt benadert 
hij haar en tracht haar te bewegen hem 
te volgen. Als bet vrouwtje bereid is om 
op zijn avances in. te gaan verdwijnen 
ze samen tussen het blad. 
Of het rnannetje het vrouwtje bij het 
afzetten van de eieren ook omklemt 
(amplexus), of dat de eieren pas na bet 
leggen worden bevrucht, zoals bij pijl
gifkikkers (Dendrobatidae) het geval is, 
heb ik nooit kunnen constateren. Toen 
ik eens in de bak aan het werk was en ze 
door mij werden verstoord heb ik wei 
eenmaal gezien dat de man bovenop bet 
vrouwtje sprong. Terwijl zij verder 
hupte, bleef hij haar een poosje vast
houden. Dit gedrag kan echter, naar 
mijn mening, ook door agressie zijn 
veroorzaakt. Het hoeft niet per se een 
bewijs te zijn voor het omklemmen tij
dens bet leggen van de eieren. Ik stel 
me voor dat in de vrije natuur de vrouw
tjes aileen in de buurt van de kriekende 
man zullen komen als ze werkelijk klaar 
zijn om eieren te leggen. In een betrek
kelijk klein terrarium komen ze natuur
lijk ook vaak toevallig in zijn buurt. 
Van agressie bij de vrouwtjes onderling 
of stress is mij nooit iets gebleken. Toch 
sluit ik stress als doodsoorzaak niet uit. 
Ik heb namelijk verschillende malen 
half was nakweekdieren in bet terrarium 
erbij gezet. Na enkele maanden waren 
deze echter niet meer te vinden. Een vol
wassen vrouwtje dat ik dit jaar bij het 
oorspronkelijke paar in het terrarium 
zette Iiet zich de eerste twee maanden 
helemaal niet meer zien en ik dacht dat 
ze dood was. Onverwachts kwam ze 
echter toch weer te voorschijn. Vanaf 
die dag is ze regelmatig te zien en komt 
zelfs vlak bij het andere vrouwtje om 
te eten. 
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Twee mannen heb ik nooit bij elkaar ge
houden. Ik heb dus geen ervaring met 
hun onderlinge verdraagzaamheid. 
De legsels van de gouden kikkertjes zijn 
halfrond met een doorsnede van onge
veer 30 mm. Ze bevatten tussen de 25 en 
60 eieren, die in het begin ivoorkleurig 
zijn. Later worden ze steeds donkerder 
en dan valt het legsel op de aarde hele
maal niet meer op. 
In de natuur worden de uitgekomen lar
ven door het regenwater naar poeltjes 
gespoeld. Ze werken hieraan mee door 
hevig te kronkelen en te bewegen. In een 
terrarium is dit proces moeilijk na te 
bootsen. De legsels moeten dus worden 
gevonden voor de larven uitgedroogd 
of verhongerd zijn. 
Zo eenmaal per maand, wanneer het 
terrarium wordt schoongemaakt, ga ik 
op zoek naar legsels. Ik heb ze inmiddels 
in aile stadia van ontwikkeling gevon
den: van eieren tot larven die wegzwom
men toen ik ze in het water deed. Bij het 
zoeken naar legsels verwijder ik zoveel 
mogelijk van het dode blad. Er zijn ech-

ter plaatsen waar ik vanwege de dichte 
begroeiing niet bij kan komen en het is 
dus best mogelijk dat ik niet alle legsels 
heb gevonden. Wanneer ik een legsel 
tegenkom schep ik het samen met de 
onderliggende aarde met een lepel uit de 
bak en doe het in een goed gereinigd 
plastic margarinekuipje. In dit kuipje 
of doosj e doe ik een klein beetje water. 
Ik zorg er wei voor dat de eieren hier net 
boven uitsteken. Over het doosje komt 
een stukje transparant plastic met daar
in wat kleine gaatjes . Het legsel wordt 
regelmatig besproeid, zodat de larven 
wanneer zij uitkomen in het water te
rechtkomen. Ik heb nooit iets gemerkt 
van overgevoeligheid voor Iicht van de 
eieren of larven bij normaallicht. Om
dat ik nooit precies weet wanneer de eie
ren zijn gelegd, weet ik dus ook niet hoe 
lang het gaat duren voor ze uitkomen. 
Met een schatting van 14 dagen zal ik er 
echter niet ver naast zitten. Van de 
eerste vier legsels zijn bijna a lle larven 
zonder problemen aan land gekomen. 
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Dejonge kikkertjes groeiden op in plas
tic terraria met een deksel van gaas en 
met op de bodem bosaarde, onverteerd 
blad en sfagnum. 
De kikkertjes waren enorm schuw en 
hoewel er wei zestig of meer in een bak 
zaten zagje ze maar zelden. Als ik voor
zichtig al bet materiaal verwijderde en 
de kikkertjes een voor een overbracht 
naar een andere bak met verse aarde en 
blad, viel bet altijd mee dat er nog zo
veel in Ieven waren. Ze werden van bet 
begin af aan gevoerd met kleine fruit
vliegen. Omdat de bosaarde en bet blad 
ook regelmatig werden verwisseld, kre
gen ze ook een flinke portie microsco
pisch kleine diertjes (springstaartjes 
e.d.) als aanvulling. 
De jonge kikkertjes bleken erg stress
gevoelig te zijn. Oat uitte zich doordat 
ze stuiptrekkend en met gestrekte ach
terpootjes bleven liggen als ze zich be
dreigd voelden. Als ze hierna met rust 
worden gelaten komen ze meestal wei 
weer bij. Om ze te vangen is bet bet beste 
om ze niet met de hand te pakken, maar 
zein een potje of iets dergelijks te Iaten 
springen. 
Van de eerste vier legsels zijn zo'n hon
derd kikkertjes volwassen geworden. 
Toen ze aan land kwamen waren ze 
bruin. Na zes tot acht weken begon de 
uiteindelijke oranje kleur op te komen. 
Hoewel er ook bij wildvangdieren ver
schil zit in de intensiteit van de kleur 
zijn mijn nakweekdieren gemiddeld 
toch wat fletser van kleur. 
Na deze eerste vrij goede resultaten liep 
bet ineens mis. Ondanks dat er nog 
steeds bevruchte legsels kwamen, lukte 
bet niet meer de kikkertjes op bet land 
te krijgen. Ze hielden in verschillende 
stadia op met groeien. Soms groeien 
larven al direct nadat ze uit bet ei komen 
niet, terwijl ze toch nog heel lang in Ie
ven bleven. Soms kwamen de voorpo
ten niet door, waardoor ze verdronken. 
Mijn theorie is dat de larven minder 

sterk werden doordat bet vrouwtje bet 
hele jaar door eieren bleef leggen. Een 
tekort aan mogelijk noodzakelijke stof
fen lijkt dan voor de hand liggend. De 
voornaamste oorzaak voor bet onbe
perkt doorgaan met bet voortplantings
proces is volgens mij bet feit dat in bet 
terrarium bet hele jaar door ongeveer 
dezelfde temperatuur en vochtigheid 
heersen. In de natuur maken de dieren 
een koelere peri ode door, waarin ze 
waarschijnlijk niet, of minder actief 
zijn. De oplossing zou dus kunnen zijn 
de dieren na bet produceren van een 
paar legsels een koelere periode te ge
ven. Dit kan door ze een gedeelte van 
bet jaar buiten te houden. Ook is bet 
mogelijk om de man een tijdlang van 
de vrouwtjes te scheiden. De eerste me
thode lijkt bet meest aan te bevelen om
dat ook de man dan een rustperiode 
krijgt. 

OPKWEEK VAN DE LARVEN 
Het laatste legsel dat ik vond bracht 
56 larven voort. Toen ik bet ontdekte 
waren de larven al volledig ontwikkeld 
en konden ze direct bet water in. Ik 
deed ze in een ronde aardewerk schaal 
met een doorsnede van 26 em en een 
waterhoogte van 4,5 em. Het water 
haalde ik uit een vijver in de tuin. Er 
werd wat kroos uit de vijver en een gras
polletje uit de tuin in gedaan. Deze 
schaal zette ik zoveel mogelijk overdag 
buiten in de zon en's avonds haalde ik 
hem weer naar binnen. Iedere dag ver
verste ik circa driekwart van bet water. 
De larven werden gevoederd met fijnge
wreven andijvie, vermengd met een 
beetje visvoer (Tetramin), wat Gistocal 
en een druppel in water oplosbare 
AD-vitamine. Er deden zich bij de op
groei van dit legsel geen problemen 
voor en na 50 dagen kwamen de eerste 
kikkertjes op bet land. Het laatste 
kikkertje deed er 57 dagen over om op 
de kant te komen. Ondanks dat de lar-
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ven 's nachts binnen stonden en de wa
tertemperatuur zo'n 19 oc bedroeg, 
werd 's ochtends bet water direct ver
verst met water uit de vijver met een 
temperatuur van hooguit 14 °C. De lar
ven hebben hiervan geen nadelige gevol
gen ondervonden. Waarschijnlijk is dit 
laatste legsel niet afkomstig van het 
oude vrouwtje maar van bet in 1988 
bijgeplaatste dier. 
Zodra de voorpoten verschenen deed 
ik de larven in een plastic bakje met een 
waterhoogte van maximaal 1 ,5 em. 
Ook hierin zette ik weer een graspolletje 
en ook wat sfagnum. Doordat ik niet 
meteen een deksel op dit bakje had ge
daan, zijn er onverwacht enkele exem
plaren uitgeklommen en helaas verloren 
gegaan. 
Nadat de staart voor ongeveer drie
kwart was opgeteerd heb ik de kikker
tjes verhuisd naar een grotere plastic 
bak met daarin bosgrond, sfagnum en 
dood blad. Deze bak werd vooral in de 
beginperiode tamelijk nat gehouden. 
Dejonge kikkertjes groeiden voorspoe
dig. Van stress, zoals eerder beschreven, 
heb ik bij dit legsel nog geen enkel geval 
meegemaakt. 

