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VOORPLAAT: 
Phelsuma nigristriata (Meier 1984) 

Henny en Miranda van Setten. 
Koninginneweg 233 
3078 GP Rotterdam 

ZWARTGESTREEPTE DAGGEKKO 

De wetenschappelijke naam is samengesteld uit nigri (zwart) en striata (gestreept). 

TYPE EXEMPLAAR 

Museum Alexander Konig, Bonn (ZMFK 40317) 

TERRA TYPICA 

De Comoren, om her dierenbestand niet in gevaar te brengen worden geen verdere gegevens verstrekt over her 
zeer kleine verspreidingsgebied. 
Verdere gegevens hierover zijn wei bekend bij de herpetologische afdeling van her al eerder genoemde 
museum. 

BESCHRIJVING 

Phelsuma nigristriata is een kleine daggekko, die ongeveer 10-11 em groot wordt. De hoven kant is intensief 
diepgroen gekleurd. De groene bovenkant wordt door een zwarte en een witte lateraalstreep van de grijze buik
zijde gescheiden. Op de rug bevindr zich een markame rode rekening, die zeer variabel is. Als men de verbeel-
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ding war laar sprckcn kan men er een dubbele pumenrij inzien, die zich voon zer cor halverwege de sraan.Deze 
kan soms ook volledig onrbreken. De op de kop aanwezige, maar nier alrijd even duidelijke, roodbruine reke
n ing besraar uir een srreep russen de ogen, die eruir zier als een V-vormige srreep, die van her ene oog via de 
neus naa r her andere oog loopr. In de nek zijn, afhankelijk van de stemming, drie zwarte of grijze srrepen 
zichrbaar. 
Vaak zien we hier ook een aanral blauwe pumjes. De poren zijn geelgroen. Er zir in de volwassen d ieren ren 
aanzien van her uirerlijk wein ig verschil russen de geslachren. Her mannetje heefr aileen grorere femoraal
porien. Phelsuma nigrisrriara houdr zijn kleurenprachr her hele Ieven lang. Dir is een van de redenen waarom 
deze Daggekko zeer gewild is. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 

Tor n u roe zijn aileen dieren van de Terra Typica bekend. Volgens Henkel & Schmidt ( 1959) komen ze voor 
in de bomen en bosschages langs een bergbeekje in een dal. Ze Ieven op een van de eilanden van de Comoren. 
De luchrvochrigheid loopr gedurende de dag op rot boven de 80% en srijgr ged urende de nachr naar de I 00%. 
De gemiddelde remperaruur ligr rond de 2GOC. 

TERRARIUM EN VERZORGING 

Her terrarium moer ingericht worden zoals we dar zouden doen voor andere soorren die de wouden en de ran
den daarvan bewonen. Her terrarium moet een of meerdere groorbladerige planren bevarren. Als kl imgele
genheid is een war ruwe achrerwand her besre, mer daarnaasr war bamboe en war kienhour. Bamboe is cigen
lijk her meesr geschikr in dir geval. De luchrvochrigheid zal door deze inrichring, mer name door de plamen, 
veelal vrij hoog zijn. Een consranre hoge vochrigheid is echrer af re raden en moer zelfs voorkomen worden. 
De bodem kan mer kleine kiezel of zeer fi jn kippengrir worden bcdckr. 

VOORTPLANTING 

Her lijkr crop, dar Phelsuma nigrisuiara tor de relarief gemakkelijk na re kweken soorren behoorr. Deze dag
gekko legr haar eieren in de hals van de bladeren van bijvoorbeeld de Sansevieria en in de openingen d ie in 
her bamboe zirren. Bij een remperaruur van 290C komen de eieren na 45 dagen uir. Her is aan re bevelen bij 

' .. , 
,-m'""mn nigristriata van de bovenkanr Phelsuma nigristriata van de zijkanr 
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deze soort de jonge dieren apart op te kweken in kleine terraria. Gebleken is, dar er in gevangenschap veelal 
vrouwtjes worden geboren. Bij de kweek van deze uitzonderlijk mooie gekko, die ook na diverse generaties 
van in gevangenschap opgegroeide dieren steeds dezelfde mooie kleuren blijft behouden, is de geslachrsbepa
ling waarschijnlijk enigszins te be"invloeden door de temperatuur, waarbij de eieren worden uirgebroed, te ver
hogen. 

SAMENVATTING 

Phelsuma nigisrriata is een relatief makkelijk te houden daggekko, mits zijn biotoop in her terrarium goed 
nagebootst wordt. Her zijn dankbare dieren die door hun schitterende kleurenpracht zeer geliefd zijn en hun 
eigen plekje hebben veroverd bij menige daggekko-verzorger. 

Henny en Miranda van Setten 

LITERATUUR 

Hallmann, G., J. Kruger & G. Trautmann, 1997. Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. Natur 
und Tier-Verlag, Matthias Schmidt, Munster. 
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EEN NIEUWE REPRODUCTIEMODUS BIJ KIKKERS VAN HET 
GESLACHT COLOSTETHUS 

Hugo Claessen 
A. Sterckstraat 18 
B-2600 Berchem 

Belgie 

INLEIDING 

Gedurende de periode mei - juni 1999 hebben we 
met drie Terra-leden Qan van der Meulen, Ronny de 
Paepe en Hugo Claessen) verschillende gebieden in 
Frans Guyana bezocht. Her was de bedoeling om de 
reptielen en amfibieen aldaar te bestuderen. Hierbij 
werd op voorhand een aantal gebieden vasrgelegd 
waar we de plaatselijk herpetofauna zouden bestu
deren en er werd zo veel mogelijk geforografeerd. 
Gedurende een van deze uitstapjes maakten we foro
's van Co/ostetlms degranvi//ei in de omgeving van 
Cacao, een Monk-dorp, 80 km verwijdert van de 
hoofdstad Cayenne. 

Colostethus degranvillei is een kikker die behoort tot 
de familie Dendrobaridae en her geslacht 
Co/ostethus. Co/ostethus degranvillei komt voor langs 

Lacerta 58(3) * 2000 

de oevers van oerwoudbeken of stromende kreken. 
Hij houdt zich op, op de vochtige met mosbegroei
de keien aan de oever van de kreken. Bij gevaar 
springt hij in her water en zoekr zijn heil onder de 
keien of stenen onder water. Her gebied waar we 
hem waargenomen hebben, heefr een zeer hoge 
luchtvochrigheid. Temperaturen van rond de 300C 
zijn normaal in de periode mei - juni (einde van de 
grote regenrijd). 
Van Colostetlms is bekend, zoals van de andere 
Dendrobaridae, dar ze hun eieren op her land leggen 
onder stencn of bladeren. Als de larven uirkomen 
worden deze door her mannerje op de rug genomen 
en afgezet in her water. Vanaf nu zijn her zelfsrandig 
etende larven die onrwikkelen in water en later 
metamorfoseren tot kikkers. De ouders vertonen 
geen broedzorg en de larven zijn dan ook op zichzelf 
aangewezen. De enige lireratuur die we over dit 
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onderwerp konden vinden was een srudie over 
Colostethus degranvillei in Suriname (Hameleers 
1982). 
Bij her fotograferen viel her ons op dar de Coloste
thus degranvillei larven op de rug had. Bij her ont
wikkelen van de film, zagen we echter duidelijk dar 
her kleine kikkers op de rug had. Gedurende de 
manipulatie bleven de kikkertjes op de rug van her 
mannetje zitten. Dit houdt dus in dar de larven op 
de rug van her mannetje blijven en aldus niet eren
de larven zijn die na verloop van rijd metamorfose
ren en dan pas her mannetje verlaten als volledig 
onrwikkelde kikkerrjes. Aangezien deze kikker nau
welijks in gevangenschap wordt gehouden, is over de 
voorplanting weinig bekend en veronderstelt men 
dar ze gelijklopend is met andere meer bekende spe
cies van her geslacht. 
Colostethus degranvillei is zelf een bruine kikker met 
donkere vlekken, hij is moeilijk te onderscheiden 
van andere daar voorkomende Colostethus-soorten, 
zoals C beebee en C brunneus. De kikkertjes op de 
rug waren danker met kleine blauwe vlekjes. 

Bij nader inzien is dit een niet geregistreerde modus 
(Duellman & Trueb 1985). De 33 verschillende 
modussen die Duellman publiceert vermelden deze 
reproductiemodus niet. 

REPRODUCTIEMODUS 

Zoals we reeds aangaven is deze modus niet gepubli
ceerd. Totdat er een duidelijk professionele publica
tie is zullen we deze modus, modus 34 noemen. 
Volgens Prof. Enrique La Marca ( Colostethus-specia
list) van de Universiteit van Venezuela is deze modus 
tot nu toe onbekend en hij drong dan ook aan dit te 
publiceren in Herpetological Review. (Ciaessen, in 
press) 

LITERATUUR 

Duellman, W & L. Trueb, 1985. Biology of 
Amphibians. McGraw-Hill Book Company, New 
York-San Francisco. 
Hameleers, T., 1982. Suggesties voor de beschrijving 
van Colostethus degranvillei, S.O.L. Utrecht. 
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A NEW REPRODUCTION MODE 
FOR FROGS OF THE GENUS COLOS
TETHUS 

Three members of the Belgian Herpetological 
Society, made a trip during May and June 1999, to 
different biotopes in French Guyana, to study repti
les and amphibians in the wild. It was on one of the 
trips that we took photographs of Colostethus 
degranvillei in the neighbourhood of Cacao. This 
frog of the family Dendrobatidae and the Colostethus 
genus, can be found on the edges of small forest 
brooks or flowing creeks where irs habitat is rhe 
humid mossy stones in the river. 
It is known that Colostethus lays its eggs on the forest 
floor. The male later rakes the tadpoles onto his back 
and transports them to water where they eat and 
grow rill they metamorphose. The parents generally 
do not care for their offspring. C degranvillei is a 
small brown frog with dark spots that is difficult to 
differentiate from other species such as C beebee and 
C brunneus. 
On photographing the Colostethus degranvillei we 
saw what we assumed to be three small tadpoles on 
the back of the frog. Later we saw that these were 
small frogs. They were dark brown with small blue 
spots. If disturbed the small frogs remain on the 
back of the parent. This means that the tadpoles 
were normally non-feeding larvae and they remain 
on the back of the male until they metamorphose. 
This is a new reproduction mode that is not descri
bed in any literature (Duellman & Trueb 1985). 
Duellmann describes 33 different modes, bur nor 
this method. 
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ERVARINGEN EN GESLAAGDE KWEEK MET DE SMARAGD
VARAAN, VARANUS PRASINUS (SCHLEGEL, 1839) 

Rene Kok 

Merellaan 34 

42 14 DL Vuren 

Tel. 01 83 631 777 

Her buiremrerarium 

INLEIDING 

De smaragdvaraan, Vam11115 pmsi11w, is moeili jk re 

houden in gevangenschap. Verschillende oorzaken 

liggen hieraan ren g rondslag. Ten eersre worden de 

d ie ren door de handel meesral in zeer slechre condi 

ri c.: aangeboden. Als de dieren de eersre wekc.:n van 
gevangenschap al goed doorkomen, z ijn op den 

d uur de leefomsrandighed en in her terrari um, zoals 

remperaruur en luchrvochrigheid nie r eenvoudig na 

re boorsen. Als de dieren roch in Ieven bl ijven , is de 
voorrplanring uireraard de volgende uirdaging. Over 

deze va raan is war berrefr de voorrplanring in her 

wild nog weinig bekend. Onder rerrariumomsran-
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digheden lukt de voo rrp l:mring dan ook moeizaam. 

lk heb m 1 ach r jaar ervaring mer deze soorr en ik zal 

in dir arrikcl mijn ervaringen beschrijven, d ie mer de 

nodige 'ups en downs"gepaard g ingen. 

BESCHRI]VING EN LEVE!'ISWIJZE 

De smaragdvaraan is een zeer fraai geklcu rde va raan 
welke voo rkomr op Nieuw G uinea en enkcle e ilan

den voor de kusr. Z ijn smaragdgroene klc.:ur is voor 

een va raan uniek en zeer funcrioneel, daar hij een 

boombewoner is. Ook zijn bouw is afgesremd op her 

Ieven in bo men en srruikgewas. Z ijn sraarr fungeerr 

als grijpo rgaan en ook zijn nagels en renen z ijn lang 
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dun en scherp. Hierdoor is hij in staat om zijn prooi 
rot in de dunste twijgen na te jagen. Her lange 
dunne lichaam beweegt zich als een slang door de 
begroeiing. De totale lengte bedraagt max. 75 em, 
waarvan 2/3 voor rekening van de staart komt. Her 
voedsel bestaat uit insecten {waaronder soms zeer 
grote), kleine hagedissen, boomkikkers, nestjonge 
vogels en eieren. In gevangenschap worden na ver
loop van tijd ook muizen gegeten. 

AANSCHAF 

Op 16-04-1990 zag ik voor her eerst deze prachtige 
varaan bij een handelaar in Rotterdam.Twee stuks 
zaten er tussen timorvaranen ( Vtzranus timorensis) in 
her terrarium. Her mannetje zag er redelijk uit, maar 
her vrouwtje was een zeer mager en schuw dier. Daar 
de prijs uitzonderlijk hoog was kocht ik aileen de 
man. Helaas stierf dit dier enkele dagen later. 
Gelukkig was de handelaar bereid her magere 
vrouwtje regen gereduceerd tarief over te doen. Het 
dier had heel war Flagyl® en andere medicijnen 
nodig om na drie maanden gezond verklaard te wor
den. AI die tijd heb ik moeten dwangvoeren met 
stukjes muis en kuiken en daarna ook nog soms 
periodes van 2-4 weken, voor ze volledig zelfstandig 
voedsel nam. Naarstig ben ik op zoek gegaan naar 
een partner. Op 27 okrober 1990 lukte her een man
netje te vinden. Her dier {mannetje 2 dus) overleed 
al na twee dagen, de oorzaak heb ik niet Iaten onder
zoeken. Na drie jaar speurwerk lukte het een dier 
aan te schaffen in Duitsland: 27-11-1993: mannetje 
3; her wordt saai, maar ook dit dicr overleed 
ondanks veterinairc hulp tien dagen later. Via de 
Duitse varanenvereniging kon ik weer een mannetje 
kopen, op 16-06-1994, nummer 4 dus Hij overleed 
na 14 dagen. Na al deze tegenvallers zag ik her niet 
meer zitten, maar omdat her vrouwtje zich zo goed 
aangepast had bleef de soort me fascineren. 