SAMENVATTING 
De gouden kikkertjes van Madagascar 
zijn, voor zover mijn ervaringen strek
ken, makkelijk te houden dieren. Zelfs 
in een vrij klein terrarium komen ze nog 
goed tot hun recht. Aan het voedsel stel
len ze geen bijzondere eisen. Ik voer ze 
het hele jaar door hoofdzakelijk fruit
vliegen. Ik denk wei dat bet verstandig is 
om geregeld wat halfverteerd dood blad 

in het terrarium te doen. De kleine dier
tjes die daarin zitten zorgen voor wat 
afwisseling op het menu. Een practisch 
voordeel is dat de kikkertjes, wanneer 
de bak in een normaal verwarmd ver
trek staat, geen extra verwarming in 
het terrarium nodig hebben. 
De kweek is betrekkelijk eenvoudig en 
lukt volgens mij bet beste als er ergens 
in het terrarium een laag dood blad ligt 
waar de kikkers tussen kunnen kruipen. 
Het is voor een goede kans op een suc
cesvolle kweek niet noodzakelijk om 
meer dan een stelletje te houden. Het 
opkweken van de jongen kan wat pro
blemen opleveren, maar is met wat ex
tra zorg niet echt moelijk te noemen. 
Volgens mij is bet gouden kikkertje, 
juist voor kikkerliefhebbers die weinig 
ruimte en vrije tijd beschikbaar hebben, 
een prima terrariumdier. 

CARE AND BREEDING OF 
MANTELLA AURANT/ACA 
The author has kept M. aurantiaca for 12 years 
and is breeding with them since 1982. They are ea
sy to keep and ideal animals for people with 
room only for a small vivarium. Very little time is 
required to look after them. An advantage is that 
they can be kept in a normal heated room, 
without extra heating. They can be fed on fruit
flies all the year. but it is advisable to regulary put 
some decaying leaves in the vivarium. The micro
scopic animals that live between them form a sup
plement to their menu. They breed easily, but re
quire a layer of dead leaves somewhere in the viva
rium. They usually lay their eggs on top of the soil 
under the leaves. 
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De verzorging en kweek van de Australische 
baardagame (Pogona vitticeps) 

INLEIDING 
De baardagame (Pogona vitticeps) is 
een hagedis die elke terrariumliefbeb
ber wei kent van foto' s. Deze schitte
rende hagedis is de Iaatste jaren niet zo
veel meer in de collectie van terrarium
houders te bewonderen. De oorzaak 
hiervan zijn de strenge beper!:ende 
maatregelen die Australie heeft opge
legd aan de uitvoer van inheemse reptie
Ien. Via een advertentie in het Duitse 
tijdschrift Salamandra Iukte het mij 
begin 1986 in contact te komen met 
enkele kwekers in West-Duitsland. Het 
werd mij al snel duidelijk dat er daar 
goede kweekresultaten werden be-

haald. Door de successen van de Duitse 
kwekers, vatte ik het plan op om oak 
met deze dieren te gaan kweken. Bij een 
dierenhandelaar vond ik toevallig drie 
halfwas dieren. Het bleek nakweek uit 
Duitsland te zijn. Na een week bedenk
tijd besloot ik deze grappige dieren aan 
te schaffen. 

BESCHRIJVING 
De in dit artikel genoemde baardagame 
is voor het eerst beschreven onder de 
naam Amphibolurus vitticeps. Tot 
1982 bestond het geslacht Amphibolu
rus uit verschillende, niet aan elkaar 
verwante, soorten. Om enige duidelijk-
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heid te scheppen en de indeling bruik
baarder te maken heeft STORR (1982) 
voorgesteld Amphibolurus maricatus 
samen met een aantal leden uit bet 
geslacht Physignathus in bet oude maar 
niet gebruikte geslacht Gemmatophora 

' in te delen. De baardagamen van de 
Amphibo/urus barbatus-groep heeft 
Storr in bet nieuwe geslacht Pogona, 
naar bet Griekse woord voor baard 'po
gon' ingedeeld. De bier beschreven 
soort beet nu dus Pogona vitticeps. Een 
van de opvallendste kenmerken van de
ze hagedis is de zwarte keelzak. Wan
neer bet dier zich bedreigd voelt, doet 
bet zijn bek wijd open, vertoont zijn 
'baard' met lange stekelige schubben en 
maakt daarbij zijn lichaam zo plat mo
gelijk. De achterkant van de kop en de 
flanken zijn eveneens voorzien van ste
kelige schubben. 
De totale lengte die deze baardagamen 
kunnen bereiken ligt tussen de 40 en 50 
em. De kleur van de rug en bovenkant 
van de kop is bruin-grijs met een Iichte 
laddervormige tekening. De kaken zijn 
witachtig. Een bruine streep loopt van 
bet oog naar bet tromt:nelvlies. De buik
zijde is grijsachtig, de keel is zwart. 

HUISVESTING 
Ik huisvestte de drie jonge baardaga
men aanvankelijk in een terrarium van 
60x40x40 em (lxbxh). Hierop lag een 
lichtkap met daarin twee TL-buizen 
van 30 W. Een warmtelamp verwarmde 
de directe omgeving tot ongeveer 35 °C. 
De gemiddelde temperatuur lag over
dag tussen de 28 en 32 °C. 's Nachts 
koelde bet af tot ongeveer 20 a 22 °C. 
Het terrarium werd 'beplant' met diver
se soorten kunstcactussen waaronder 
lidcactussen en enkele bolcactussen. In 
een soortgelijke bak heb ik ook mijn 
nakweekdieren opgefokt. Na een jaar 
werden de dieren overgebracht naar een 
terrarium van 270x140x50 em (lxbxh). 
Deze bak wordt verwarmd door twee 

persglasspots van 80 W, die ervoor zor
gen dat de temperatuur overdag plaat
selijk tot zo'n 40 oc kan oplopen. Twee 
TL-buizen van 30 W zorgen verder voor 
de verlichting. Daar dit woestijnterrari
um van boven niet is afgesloten, zorgt 
mijn gaskachel 's winters voor de nodi
ge bijverwarming. De gemiddelde ka
mertemperatuur ligt meestal rond de 25 
°C. 's Nachts daalt de temperatuur tot 
ongeveer 18 °C. De'inrichting wordt ge
completeerd met grillig gevormde stuk
ken flagstone, waartussen zich een aan
tal plastic cactussen bevinden, die te
vens voor schuil- en klimgelegenheden 
zorgen. Het voordeel van plastic cac
tussen is dat de dieren zich er niet aan 
kunnen verwonden. Tevens is bet hygie
nisch omdat ze gemakkelijk te reinigen 
zijn. Als bodembedekking is duiven
grit gebruikt, daar dit rijk is aan kalk. 
Om bet geheel te verfraaien is er de ach
terwand een woestijnlandschap geschil
derd. 

VOEDING 
De dieren worden gevoerd met pasge
boren muizen, grote krekels en trek
sprinkhanen. Ook groenten en verschil
lende soorten fruit zoals kiwi, peer, 
banaan, sla en andijvie eten de dieren 
graag. Dit alles wordt verrijkt met bet 
vitaminepreparaat Amrepcal. Als extra 
kalk worden regelmatig stukjes sepia 
los in bet terrarium gestrooid. Vooral 
de jonge dieren zijn er dol op. Aan bet 
drinkwater voeg ik vier druppels vita
mine D3 (Amrepvit 40.000 IE/1) per li
ter toe. Wekelijks worden de dieren met 
lauw water besproeid waaraan op de
zelfde wijze vitaminen zijn toegevoegd. 
De dieren eten altijd zonder problemen. 