SAMENWERKING MET DIER-
GAARDE BLIJDORP 

lnmiddels was er in diergaarde Blijdorp een paartje 
Vtzranus prasinus gearriveerd. Men vroeg mij of ik 
mcc wilde doen aan een fokprogramma. Na enige 
aarzeling besloot ik mijn medewerking te verlenen 
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en op 4 september 199 3 vertrok her vrouwtje naar 
Rotterdam, waar ze roc 9 augustus 1994 verblee( In 
dit elf maanden durend vcrblijf kwam her niet tot 
een paring met her daar aanwezige mannetje. Bij 
terugkeer werd her vrouwtje weer in haar oude ter
rarium geplaatst, war zc deelde met een paartje 
Vtzranus timorensis. Waarschijnlijk was her mannetje 
van Varanus timorensis in paarstemming, want niet 
aileen zijn eigen vrouwtje maar ook de Vtzranus pra
sinus vrouw bleek bereid met hem te paren. Her was 
7 december 1994, roen ik die middag Blijdorp belde 
en hier melding van maakte. Die dag nog werd het 
vrouwtje naar Blijdorp gebracht in de hoop dat ze 
ook met her mannerje daar zou willen paren, dit 
gebeurde echcer nier. Ze legde op 15 december 1994 
wei een ei. Dit bleek onbevrucht te zijn (waar
schijnlijk had ze circa zes weken eerder bij her man
nerje moeten zijn). Op 11 juli 1995 heb ik haar 
weer opgehaald. We dachten namelijk darer nog een 
tweede legsel geproduceerd zou kunnen worden. Er 
hebben geen paringen meer plaats gevonden en ze 
heeft ook geen eieren meer gelegd. 
lntussen had ik in Belgie contact gelegd met 
iemand, die een koppel Vtzranus prasinus bezat en de 
dieren wei wilde verkopen. Ze waren reeds vijf jaren 
in zijn bezit. Op 21 februari 1995 werd de koop 
gesloten {mannerje nr. 5). Het vrouwtje ging naar 
Blijdorp en her mannetje werd bij mijn vrouwtje 
geplaatst. 

GESLAAGDE KWEEK 

Binnen een week probeerde her mannetje al ce 
parcn, maar her vrouwcje bleek nog niet in de stem
ming. Bij gebrek aan een paringsbereid vrouwtje van 
de eigen soort paarde her mannetje met een vrouw
tje Vtzranus indicus. Mogelijk heeft her paringsritueel 
overeenkomsten. Het duurde tot 11 september 
1995 voordat de Varanus prasinus man met de 
vrouw van de eigen soort paarde. Toe twee keer zag 
ik een volledige paring ( 11/9 en 6/10 
1995).Dagenlang licp her mannecje achter het 
vrouwtje aan en probeerde op de rug van her vrouw
tje te komen. Als her vrouwtje stil bleef staan en haar 
staart optilde, was penetratie mogelijk en volgde 
een langdurige paring. Enkele uren lagen heiden als 
in elkaar gekleefd regen cen boomstam. Een nekbeet 
heb ik niet waargenomen tijdens her paringsritueel. 
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Her vrouwrje werd na de laatste paring 6/ I 0 1995 
niet echt veel dikker en ik twijfelde of ze wei zwan
ger was. Ook zag ik geen graafgedrag, wei was er een 
verminderende eedust en invallen van de staarrwor
tel. Toch heb ik begin november 1995 her vrouwtje 
apart gezet, zodat ze in aile rust haar eieren af kon 
zetten. In een met turf gevulde plastic bloempot 
vond ik op 11-11-1995 (nauwelijks ingegraven) 
rwee eieren. De eieren werden in een broedstoof 
geplaatst bij een temperatuur van 33 - 34° C en in 
vermiculiet ge"incubeerd. Na 123 dagen werden rwee 
kerngezonde varaantjes geboren. Pas na twee weken 
namen de jongen van de pincer meelwormen(lar
ven) aan. De dieren werden 3x per week gevoerd en 
groeiden voorspoedig. In augustus 1996 aten ze kre
kels meelwormen en nestjonge muizen. In januari 
1997 hadden ze een kop-staart lengte van 27 em 

Rene Kok 

TABEL 

Legsel Paardarum Legdatum Eicren 

1 - 15-12-94 I 
2 11-9 en 6-10-95 11-11-95 2 
3 - 24-3-96 2 
4 30-9-96 08-1-97 5 
5 30-3-98 21-5-98 3 
6 09-12-98 2 
7 28-5-99 29-7-99 4 

Tabel overzicht van de legsels van Vtmmus prasinus 

Helaas overleed een van de nakweekdieren op 26-
1 0-1998. De oorzaak heb ik helaas niet Iaten ondcr
zoeken, maar in een periode van 6 wekcn vermager
de her dier en at de laatstc vier weken niet meer. 
Na de succesvolle kweek in november 1995 heeft 
her vrouwtje nog 5x een legsel geproduceerd, maar 
tor nog roe zonder resulraat. De trieste balans 
opmakend, kan ik maar een advies geven: bezinr eer 
ge beginr. 

Dankwoord 

Met dank aan Henk Zwarrepoorte voor de samen
werking met Diergaarde Blijdorp. 

Lacerta 58(3) * 2000 

LITERATUUR VERWIJZING: 

SPRACKLAND, Robert, 1992, Giant Lizards, 
TFH Publications inc., USA 
KOK R. (1995) Zur Haltung und Nachzucht des 
Pacific Warans (Varanus indicus), Salamandra 31: 
129-136. 

Tijd Jongen Opmerking 

- - Onbevrucht 
123 dagcn 2 -

- - Bcschimmeld 
- - Uitgedroogd 
- - Onbevrucht 
- - Ecn ei ontlastinl! mannctic 
? ? Onbevrucht 

SUCCESFUL BREEDING OF VARA
NUS PRASINUS 

This species is very difficult ro keep successfully in 
captivity. Animals that arc imported, are usually in a 
very poor condition. If they succeed to survive the 
first few weeks, it is still very difficult ro breed these 
animals. The region of origin of this species is New 
Guinea. The animals are emerald-green and reach a 
length of 75 em, two third of which consists of the 
tail. It is an arboreal animal, which feeds on insects, 
lizards, frogs, young birds and eggs. In captivity they 
learn to accept mice. 
In 1990 the author purchased a male, which died 
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De smaragdva raan , Varrt/11/S pmsinus ,vro uwrje 

wirhin a couple of days, and a very unhealrhy loo
king female, which managed ro survive. In rhe fol
lowi ng years anorhcr rhree males were obrained, all 
of which d ied wirhin several weeks. In conrrasr, rhe 
female rhrivcd and an arrempr was made ro ler her 

mare wirh a male from Blijdorp Zoo in Rorrer-dam. 
T his arrempr was nor successful an rhe following 
period an unfe rrilized egg was laid. 

"1\vee kerngczonde varaanrjes 

In 1995 a healrhy male was obrained and rhe ani

mals mared successfully. Two eggs were laid and har
ched afrer 123 days of incubarion ar 33-340C. 
O ne of rhese young an imals died afrer I ,5 years, rhe 
orher one is rhriving. In rhe years rhereafrer fi ve clm
ches, 16 eggs in roral, were laid , bur none of rhem 
harched. 

De smaragdvaraan, Vamnus pmsinus ,vro uwrje 
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EEN STUKJE CASUISTIEK: DE WEL ZEER EENVOUDIGE KWEEK 
VAN DE KOREAANSE VUURBUIKPAD (BOMBINA ORIENTALIS) 

Fred Fleminks 
Jacob van Lennepkade 262B 

1053 NO. Amsterdam 

INLEIDING 

Februari 1 998 kwam een vrouwtje Koreaanse 
Vuurbuikpad (Bombina orienta/is) bij mij uit 
gedwongen winterslaap. Het was op dar moment 
mijn enige exemplaar en minsrens 11 jaar oud 
(Fleminks 1998). AI sinds de 70-er jaren heb ik een 
ernsrig zwak voor deze Marx Brothers van de terra
riumliefhebberij. 

HUISVESTING 

De huisvesring van het padje was een klein plastic 
aquariumbakje van 30x20x25 (lxbxh). De water
stand bedroeg 4 em, her landgedeelre bestond uit 
een paar stukken baksreen en graniet en de beplan
ring besrond uir Bacopa, Hydrocotyle leucocephala en 
Ludwigia. Her bakje srond op de vensterbank van de 
keuken waardoor per dag een paar uur zonlicht in 
her bakje kwam. Vuurbuikpadden kunnen een zon
nebad bijzonder waarderen. Her voedsel besrond uir 
kleine regenwormen, pas vervelde wirre meelwor
men, wine naaktslakjes, gladde rupsen en pissebed
den. 
Op 28 maarr 1998 heb ik rwee halfwas Koreaanse 
Vuurbuikpadjes aangeschafr als gezelschap voor het 
oude vrouwrje. Het betrof hier chocoladebruine 
exemplaren. Her oude vrouwrje is grasgroen, zwan 
gevlekr op de rug mer reebruine flanken. De halfwas 
dieren aren onmiddellijk in het nieuwe onderko
men. Ik maakre uireraard wel plannen om op ter
mijn de drie dieren ruimer re huisvesren. Dezelfde 
avond hoorde ik al gekwaak. Dir gekwaak is later 
aileen maar inrensiever geworden, vooral rijdens de 
middag en de avondschemering. Later dat voorjaar 
zag ik pogingen ror paren. Kennelijk had ik in ieder 
geval een mannerje aangeschafr. Her geslachr van 
her andere nieuwe dier was mij nier duidelijk. 
Mannerjes hebben meesral duidelijk dikkere en tan
gere poren dan vrouwtjes. Vrouwrjes zijn over her 
algemeen aanzienlijk forser van lichaamsbouw bij 
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een gelijke lichaamslengre. Koreaanse Vuurbuik
padden worden ongeveer 4,5 em. 

VOORTPLANTING 

Op 30 juli 1998 onrdekte ik rwee dieren in 
amplexus en eieren in her watergedeelre van de bak, 
naar larer bleek ongeveer 50 sruks. De eieren heb ik 
met een aquariumluchtslangerje afgeheveld om kan
nibalisme van larven door volwassen dieren re voor
komen. Afgezien hiervan is apart opfokken van lar
ven alrijd geconrroleerder dan in een onoverzichre
lijke {en naar achreraf bleek voor larven veel te klei
ne) warerbak, waar ook volwassen dieren bij zirren. 
Op 31 juli 1998 zag ik al kommaarjes in de eieren: 
de silhouerren van de zich onrwikkelende larven. 
Hierdoor kon ik consrareren dar alle eieren bevruchr 
waren. De remperatuur van her water waarin de eie
ren zich bevonden was 22-23°C. In de keuken waar 
de padjes wonen is de remperatuur srabiel hoog (18-
220C) door de aanwezige CV-kerel. 

OPFOKLARVEN 

De eersre helfr van augustus onrwikkelden de larven 
zich explosief. In feire is zo'n larve een spiraaldarm 
met een bek en een sraart. De larven waren onder
tussen verhuisd naar een aquarium van 40x20x20 
(lxbxh) in de huiskamer. Door een hirregolf met 
buitentemperaturen ror hoven de 30°C kwam in de 
larvenbak de watertemperatuur af en roe rond de 
280C. Normaal was de warertemperatuur tussen 22° 
en 270C. Her water werd de hele periode van her 
opfokken van de larven dagelijks voor de helfr a 
driekwart ververst, omdar het water snel vervuilde. 
De hoge waterremperaturen lijken mij voor 
Vuurbuikpaddenlarven gunstig. Uit vorige ervarin
gen met het opfokken van Vuurbuikpaddenlarven 
weet ik dar de larven het niet redden bij lage tempe
raturen (I 5<>C en lager in een onverwarmde bak). 
Zij groeien en metamorfoseren dan nier. De mini-
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Larv van de Koreaanse Vuurbuikpad Bombina 
oriemalis 

mumremperaruur bij her opfokken van de hu id ige 

larven was ongeveer 2 1 oc. Ik denk dar dir al aardig 

regen de benedengrens van de voorkeursrempera

ruur voor larven is. 
Her voedsel besrond hoofdzakclijk uir gedroogd 
brandnerelpoeder uir de Reformzaak, lAMS karren

brok light {een roch nog eiwirrijk brokje per dag 
voor aile larven b ij elkaar) en af en roe een gekookr 
spruirje, zoals ik d ie ook aan mijn vegerarisch !even

de harnasmeervallen geef. In her aquarium waren 

ook war rakken warerpesr en hoornblad aanwczig 
waar de larven van konden vreren. Verder srrooide ik 

dagcl ijks een mespumje Bogena Imensief (mer de 
caroreenachrige srof Carophyl) op her water, voor de 
roodkleuring van de buiken later. lk voercle in feire 
ongelimireerd . Aquariumhouders noemen d ir: "De 

larven sraan in her voer". Ruim voedselaanbocl en 
hoge remperaruren verklaren een snelle onrwikke
ling van larve rot meramorfose. In de naruu r is een 

soorrgelijk snclle onrwikkeling bij goede zomers ook 

waargenomen bij de nauw verwame Geelbuikvuur
pad, Bombina variegata {van der Coden 1992). 
Half augustus kwam her begin van de meramorfose: 

de kikkervisjes kregen kn iecn. lk vincl her alrijcl 
alleraardigsr re merken dar n ier de voerjes van kik
kervisjes her eersr voor her oog zichrbaar zijn (al zijn 
zij dan naruurlijk wei a1 onrwikkcld) maar de knie

cn d ie bij de sraarrbasis uirsreken. Later kwamen 

u ireraard de voorpoorjes. De vingerroppen van 
Bombina orienta/is zij n rood gekleu rd zoals de buik. 
Daardoor lijkr her alsof de meramorfen voorpoorjes 
mer roodgelakre vingernagcls hebben. Op 26 
augustus 1998 kwamen de eersre kikkerrjcs mer 
sraarrje op land. 
In de russenrijd had ik al her groorsre deel van de lar-
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Eirjes van de Koreaanse Vuurbuikpad 

ven weggegeven aan medeliefhebbers die hen zclf 

hebben opgefokr en hebben laren meramorfoseren. 