KWEEK 
De kweek met deze diersoort wil ik be
spreken aan de hand van mijn eigen er
varingen. Allereerst is bet absoluut 
noodz_akelijk om de dieren een winter-
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rustperiode te geven, alvorens men er 
succesvol mee kan kweken. Begin no
vember 1986 merkte ik dat mijn die
reo hun winterslaap wilden gaan hou
den. Het mannetje had zich verscholen 
onder een grote steen. Het vrouwtje 
vertoonde een overeenkomstig gedrag 
en had zich in een plastic bolcactus ver
stopt. Door de spots en de TL-verlich
ting overdag niet meer te Iaten branden, 
hoopte ik dat de dieren in winterslaap 
zouden gaan. Toen ik de volgende da
gen geen activiteit waarnam, wist ik dat 
ze aan hun rustperiode waren begon
nen. Begin januari 1987 werd het wijfje 
weer actief. Dit was voor mij het teken 
om de spotjes en de verlichting weer 
aan te doen om het wijfje verder te Iaten 
ontwaken. Toen ze weer helemaal ac
tief was gaf ik haar een lauw bad waar
aan vitamine D3 was toegevoegd. De 
volgende dag nam ze het aangeboden 
voedsel graag aan. Een week later 
kwam het mannetje te voorschijn. Hij 
bleek vrijwel meteen met het vrouwtje 
te willen paren. Bij dit spectaculaire 
paringsspel spreidde het mannetje zijn 

stekelige baard uit, die daarbij een 
diep-zwarte kleur aannam. Het wijfje 
beantwoordde zijn toenaderingspogin
gen met een langzaam kopknikken, 
waarbij ze zich iets door haar voorpo
ten liet zakken. Maar ze was nog niet 
tot paren bereid. 
Op 27 januari vertoonde het mannetje 
weer hetzelfde paringsgedrag. Het 
wijfje beantwoordde dit weer op dezelf
de manier, maar dHmaal bracht zij 
haar voorpoten kruislings over elkaar. 
Nadat het mannetje haar in de nek had 
gebeten en zijn lichaam half onder het 
hare had gebracht volgde de copulatie, 
die drie minuten duurde. De volgende 
dagen bleef het mannetje heftig kop
knikken en beet het wijfje regelmatig 
in de nek . 
Op 3 maart bewoog het wijfje zich on
rustig door de bak, terwijl ze overal 
groef. Haar lichaamsomvang was toe
genomen en toen ik haar oppakte kon 
ik de eieren in haar buik voelen. Ik heb 
haar toen overgebracht naar een terra
rium van 60x40x40 em (lxbxh), waar 
een 10 em dikke laag potaarde was 
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aangebracht. Op 6 maart groef het 
wijfje een hoi waar ze de eieren in depo
neerde. Daarna stampte het vrouwtje 
het nest stevig met haar kop en voor
poten aan. Het leggen en het afdekken 
van het hoi nam anderhalf uur in be
slag. Ik zette het vrouwtje weer in 
het grate terrarium, maar omdat het 
mannetje opnieuw toenaderingspogin
gen deed, haalde ik haar eruit om in 
een andere bak wat tot rust te komen. 
Bij het behoedzaam uitgraven van het 
nest vond ik negentien fraai gevormde 
eieren. Ze hadden een doorsnede van 
2 tot 3 em en wogen tussen 1,6 en 3,0 
gram. Ik legde zein plastic bakjes met 
een laag licht-vochtige vermiculiet en 
daarna in een broedstoof, merk Jager
Kunstglucke. De temperatuur boven de 
eieren was 31 °C. Van de negentien 
eieren bleken er zes onbevrucht te zijn. 
De bevruchte eieren hadden in tegen
stelling tot de onbevruchte eieren een 
duidelijk zichtbare lichtrode ring. 
Na 59 dagen kropen de eerste, 5 tot 
8 em grate, jongen uit de eieren, 
acht dagen later volgden de laatste. 

Enige jongen hadden nog een dooier
zak, die na een paar dagen verdroogde. 
Ze kwamen zonder problemen uit het 
ei, maar drie jongen bleken een ver
groeiing aan de wervelkolom te hebben. 
Een stierf na enkele weken, maar de 
andere twee bleven, alhoewel enigszins 
mismaakt, in leven. 
De jongen leken bij de geboorte veel 
op de ouders doordat ze kleine baard
jes hadden. Ze waren tussen 5 en 8 em 
lang. Na twee dagen namen ze kleine 
krekeltjes, die met Amrepcal verrijkt 
waren. Verder gaf ik ze klein fruit zoals 
perziken, peer en banaan. Stukjes sepia 
werden graag verorberd. Dagelijks kre
gen ze ieder afzonderlijk uit een pipet 
water met vitamine D3 te drinken. De 
jongen groeiden snel op en bereikten 
na een half jaar een lengte van 15 tot 
20cm. 
Na het eerste legsel produceerde het 
paartje baardagamen in mei een legsel 
van 21 eieren. Hiervan kwamen aile eie
ren uit maar helaas bleken vijf jongen 
weer wervelkolomvergroeiingen te heb
ben. Van deze vijfstierven er drie na een 
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paar weken, de andere twee zijn tot nu 
toe in Ieven gebleven. De overige zestien 
worden zonder moeilijkheden groat. 
Ze groeien snel, na zes maanden hebben 
ze een lengte tussen 15 en 20 em. 

GEDRAG IN HET TERRARIUM 
De dieren kunnen bijzonder mak wor
den. AI enkele dagen nadat ik mijn eer
ste jonge baardagame gehuisvest had, 
merkte ik dat het opvallend tamme 
dieren waren. Ze namen voedsel uit de 
hand en lieten zich rustig strelen. 
In de jaren dat ik met baardagamen 
kweek, ben ik tot de ontdekking geko
men dat ze een bijzonder imponeer-

gedrag vertonen, het spreiden van de 
baard. Bij jonge dieren zie je al een 
Iicht kopknikken. Naarmate ze grater 
worden proberen ze hun baard uit te 
zetten. Het halfwas mannetje spreidde 
na een half jaar zijn baard regelmatig 
uit, waarbij de baard een zwarte kleur 
kreeg. Het vrouwtje heeft een bijna 
even sterk ontwikkelde baard, die ze 
soms opzet tegen het mannetje. 
Ik kwam erachter dat van mijn drie 
exemplaren twee dieren mannetjes wa
ren, doordat ze territoriumgedrag gin
gen vertonen. Ze namen regelmatig een 
dreighouding aan. De baard werd wijd 
uitgespreid, het lichaam afgeplat en 
hoog opgericht. Om stress en onderlin
ge gevechten te voorkomen, werd het 
kleinste mannetje in een ander terra
rium geplaatst. Tot mijn verbazing 
constateerde ik de volgende dag dat de 
beide dieren op enige meters afstand, 
tach hetzelfde dreiggedrag tegen elkaar 
bleven vertonen. Pas toen ze elkaar niet 
meer konden zien, hield het dreigen op. 
Het mannetje dat bij het wijfje ge
plaatst was, nam tegen haar steeds 
regelmatiger een imponeerhouding 
aan. Hij beet haar in de nek en pro
beerde met haar te copuleren. Het wijf
je was niet van zijn toenaderingspogin
gen gediend en probeerde voortdurend 
weg te komen. Ze maakte zich dan zo 
plat mogelijk door zich door de voor
poten te Iaten zakken terwijl ze 'nede
rig' met haar kop knikte. Nadat het 
mannetje zijn avances langdurig had 
voortgezet, nam het vrouwtje een ande
re houding aan. Ze bracht afwisselend 
een van haar voorpoten omhoog en 
hield hem dan zo'n vijf seconden verti
caal. Het ziet er komisch uit en wekt de 
indruk of het vrouwtje naar je zwaait. 
Om het territoriumgedrag te kunnen 
bestuderen, heb ik na een paar maan
den de twee mannetjes weer in een ter
rarium gezet. Ik werd meteen verrast 
door het bijzonder spectaculaire gedrag 
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van de dieren. Het mannetje dat het ter
rarium al bewoonde richtte zich hoog 
open spreidde zijn diepzwart geworden 
baard wijd uit. Het andere mannetje 
daarentegen was aanvankelijk weinig 
agressief. Hij began met het beurtelings 
in verticale stand brengen van zijn 
voorpoten, terwijl hij 'nederig' met zijn 
kop knikle. Aangezien hel vrouwlje een 
zelfde gedrag vertoonde concludeerde 
ik dat het in beide gevallen waarschijn
lijk om een houding van onderwerping 
ging. 
Het agressieve mannetje liep regelrecht 
op het onderdanige exemplaar af en 
probeerde hem te bijten. Daarop volg
de een fascinerende strijd, waarbij 
beide hun baard zover mogelijk spreid
den. Ze platten hun lichaam af, wat 
daardoor breder werd en de vorm van 
een schild aannam. Terwijl zein cirkels 
om elkaar draaiden, probeerden ze el
kaar in kop en staart te bijten. Het 
nieuw in de bak geplaatste mannetje 
dreigde het onderspit te delven, want 
het began weer met kopknikken en de 

voorpoten afwisselend loodrecht om
haag te brengen. Om ze nag meer stress 
of eventuele verwondingen te besparen, 
heb ik ze weer van elkaar gescheiden. 
Uit het voorgaande blijkt dat baard
agamen het hele terrarium als hun terri
torium verdedigen. Men kan daarom 
niet meer dan een mannetje in een terra
rium plaatsen. Vrouwtjes zijn onder
ling wei verdraagzaam, zoals ik consta
teerde bij verscheidene andere terrari
umliefhebbers. 
De dieren zijn regelmatig onder de 
spots aan te treffen. Ze houden de 
warmte lang vast en blijven nag lange 
tijd nadat ze een zonnebad hebben ge
nomen actief door de bak bewegen. 
's Zomers plaats ik de dieren soms bui
ten in een open bak. Het is opvallend 
dat de dieren bij felle zonneschijn, al 
vrij kart nadat ze zich opgewarmd heb
ben, een plaatsje in de schaduw gaan 
opzoeken. 
Hoewel er twee spots in het terrarium 
zijn, komt het regelmatig voor dat bei
de dieren, zonder elkaar te verjagen, 
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onder een lamp liggen. Dit Ievert heel 
leuke taferelen op, waarbij de dieren 
elkaar soms met een van hun voorpoten 
lijken te strelen. 
Daar de baardagamen in bet wild een 
winterslaap houden is bet raadzaam 
de bak op een plaats met veellicht van 
buiten te plaatsen. Ik heb namelijk van 
collega-terrariumhouders gehoord dat 
de dieren in een donkere kamer in ver
warring kunnen raken. Het seizoens
ritme wordt verstoord waardoor ze 
midden in de zomer in 'winterslaap' 
willen gaan. 
In bet terrarium gebruiken de baard
agamen vaste slaapplaatsen. Het komt 
regelmatig voor dat ze die, drie kwar
tier voor de lichten uitgaan, opzoeken. 
Ook gebeurt bet dat de dieren 's mor
gens al actief zijn voordat de verlich
ting en warmtespots zijn aangegaan. 
Bij hun wandeling door de bak krabbe-. 
len ze wei eens plotseling heel hard te
gen de ruiten, waarbij ze een dreighou
ding aannemen, vermoedelijk omdat ze 
hun spiegelbeeld voor een ander exem
plaar aanzien. Dit is meestal van korte 
duur en mijn dieren hebben nog nooit 
verwondingen aan hun snuit opgelo
pen. 
Hoewel er een waterbak in mijn terra
rium staat, heb ik nooit gezien dat de 
dieren eruit dronken. Hun wekelijkse 
bad met lauw water is voor hen daaren
tegen een waar genoegen. Ze likken gre
tig aile druppels op die rood hun bek 
lopen. Ik geef ze daarom regelmatig 
veel sappige vruchten en groenten 
waarmee ze in hun vochtbehoefte kun
nen voorzien. 
Bij bet voeren van muizen zorg ik er 
altijd voor dat beide dieren een muis 

krijgen, omdat ze anders met elkaar 
gaan vechten en de muis uit elkaars bek 
proberen te halen. 

OPMERKINGEN 
Op dit moment (maart 1988), heeft bet 
wijfje alweer twee legsels van 23 en 20 
eieren gelegd. Hiervan zijn al zeventien 
gezonde jongen uitgekomen. Het laat 
zich aanzien dat er dit jaar weer veel 
jongen geboren zullen worden. Dit be
tekent dat de baardagamenpopulatie 
in gevangenschap in Nederland op peil 
kan blijven door eigen aanwas, zonder 
dater dieren uit Australie gelmporteerd 
hoeven worden. 
Ik vermoed dat de wervelkolomver
groeiingen bij de door mij gefokte die
reo wei eens gedeeltelijk te wijten zou
den kunnen zijn aan inteelt. Daarom is 
bet goed dat ik nieuwe exemplaren heb 
kunnen krijgen, die voor 'vers bloed' in 
mijn fokgroep kunnen zorgen. 
Tot slot rest mij nog een woord van 
dank aan Dr. Hoogmoed van het Na
tuurhistorisch Museum te Leiden, die 
mij terwille was bij bet verzamelen van 
gegevens. 

THE CARE AND RAISING OF 
POGONA V/1TICEPS 
Three captive bred animals, two males and one 
female are kept in a dry vivarium (270x140x50 
em). The female laid 83 eggs in two years (two 
clutches/year). Up to now S 1 hatched but 8 of 
them had a curvature of the spin, probably due to 
inbreeding. The others eat well and grow without 
difficulty. 

LITERATUUR 
STORR, G.M., 1982. Revision of the bearded 
dragons (Lacertilia: Agamidae) of Western 
Australia. With notes on dismemberment of the 
Genus Amphibolurus. Rec. West. Mus. 10 : 
199-214. 
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Cyrtodactylus 
kotschyi fitzingeri. 
Foto: P .M. Mudde. 

Waamemingen aan de herpetofauna van 
Cyprus (3). De Ege!sche naaktvingergekko 
( Cyrtodactylus kotschyi fitzingen) 
en de Europese tjitjak (Hemidactylus turcicus) 

IN LEIDING 
Op Cyprus komen twee soorten gek
ko's voor, de Egeische naaktvinger
gekko (Cyrtodactylus kotschyi jitzin
gen) en de Europese tjitjak (Hemidac
tylus turcicus). De eerste is een kleine 
soort, die een gemiddelde lengte be
reikt van maximaal 10-13 em. Dieren 
die we op Cyprus vonden en vingen, 
hadden een gemiddelde lengte van 6 
tot 8 em. In tegenstelling tot vele 
andere gekkosoorten bezit de Egeische 
naaktvingergekko geen, voor andere 
gekko's zo kenmerkende, hechtlamel
len aan tenen en vingers . Deze gekko is 
ook bekend onder de naam Gymnodac
tylus kotschyi. De gewelfde vingers en 
tenen van deze gekko zijn voorzien van 
kleine nagels, die hem in staat stellen 
met het grootste gemak tegen verticale 

oppervlakken op te klimmen. 
C. kotschyi fitzingeri, de ondersoort 
die op Cyprus voorkomt, is slank ge
bouwd. De staart is anderhalf keer zo 
lang als het lichaam. De grondkleur 
is onder normale omstandigheden licht
beige tot bruin. Deze is echter heel va
riabel en kan afhankelijk van de stem
ming van het dier veranderen in don
kerbruin of zelfs zwart. Langs de bo
venzijde van de rug (vanaf de hals) en 
staart is heel duidelijk een tekening te 
zien die gelijkt op een rij van tussen de 
zes tot tien donkerkleurige V-vormige 
of streepachtige vlekken. Langs de 
halszijde lopen aan weerszijden strepen 
(onder het oog) tot aan de neusopenin
gen. Vanaf de hals tot aan de staart !o
pen aan de bovenzijde van de rug zes tot 
acht rijen puntige schubjes. De onder
zijde is beige met hier en daar kleine 
donkere vlekken . Aan de relatief grote 
ogen en verticale pupillen is af te leiden 
dat het hier om een in de schemer en 
nachtelijk actief dier gaat. In het oog 
is een sterke nettekening te zien en de 
verticale pupillen hebben bij invallend 
Iicht de vorm van vijf tot acht aan el
kaar geregen kleine kraaltjes. De kop 
van het dier steekt duidelijk af tegen de 
rest van het lijf en is kenmerkend voor 
de meeste gekko's. 

VERSPREIDING 
De Egeische naaktvingergekko komt 
met veel ondersoorten voor op de eilan-



den in de Egeische Zee en verder in 
zuid- en oost-Griekenland, de Ionische 
eilanden, Kreta, Turkije, Libanon, 
Israel en Syrie. 

OED RAG 
Egeische naaktvingergekko's die we op 
Cyprus zagen kwamen vrijwel altijd pas 
bij bet invallen van de schemering uit 
hun schuilplaatsen te voorschijn. Over
dag vonden we ze in barsten van 
boomstammen, onder grote en kleinere 
keien en stenen, onder los op de grond 
liggende rommel zoals houtstapels, 
weggeworpen plaatmateriaal en onder 
bladerdek. Overdag kwamen ze vrijwel 
nooit te voorschijn, slechts af en toe 
voor een zonnebad. Op de camping van 
Larnaca, in een Eucalyptusbos was hij 
overdag rustend tussen de grillig ge
vormde barsten van de borneo te vin
den. Hier kwam zijn uitstekende vaar
digheid in bet camoufleren naar voren. 
Ook op de grond (onder bladeren) was 

Overzichtskaart van vindplaatsen op bet eiland Cyprus. 

1 = Camping LanHlca 
2 = Noordzijde Dhekelia Road 
3 = Yeroskipou (bij Paphos) 
4 = Mandria 
S = Kyperounda 
6 = Foinikas (UNESCO-meer) 
7 = Polis (campingterrein) 
8 = Lachi (bij Polis) 
9 = Mavri Shinia (reservaat) 

10 = Kato Polemidhia 

dit waar te nemen en als ze in de sche
mering naar bet Iicht van huizen 
'oprukten' pasten ze zich qua kleur aan 
de Iicht gekleurde muren aan waar ze te
gen opkropen. 's Avonds werden ze 
massaal zowel op verlichte als onver
lichte huismuren aangetroffen. Sommi
ge van deze dieren verlieten ook zelden 
de nabijheid van huizen die ze tot hun 
territorium hadden gemaakt. Hier leef
den ze in de spleten tussen stenen en 
raamkozijnen en in bet gebarsten en 
gespleten pleisterwerk van muren. We 
zagen ze 's avonds vrijwel altijd in bet 
gezelschap van de Europese tjitjak. 
Vermoedelijk bestaat bet voedsel van 
de naaktvingergekko voornamelij k uit 
kleinere insekten. Op de locaties op Cy
prus zat hij 's avonds en's nachts voor
al onder en nabij de verlichting van mu
ren waar hij jacht maakte op kruipende 
en rondvliegende insekten die door bet 
Iicht werden aangelokt. Ondanks zijn 
kleine afmeting is hij zeer behendig in 
bet bemachtigen van prooi. Wanneer de 
grotere exemplaren van C. kotschyi in 
bet gezelschap verkeerden van H. turci
cus, was bet wei de eerstgenoemde soort 
die bet slimst en bet snelst te werk ging 
bij bet vangen van de prooi. Zijn snel
heid stelde hem dikwijls in staat prooi
dieren voor de neus van de tjitjak weg te 
vangen. 