De maanden september en okrober sronden in her 
reken van de opfok van de meramorfen. Bij mera

morfose waren de dierrjes ongeveer een cemimerer. 
Dir is een scharring. lk heb hen nooir nauwkeurig 

gemeren. 

OPFOK METAMORFEN 

De meramorfen waren gehuisvesr in een plastic 
aquarium van 40x20x30 {lxbxh) met deksel. In her 

cleksel 7.aten venrila riespleren. De inrichring besrond 
ui r half water, mer een hoogre van 2 em, en half 
oever, besraande uir merselzand en ronde srenen die 
half uir her water sraken. In her water had ik war 

posrhoornslakjes losgelaren o m erensresrjes op re 

ruimen. Her water was onverwarmd. In de deksel 

zaren rwee I5W gloei lampen, waardoor de luch r

rem peraruur overdag rot 250C kon srijgen. De gloei
lampen hingen op ongeveer 20 em afsrand van de 
bodem en b randden van 07.00 uu r rot 19 .00 uu r. 

Larven van de Koreaanse Vuurbuikpacl Bombina 
orienta/is 
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vliegen en rode muggenbrven. De muggenlarven 

werden 3 a 4 maal per week geserveerd op een plar 

sruk sreen op de oever, waar z ij door d e kikkerrjes 
weggehapr werden. Voor de fru irvliegen had ik een 
exrensieve kweek geconsrruecrd: wekelijks maakre ik 

vier porren fruirvliegvoedingsbodem in een plasric 
drinkglas waarvan ik de bovenrand afkn ipre. Deze 
porren waren daardoo r maar 4 em hoog en open van 

boven . l-lie rdoor had den de baby-Vuurbuikpadden 
vrij rocgang ror de kweek, die in hun bakjc was 

de Ko reaanse Vuurbuikpad Bombinn orienta/is. 

geplaarsr. Door d e al in huis aanwczigc wildc fru ir
vliegen werdcn deze kweken sncl geko loniseerd via 

de venrilariesplcten in de dekscl van de opfokbak. 

Rond de baby-Bombinabak we re! her een zwermcn 

van belang. Kent u d ar, een paar du izend fruirvlie
gen in de huiskamer? De mecsre van u vast wei. Ik 
heb gelu kkig een uircrsr roleranre ech tgcnore. De 

kikkerrjes hadden zo in iedcr gcval continue ad libi
tum beschikking over frui rvlicgen. Aan de fruir
vlicgvoedingsbodcm voegdc ik overigens op her 

gevoel rheelepelrjes of druppels Carmix, Inrcnsief, 
vitam ine AD3 en Sporavir roc. 

De laarsre jongen zijn op 7 november '98 naar een 
nieuwe eigenaar gcgaan. Z ij wa rcn roen 12 a 14 
mm. la ng. Bij sommige exemplaren was rocn a l de 

grasgroene kleuring te zien in de vo rm van rwee 
groene vlekken in de nek. De ui reindelijkc kleur van 
Koreaanse Vuurbuikpaddcn is alrijd cen verrassing. 
Ik weer nier o f d e kleur (groengevlekt, bruingevlekr 

of zwarrgevlekr) erfelijk is o f een l.:westie van opvoe
ding (voed ingsaddirieven?, lichrinrensiteit?). 
Op 16 december 1998 zijn bij een van de eigenaars 

van de jonge Koreaanse Vuurb uikpadden de eersre 
k-.vaakgeluiden gehoord. Viereneenhalvc m aand 
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daarvoor waren her nog eiercn. Deze d ieren wonen 

ner als mijn dieren in een srabiel warme omgeving 
(hu iskamer} en zijn nier in winrerrusr gegaan, mede 
dankzij de kunsrmarige bnge daglengre. Ken nelijk is 
dir ryperend voor zich snel ontwikkclende dieren als 

Vuurbuikpadden. Ook d e Geelbui kvuurpad 
(Bombina variegnta} ka n onder gunsrige omstandig

heden al na d e ecrsre winrerrust gcslachrsrijp zijn 
(Niekisch 1996). 

NIEUWE WINTERRUST OUDERDIE
REN 

De volwassen Vuurbu ikpadden hadden op 9 okro
ber '98 voor de laarsrc keer iers gegeten. Z ij woon
den nog steeds in de vcnsrerbank in de keuken bij 

naruurlijk daglich t. De dagen wcrdcn uiteraard 

steeds korrcr. O p I december '98 zijn zij in de koel

kasr (5 a 6°C) geplaarsr rc r overwintering russen de 
Tonic light en Samba! Oclek. Hierv66r deed ik dir 
individuecl in kleinc bakjcs mer cen klein laagje 

water, er vanuir gaande dar Vuu rbu ikpadden in 

water overwinrerdcn. D ir ging overigens alrijd goed . 
In de natuur ho udr de Ko reaanse Vuu rbuikpad vaak 
een winrerslaap. Sommigc Koreaansc Vuurbuik
padden b lijvcn wakkcr door in heerwatcrbro nnen 

mer aangenamc remperaru ur d e winter door te 

komcn. Kenncl ijk is een winrerslaap gcen dwingen

de eis voor deze d ieren (Kuzm in 1995). Persoon lijk 
vind ik her een goede 7A1ak cen (al dan n iet kunsr
marige} winterrusr re geven aan dicren die dar in de 

naruu r ook doen. Na her lezcn van een mo nografte 
over de nauw verwanre Gcelbuikvuu rpad (Niekisch 

1996) waarin wordr gesrcld dar Vuurbuikpadden 

overwi nteren o nder blad, dood hou r of in rorssple

ten in gemengd loofbos, hcb ik besloren de gok te 

wagen en de ouderdiercn gczamcnlijk {een gemeen
schappclijkc bladerbak ncemr minder ru imte in dan 
meerdere individuclc klcinc bakjcs) op her land te 

Iaten overwinreren in ccn plastic doos van 25x20x8 
(lxbxh}. In de zijkanr warcn vcn tilatiegaatjes 
gemaakr en de bak was tot de deksel mer goed 
schoongespocld c herfsrbladcren (voornam el ijk 

cikenblad) uir her Vondclpark gevuld. O ndcrin d e 
overwinreringsbak srond cen laagje water van een 
paa r mi ll imeter. Alledrie de volwassen 

Vuurbuikpaddcn warcn net als her oude vrouwrje 
vo rig jaar nict geheel inac tief. Z ij bewogen zich bij 
versroring in slow- motion over de 
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bladeren. Zij verborgen zich zelden in de bladermas
sa. Als belangrijkste levensteken was de keelademha
ling steeds duidelijk maar traag zichtbaar. Eenmaal 
rijdens controle van her winterslaapdoosje kon ik de 
Unkenreflex waarnemen bij her oude vrouwrje: 
voerzolen en handpalmen naar hoven gedraaid als 
stress-signaal bij angst. Dit hield her padje ongeveer 
vijf seconden vol waarna ontspanning volgde. 
Waar je naar mijn mening goed op moet letten bij 
koelkastoverwintering is de verdere bezetting van de 
koelkast. Wij maken thuis altijd Christmas Pudding 
die een paar weken moet rijpen in de koelkasr terwijl 
hij dobbert in de rum. Om te voorkomen dar de 
Vuurbuikpadjes lallend de winterrust doorkomen 
moeten dit soort voedingsmiddellen goed luchrdicht 
afgesloren worden. 
Bij onrwaken uit winterslaap (=uit koelkast nemen) 
volgde bij aile dieren de Unkenreflex gedurende een 
paar seconden. Her onrwaken uit winterslaap 
gebeurde op I maart 1999. Her deksel van her 
winterslaapdoosje toonde ijspegels aan de achrer
kant. De padjes zaten bij elkaar in een groepje, maar 
niet maximaal van de ijspegels vandaan. De tempe
ratuur op hun plek was ongeveer soc. De laagst 
waargenomen temperaruur tijdens de winterslaap 
was 3°C. Na opwarming gedurende de nacht, tot 
I60C, werden ze bij bewolkt weer in hun bakje 
teruggezet. Op 5 maart kwaakte her mannetje al. 
Die dag aten zij ieder een regenwormpje. Dit was de 
start van een nieuwe jaarcyclus. Tussen 18 en 20 
maart vond ik 180 eieren! En dar een dikke rwee 
weken na de winterslaap. Achteraf bleek her derde 
dier ook een vrouwtje. Zij heeft mede bijgedragen 
aan deze eierprodukrie. Her laatste gekwaak en de 
laatste eiercn zijn waargenomen op 15 september 
1999. 
In totaal zijn er naar schatting duizend eieren gelegd 
in 1999. De larven zijn allemaal naar andere collega
liefhebbers doorgesluisd. 

Fred Fleminks 
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A SIMPLE WAY OF BREEDING THE 
KOREAN FIREBELLIED TOAD (BOM
BINA ORIENTALIS) 

The author describes the care and breeding of the 
Korean Firebellied Toad. An eleven year old female 
was kept in a small aquarium in a kitchen. When 
two not yet fully grown animals where placed in the 
same container, almost instantly one of the newco
mers was making his mating call. The female pro
duced 50 eggs in total, which were all fertilized. The 
tadpoles thrived very well at high temperatures, 
sometimes reaching 28°C. They were fed mostly 
powdered dried stinging nettle, a piece of dried low 
protein cat-food a day and sometimes a boiled 
Brussels sprout. Every day a tiny bit of Carophyl 
(carotene) was sprinkled on the water surface, to 
enhance the future colours of the bellies of the ani
mals. Water was partly (50-75%) renewed every day 
to prevent excessive pollution. Most of the tadpoles 
were relocated at other devotees. The remaining 
tadpoles metamorphosed without problems and 
were fed from thereon with blood-worms and fruit 
flies. A small container with medium for the fruit
flies was placed without cover in the housing of the 
young frogs, to attract wild flies, which were quite 
abundant in the authors house. The medium was 
now and than enriched with vitamins and carotene. 
blood-worms were placed on a flat stone. In this 
way, the young frogs were fed ad libitum. The three 
adult animals hibernated that winter in the refrige
rator, all of them in the same plastic box, filled with 
wet leaves. This was the first time the author tried 
hibernation under these relative dry conditions, he 
used to put them individually in small containers 
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with a thin layer of water. The animals were kept 
cool (3-6°C) for three months, after which they 
were placed in their normal housing. Within five 

days the male was making his mating call and that 
year some thousand eggs were laid, partly because 
the third individual turned out to be a female roo. 

ONTWIKKELINGEN IN DE STUDIE VAN HET LUCIFERPOOTJES 
SYNDROOM. 

Hugo Claessen 
A. Sterckstraat 18 
B-2600 Berchem 

Belgie 

INLEIDING 

Luciferpootjes syndroom is een afwijking die jaren 
geleden werd beschreven en een afwijking geeft aan 
de voorpoten van kikkers. Her syndroom resulreert 
in kikkertjes met kleine, slecht ontwikkelde voorpo
ten, waardoor ze zelden kunnen overleven. Vorig 
jaar volgde ik de "Anuren Tagung 1998" in Duits
land en daar werd een nieuw Iicht geworpen op her 
verschijnsel. Ik heb deze informarie war bestudeerd 
en hieruit enkele belangrijke condusies getrokken. 

BEVINDINGEN 

De Duirse dierenarts, Dr. Thomas Wohrmann, van 
de Universiteit van Aken, heeft her syndroom histo
logisch bestudeerd aan enkele honderden Dendro
batiden en vond her volgende: 

1) De schildklier is altijd normaal 
2) De voorpoten vertonen spier arrofie 
3) De ruggengraat vertoont Subrorale dysrro

fie 
4) Her verlengde merg (Medulla oblongata) is 

nict gesloten. 

Na ruggespraak mer leden van de werkgroep 
Ziekren zijn dir de condusies aangaande deze bevin
dingen. 

I. Ofschoon de schildklier histologisch normaal 
lijkr, wil dit niet zeggen dar ze ook normaal werkt en 
de verschillende hormonen voldoende 
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worden geproduceerd. Dit zou verder onderzocht 
moeten worden. 
2. Spier atrofie is her zichrbare effect van lucifer
poorjes, de ellebogen zijn vergroeid en de spieren 
hebben te weinig vezels en zijn te klein (Gouda & 
Hakvoort 1988). 
3. De ruggengraar vertoont Subrorale dysrrofie, het
geen wil zeggen dar ze niet volledig gesloten is. 
4. Her verlengde merg (Medulla oblongata) is niet 
gesloten. Dit is de verbinding russen de hersenen en 
her ruggenmerg. 