VOORTPLANTINGSGEDRAG 
Hoewel de paartijd toen wij bet eiland 
in mei bezochten allang was begonnen, 
zagen wij paargedrag slechts zelden. 
Waarschijnlijk vindt dit vrijwel altijd 
uit bet zicht van toeschouwers plaats, 
vooral Diet op die momenten wanneer 
de dieren aan bet jagen zijn (op ver
lichte plaatsen). Ook de grootte van bet 
dier speelde hierbij een belangrijke rol. 
Het is namelijk niet altijd goed waar te 
nemen en als men bet paargedrag van 
de dieren wil volgen zal men over bet 
algemeen de dieren tot heel dichtbij 
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moeten benaderen. Over de voortplan
ting van deze gekko is bekend dat hij 
in de warmere streken, waar geen echte 
winter voorkomt, reeds in de maanden 
maart en april tot het leggen van eieren 
komt. De laagste temperaturen op 
Cyprus worden bereikt in de maanden 
januari en februari . Aan de kust wordt 
het dan tach nog vaak 18 °C, maar 
in het binnenland en in de bergen 
komt sneeuwval· voor. Evenals andere 
gekko's legt de naaktvingergekko een 
of twee eieren, maar meestal twee. Ze 
zijn echter in staat meermalen per sei
zoen te leggen, met tussenpozen van 
twee of drie weken. Dit is eveneens bij 
H. turcicus het geval. De kleine eieren 
(5 tot 8 mm) worden gelegd in nauwe, 
ontoegankelijke spleten van muren , ge
barsten pleisterwerk, onder losliggende 
rommel en onder stenen. Op Cyprus 
vonden we eieren van deze soort achter 
en tussen de schijven van de vijgcactus 
(Opuntia) waar ze tegenaan gekleefd 
waren. Na een incubatieperiode van en
kele we ken komen de dieren uit het ei en 

meten slechts 3 tot 4 em. Op Cyprus 
werden reeds eind april en begin mei 
jonge, vermoedelijk pas geboren, gek
kootjes gevonden. Hieruit leid ik af dat 
de paringen en het afzetten van de eie
ren al in maart en april moet zijn ge
beurd. Dejonge dieren lijken sterk op 
de ouderdieren, zowel qua kleur als qua 
tekening. 

DE EUROPESE TJITJAK 
Hemidactylus turcicus komt in het 
Middellandse Zee-gebied algemeen 
voor. Hij komt voor vanaf zuid-Spanje 
tot in de uiterste oosthoek van het Mid
dellandse Zee-gebied. Van hieruit is de
ze soort door menselijk toedoen te
rechtgekomen in het gebied van de Ro
de Zee en in Amerika. Juist zijn grate 
vermogen om zich bij lagere temperatu
ren aan te passen heeft de verspreiding 
mogelijk gemaakt. De gemiddelde leng
te van het volwassen dier ligt tussen 8 en 
10 em (van snuit tot staartpunt). Hij is 
Iicht roze of rozebeige en het huidop
pervlak heeft aan de bovenzijde van de 
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rug, poten en staart kleine korrelachti
ge uitsteeksels. De roze grondkleur 
wordt over bet hele lij fje met kleine ro
de of roodbruine vlekjes bedekt, die 
door en langs de ogen streepachtig kun
nen samenkomen. De staart van bet 
dier is ook bedekt met kleine vlekken, 
die een gestreept effect geven. De kop is 
naar verhouding groot en steekt duide
lijk af tegen de hals. Deze bijna drie
hoekige kop herbergt de voor gekko's 
zo kenmerkende grote ogen met verti
cale pupillen. Er is een Iicht creme ge- • 
kleurde zone rondom de ogen. Kenmer
kend voor dit dier is ook de manier 
waarop hij tijdens 'wasbeurten' ge
bruik maakt van zijn lange, rode tong. 
Zoals bij vele soorten gekko's is bet dier 
ook in staat een piepend geluid voort te 
brengen. Het lijkt op een heel zachte, 
kortstondige, schel klinkende miaauw 
van een poes. De mannetjes zijn van de 
vrouwtjes niet altijd even gemakkelijk 
te onderscheiden. Regel hiervoor is 
meestal echter de verbrede staartbasis 
bij de mannen. Zelf heb ik bet idee dat 
de mannen ook forser gebouwd zijn. 

GEDRAG 
Ondanks bet feit dat bet grote versprei
dingsgebied deels door menselijk ingrij
pen of toedoen is belnvloed, hebben we 
bier toch te maken met een dier dat zich 
heel erg goed in een grate verscheiden
heid van biotopen weet te handhaven. 
Evenals de vorige soort is de tjitjak in 
staat met grote snelheid langs en op 
verticale oppervlakken te klimmen. 
Het is een uitgesproken cultuurvolger. 
We zagen ze 's avonds en 's nachts vaak 
ook binnenshuis in de bovenste hoe
ken van kamers, wachtend op de 
komst van toevallig voorbijkomende 
insekten, die onmiddellijk werden ge
grepen. Overdag vonden we hem tij
dens waarnemingen aan en zoekpogin
gen naar andere dieren ook onder los
liggende rommel, stenen, in rotssple-

ten, achter en tussen rottende cactus
schijven en in aile mogelijke spleten en 
in schuilplaatsen in en om bet huis. 
Soms zagen we hem zelfs midden op de 
dag tijdens de heetste uren zonnen op 
keien en omgevallen boomstammen. 
Op die momenten was ook te zien hoe 
hij in staat was zich qua kleur aan te 
passen aan de ondergrond. Hoe don
kerder de ondergrond hoe donkerder 
zijn kleuren waren (donker en rood 
gevlekt) en omgekeerd. Zijn voedsel
voorkeur gaat uit naar kleine insekten, 
maar ook kakkerlakken en kevertjes 
die wat groter zijn versmaadt hij niet. 
Waarnemingen aan dit dier op Cyprus 
beperken zich voornamelijk tot de sche
mering en avonduren als bet donker 
was geworden. Evenals bij Cyrtodac
tylus kropen ze in de loop van de avond 
geleidelijk op bet buitenlicht af, waar 
in overvloed voedsel voorhanden was. 

VOORTPLANTING 
H. turcicus plant zich gemakkelijk 
voort en kiest voor de afzetting van 
eieren de vreemdste plaatsen. Op Cy
prus vonden we de eieren van deze 
gekko in een elektriciteitsdoos aan de 
buitenmuur van ons huis. Hier vonden 
we ook de uitgedroogde resten van twee 
juveniele hardoenen (Agama stellio) 
die daar waarschijnlijk reeds langere 
tijd waren ingesloten. Tijdens zoek
tochten naar slangen en andere reptie
len vonden we eieren tussen verspreid 
op de grond liggende cactusschijven en 
slechts een enkele maal net boven voch
tige grond tegen een kei aangekleefd. 
De hardschalige eieren ( 6 tot I 0 mm in 
doorsnede) waren vaak in groepjes van 
twee afgezet, maar even zo vaak von
den we er slechts een ei. 
Terrariumervaringen met deze dieren 
wijzen erop dat vrouwtjes in staat zijn 
meermalen per paarseizoen (april tot 
eind juli) eieren te leggen. Binnen een 
tijdsbestek van zes weken werden er bij 



LACERTA 47(5) 151 

miJ m het terrarium door hetzelfde 
vrouwtje twee keer twee eieren gelegd. 
In tegenstelling tot dat van C. kotschyi 
fitzingeri is het paargedrag van deze 
dieren goed te volgen. Het hele ritueel 
wordt ingeleid met langdurige achter
volgingen van het vrouwtje door de 
man, die af en toe pauzeert om uitge
breid aan hemipenes en cloacastreek te 
likken. Wanneer er een paarbereid 
vrouwtje is gevonden wordt zij achter 
de nek gegrepen en zodanig vastgehou
den dat een hemipenis kan worden inge
bracht. Soms werd ook waargenomen 
hoe de vrouwtjes zonder zich te verwe
ren de staart optilden om hun bereid
heid tot paren te ton en. 
De incubatieperiode van de eieren van 
deze gekko is mij niet bekend, doch ik 
schat hem ook op vijf tot acht weken. 
De incubatieduur van gekko-eieren is 
vaak niet met zekerheid vast te stellen 
(HARMSEN, pers. med.) en men moet 
soms heel lang wachten op het uitko
men van de jongen. Door eigen ervarin
gen enerzijds en anderzijds door het 
grote aanpassingsvermogen van deze 
soort kan ik zeggen dat het een aantrek
kelijk terrariumdier is, dat zich zonder 
moeite in gevangenschap voortplant. 

SLOT 
Zowel de Europese tjitjak als de Egel
sche naaktvingergekko komen op Cy
prus talrij k voor. Beide soorten worden 
in het algemeen in dezelfde biotopen 
aangetroffen. Verreweg de beste tijd 
om deze soorten te vinden is vanaf de 
schemering tot in de nachtelijke uren 

wanneer de dieren jacht maken op klei
ne insekten. Overdag zijn beide soorten 
minder goed waar te nemen omdat ze 
zich vaak verschuilen onder stenen, 
losliggende keien of ander materiaal. 
Tegen de schemering komen de dieren 
uit hun schuilplaatsen te voorschijn en 
rukken vaak in grote aantallen op naar 
de verlichte muren van de bewoonde 
wereld. Andere gekkosoorten dan de 
twee die ik hier heb beschreven komen 
op Cyprus voor zover ik weet niet voor. 
Op het nabij gelegen eiland Kreta komt 
ook de gewone Europese muurgekko 
(Tarentola mauritanica) voor (STRIJ

BOSCH, 1984). 

OBSERVATIONS ON THE HERPETOFAUNA 
OF CYPRUS (3) 
CYRTODACTYLUS KOTSCHYI FITZIN
GERI AND HEM/DACTYLUS TURCICUS 
The author describes two species of gecko on the 
island of Cyprus. He also mentions the regions 
in which both species were observed in their natu
ral habitats. The small geckos are best observed 
after darkness has fallen when they come out of 
their daytime retreats to hunt small insects in 
urban regions. Courtship behaviour was also 
observed, both in the vivarium and in their natu
ral surroundings, and the author states that re
production (although this can occur during a 
greater part of the year in warm mediterranean 
regions) generally commences between March 
and April. Young hatchlings were observed as 
early as May. The facility to camouflage when 
disturbed or alerted was seen of the Aegean gecko 
at Larnaca where this particulair species was 
found abundantly on and between the bark
clefts of Eucalyptus trees. 

LITERATUUR 
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Verzorging en voortplanting van de Chinese 
roodkopslang (Natrix stolata) 

INLEIDING 
In het voorjaar van 1988 kwam ik via 
een importeur in het bezit van een kop
pel fraai gekleurde en getekende slan
gen die tot de Aziatische Natrix-groep 
behoren. De dieren werden onder de 
naam Natrix sto/ata, samen met een 
zestal streepstaartslangen (Eiaphe tae
niura vaillantt), ge"importeerd, en wa
ren uit zuid-China afkomstig. Opval
lend bij twee zendingen van beide soar
ten was het geringe aantal vrouwelij ke 
exemplaren . Omdat mij bij het tot 
stand komen van dit artikel geen Neder
landse naam bekend was, noem ik Na
trix sto/ata hier de Chinese rood
kopslang (vanwege de rode kleur van 
kop, nek en hals). 
Door de uitzonderlijkc schoonheid van 
deze kleine slangen besloot ik ze te gaan 
houden en een kweekpoging te doen . 

Kort voor de vangst waren de dieren 
in het land van herkomst uit de winter
slaap gekomen, waardoor ik de kans op 
paringen groot achtte. 

BESCHRIJVING 
De basiskleur van de Chinese rood
kopslang is op de rug grijsgroen. Vanaf 
de twintigste buikschub bevinden zich 
op de flanken kleine Iicht- tot donker
bruine vlekken die geleidelijk overgaan 
in lichtbruine tot naar de staartpunt toe 
gele strepen . Daartussen bevinden zich 
kleine bruine vlekken op een blauw
groene ondergrond. De schubben die de 
basiskleur vormen zijn bedekt met klei
ne oranje en grijsblauwe vlekjes. Som
mige schubjes zijn aan de buitenrand 
voorzien van kleine vuilwit gekleurde 
vlekjes die de schubben een fraaie tur
kooizen tint geven . De buikzijde is van-
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af de eerste buiksehubben vuilwit. 
Waarsehijnlijk het meest opvallend aan 
deze slangen zijn wei de vuurrode kop 
en hals, en de felgele onderkaken. De 
rode kleur loopt vanaf de neus over de 
rug tot ongeveer tweeeneenhalve kop
lengte aehter de kop. Aan deze rode 
'mantel' ontleent de slang waarsehijn
lijk zijn wetensehappelijke benaming: 
stolata.Grieks 'stole' heeft de betekenis 
van een korte mantel die over hoofd en 
schouders kan worden gedragen. 
De slangen hebben een gedeelde anaal
sehub. De onderstaartsehubben zijn 
aile gedeeld. De ogen zijn tamelijk 
groot, met een oranje iris en een ronde 
pupil. 
Ik heb vele honderden Natrix stolata bij 
de importeur onderzoeht, en mijn in
druk is dat volwassen dieren een gemid
delde lengte van 40-50 em bereiken. De 
vrouwtjes zijn daarbij relatief groter 
dan hun mannelijke soortgenoten, die 
naar sehatting hooguit 40 em lang wor
den. 
Het onderseheiden van de geslaehten 
Ievert bij deze soort geen probleem op: 
de vrouwtjes zijn forser gebouwd en 
hebben een kortere staart dan manne
tjes van gelijke lengte; mannetjes zijn 
slanker en hebben een spitsere kop. 

VERSPREIDING 
Over de natuurlijke verspreiding van de 
Chinese roodkopslang kon ik in de mij 
ter besehikking staande literatuur wei
nig vinden. De handelaar vertelde dat 
deze slangen de Ianden van Zuidoost
Azie bewonen. Gezien het feit dat de 
dieren vergezeld gingen van een aantal 
streepstaartslangen, die het uiterste 
zuiden van China en het eiland Hainan 
bewonen, vermoed ik dat deze streken 
ook tot het natuurlijke verspreidingsge
bied van de Chinese roodkopslang be
horen. Daarbij neem ik aan dat dit ver
spreidingsgebied bovendien veel ruimer 
is. 

BIOTOOP EN 
VOEDSELVOORKEUR 
Omdat de Chinese roodkopslang een 
gretig viseter is, veronderstel ik dat hij 
een bewoner is van voehtige biotopen 
en zieh ophoudt langs de oevers van ri
vieren en beken, en dat hij waarsehijn
lijk ook op andere waterrijke plaatsen, 
zoals rijstvelden, zal voorkomen. 
Van de dieren is bekend dat ze zieh in 
de koudere wintermaanden in holen en 
onder bladeren terugtrekken, waar ze 
gedurende enkele weken een korte win
terslaap houden. Tot hun natuurlijke 
dieet zullen waarsehijnlijk ook allerlei 
soorten amfibieen behoren. 
In het terrarium voer ik ze hoofdzake
lijk met voorntjes. Een enkele keer is 
het me gelukt de slangen met pasgebo
ren nestmuizen te voeren. Van andere 
Natrix-soorten zoals de ringslang (Na
trix natrix) is ook wei bekend dat ze 
deze prooi aannemen (DAAN, 1981). 

BEHANDELING BIJ AANKOMST 
Omdat de dieren uit een importzending 
afkomstig waren, gaf ik ze de eerste dag 
al een behandeling tegen wormen met 
behulp van Ripereol (oraal, 50 mg per 
kg liehaamsgewieht). Deze behandeling 
herhaalde ik na tien dagen. Bovendien 
voegde ik de eerste tien dagen ruim Tri
ehox (ronidazol 1 OOJo) aan het drinkwa
ter toe, ter bestrijding van mogelijk 
aanwezige eeneellige darmparasieten. 
Daarnaast voegde ik aan het drinkwa
ter flinke hoeveelheden van een multivi
taminepreparaat toe ter aansterking 
van de dieren. 
In deze periode begon bet vrouwtje 
goed te eten en verorberde binnen een 
tijdsbestek van enkele dagen zes visjes 
van ruim 8 em lengte (zogenaamde 
'snoekvisjes'). Het mannetje weigerde 
tot 24 juni aile aangeboden voedsel. 
Mogelijk was deze weigering te herlei
den tot een veranderde hormonenhuis
houding in verband met paringsneigin-
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gen. Op 24 juni at het mannetje voor 
het eerst twee flinke snoekvisjes die 
hem dood werden aangeboden. 

HUISVESTING 
Deze kleine soort vereist geen groot ter
rarium, maar toch wei een met een mi
nimale breedte van 50 em, een hoogte 
van ongeveer 40-50 em en een diepte 
(afhankelijk van de inrichting) van on
geveer 40 em. Deze afmetingen komen 
overeen met die van het terrarium waar
in ik zelf deze slangen houd . De inrich
ting ervan is sober. Er is een aan de 
kleur van de slangen aangepaste don
kerbruine rotsformatie {OXTOBY, 1988) 
die aan de voorzijde afloopt in een wa
tergedeelte over de gehele breedte. De 
bodem van het watergedeelte is met 
grind bedekt. De rotsformaties bieden 
de dieren voldoende schuilmogelijkhe
den. Bovendien zijn ze door deze in
richting in staat hun eigen voorkeurs
temperatuur op te zoeken. In het mid
den van het terrarium is een 25 W re
flectorlamp gemonteerd, zodat op de 
heetste plaatsen een gemiddelde dag
temperatuur van 30 oc heerst. 
's Nachts wordt de verlichting uitge
schakeld en daalt de temperatuur enke
le graden. Ten tijde van de paringen be
droeg de lichtduur circa 14 uur. Eind 

oktober laat ik de dieren in winterslaap 
gaan, nadat ik de dagelijkse lichtduur 
geleidelijk heb verminderd. 