DE BIOLOGIE 

(De onrwikkelingsstadia zijn volgens Gosner, 1960). 
Gedurende de onrwikkeling van ei tot kikker begint 
de ruggengraar te sluiren bij stadium 13, wanneer de 
neurale plaat wordr gevormd. Her sluiten is volledig 
bij stadium 15 wanneer de neurale buis compleet 
gevormd is. Her verlengde merg blijft open, dit is 
normaal bij amfibieen Her sluiren van de neurale 
plaat en de ontwikkeling van de voorste ledemaren 
wordr gecontroleerd door her gen Homeobox-Gene 
XLHBox I. lndien er een storing in dit gen optreedr 
onrwikkelr de kikker lucifer-poorjes. Duirse onder
zoekers konden luciferpootjes opwekken, door in 
her laborarorium een storing in her gen te veroorza
ken. 
Uitwendige invloeden op dir gen zijn niet bekend, 
maar her is mogelijk dar de ouderdieren de bescha
diging kunnen doorgeven of dar rijdens de ontwik
keling van de eieren schade oprreedr door re hoge 
remperaturen of srraling (b.v. UV). 
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HYPOTHESE 1 

Als de ouders de beschadiging doorgeven wil dit zeg
gen dar her onmogelijk is om er nog iers aan te doen. 
De generische informarie is dan reeds gebruikt 
gedurende de ontwikkeling van her ei en de storing 
die luciferpoorjes zal genereren is al aanwezig. 
Willen we de oorzaak kennen en evenrueel behan
delen, dan zullen we naar de ouderdieren moeren 
kijken en niet naar de larven. 

HYPOTHESE2 

Wordt de schade veroorzaakt door te hoge rempera
ruur of srraling rijdens de onrwikkeling van de eie
ren dan is er misschien een behandeling mogelijk. Er 
bestaat namelijk een humane afwijking bij baby's 
die men een open rug noemt (Spina bifida). De 
baby's worden geboren met een onvolledig gesloren 
ruggengraar, dit eveneens door een storing in her 
gen XLHBox I. Deze afwijking kan behandeld wor
den door de moeder grate hoeveelheden foliumzuur 
en soms viramine E profylactisch te geven. 

Omdat deze afwijking en her verschijnsel van luci
ferpootjes bij kikkers sterk op elkaar lijke,is her mis
schien inreressanr de behandeling met foliumzuur 
en vitamine E ook te proberen bij volwassen kikkers. 

WERKING VAN GENOEMDE VITA
MINES 

(Brander & Pugh 1977) 
Foliumzuur, foliniumzuur, vitamine C en vitamine 
B 12 (cyanocobalamin) zijn met elkaar verbonden 
via de synrhese van nucle"inezuur. 
Nucle"inezuur is de basis van her DNA en zal 
dus de erfelijke eigenschappen bepalen. Dit zuur 
be"invloedt sam en met vitamine B 12 de vorming van 
kerneiwitten, vetmetabolisme 
en de synrhese van choline en methionine. 
Viramine E verlaagt her aanral vrije radicalen. 
Vrije radicalen kunnen schade aan her DNA ver
oorzaken. 

PROBLEMEN MET DOSERING 

Her is onbekend hoe de kikkers deze subsranties in 
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de naruur krijgen, maar her is mogelijk om de kik
kers fruirvliegen te voeren die besroven zijn met foli
umzuur en viramine E houdende viramineprepara
ten. Over de behoefte van amfibieen aan deze vita
mines is niets bekend. Zwangere vrouwen krijgen 
dikwijls een viraminepreparaat toegediend, 
(OMNIBIOTA Prenatal) dar 5mg foliumzuur 
en 12mg viramine E bevar voor een standaard 
lichaamsgewicht van 55 kg. Dit komt overeen met 
0.1 mg/kg foliumzuur en 0.22mg/kg vitamine E 
Aangezien foliumzuur een vitamine is van her B 
complex, is er weinig kans een hypervitaminose 
(overdosering) te ontwikkelen. lnformatie over voe
ding voor vis en kippen geefr een dagelijkse dosis 
van 10 tot 20 mg Foliumzuur per kg voedsel aan. 
Vitamine E wordt in een professioneel visvoeder 
voor Tilapia's en forellen gegeven in een dosering 
van 50-1 OOmg/kg lichaamsgewicht. Dit is een dose
ring die 200 maal hager ligt dan voor mensen. 
Aangezien de normaal gebruikte vitamine/mineraal 
mengsels zeer lage gehalres van zowel foliumzuur als 
viramine E bevatten, is her misschien nodig her 
mengsel te verrijken met deze vitamines, of een 
ander preparaat te kiezen. Mogelijk kunnen we 
met deze verschillende gehaltes ook verklaren waar
om her verschijnsel luciferpootjes niet bij iedereen 
optreedt. 

CONCLUSIE 

Veel liefhebbers zouden graag her probleem van 
luciferpootjes oplossen. Ik wil niet beweren dar mijn 
opmerkingen een antwoord geven aangaande her 
probleem, maar her is wei de moeite waard ze verder 
te onderzoeken. Indien iemand bijkomende infor
matie, kritiek, ideeen of suggesties heeft, laar ons 
hierover dan van gedachre wisselen. Je kunt me 
bereiken via e-mail op phyllos@online.be 

Hugo Claessen 
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DEVELOPMENTS IN THE STUDY 
OF SPINDLE LEG SYNDROME. 

The author visited the "Anuren Tagung 1998" m 
Germany where he gained information 
about spindle leg syndrome. The syndrome is cha
racterized by young frogs with weak, deformed 
front legs. 
A German vet, Dr. Thomas Wohrmann, from the 
university of Aachen examined the syndrome and 
found: 
1) The thyroid gland is histologically normal, bur it 

is still possible that the hormone secretion is not 
normal. Further investigation is required. 

2) The front legs always have muscular atrophy. The 
elbows are fixed and the muscles have few fibres, 
which are also too small. 

3) The spinal column shows subtotal dystrophy, 
which means it is not completely closed. 

4) The Medulla oblongata is not closed ar all. (this 
is rhe connection between brain and spinal cord) 

The closing of the spinal cord and rhe formation of 
the front legs are controlled by a gene, the 
Homeobox XLHBox 1. If there is a disruption of 
this gene the frogs develop spindle legs. 
External influences on this gene are nor known, the 
disruption can be present in the parents. However, 
it is also possible that high temperatures or radia
tion(UV) during rhe de-velopment of the eggs cau
ses rhe damage. 
If the parents have a damaged gene, it is impossible 
ro cure the syndrome. 
If we want to know the cause and if possible find a 
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treatment, we have ro look to rhe parents too. If the 
damage is caused during the development of the 
eggs, chen maybe a cure is possible. 
The human condition Spina bifida, in which babies 
are born with a spinal column that is nor complete
ly closed, is also caused by dysfunction of the 
XLHBox 1 gene.The aberration can be reduced by 
giving rhe morher large quantities of folic acid and 
often vitamin E. A treatment worth crying with our 
frogs. 
Folic acid is connected with nucleic acid syn-thesis 
and is involved in the synthesis of nu-cleoproteins, 
far metabolism and rhe synthesis of choline and 
methionine. 
Vitamin E prevents rhe formation of free radicals 
that can initiate the disruption of the gene. 
Ir is unknown how the frogs obtain the vita-mins in 
rhe wild bur it should be possible ro give the frogs 
fruit flies dusted wirh these sub-stances. 
Folic acid belongs to the vitamin B complex so there 
is lirdc risk of giving a overdose. 
Information on fish and poultry food suggests a 
dosage of 20 mg/kg body weight. 
In a professional fish food for Tilapia and Trout a 
vitamin E dosage of 50-1 00 mg/kg body weight was 
given. 
The normally used vitamin and mineral supple
ments contain very low levels of both vitamins. A 
supplementary dosage may be necessary and a sim
ple addition to the usual vitamin/mineral supple
ments can be tried. 
A lor of people are trying to solve the problems of 
spindle legs and although the author is nor sug
gesting char his ideas are the final solurion, he feels 
char they are worthwhile to investigate further. 
If you have information, ideas or criticism please 
contact me by e-mail 
phyllos@online.be 

119 



EEN EENVOUDIGE BROEDSTOOF: 
Thijs Roest 

Fossemaheerd I43 
9737 KD Groningen 

illustratie van de auteur 

Soms hoor ik van hobbyisten dat ze problemen heb
ben met her uitbroeden van hagedissen- of slangen
eieren. Hun huisdieren hebben voor her eerst en/of 
onverwacht een legsel geproduceerd en een broed
stoof is niet voorhanden. Bij gebrek aan beter wor
den bakjes met eieren in het terrarium geplaatst, 
onder een lampje of op een warmtemat, meestal met 
matige resultaten. Voor enkele tientjes is echter zeer 
snel en eenvoudig een broedbak te maken die uit
stekend voldoet. Als dit betekent dar de eieren goed 
uirkomen (of een groter deel van het legsel) zijn die 
kosten er al direct weer uit. 

Benodigdheden: 
2 stevige nestbare stapelbakken (erg handig zijn 
de doorzichtige I 0 liter bakken met geel deksel 
van de Blokker). 
Een (oude) aquariumverwarming met ingebouw 
de thermostaat, liefst 50 of 75 W, I 00 W is eigen 
lijk al te 'zwaar'. 
Thermometer. 
Vermiculiet (of eventueel een mengsel van zand 
en potaarde}. 
Twee kleine klinkers. 
Krekelbakjes. 

Zet in bak nr. 2 aan elk uiteinde een klinker (zie 
afbeelding). Plaats in het midden het verwarmings
element. Let er op dat dit niet regen her plastic van 
de bakken kan komen. Lijm bijvoorbeeld de zuig
nappen aan de onderste bak, zodat her geheel niet 
kan gaan drijven. Vul de bak ongeveer voor de helft 
met water. Zet de verwarming nu aan. Als her water 
32°C is draai je de thermostaat van de verwarming 
terug tot hij net afslaat. 

Zet bak 1 in bak 2. Het water moet nu tot enkele 
centimeters onder de rand komen, eventueel wat 
bijvullen. 

De eieren kunnen in krekelbakjes die half zijn 
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gevuld met vermiculiet ( tegenwoordig op beurzen 
altijd te verkrijgen; heb je geen vermiculiet dan kan 
her ook in een mengsel van aarde en zand, kook dit 
dan wei even uit van tevoren). Voeg voor elke gram 
vermiculiet ongeveer 1 tot I ,5 gram water toe en leg 
dan de eieren er half in. Zeer verse eieren kunnen 
nog gedraaid worden, eieren die al wat ouder zijn 
moeten absoluut in dezelfde positie blijven. De bak
jes (A, Ben C) kunnen nu in de broedstoof. 

Vul nog een bakje half met vermiculiet en water en 
plaats daar een thermometer in (bakje D). De punt 
moet hoven op her substraat rusten, dus op herzelf
de niveau als de eieren. Ook dit bakje gaat in de 
broedsroof en het deksel kan op bak 1. Als deze bak 
nu nog drijft, kun je hem verzwaren met een steen, 
zodat hij op de klinkers in de onderste bak rust. 

De thermometer zal na ongeveer een uur tussen de 
29°C en 31 °C aangeven. Uiteraard kan de thermo
staat nog worden bijgesteld. Als je er niet zeker van 
bent dar her goed werkt, zet je de eieren pas in de 
stoof als de temperamur zich geheel heeft gestabili
seerd. Her geheel is erg stabiel, temperatuurschom
melingen beperken zich tot maximaal 1 graad. 

Let op: als er in de bakjes met eieren ventilatiegaat
jes zitten (dit is aan te bevelen) zal her substraat na 
verloop van tijd wat uitdrogen. Weeg daarom de 
bakjes als je net de eieren erin hebt gelegd, bijvoor
beeld op een brievenweger. Zet dit gewicht op her 
bakje en weeg her ongeveer om de 2 weken. Je kunt 
dan steeds genoeg water bijvullen. Hierbij kun je 
beter niet met water op de eieren gieten of spuiten, 
maar aileen op het substraat. Het is ook handig om 
op het bakje her volgende te zetten: 
- soort hagedis/slang/schildpad 
- eventueel van welke dieren (als je meer dan 1 

koppel hebt) 
- dag dar de eieren gelegd zijn 
- dag dat je verwacht dat ze uitkomen 
- en dus het gewicht 
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Na verloop van rijd zal her warerpeil in de ondersre 

bak war zakken door verdamping. Vul dit dus af en 
roe bij. 

Goede informarie over her uirbroeden van eieren 
in her algemeen kun je vinden in deze publicaries: 

BRU INS, E., 1999. Terrariumencyclopedie, Rebo 
I nrernarional, Lisse. 
IN DEN BOSCH , H.A.J. , 1996. lncubarie van 
reprieleneieren, L1cerra 54: 89-96. 
NIETZKE, G., 1984. Fortplanzung und Zucht 
der Terrarienriere, Landbuch-VerlagGmbH, 
Hannover 

Succes 
Thijs Roest 

De auteur heefr her arrikel oorspronkelijk geschre
ven voor LacerrAcmeel. Op verzoek van de redac
rie is her ongewijzigd in her Lacerrablad geplaarsr. 

A SIMPLE INCUBATOR 

T he author describes a simple, low budget way to 
construct an incubator for reptilian eggs. The des
ign is based on two identical plastic ten li tre boxes 
with a lid, that can be fined in each other. The 
first box is partially filled with water, in which two 

deksel 
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bricks are placed. A 50-75 W thermostatic aquari
umheater is an ached to the borrom using sucking
cups and glue. T he temperature of rhe water is 
adjusted to 32°C. The second box is placed in the 
first one. \'\later in the first one is now a few centi
metres below the rim. It is often necessary to make 
the second box more heavy using a brick. 
In the second box, which can be covered by the lid, 
small plastic boxes are filled partially with vermicu
lite and for each gram of substrate 1- 1 ,5 gram of 
water is added. In one of the small containers ather
mometer can be placed and the temperature can be 
checked, which should be about 29-3 1 oc. In the 
other small conra iners eggs can be placed, partially 
buried in the substrate. T he small boxes should be 
fitted with small ho les for ventilation. T his can 
result in some loss of moisture from the substrate, 
which can be monitored by weighing the containers, 
including the eggs, on the first day of incubation. By 
weighing every container once every two weeks and 
if necessary adding some extra water, the substrate 
and the eggs will never dehydrate too much . Water 
should not be poured on the eggs, only on the ver
miculite. 
On the lid of the small containers you can write: 
species, which individuals, day the eggs were laid, 
day the eggs are expected to hatch and of course the 
weight. 
If necessary, water in the lower container can be 
replenished from time to time. 

watet: 
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TOERISME EN ZEESCHILDPADDEN IN MEXICO 
Willem Ferwerda 
Torbeckelaan 11 
1412 BL Naarden 

INLEIDING 

Ten zuiden van Cancun, in de staat Quintana Roo 
(zuidoost-Mexico) bevindt zich de kuststrook 
X'cacel. Deze kwetsbare kuststrook van 2,6 km 
lang, vormt samen met de aanliggende stranden van 
Chemuyil en Aventuras DIF de laatste grote leg
strand in Mexico van rwee soorren zeeschildpadden: 
de Echre Karetschildpad (Caretta caretta) en de 
Soepschildpad (Chelonia mydas). Deze soorren 
staan, zoals aile soorren zeeschildpadden, vermeld 
op lijst I van de Convention on International Trade 
in Endangered Species (CITES), hetgeen zoveel 
berekent dar de dieren zeer bedreigd zijn en dar er 
inrernationaal niet in mag worden gehandeld. 
Helaas ligr her strand in de zogenaamde Cancun
Tulum roerisme corridor, een kustgebied dar be
hoorlijk onder druk staat van toeristische onrwikke
lingen. X'cacel is een van de weinige onaangetaste 
srranden. Her gebied rond X'cacel omvat, naast de 
stranden, ook enkele mangrovebossen, bestaande 
uit onder andere drie mangrovesoorten (Avicennia 
germinans, Rhizophora mangle en Laguncularia race
mosa) en de palm Thrinax radiata. De dieren die 
hier nog voorkomen, weerspiegelen goed de rijke 
Midden-Amerikaanse mangrovefauna, zoals 
Moreleti's Krokodil ( Crocodylus moreleti), de 
Caraibische Zeekoe of Manatee ( Trichechm mana
tus) en vele vogelsoorren. 
X'cacel en de omringende natuurgebieden maken 
deel uit van de door IUCN/The World 
Conservation Union, Wereldbank, UNEP en her 
World Resources Institute vastgestelde Meso
Amerikaanse Corridor, een Midden-Amerikaanse 
Ecologische Hoofd Srructuur. 

KWETSBAARHEID VAN EEN KUST
ECOSYSTEEM 

X'cacel is van groot belang voor de Soepschildpad 
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en de Echte Karerschildpad. Her gebied wordt al 
jaren onderzocht door Mexicaanse en Amerikaanse 
biologen. Men vermoedt dat her de hoogste dichr
heid nesten van zeeschilpadden heeft op her Weste
lijk halfrond (160 nesren per km2). Aangeroond is 
dar gemiddeld 86% van de eieren uirkomt, hetgeen 
berekent dar 15% van de jonge Soep- en Echte 
Karerschildpadden die in de Adantische oceaan 
worden gevonden afkomstig zijn van X'cacel. 
Onderzoeker en moleculair bioloog Brian Bowen 
van de Universiteit van Florida schat dar als de 
X' cacel stranden zouden worden aangetast 20% van 
de genetische diversireit van de Echte Karetschild
pad en 22% van de Soepschilpad zouden verdwij
nen. Her toont aan hoe kwetsbaar een relatief klein 
gebied als X' cacel is en van welk belang her is voor 
her voortbestaan van deze soorren. 

HOTELKETEN 

Her strand had een federale beschermde status tot 
her in 1992 werd overgedragen aan de deelregering 
van Quintana Roo. In 1994 vroegen biologen ver
enigd in de Grupo Ecologico de Mayab (GEMA), 
een van de oudsre naruur- en milieuorganisaties in 
her gebied, om X'cacel deel te Iaten uirmaken van 
her narionale systeem van beschermde gebieden, 
vanwege her grote belang voor voorrplanting van de 
zeeschilpadden. 
Dit verzoek werd niet gehonoreerd, omdat de deel
regering vond dar her niet voldeed aan de eisen van 
een federaal beschermd naruurgebied. 
In februari 1998 werd bekend dar 45 ha van X'cacel 
voor US$ 2,5 miljoen was verkocht aan de Spaanse 
horelkeren Sol Melia. Sol Melia was van plan er een 
"Paradisus Tulum All-Inclusive Beach Resort" met 
450 kamers re bouwen, inclusief infrastrucruur en 
een "golf course". Daarnaast kochten Mexicaanse en 
andere Spaanse projectonrwikkelaars aangrenzend 
land nabij X'cacel op. 
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PROTEST EN 

Narionale en internarionale (mer name 
Amerikaanse) milieuorganisaries werden ge"infor
meerd door de Mexicaanse NGO GEMA en luid
den in 1998 de noodklok. Organisaries als 
Greenpeace, Sierra Club, Audubon Sociery, Cetacea 
Defence, de Caribbean Conservation Corporation, 
Sea Turtle Survival League en her Rainforest 
Information Centre srarrren een campagne om de 
koop regen re houden en her gebied een bescherm
de status re geven. In Nederland brachr 
Milieudefensie de zaak mer een Earth Alarm onder 
de aandachr van her publiek. Op een ander niveau 
werd, via de lniriariefgroep Uirgaand Toerisme, 
Natuur en Milieu, her Algemeen Nederlands 
Verbond van Reisorganisaroren (ANVR) gevraagd 
om de International Federation of Tour Operators 
(IFTO) re benaderen om een uitspraak regen dir 
plan re Iaten doen. De IFTO was wei bezorgd, maar 
tot een concrete uirspraak over deze zaak leidde her 
niet. Naar aanleiding van de aeries van naruur- en 
milieuorganisaries besloor de gouverneur van 
Quintana Roo een deel van X'cacel een beschermde 
status re geven als Santuario de Ia rortuga marina 
X'cacei-X'caceliro, een srrookje dar loopr van de 
branding rot 1 00 m landinwaarrs. Her biedt onvol
doende garanrie voor de bescherming van de nesren 
van de zeeschildpadden en kan gezien worden als 
een slap en dus onwerkzaam compromis. 

DE INTERNATIONAL£ NATUURBE
SCHERMING 

Sommige zaken zijn geen toeval. De internarionale 
overkoepelende natuurbeschermingsorganisarie 
IUCN (International Union for the Conservation of 
Nature, IUCN stand aan de basis van her Wereld 
Natuur Fonds, WWF) bevond zich in dit kader 
vorig jaar in de moeilijke posirie. Op 7-9 mei 1999 
vond een bijeenkomsr plaars van de parrijen die her
internarionale werlandsverdrag, de zogenaamde 
Conventie van Ramsar hadden onderrekend. In dir 
verdrag zijn afgespraken gemaakr over de bescher
ming van moeras- en kusrgebieden in de hele 
wereld. Deze bijeenkomsr werd gehouden in her 
hotel Melia Conforr Corobici in San Jose (Costa 

Lacerta 58(3) * 2000 

Rica). Her hotel maakr onderdeel uir van de Sol 
Melia groep(!). De plaarselijke organisaror van de 
bijeenkomsr was re laar ge'informeerd over de 
X' cacel-zaak, zodat de horelboeking nier meer kon 
worden gewijzigd. IUCN benaderde Sol Melia en 
vroeg hen om opheldering over X'cacel. Deze ant
woordde dar ze opdrachr hadden gegeven aan 
onderzoekers van her Narionale Mexicaanse 
Insrituur voor Ecologie om de kwersbaarheid van 
her gebied re onderzoeken en verwezen naar de 
beschermde status (de I 00 m srrook). De case werd 
rijdens de bijeenkomsr in de workshop "Wetlands 
and the Private Sector" uirvoerig besproken waarbij 
horelmanagers van Sol Melia werden uirgenodigd. 
Her leverde niet veel op. Parallel began IUCN mer 
een lobby naar de Mexicaanse overheid om re zorgen 
dar er een gedegen milieu-effecrrapporrage zou 
komen en dar aile alternatieve beheersplannen opti
oned zouden blijven, inclusief de mogelijkheid voor 
een besremming als beschermd natuurgebied. 
IUCN heeft zich tor nog toe diplomariek opgesteld 
en probeerr door be'invloeding vorm re geven aan 
een "Esrablecimienro de prioridades nacionales y 
regionales de manejo y conservacic:Sn de humedales y 
zonas cosreras para Centroamerica"(Vasrsrelling van 
nationale en regionale prioriteiten voor manage
ment en bescherming van wetlands en kustzones in 
Midden-Amerika) van IUCN/ORMA, her regiona
le IUCN-kantoor in Midden-Amerika. Her opzet
ten van meer beschermde wetlands in Midden
Amerika staat hierin voorop. In dar kader is her inre
ressant dar mer steun van her Duirse Bundes
minisrerium fur Wirtschaftliche Zusammenarbeir 
und Enrwicklung (BMZ) een programma is ont
wikkeld om duurzame bescherming van biodiver
sireir, gelinked aan toerisme, in beschermde wet
lands op re zerren. Helaas valr Mexico hier buiren. 
Her geefr in ieder geval aan hoe slechr her toeristi
sche bedrijfsleven rekening houdr mer de naruur. 

NOG GEEN DUIDELIJKHEID 

Conclusie is dar ondanks de druk van naruurbe
schermers er nag geen duidelijkheid is over de status 
van X'cacel. De druk en financiele ondersreuning 
van de lokale NGO's die aandachr geven aan deze 
regionale wetlands, moer voorlopig dan ook gewoon 
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doorgaan. IUCN is niet pertinent regen alle toeristi
sche onrwikkelingen, maar wei op voorwaarde dat ze 
geen schade aan dit k:wetsbare ecosysteem opleveren 
of- in dit geval - zouden moeten bijdragen aan de 
bescherming van de schildpadstranden. Dat her ook 
anders kan, blijkt uit het feit dar delen van de toe
risme-industrie op her Griekse "zeeschildpaddenei
land" Zakyntos wei hebben geleerd van een derge
lijke situatie. Daar krijgen zeeschilpadden van ver
schillende touroperators ruim baan en heeft de toe
rist er een attractie bij. Her wachten is op wijsheid 
van de hotelgigant Sol Melia en besluitvaardigheid
in de geest van Ramsar - van de Mexicaanse over
heid. Her blijft echter noodzaak dat anderen met 
enige druk hen helpen om tot de noodzakelijke 
inkeer te komen. 
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State of Environment and Natural Resources in 
Central America, 1998, Central American 
Commission on Environment and Development -
IUCN, UNEP, World Bank, WRI, USAID, San 
Jose, Costa Rica. 

Website Friends of X' cacel: 
<http:/ !turtledisaster.org> 
Website van Sea Turtle Restoration Project: 
<http:/ /www.searurdes.org> 

Cosijn, R. & P. Rens, 1993. Zeeschildpadden in de 
Middellandse Zee. Ecologie & Toerisme 1, 
Stichting Recreatie Projecten 
Biodiversity and Tourism. Conflicts on the World's 
seacoasts and strategies for their solution. German 
Federal Agency for Nature Conservation, 1997. 
Springer, Berlin. 

Willem Ferwerda 

TOURISM AND SEA TURTLES IN 
MEXICO 

The Sol Melia Hotel chain recently purchased 
X'cacel, an isolated strip of beach along the 
Carribean coast of the Yucatan in Mexico. For many 
years this property was a sea turtle sanctuary. X'cacel 
is the most important green turtle and loggerhead 
nesting beach in Mexico. Because it is in the 
Cancun-Tulum tourist corridor almost the entire 
original nesting beaches and surrounding forest have 
been devastated by tourist development. The con
servation of this last scrap of coastline is therefore 
critical. Sol Melia plans to develop a mega project 
including a 450-room hotel with golf course. This 
project will destroy the beach as a nesting area for 
searurtles. The loss of this reserve will severely affect 
these sea turtle populations in this hemisphere. 
(Source: Friends ofX'cacel) 