VOORTPLANTING 
Zoals ik al eerder heb vermeld, was de 
verwachting dat ik een succesvoile 
kweekpoging zou kunnen doen een 
van de redenen voor de aanschaf. Het 
feit dat de dieren in het land van her
komst zojuist uit de winterslaap waren 
gekomen, maakte mijns inziens de kans 
hierop groot. Op grond van het geringe 
aantal vrouwtjes dat bij de importzen
ding was meegekomen vermoed ik dat 
deze slangen hun winterslaap in grote 
concentraties houden, zoals ook het ge
val is bij Thamnophis-soorten, en dat 
de mannetjes daarbij als eerste te voor
schijn komen. 
Het feit dat het mannetje aile aangebo
den voedsel weigerde (tot eind mei 
1988) en het vrouwtje juist aile voedsel 
gretig aannam, leek mij een aanwijzing 
dat er sprake was van paringsdrift. Ik 
bracht tien dagen na de aanschaf - op 
25 april 1988 - de dieren bij elkaar in 
het hierboven beschreven aqua-terra
rium, en nam onmiddellijk paargedrag 
waar. Het mannetje kroop onophoude
lijk over de rug van het vrouwtje en 
maakte daarbij schokkende bewegin
gen. Soms zag ik hoe het mannetje met 
opgerichte kop knikkende bewegingen 
maakte als hij het vrouwtje dicht nader
de. Een daadwerkelijke paring, waarbij 
de dieren in elkaar gestrengeld liggen, 
heb ik echter niet gezien. Eventuele pa
ringen hebben waarschijnlijk ' s nachts 
plaatsgevonden. 
Vanaf omstreeks 14 mei weigerde het 
vrouwtje elk aangeboden voedsel en be
gon vanaf het middenlijf geleidelijk in 
omvang toe te nemen. Op 25 mei vervel
de ze en drie dagen later was ze zodanig 
in omvang toegenomen dat de anaal
streek peervormig werd. Dit duidde op 
een naderende eiafzetting . 
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In de loop van de avond van 30 mei 
1988 Jegde ze elf parelwitte eieren tus
sen een van de bredere rotsspleten. De 
eieren, die bij doorlichting bevrucht 
bleken (wat te zien was aan de roze 
kleur) waren 25 mm lang en 10 mm 
breed. Op twee na lagen de eieren aan 
elkaar gekleefd. Ik heb ze nog dezelfde 
avond voorzichtig verwijderd en van 
elkaar losgemaakt, om te voorkomen 
dat eventueel beschimmelde eieren an
dere zouden kunnen besmetten. 
Voor de bebroeding heb ik de eieren 
op een vochtige bodem van sfagnum, 
dat ik eerst uitgekookt had in een 
water/jodiumoplossing, in een krekel
doos (met luchtgaatjes) gelegd en in een 
broedstoof gezet. Ik gebruik hiervoor 
een laboratoriumkweekbak voor 
knaagdieren, met een geperforeerd 
deksel. Deze bak vul ik half met water, 
dat met een aquariumverwarmer op 
temperatuur wordt gehouden. Op het 
deksel van de knaagdierenbak leg ik een 
dikke glasplaat, zodat het verdampen
de water in de bak terugdruppelt. Op de 
glasplaat zet ik een plastic planten
kweekbak waarin ik de krekeldoos met 
eieren zet en een thermostaat die de 
temperatuur van het water in de on
derste bak zo regelt dat de eieren op 
28 °C blijven. Het geheel heeft min of 

meer hetzelfde effect als een professio
nele couveuse en is eenvoudig en met 
weinig financiele middelen te realise
reo. 

GEBOORTE VAN DE JONGEN 
Op 2 juli 1988, precies 26 dagen na het 
Jeggen, verschenen de eerste sneetjes 
in een van de eieren. Om 12 uur dezelf
de dag kroop de eerste jonge slang uit 
het ei. In tegensteiling tot gevailen 
waarin de jongen eerst nog enige tijd 
in het ei b1ijven liggen, kropen deze 
diertjes er vrijwel onmiddeilijk uit. In 
de loop van dezelfde middag kwamen 
aile andere jongen ook uit hun ei, zodat 
er om 18.00 uur in totaal elf jongen wa
ren. Aile jongen waren heel fel gekleurd 
en verschilden qua klcur enigszins van 
de ouders. Het geslachtsverschil is bij 
de pasgeboren jongen goed te zien: de 
vrouwtjes zijn geler op de boven- en on
derkaken dan de mannetjes en heb ben 
een kortere staart. Bovendien hebben 
de jonge vrouwtjes duidelijke leng
testreepjes en een minder gedetailleerde 
tekening dan de jonge mannetjes. De 
jonge dieren waren 10 tot 15 em lang. 
De vrouwtjes waren iets Ianger en for
ser dan de mannetjes. 
De eerste vervellingen volgden tussen 
de achtste en de tiende dag na de ge
boorte. Om de jonge dieren zoveel mo
gelijk rust te gunnen, werden ze elk 
apart in kleine krekeldoosjes onderge
bracht, waarvan de bodem bedekt was 
met vochtig tissue-papier. De eerste 
paar weken werden ze met pasgeboren 
voorntjes gevoederd, waarbij ze spoe
dig groeiden tot 15-18 em. Aile jongen 
heb ik kort daarna via de Centrale 
Kweekdienst van Lacerta bij liefheb
bers kunnen onderbrengen. 

BESLUIT 
Ik heb geen vermelding kunnen vinden 
van een eerdere kweek van deze soort 
in gevangenschap. Wat de boven be-
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schreven kweek betreft, moet ik de 
kanttekening maken dat mij niet be
kend is of de draagtijd bij deze kweek 
overeenkomt met die in de natuur of bij 
eventuele andere kwekers. Het is niet 
absoluut zeker dat paring en bevruch
ting bij mij in het terrarium hebben 
plaatsgevonden, hoewel ik dat wel aan
nemelijk acht. Het komende jaar hoop 
ik met deze dieren opnieuw te kunnen 
kweken, zodat ik bevestiging kan krij
gen van mijn opvatting. 

NATRJX STOLATA IN CAPTIVITY 
The captive breeding of Natrix sto/ata is descri
bed. When acquired, the adult snakes had just 
been imported from China, after leaving hiberna
tion. Immediately after the purchase - one adult 
male and female - both specimens were treated 
against worm infestation and kept separately du
ring their first few weeks of captivity. At the end 

of April, both snakes were brought together in a 
vivarium and mating followed. On the 30th of 
May, 4-5 weeks later, II eggs were laid measuring 
25xl0 mm. 
The eggs were incubated at a constant tempera
ture of 28 oc and hatched 36 days later. The 
hatchlings measured 10-15 em and were beauti
fully coloured. The sex of the new hatchlings is 
easily determined: females are a little longer than 
the males, have thin dorsal stripes down their 
backs and their jaws are more brightly yellow co
loured than those of the females. Male hatchlings 
are more slender than the females and the colour 
of the heads (reddish brown) is less conspicuous 
than that of the females. 
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BOEKBESPREKING 
Krokodile und Echsen 
in Farbe Ludwig Trutnau, 1986. 

In dit boek worden 22 krokodille- en 
100 hagedissesoorten beschreven en in 
kleur afgebeeld. Van elke orde wordt 
een algemene beschrijving gegeven, 
waarin wordt ingegaan op systemati
sche indeling, lichaamskenmerken, ver
spreiding, milieu, voeding, voortplan
ting, opgroeien, levensduur en bedrei
ging. Per soort worden genoemd: be
schrijving van het uiterlijk, versprei
ding, biotoop en gedrag, waarbij ook 
gegevens over de voortplanting worden 
verstrekt. Deze beschrijving beslaat per 
soort een kwart tot een hele bladzijde. 
Tussen de teksten door vindt u acht 
groepen geheel aan foto's gewijde blad
zijden, waarop alle in de tekst genoem
de soorten in kleur worden afgebeeld. 
Op grond van bovenstaande opsom
ming lijkt dit een aanbevelenswaardig 
boek. Maar ik ben er niet erg enthou
siast over. De flaptekst al staat vol met 
onwaarheden, enkele van de foto's zijn 
wei degelijk eerder gepubliceerd: in 
Herpetofauna. Ondanks het ook in de 
tekst steeds vermelden van 23 soorten 
krokodillen worden er maar 22 ge
noemd. De foto's zijn niet 'ausnahm
los' van de schrijver zelf, zoals op de 
flaptekst wordt gesteld. In het boek zelf 
worden de foto's van andere fotografen 
wei verantwoord. 
De kleurenfoto's zijn slechts bij uitzon
dering echt mooi. Tekst en foto's stem
men niet altijd overeen: De kameleon 
op foto 62 heeft duidelijk grote schub
ben op de achterpoten, terwijl de tekst 
vertelt dat zulks niet het geval is. Oat 
valt te verklaren, aangezien de tekst 
over Chamaeleo parsonii gaat en de fo
to C. pardalis afbeeldt. De skink op fo
to 78 is geen Mabuya multifasciata, zo-

als in de tekst wordt beschreven, maar 
M. macularia. De hagedis op foto 89 is 
een noordoostspaanse Podarcis hispa
nica. In de tekst wordt P. bocagei 
besproken, maar die is, zoals in dezelf
de tekst staat, veel minder afgeplat dan 
P. hispanica. 
Wat de keuze van de soorten bepaald 
heeft is mij niet duidelijk. De afgebeel
de soorten zullen voor het grootste deel 
leken weinig aanspreken. Dat doen wei 
bijzonder gebotiwde en fraai gekleurde 
soorten. De meeste bier afgebeelde die
ren zijn vrij somber van uiterlijk, maar 
dat kan ook liggen aan het feit dat de fo
to's vaak onderbelicbt zijn. De bescbrij
vingen van bet uiterlijk worden gedeel
telijk door de foto overbodig gemaakt, 
maar nemen bij de meeste soortbe
schrijvingen toch de meeste ruimte in. 
De gegevens over biotoop en gedrag ge
ven wei informatie voor het verzorgen 
van de genoemde soorten. Ik had graag 
gezien dat steeds werd verwezen naar de 
gebruikte literatuur. Over het algemeen 
is de gegeven informatie een goede se
lectie uit de bekende gegevens. 
Mijn algemene indruk van bet boek is 
niet erg positief. Ik kan me echter voor
stellen dat een enkeling in dit boek net 
die informatie vindt die hij zoekt. 
Wie begint met bet aanleggen van een 
verzameling literatuur heeft met dit 
boek in een keer een overzicbt in handen 
van wat er van de beschreven soorten 
bekend is. Maar de meeste soorten in 
het boek worden nauwelijks in terraria 
gehouden en over die soorten die wei ge
houden worden is elders vaak meer en 
beter geschreven. Daar wordt dan ver
der niet naar verwezen. 