ERVARINGEN MET ENKELE BUITENTERRARIA. 
Jur ter Borg 

Nieuwemeerdijk 253 
1171 NP Badhoevedorp 

INLEIDING 

Reeds enkele jaren heb ik in mijn ruin buitenterra
ria voor o.a .. Zuid-Europese hagedissen en Noord
Amerikaanse moerasschildpadden. In de loop der 
tijd heb ik daar een aantal waarnemingen aan 
gedaan, die ik hier wil beschrijven. 
Een buitenterrarium heeft een aantal voordelen 
t.o.v. een normaal terrarium. Ruimte binnenshuis is 
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meestal schaarser dan in de tuin, wat zijn weerslag 
vindt in de grootte van de bakken. Worden de afme
tingen van binnenterraria meestal uitgedrukt in cen
timeters, buitenterraria worden vaak beschreven in 
meters. Binnen moeten technische hulpmiddelen 
(tijdklokken, dimmers} worden benut om een 
natuurlijke jaarritme in dag- en nachtlengte te simu
leren, buiten gaat dat vanzelf. Allerlei ongedierte 
kruipt of vliegt spontaan het terarrium in als aan-
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vulling op her reguliere dieet, binnen is de variarie 
in voedsel meestal vrij beperkt. Meestal zal in her 
buitenterrarium zeker een aanzienlijk deel van de 
verwarming worden bereikt door invallend zon
licht, war een flinke besparing op de energiekosten 
betekent. Buiten zijn er vaak meer mogelijkheden 
voor de inrichting van de bak, bv met rotsblokken, 
stapelmuunjes, winterharde cactussen e.d. 
(Bruekers 1990). 
Uiteraard zijn er ook een aamal nadelen. Her 
Nederlandse klimaat zorgt voor een beperking van 
her aantal diersoorten dar kan overleven in een 
onverwarmde behuizing. Aileen dieren uit gematig
de streken die een winterslaap houden komen in 
aanmerking. Maar gelukkig is daarin een keur aan 
dieren te vinden (Langerwerf 1972, Mantel 1987, 
Schoolderman et al 1989, Biard 1989, Eendebak 
1991, Roozendaal 1991, van Uchelen 1999). 
Ontsnapping is buiren ook definitiever dan binnen. 
Binnen wil je een ontsnapt dier na enige tijd nog 
wei eens terug vinden, buiten geldt: weg is weg. 
Verder dienen bedreigingen als katten, mollen, mui
zen en vogels niet te worden onderschat (Langer
werf 1972, Westbroek 1991, Mantel 1987). Ook 
een strenge winter is een potentieel gevaar voor de 
dieren. Eieren zijn vaak moeilijker te vinden, jongen 
moeilijker te vangen. 
De meer natuurlijke omgeving in een buitenterrari
um zal waarschijnlijk wei bijdragen aan een grocer 
welzijn en een natuurlijker gedrag van de dieren. 
Dit heeft echter ook tot gevolg, dar de dieren zich 
schuwer zullen gedragen. Verder is spontane voorr
plaming een vaak voorkomende gebeurtenis. 
Uiteraard moet her buitenterrarium aan een aantal 
specifieke eisen voldoen. Er zijn en aantal varianten 
re noemen, nl. de open onverwarmde terraria, de 
glas overdekre onverwarmde terraria en de glasover
dekre verwarmde terraria. In de onverwarmde terra
ria komen de inheemse reptielen en amfibieen 
i.v.m. de wet Bedreigde lnheemse Diersoorten niet 
in aanmerking. De dieren die wei in aanmerking 
komen zijn meestal afkomstig van de iets warmere 
streken, bv Zuid-Europa (meestal vallend onder de 
wet BUDEP, maar vaak in redelijke aantallen nage
kweekt). Dit betekent, dar her Nederlandse kJimaat 
eigenlijk te koud en te nat is voor deze categorie die
ren, met een te kort zomerseizoen. Zeker de open, 
onverwarmde terraria moeten daarom een zeer zon-
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nige standplaats hebben. Uiteraard kunnen door 
een gunstige en beschutte Jigging wei omstandighe
den worden gecreeerd, waarin bepaalde sterke soor
ten goed kunnen gedijen. Ik noem bv de 
Ru'inehagedis (Podarcis sicu/a) en de Smaragdhage
dis (Lacerta viridis). In sommige jaren kunnen er 
zelfs spontaan eieren uitkomen onder dit soort 
omstandigheden {van der Woude 199 1). Her 
beperkt her aamal mogelijke soorten wei en er moe
ten speciale maatregelen worden genomen regen 
katten e.d., zoals schrikdraad, gaas of netten 
(Wesrbroek 1991). 
Ikzelf geef de voorkeur aan glasoverdekte onver
warmde terraria, waarin de temperatuur door inval
lend zonlicht hoog kan oplopen en die ook laat en 
vroeg in her jaar voor aangename temperaruren 
kunnen zorgen. De omstandigheden kunnen ook 
veel droger zijn dan bij open bakken. Ook de iets 
gevoeligere soorren, zoals bv de Balearenhagedis 
(Podarcis lilfordz), kunnen hierin gedijen. 
Tenslotte zijn er nog de verwarmde buitenterraria, 
waarbij her verschil met binnenterraria verder ver
vaagd. lndien voldoende wordt bijverwarmd kun
nen zelfs tropische soorten hierin worden gehouden 
(Mudde pers. med.). 
Voor aile rypen buitenterraria geldt, dar de dieren in 
staat moeten zijn te hoge en te lage temperaturen te 
ontlopen. Gevaar voor oververhitting speelt natuur
lijk een grotere rol bij de glasoverdekte terraria. Een 
goede methode voor hagedissen is her creeeren van 
diepgelegen schuilplaatsen, die naast beschutting 
regen grote hitte ook bescherming bieden regen 
vrieskou rijdens de winterslaap. Hiervoor kunnen 
verschillende oplossingen worden aangedragen 
(Langerwerf et al 1981, Mantel 1987, Commissie 
Gezondheid en Welzijn Gezelschapsdieren ongeda
reerd). Voor moerasschildpadden moet de aanwezi
ge waterpartij zo diep en groot zijn, dar die in de 
winter niet door en door kan bevriezen en in de 
zomer niet extreem warm wordt. 
Maatregelen moeten worden genomen om omsnap
ping, maar vooral ook inbraak te voorkomen. 
Binnengedrongen muizen of mollen kunnen tijdens 
de winterslaap een slachting aanrichten onder de 
dieren. 
In aanmerking als glasoverdekte terraria komen ser
res, plamenkassen of zelfgebouwde behuizingen. Ik 
heb zowel zelf gebouwde terraria, als een plantenkas 
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Buirenterra rium 

gebrui kr. 

l k heb in de loop der jaren ervaring opgedaan met 
buitenterraria voor de Parelhagedis (Lacerta lepida), 
de Smaragdhagedis (Lacerta viridis), de Ru"inehage

d is (Podarcis sicula), de Balearenhagedis (Podarcis 
li/findz), de Roodwangschildpad (Trachemys scripta 
elegans) en de Europese Moerassch ild pad (Emys 
orbiw/11.ris) . 
Jk zal in her korr enkele terraria beschrijven, waarbij 

ik een indruk zal geven van de temperaruursvariatie 
in de loop van een jaar. 

TERRARIUM 
HAGEDISSEN 

VOOR EUROPESE 

Mijn eersre ervaring mer een dergel ijk terrarium was 
in de zevenriger jaren, in de ruin van mijn ouders. 

In 1983 kochr ik echter een eigen hu is met een 
grore ruin en een van mijn eerste daden was her 
bouwen van een buitenrerrarium voor warerschild
padden. 

In 1989 ben ik begonnen met de bouw van een bui
renrerrarium voor hagedissen met een oppervlak 
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van 400x175 em en een hoogte varierend van 40-

60 em. De bouw was voorjaar 1990 volrooid . Her 
terrarium was, evenals de ruin, gcorienreerd op her 
zuidwesren en o nderverdeeld in drie com partimen
ten van respectievel ijk 120, 120 en 160 em breed. 

H er terrarium was gebouwd van alum iniumprofle

len en glas. D e kasconsrrucrie was geplaatst op een 

gemerselde sokkel van 50 em hoog. Deze was 
gevuld met ach rereenvolgens grof puin, kapotte 

dakpannen (de zware januaristorm van 1990 kwam 
goed van pas) en tu inaarde. Deze sokkel werd roe

gepast, omdat de grondwarersrand rer plekke nogal 

hoog was, zodat ik bang was dar b ij zware regenval 
de overwinteringplekken onder water zouden 
lopen. De gekozen opvulling van de sokkel was 
afdoende o m mollen en muizen buiten te houden. 
In elk compartimenr was een emmer met afwate

ri ngsgaren ingegraven, gevuld mer schors en turf
brokken, dar diende als ovcrwin teringhol. De 
emmers waren afgedekt (op enkele spleren na) mer 
Aagsrones en een berg ruingrond van ongeveer 30 
em. De bak was gedecoreerd mer brokken naruur

sreen en planren als muurpeper. In de zomermaan-
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Buitem errarium kas voor hagedissen 

den juni r/m augustus werd een dee! van het glas 

(+ 40%) vervangen door een raamwerk van voliere
gaas. Elke winrer, als her marig began re vriezen, 
werd her terrarium opgevuld m er droge bladeren of 
coniferenrakken. 

In dir terrarium heb ik vanaf mei 1990 rot juli 1997 
diverse soorren haged issen gehouden en laren over
winreren. H er berr·of Ru"inehagedissen, Balearen

hagedissen en Smaragdhagedissen. Reeds de eersre 

zomer werden er al spomaan Ru"inehagedissen gebo

ren en dat herhaalde zich jarenlang. Ook d e 
Balearenhagedis heefr zich cenmaal sponraan voorr

geplanr, namelijk in d e warme zomer van 1992. 
Probleem in dir terrarium was vooral , dar eie ren 

vrijwel nooir konden worden teruggevonclen, zelfs 
nier nadar ik een Ainke berg vochrig zand in d e bak 

had gegooid. In her algemeen overleefden de dieren 
de wimerslaap zonder problemen. 

Ru"inehaged is vrouwrje Lacerta viridis 
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Aan de zuidkanr van her terrariu m , vlak ach rer her 

glas, lag een eenvoudige min/ max-thermomete r. 
Vanafbegin 1993 heb ik wekelijks de minimum- en 
m aximumremperaruur van her te rrarium gere

gisrreerd. Deze gegevens heb ik in een spreadsheet 
ingevoerd en omgezer in grafleken van de jaarlijkse 
remperaruurvariarie en de gemiddelde remperaruur

variatie over een aanral jaren (flguur I en 2). H ierin 
is duidelijk re zien hoe deze remperaruren door her 
jaar heen varieren. Er is een afplarring in her verloop 

van de maximumremperaruur in de zomer zichr

baar, d ie samenhangr mer her verwijderen van her 

glas. Her Iijkr duidelijk, dar indien her glas n ier zou 
zijn verwijderd, de remperaruren 's zomers ror wei 

erg grate hoogre zouden zijn opgelopen. 

KAS VOOR EUROPESE HAGEDISSEN 

In 1997 verhuisde ik naar een and ere waning, mer 

een vergel ijkbare ruin en ben ik weer begonnen mer 
de bouw van buirenrerraria, een voor moerasschild
padden (rhans Roodwangschildpadden en Europese 

moerasschildpadden), waa rvoor ik d e kasconsrrucrie 
van de vroegere bak van d e hagedissen gehruikre, en 
een planrenkas, mer afmeringen 3,22 x 2,57m en 

een nokhoogre van 2.30 m, ingerichr voor Europese 
hagedissen . Er zijn rwee klap ramen in her dak, 

waarvan er een een thermosrarische raamopener 
heefr. 

Ik heb gekozen voor een plamen kas, omdar ik graag 
winrerharde cacrussen als beplanting wilde gebrui

ken en de vorige consrrucrie te laag leek voor de gro
rere soonen. Verder leek her me leuk om tussen de 
hagedissen door re kunnen !open. Beide terraria 

waren weer op her Z uidwesten georiemeerd. De kas 
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heefr een op beton gemetselde fundering die reikt 
tot zo'n 60 em onder het maaiveld. De standplaars 
heeft een lagere grondwarerstand dan bij her terrari
um op mijn vorige adres, dus de kas staat gewoon 
op her niveau van het maaiveld. Ter hoogte van 
betonnen fundering is de bak afgescheiden van de 
ondergrond door een laag aaneen gesloren betonre
gels, waardoor mollen en muizen effectief worden 
buitengesloren, maar die nog enigszins doorganke
lijk is voor evenrueel overtollig water bij zware 
regen val. 
Op her niveau van de betontegels is een overwinrer
ingsbunker opgebouwd van gasbetonblokken, met 
afmetingen van 60x40x60 em (lxbxh). Deze is afge
dekr met een warervasr verlijmde multiplex plaar. 
H et overwinreringshol is opgevuld met rak.i(en en 
bladeren en op diverse plekken toegankelijk door 
garen waarin omgekeerde gootstukken zijn aange
brachr. 
Her geheel is afgedekr door een berg zanderige tuin
grond en aangekJeed mer srukken naruursreen, 

Yucca's en winrerharde cacrussen. In de zomer
maanden wordt weer een gedeelre van her glas ver
vangen voor raamwerken met volieregaas, nl. de 
bovenste helft van de verticale wand aan de zuidzij
de. Die heefr dus een beperkte funcrie bij her toe
gang verlenen van direct zonlicht en diem meer als 
maatregel voor her reguleren van de temperatuur. 
De remperaruur in de kas wordr op drie plaarsen 
gemeten. Eenmaal per week worden de minimum
en maximumremperaruren van de voorafgaande 
week genoreerd. De metingen worden ten eerste mer 
c:c::u c::c::nvouJigc:: min/max thermometer op een zon
nige plaars aan de zuidzijde gemeren. Ten rweede 
met een elektronische thermometer in een bamboe 
pijp, d ie op een beschaduwde plaars ligt en waarvan 
een aparte voeler in her overwinreringhol ligr. Zo 
meet ik al rwee jaar de minimum- en maximum
temperaruren per week in zon, schaduw en bunker. 
Ook deze gegevens zijn m.b.v. een spreadsheet gra
fisch verwerkt (figuur 3, 4 en 5).De grafiek van de 
zon-waarnemingen toonr gelijkenis mer die van 
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gedrongen . Dir werd nog eens exrra aannemelij k 

gemaakr doo r de plorsclinge srijging in week 50 , van 

de remperaruur in de bunker. 

Er we rclen twec muizcnva llen gezer, voorzien van 

war pindakaas en op 13 d ecember werden er twee 

bosmuizcn (Apodemus syivatiws) gevangen. 1-1 ierna 

zakre de rcmperaru ren weer naar de m eer aan neme

lijke waarden . Feir is wei, da r di r vermoedeli jk her 

Ieven van rwec Smaragd haged issen heeft gekos r. 

Hu n skclerjes werden in de lente bu iren her winter

ho i teruggevonden. lk had ook al op I 0 en II 
novem ber ccn Smaragdhaged is uir de rop van een 

yucca moercn visscn en de bun ker in moercn jagcn , 

hergccn zec r ongebruikclijk is. lk d enk zcl f, da r de 

dieren d e bun ker ui r zijn gcvlucht en dood zij n 

gevro rcn. 
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fi guur I en 2. In m eer afgevlakrc vorm vindcn we 

dar ook rc rug in de schad uw-waa rnemi ngcn. Verder 

is de weinig variabele bunker-rcmper:uuur zeer dui

d cli jk. Hieruir blijkt d us, dat de d ie ren aile gelegcn

heid hebben o m de voor hen op dar moment 

gewensre rempera turen op re zoeken . 
Een o pva llende waarneming blijft nog sraan, nl. die 

van week 50 in de bunker. D ir word t nog duidelij

ker, als a ileen de gegevens van 1998 wo rd en beke

kcn (figuur 6). In deze week rrad een plorsclinge 

pick in de remperaru ur op. D ir is achteraf zeer goed 

re verkla ren. Eind okrober 1998 lud her enkele 
d agen gesrormd en er was pas na ecn paar dagen 

o nrdekt, dar er rwee ruiren ui r hun sponningen 
waren gewaaid. Ko rr daarop werdcn c r graafsporen 

in de kas gezien , bij temperaruren waa rbij de hagc

dissen absoluur n iet meer act ief ko ndcn zijn . Ik con

cludeerde al snel , dar er een muis moesr zijn binnen 
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Kat met Smaragdhagedis (gelukkig niet in mijn 
ruin). Foro: P. Hcsscling 
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Bij de kleinere soorren (Ru'inehaged issen en Balea
renhagedissen) wcrden geen verliezen geconstateerd. 
M ogel ijk zijn d ie in sraar geweesr zich in kleinere 
spleerjes rerug re rrekken, onbereikbaar voor de 
muizen. Een van de Ru'inehagedissen, een nakweek
d ier uit 1987, hccfr aile winters in beide terraria 

overleefd. Deze winter heb ik hem voor her eersr 
nier bu iren Iaten overwinreren, daar h ij roch wei war 
bejaarde rrekjes begon re verronen. Nienemin gedijr 
hij binnen nog steeds goed . In de winter wordr ook 
her inrerieur van de kas afgedekt mer droge bladeren 
als her harder dan marig gaar vriezen. 
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CONCLUSIE 

Buitenterraria geven een aparte dimensie aan her 
houden van reprielen en amfibieen in gevangen
schap. In her algemeen is er meer ruimte per dier 
beschikbaar. De winter beperkt weliswaar her aantal 
soorten dar in deze behuizingen kan worden gehuis
vesr, maar er blijft toch een groot assortiment 
geschikte soorten over. Een glasoverdekr terrarium 
zorgt ervoor, dar ook in her voorjaar en her najaar de 
dieren zich voldoende kunnen opwarmen en heefr 
dus mijn voorkeur hoven open terraria. 

Jur ter Borg 
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EXPERIENCES WITH OUTDOOR 
TERRARIUMS 

Reptiles and amphibians from temperate zones can 
be kept in outdoor terrariums. Outside there is 
often more room for larger dwellings than inside the 
house. Measures have ro be taken to prevent mice, 
moles, cars and so on ro gain access to rhe interior. 
At some spot the animals have to find refuge during 
high temperatures and during hibernation. The 
author prefers glass covered terrariums, for instance 
glass-houses, for sunlight can create high tempera
tures even in early spring and late autumn. During 
rhe summer, part of the glass is removed to prevent 
excessive hearing. In winter a thick layer of dry lea
ves is applied when it starts freezing. Good results 
are obtained with Podarcis sicula, Podarcis lilfordi 
and Lacerta viridis in this way. 
On several spots the weekly highest and lowest tem
peratures are registered, for instance in a sunny spot, 
in the shadow and in rhe place of hibernation. 
Diagrams are shown representing rhe yearly varia
tion in these temperatures. Keeping animals this 
way gives an extra dimension to our hobby. 

Foro's van de auteur, tenzij anders vermeld. 
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EEN STAGE IN DE HERPETOLOGIE 
Arie van der Meijden 

Haarweg 19 1 
6709 RJ Wagcningcn, 

03 17-4 122 19 

Ter afronding van de srudic biologic in Wageningen 
wordr men geachr cen sragc rc lopen bij een univer
sireir of insriruur. Aangczicn mijn inreresse alrijd al 
bij de herperologic lag, bcsloor ik cen srageplaa rs re 
zoeken mer ccn hcrpcrologischc inva lshock. Ecn 
ander belangrijk aspect van de selccrie van een sra
geplaars is her klimaar rcr plaarsc, dar naruurlijk 
berer moer zijn dan in Nederland. Mer deze ver
eisren in her achrcrhoofd kwam ik rerechr bij pro
fessor \XIake, curaror van de hcrpcrologische collec
rics in her "Museum for Vcrrcbrare Zoology" beho
rende bij de University of California re Berkeley. Mij 
werd de gelcgenhcid gcboden onder andere aan her 
Amphibia Web I pro jeer wcrkcn. Dir is ecn project 
waarmee men beoogr de kcnnis over de wereldwijde 
achrcrui rgang van amfibiccn-popularics rc bundelen 
in cen publiek rocgankcl ijkc darabase. Ook werd ik 
ingezer bij enig "veldwcrk". Mer her ondersraande 
relaas hoop ik u ccn idee rc geven van war er zoal 
gcbcurr in cen dcrgcl ijk insriruur. 

Her AmphibiaWeb projccr is een onderdeel van 
I BOY2 (ln rernarional Biodiversity O bservation 
Year), her inrernarionalc jaar van de biodiversireir, 
200 I. Dir "jaar van de biodivcrsireir" wordr georga
niseerd door DI VERS ITAS, een inrernarionaal 
samenwerkingsvcrband voor divcrsireirsrud ies. Her 
doel van deze organisaric is zovcel mogelijk kennis 
over de staar en de gcvolgcn van de wcrcldwijde bio
diversireirachrerui rgang gccoordinccrd in kaarr re 
brengen. Ook wordr cr aandachr besreed aan 
publieksvoorlichring over d ir wcrcldwijde feno
meen. 
Een inmiddels bijna klassick voorbceld van de 
achreruirgang van de bioclivcrsircir is de werelclwijcle 
achreruirgang van amfibiccn-popularies. Soms is 
deze achreruirgang roc rc wijzcn aan ecn cluidelijke 
oorzaak, zoals her vcrdwijnen van cen bioroop bv. 
her dempen van een pocl voor her aanleggen van een 
snelweg. De afgclopcn jarcn, echrcr, zijn er roene-
mcndc aanwijzingcn dar ook amfibiecn-popularies Sierra Nevada: Klein in de naruur 
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die in schijnbaar onaangetast gebied Ieven, sterk 
achteruitgaan. Een bekend voorbeeld hiervan is de 
achreruirgang van Bufo periglenes in her Monteverde 
Cloud Forest Preserve in Costa Rica. In 1977 kon
den er van deze soorr nog 988 individuen worden 
geteld op een dag, terwijl dit aantal in 1982 al gere
duceerd was tot 85. Sinds 1989 is de soorr niet meer 
waargenomen. Andere voorbeelden van plotselinge, 
onverklaarbare achteruitgangen zijn ruim voorhan
den (Waldman & Tocher, in Caro 1998). Zo is Rana 
muscosa in her Sequoia Kings National Park in 
Californie met 98% achteruirgegaan in de van deze 
soorr bekende broedplaatsen. De Maagbroeder 
Rheobatrachus silus uir Queensland, Australie, is 
sinds 1979 nier meer gezien en wordr, samen mer 
enige andere soorren uit dit gebied, als uirgesrorven 
beschouwd. 
Er zijn verschillende rheorieen over de mogeli ke 
oorzaak van dir fenomeen. Hieronder zijn: z re 
regen, roenemende UV niveau's, introducrie an 
exoren, pesriciden, eurrofiering van oppervlakre a
reren, chemicalien die de hormoonhuishoud ng 
be"invloeden (Pseudo-oestrogenen}, habitat vers ·p
pering of vernietiging, urbanisatie, ziekten, para ie
ten, en klimaatsverandering. Ook is her moge ijk 
dar twee of meer van deze facroren elkaar versrerk n, 
bv. achreruirgang van her immuunsysteem d or 
UV.·straling, gevolgd door infectie door parasie en 
(Rabb 1999, in druk). Een andere mogelijke ver a
ring voor her fenomeen is dar her de naruurli ke 
sraat van veel amphibieen-popularies is om aan s er
ke flucruaties onderhevig re zijn. War er precies an 
de hand is, is echrer verre van duidelijk. 
Om duidelijkheid re krijgen in zo'n complex en 
wijd verbreid probleem, is her nodig om He 
beschikbare informatie over dit onderwerp re b n
delen. Juisr deze bundeling van kennis is her el 
van her Amphibia Web project. Her is de bedoel ng 
dar de Amphibia Web database een startpunt wo dt 
voor iedereen die informarie zoekr over amfibie ·n. 
Hoewel de informatie in de database zelf voorna e
lijk gericht zal zijn op de achteruitgang van de 
soorren, is er ook informarie te vinden over de t a
nomie en biologic van de soorren, als ook verwij · n
gen naar bronnen voor uirgebreidere informarie. 
Ook bevar de database verspreidingskaarren en foro
's. Om ook de wetenschappelijke gemeenschap te 
kunnen dienen moet aile informatie recent en voor-
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al berrouwbaar zijn. AmphibiaWeb zal ook worden 
verbonden met de "Tree of Life" website\ Hier is 
ook informarie re vinden over minder recent uirge
srorven raxa. Bezoekers van de AmphibiaWeb-site 
kunnen de database doorweken, opzoeken hoe her 
met een bepaalde soorr gesreld is en war de bedrei
gende facroren (zouden kunnen) zijn. Ook wordr de 
gebruiker in sraat gesreld om verschillende taxono
mische specimen-collecries re doorzoeken. Experts 
over de hele wereld kunnen de informarie over de 
soorren van hun expertise online wijzigen en ver
nieuwen. Her zijn nier alleen professionele herpero
logen, die kunnen bijdragen aan AmphibiaWeb. 
Ook serieuze amateurs kunnen bijdragen leveren 
door bijvoorbeeld foro's mer vindplaats en datum 
beschikbaar re srellen voor publicatie op de website. 
Dir is echrer allemaal roekomsrmuziek. Voordat de 
database in her jaar 2000 publiek wordr, zal er eersr 
een basis moeren worden gelegd in de vorm van 
beschrijvingen en foro's van zoveel mogelijk soorren. 
Deze worden momenteel geschreven door professio
nele herperologen die vrijwillig hun expertise van 
een bepaalde groep of een bepaald gebied bijdragen 
aan her Amphibia Web project. De gaten worden 
opgevuld door biologen en biologiesrudenten, zoals 
ondergerekende. 
Voor elke soorr dienr er dus een soorr "basisbe
schrijving" re komen, die later gewijzigd of aange
vuld kan worden. Voor her schrijven van zo'n basis
beschrijving zoek ik de lireratuur door op zoek naar 
informarie over de biologic, ecologic, habitat, ver
spreiding en natuurlijk of de soorr al of nier achrer
uirgaar. Ook onderhoud ike-mail contact mer men
sen die bijdragen leveren zoals foro's, soorrbeschrij
vingen en de onrwerpers van de database en websi
te. Via wekelijkse vergaderingen houden alle mede
werkers elkaar op de hoogre van de vorderingen en 
problemen. 

Zoals gezegd besraar mijn srage nier alleen uir her 
werk aan AmphibiaWeb, maar ook veld- en labora
roriumwerk. Voor her veldwerk zijn we echrer zeer 
afhankelijk van her weer. De winter 1999/2000 
bleek klimarologisch ongewoon in de "Bay area". 
Nier alleen woedde her eersre onweer sinds zeven 
jaar hoven San Francisco, ook leek de winter een 
ongewoon droge re worden. Vanuir mijn door 
Nederlands klimaat gekleurde oogpunr natuurlijk 
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geen probleem. Hoe m eer zonnige dagen, hoe berer. 
H elaas komen de salamanders pas tevoorschijn na 
een Rinke plensbui. En d e salamandersoorren die 

men hier in Berkeley aan kan rreffen zijn zeer de 
moeire waard . . De Berkeleyse biologen verzekerden 
mij dar ik nicr alleen Tru·icha torosa en Taricha gra
nulosa re zien zou krijgen, maar ook verregenwoor

digers van de familie Plerhodontidae, zoals Ensatina 
eschschoftzi, Batmchoseps attenuates en Aneides lugu
bris. Professor Wake, d ie vanaf half okrober al profe
reerde dar her nu roch elk mo menr kon gaan rege-

Bufo canorus 

nen kreeg voorlopig nog geen gel ijk. 

In afwacht ing van de regen heb ik sam en met Prof. 
David Wake, zijn vrouw, Prof. Marvalee Wake en 

een aantal andere herpetologen uit her "Wake-lab" 
een weekend doorgebrach r in de Sierra Nevada. 
Hier zijn enige amflbiesoorten te vinden die de 
laatste decennia ste rk achrerui r zijn gegaan, zoals 

Bufo canoms, Ambysto1na macrodacryfum en Rana 
muscosa. Dir zijn soorren die ryp isch zijn voor de 

hoog gelegen gebieden in de Sierra Nevada. Van 
Ambystoma macrodactyfum vonden we enkele vol

wassen exemplaren en larven. Bufo canoms was 

aileen verregenwoordigd door enkele net gemera
mo rfoseerde exemplaren en een exemplaar van 
waarschijnlijk een jaar o ud. Van Rana muscosa wer
den slechrs enkele exemplaren gevonden, op een 
lokarie waar volgens Prof. Wake een paar jaar gele
den vee! grorere po pularies aa nwezig waren. 