Peter Mudde 
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HET EHEIM MINI-FILTER IN EEN AUGURKENPOT 
Eerder beriehtte ik op deze plaats over het Eheim mini-binnenfilter 2007 (HAGE

DOORN, 1986). Dit binnenfilter is met enige veranderingen in het aquarium of 
paludarium te gebruiken als biologiseh filter. De voordelen, waaronder het 
geringe energiegebruik en de lage prijs, werden genoemd. Bovendien hoeft men 
aileen een elektriciteitsdraad naar de bak te voeren. Van het nadeel van aan- en 
afvoerslangen aan de grote buitenfilters is men dan af. Hieronder zal ik een wat 
eenvoudigere aanpassing van het mini-binnenfilter bespreken. 
Men kan zonder de voordelen van het filter aan te tasten de reinigingseapaciteit 
vergroten. De afmetingen van het filter zijn 17x6 em. Men bewaart een grote 
augurkenpot van zo'n 15xl3 em. De opening heeft een doorsnede van 10 em. 
Het filter wordt losjes omwikkeld met filterwatten. Deze moeten niet te strak 
gewonden worden omdat anders de doorstroming gevaar loopt. Het geheel 
plaatst men in de pot. Het water wordt nu via de watten aangezogen. Het zal 
duidelijk zijn dat de kop van het filter met de uitstroomopening zieh buiten de 
pot bevindt en derhalve niet met watten omwonden is. Het geheel wordt onder 
water in het aquarium geplaatst. 
Zelf heb ik goede resultaten met dit systeem in aquaria van 60x40x40 em. 
lk houd hierin o.a. watersalamanders, klauwkikkers en zonnebaarzen. lk stel 
me voor dat het idee ook te gebruiken is in aquaria met kleine watersehildpadden. 
Desgewenst kan men met silieonenkit plaatjes leisteen op de pot plakken, zodat 
het geheel een fraaier uiterlijk krijgt. 
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Gekkopootjes 

Gekko's zijn fascinerende hagedissen, 
vooral omdat ze vaak makkelijk tegen 
gladde verticale oppervlakken op lopen 
en zelfs aan plafonds blijven hangen. 
Dit is mogelijk door hechtschijfjes aan 
de voeten van die gekko's. 
Er wordt, mijns inziens, wei eens te veel 
nadruk gelegd op bet verband tussen 
hechtschijfjes en gekko's. Ten eerste 
hebben lang niet aile gekko's ze en ten 
tweede zijn er nog een aantal andere 
hagedissen die soortgelijke structuren 
onder vingers en tenen hebben. Anolis
sen bijvoorbeeld, maar ook sommige 
skinkjes en echte hagedissen (Lacerti
dae). De overeenkomst tussen al die 
hagedissen is dat ze op borneo of in 
struiken Ieven. 
Hoe de schijfjes werken, blijft nog in 
bet vage. Het zijn in ieder geval geen 
zuignapjes, zoals weleens is beweerd. 
En bet is bekend dat voor de beste wer
king de schijfjes zo veel mogelijk tegen 
de ondergrond moeten worden gedrukt. 
Daarvoor hebben de gekko's in hun pa
ten een stelsel van spieren en pezen. De 
schijfjes zijn nogal kwetsbaar en als ze 
niet gebruikt worden wordt er zuinig 
mee omgesprongen. Ook om de schijf
jes te beschermen zijn er aanpassingen. 
Wanneer een gekko telkens weer wordt 
losgetrokken van de ondergrond, ver
dwijnt op een gegeven moment de 
hechtkracht, tot de volgende vervelling. 
Voor dieren die op een zo gespecialiseer
de structuur zijn aangewezen, zou bet 

in de natuur wei eens niet meer tot een 
volgende vervelling kunnen komen. 
De kracht van de hechtschijfjes is ver
bazend groat; een dade gekko kan aan 
een teen blijven hangen. Dode gekko's 
kun je echter niet zomaar met levende 
vergelijken. Misschien is de kracht bij 
levende gekko's juist wei minder, om
dat de schijfjes niet op voile sterkte wer
ken. Kennelijk is er ook een beperking 
aan bet formaat van hechtschijfdragen
de gekko's. Boven een bepaald li
chaamsgewicht werkt bet systeem niet 
meer, of moeten de schij fjes extreem 
groat worden. Grote gekko's hebben 
meestal brede hechtschijven, kleine 
soorten kunnen bet soms met minieme 
schijfjes stellen. 
Het lopen met de hechtschijfjes is een 
kunst apart, maar is veel effectiever dan 
de normale hagedissebeweging, zoals 
bet verticaal klimmen. Anthony Russell 
heeft een uitgebreid onderzoek naar de 
vorm en functie van gekkopootjes ge
daan (RUSSELL, 1972). Daarbij heeft hij 
de bewegingen van een tegen een verti
cale wand oplopende tokkeh gefilmd. 
Het resultaat is verbazingwekkend. Een 
handig klimmende hagedis zoals Lacer
ta oxycephala heeft de helft van de tijd 
vier paten vast aan de ondergrond, drie
kwart van de tijd drie paten. Zulke ha
gedissen klimmen volgens bet systeem 
van 'handje verplaatsen, voetje ver
plaatsen, lichaam optrekken' etc. De 
tokkeh heeft echter als hij haast heeft 
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niet meer dan twee poten tegelijk aan de 
ondergrond vast en menigmaal maar 
een! De gewone hagedis moet wei voor
zichtig zijn. Hij kan aan een poot aileen 
maar hangen. Als hij niet aan een voet 
en een hand hangt, kan hij zijwaarts val
len. De poot van een gekko daarentegen 
zit vast. De vingers bewegen niet meer 
ten opzichte van de ondergrond, maar 
de gekko kan nu zijn poot en daarmee 
zijn hele lij f ten opzichte van de vingers 
bewegen. De kracht waarmee de poot 
vastzit werkt aile kanten open dus hoeft 
bet dier niet bang te zijn opzij te vallen. 
Het gekkopootje heeft allerlei spiertjes 
en peesjes om ervoor te zorgen dat bet 
hechten op de ondergrond goed ge
beurt. Het bezit van hechtschijfjes is 
in de gekko-familie een, evolutionair 
gezien, nieuwe ontwikkeling. De oor
spronkelijke gekko's hadden geen 
hechtschijfjes. Primitieve gekko's, zo
als de ooglidgekko's (Eublepharidae) 
hebben die evenmin. Zijn nu aile gek
ko's zonder hechtschijfjes primitieve 
vormen? Nee. 
Hoe goed hechtschijfjes ook werken 
en hoe handig ze ook zijn, er zijn beper
kingen. Ze hebben geen enkel effect op 
een losse ondergrond, maar worden 
daar vuil van waardoor hun werking 
op gladde substraten verdwijnt. Het 
zijn dus goede structuren om te hebben 
als je als gekko op bomen, gladde rot
sen, bladeren en dergelijke leeft, maar 
in een stoffige omgeving of op zand 
hebben ze weinig effect. Gekko's die 
over een losse ondergrond lopen tillen 
vaak de punten van de vingers en tenen 
op, zodat de hechtschijfjes schoon blij
ven. In het terrarium kunt u dat soms 
zien bij grote gekko's als die zich een 
keer op een losse ondergrond begeven. 
Pachydactylus, Tarentola en hun ver
wanten hebben zelfs in de eerste vingers 
en tenen een extra kootje, om bet optil
len van de punt wat te vergemakkelij
ken. Desalniettemin, in woestijnen en 
dergelijke streken blijven hechtschijfjes 

soms wat onhandig. Zo onhandig, dat 
ze in de evolutie soms weer verdwijnen. 
RUSSELL ( 1972) heeft de voeten van zeer 
veel gekko-soorten onderzocht. Zo 
vond hij dat de vingertjes van bepaalde 
soorten zonder hechtschijfjes uiterlijk 
erg veel op elkaar leken, maar dat er 
anatomisch nogal wat verschil was. Bij 
een aantal hechtschijfloze gekkosoor
ten (de Zuidafrikaanse woestijngekko's 
Chondrodactylus en Palmatogecko bij
voorbeeld) waren de spiertjes die de 
hechtschijfjes moeten bedienen nog wei 
als rudimenten aanwezig, zo ook bet ex
tra kootje in de binnenste vinger en 
teen. Bij deze soorten waren de hecht
schijfjes door de levenswijze nutteloos 
geworden en verdwenen. 
Dit verhaal van de hechtschij fjes is 
misschien een goede illustratie van bet 
gegeven dat de evolutie geen streven 
heeft, geen doel dat bereikt moet wor
den, zoals wei eens wordt gesuggereerd. 
Waarom zou de evolutie eerst streven 
naar een perfect hechtorgaantje om bij 
een volgende gelegenheid weer een vin
ger te produceren die uiterlijk hetzelfde 
is als de oervorm? In de evolutie wordt 
niet gestreefd. Soorten bewaren varia
ties die nuttig zijn en raken andere 
eigenschappen kwijt, afhankelijk van 
de omstandigheden. Dat is alles wat 
evolutie doet. Het effect is er niet 
minder om. 

GECKO FEET 
Most geckos bear adhesive pads under their fin
gers en toes. This is not a strictly geckonid pheno
menon. In other lizard families too it is sometimes 
present. Primitive geckos do not have such struc
tures. But non-padbearing geckos are not always 
primitive forms. Some species have lost their pads 
during evolution. It is an example of the fact that 
evolution has no aim, but merely consists of pre
serving useful characters disappearance of 
useless ones. 
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