Blijkbaar nier o nderhevig aan ach rerui rgang waren 
de popularies van Hyfa (Pseuclacris} regilla, die voor
al in de bmll't van poelen enorme dichrheden van 
net gemeramorfoseerde exemplaren bereikren. Er 
was hier dus duidelijk merkbaar dar lang nier aile 
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Ambystoma macrodactylum 

amflbiesoorren gerroffen worden door achreruir

gang, ondanks dar ze in herzelfde gebied Ieven. 

Terug in Berkeley, begon her begin november dan 
eindelijk mer regenen. Uirgerusr mer zaklantaarns 

rrok her vrijwel volrallige Wake-lab o p een 
regenachrige avond een bos in noordoosr Berkeley 
in. Al snel troffen we daar d e beloofde salaman
dersoorren aan. Op een swkje bos langs een weg 

vonden we op een oppervlakre van nog geen halve 
hectare de drie soorren van de familie Pfethodonticlae 
aan. Al ledrie deze soo rren hebben een bijzonder 

interessante voorrplantingsbiologie, daar de voorr

planting geheel onaA1ankelij k van water geschiedr. 

Wei aA1ankelijk van water voo r de voorrplanting zijn 
Taricha to rosa en 7aricha granulosa. Beide soorren 
komen voor in Berkeley. We konden deze soorren 

vinden op een srukje weg, die ze oversraken op hun 
trek naar her water waarin ze zich voorrplanten. 

Een van de "graduate" srudenren in her Wake-lab, 

Shawn Kuch ta, doer zijn promorieonderzoek over 

de migrariebewegingen van Tttricha torosa. Tttricha 

Rana muscosr1 
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Gerrhonotus rnulticarinatus 

plam zich in de wimer voorr en gedurende de win
ter bevindr Shawn zich vaak in her veld om waarne

mingen re doen. Na hevige regenval kunnen de clie
ren soms massaal op de been zijn en clan heefr 
Shawn iemand nodig om al de data te kunnen ver

garen. Typisch een klusje voor een studem uir 

Nederland dus. 
H alf december trok ik samen met Shawn ri chring 

"Pepperwood reserve", een klein beschermcl gebiecl 
ren noorden van Napa Va lley. Pepperwood reserve 

was oorspronkelijk een grore ranch , maar is la rer 
gedoneerr aan de Natio nal Ac.1.clem y of Sciences. 

Her is een glooiend graslandschap met hier en daar 

eikenbosjes. Verspreid over her gebied liggen een 
aanral kleine poelen, die in de zomer uirdrogen. 

Sierra Nevada, uitsrapje met Prof. Wake 
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O m een van die poelen sraar een salamandcrdichr 
hek en sa lamanders die probercn de poel re bereiken, 

worden gevangen in ingegraven emmers. Yerspreid 
in her land om de poel sraan ook nog salamander
vallen. Ieder gevangen ind ividu krijgt een individu

eel merkreken in de vorm van een unieke combina

rie van afgeknipre renen en wordr dan weer vrijgela

ren. Als de dieren later dan weer worden gevangen 
zijn ze herkenbaar en op deze manier is her mogelijk 
om de rrekbewegingen van individ uele d ieren enig

zins in kaarr re brengen. Ook andere clara over de 
lengte, her gewichr, her geslacht en her al of n ier 

d rachrig zijn worden verzameld. Her herkenbaar 

maken door her afknippen van renen is gebru ikelijk 
in de swdie van o.a. knaagdieren, maar is voor sala-
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manders waarschijnlijk nog minder ernstig, aange
zien de tenen, in tegenstelling tot bij knaagdieren, 
binnen twee jaar weer volledig aangegroeid zijn. 
Het Amphibia Web project en het onderzoek aan 
Taricha zijn slechts twee van de vele projecten waar 
men hier momenteel mee bezig is. 
Het aardige van deze stage is dat ik zowelliteratuur
onderzoek heb gedaan, dat voornamelijk uit biblio
theek- en computerwerk bestond, als veldwerk, met 
bijbehorende koude voeten en vieze handen. Mijn 
stage zal eind januari aflopen. Ik zal dan terug naar 
Wageningen keren, om hopelijk in de zomer van 
2000 af te studeren. 

Arie van der Meijden 

BRONN EN 

* 1-http:/ I Amphibia Web.org 
*2-http:/ /www.icsu.org/DIVERSITAS /I boy /in

dex.html 
* 3-h ttp:/ I phylogeny.arizona.edu/ tree/ phylogeny. 

html 

Caro, T., 1998. Behavioural Ecology and 
Conservation Biology Oxford University Press. 

Rabb, G. B., 1999. The Amphibian Crisis, 
Cincinnary speech, May 1999 
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AMPHIBIA WEB 

The author describes his contribution to 
Amphibia Web, a database for the distribution of 
amphibians. This database can be used for monito
ring the worldwide decline in biodiversity for this 
group of animals. Professional herpetologists as well 
as skilled amateurs can contribute to Amphibia Web 
by internet. 
A decrease in numbers and possible extinction is 
mentioned for Bufo periglenes in Costa Rica and 
Rheobatrachus silus in Queensland, Australia. 
A decrease in numbers is seen in the Sierra Nevada 
(California) for the species Bufo canorus, Ambystoma 
macrodactylum and Rana muscosa, 
although Hyla (Pseudacris) regilla remains abundant 
in the same area, as was noted by herpetologists of 
the Museum of Vertebrate Zoology, University of 
California, Berkeley. 
After it started to rain in november, members of the 
lab investigated an area in northeastern Berkeley 
and found Taricha torosa, T. granulosa, Ensatina esch
scholtzi, Batrachoseps attenuates and Aneides lugu
bri. 
The author participated in research by Shawn 
Kuchta, concerning migration of Taricha torosa, at 
Pepperwood reserve. Animals were identified by 
clipping of an unique combination of toes, a tech
nique used in rodents. This has probably less impact 
for T. torosa, for toes tend to regenerate within two 
years. 
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Club /nsektExpresse is een club van en 
voor liefhebbers van vogels. 
rept ielen, amfibieen 
en andere insekten
eters. ledereen kan 
er gratis lid van 
worden en er aile 
gewenste levende 
insekten en 
wormen kopen 
en Qrofiteren 
van aile cl~:~bvoordelen! 

De voordelen 
van onze club: 
0 altijd verse produkten __ 

direkt van de kwekenj! 
0 gratis sparen vaor 

kontDnte kortingl 
0 gratis catDiogus 

en prijsrljsten 

Punten sparen: 
g~ld verdienent 
ledere k-- • 

'=>cede gulden•leve -
Haalt u binnen I rt u I 0 />Unten opt 
dan amvangt u 75'"::,nd 1.500 Punten, 
Haalt u 8.000 h.. U:J>unten._ 
d ,_..nren bmnen h 

an ontvangt u 150 ba een a/fjaar 
-en haalt u bi nuspunten __ 
d nnen I jaar 1500 
an kven u dat I.OOo · 0 />Unten, 

bonusJ>unten opr 
·~srw~, · 

0 2 x per jaar ontvangt t• 
u de Qul>-nieuwsbrief , f u ga at grg ~. 

0 vaste korting op ••• o tu•n' 
verzendkosten de dieren . 

0 geregeld unieke aonbiedingen naar ookJcie1enVOOI'~d<lgje 
aileen voor Qub-/edenl In ploats von kortinzlwnt u binnen 2 jaor tijd ts.ooo. 

L---------1 naar de dierenwln. S~rt u n voor 2 toeganr~>~;en 

Postorder-service doo 
heel Nederland 

nten, don kunt u die en~ in Necfertond of Belgte. 
':or de dierenwln von_ u ~ tijd 25.000 punten, dan zevtn 
En spaart u binnen 3 jaO t>ewijzen! 
we u doaovoor 4 toetangs 

centraal bestel-. 
. ~onummer. en mr 3 (0341) 43442 

Meer punten, 
meer korting! 
Per 1.000 punren krijgt u 2% korting. 
per 2.000 punten krijgt u 4% korting. 
bij 10.000 punten wordt dot 20% 
en zo kunt u doorsporen tot 30.000 
punten voor moximaal 60% korting 
op uw bestellingl 

U bepaalt zel(bij we/ke bestelling u 
de puncen inwisselt voor kontance korting. 
& gelden aileen maximum kortings
bedragen bij inlevering vana( 15.000 
punten: 

van 15.000-20.000 punten: H~ 200,
van 20.000-25.000 punten: H~ 300,
van 25.000-30.000 punten: H~ 400,-

en gegarandeerd vers! 
Omdat u voor deze speciale pro
dukten niet bij iedere dierenspe
ciaalzaak terecht kunt. biedt Club 
/nsektExpresse u deze unieke ser
vice: alles zorgvuldig verpakt en 
gegarandeerd vers thuis bezorgd! 

mt 3 mt 4 mt 5 mt 6 mt 7 mt 8 prijs VELDKREKELS 

oontol per doosje 350 175 125 90 70 60 4,30 per doosje, mt 6,7,8 
per 3 doosjes x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11 ,55 per doosje volwossen 

Dinsdag: verzenddag! 
U bestelt telefonisch. 7 dagen per 
week 24 uur per dag. Aile 
bestellingen die v66r dinsdag 
I 1.00 uur binnen zijn worden 
wekelijks verwerkt. zodat u ze QR 
woensdag bezorgd krijgt. 
(Uitzonderingen in overleg.) 

Betaling 
Als Club /nsektExpresse-lid 
machtigt u ons voor automa
tische afschrijving, dus daar heeft 
u verder geen omkijken naarl 

Club lnsektExpresse 
Postbus I 074 

per 6 doosjes x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21,45 WASMOTIEN 
per 12 doosjes x 12 x 12 x 12 x 12 x 12 x 1 2 41 25 d d . 

prijs 

BUFFALOWORMEN 
per doos je 70 cc 
per 2 doosjes 
per 4 doosjes 
per 1000 cc 

SPRINKHANEN 

prijs MEELWORMEN 
4,50 per doosje 50 gr 
8,00 per doosje 1 00 gr 

15,00 per doosje 500 gr 
30,00 per doosje 1000 g r 

per doosje I 10 stuks I middel formool 
per 5 doosjes I 50 stuks I middellormoot 
per doos je I 1 0 stuks I groat formoot 
per 5 doosjes I 50 stuks I groat formoot 

KRULVUEGEN' prijs FRUnvuEGEN' 
per doosje co. 100 st 
per 5 doosjes 
• (niet vliegende 

huisvliegen) 

4,30 klein of groat 
20,00 per kweekportie 

per 5 doosjes 
• (niet vliegende) 

' voe er oos1e, co. 70 5,75 

prijs REUZEMEELWORMEN prijs 
2,50 per doosje 25 a 30 st 3,90 
4,50 per doosje 100 gr 7,50 

15,00 per doosje 500 gr 30,00 
25,00 per doosje 1000 gr 55,00 

prijs REGENWORMEN' prijs 
7,50 per doosje 15 st 

30,00 per doosje 45 st 
10,00 per doosje 90 st 
37,50 per doosje 450 st 

.. *gewone of 
pn1s dendrobeono's 

KRECAVIT 

2~·~ minerool I vitomine-
' preporoot, 20 gr 

voor: 

3,00 
8,00 

14,00 
65,00 

prijs 
7 

3840 BA Harderwijk 
Telefoon (0341) 434423 

• ZOOMED accessoires • terrariums • verlichting 
• .... VRAAG DE CATALOGUSI 



lcommerclele advertentie 

Herpetologisch Centrum Holland 

lmporV ExporV Kwekerij sinds 1982 
Reptielen-, Amfibieen- en Vogelspinnenspeciaalzaak 
T.B. Huurmanlaan 13 
1403 SL Bussum 
Tel: 035-6975390 
Fax: 035-6975391 
Email: hch@hch.nl 

Verhuisd !!!!! 
Het Herpetologisch Centrum Holland is per 1 maart jl. verhuisd naar Bussum 
Wij zijn een van de grootste reptielenspeciaalzaken van Europa, met verkoop aan zowel parti
culieren als dierenspeciaalzaken, dierentuinen etc .. 
Bij ons kunt u terecht voor reptielen, amfibieen, vogelspinnen en insekten. 
Tevens hebben wij een ruim assortiment bijprodukten, waaronder terraria op maat, een grate 
collectie boeken (Engels, Duits, Nederlands), voedseldieren, vitamine en mineralen, genees
middelen, decoratiematerialen en dergelijke. 

Onze openingstijden zijn: 

Woensdag: 13.00-18.00 uur 
Donderdag: 13.00-20.00 uur 
Vrijdag: 13.00-21.00 uur 
Zaterdag: 10.00-17.00 uur 
Omdat wij voorstander zijn van nakweek zijn wij ge'interesseerd in het kopen van uw 
nakweek-dieren en krijgt u korting bij de aankoop van kweekgroepen. 
U kunt onze prijslijst bekijken op Internet via www.hch.nl 
Hier vindt u dieren die wij regelmatig aanbieden of binnen krijgen. 
Door onze unieke contacten over de hele wereld, kunnen wij u vaak die dieren aanbieden, die 
anderen u niet kunnen leveren. 
Macht u op zoek zijn naar een bepaalde diersoort, laat het ons dan even weten; mogelijk kun
nen wij u dan van dienst zijn. 
Wij hopen u snel een keer te mogen verwelkomen in het Herpetologisch Centrum Holland. 

Hoe ons te bereiken? 
Vanuit richting Amsterdam: A 1 volgen tot afslag 8 Blaricum. Onderaan snelweg rechtdoor. 
Zie nu Bussum. 
Vanuit richting Amersfoort/ Zwolle: A 1 volgen tot afslag 8 Blaricum. Bij stoplichten links. 
Na 1OOm weer bij stoplichten links onder snelweg door. Na brug rechts langs snelweg blijven 
rijden. Zie nu Bussum. 
Bussum: Amersfoortseweg langs snelweg volgen tot 2e weg (Ceintuurbaan) links. 
Weg volgen. Na rotonde nag ca. 500m, dan links T.B. Huurmanlaan. 


