in dry forest. In Tonuguero and Golfito anumber of Jxuana ixuana were seen. Basilis-cus
basiliscus was found in a meadow in Pueno
Jimenez and in the rainforest in Corcovado
and Golfito. B. t•ittatlls and B. plumifrons were
seen in Tonuguero. Sceloporus squamosus
was found in the coastal area of Santa Rosa. S.
malachiticus, an ovoviviparous species, was
seen at higher altitudes in various areas including Cerro de Ia Muene. It is thought that
ovoviviparity may be an adaption to life at higher elevations. Norops capitlls was found on
the forest tloor of Corcovado with N. po/ylepis
on a shrub above it. N. tropidolepis was seen
in the cool cloud forest of Monteverde and N.
intermedius in the botanical gardens of San
Jose. A Pseusteus poeci/onotus was found in a
bromelia at Rincon de Ia Vieja N.P.
Conioplume.\· piceivittis was seen on the dry
forest tloor of Santa Rosa. Leptodeira rubricata was captured on the veranda of a house in
Pto Jimenez. A juvenile C/elia delia was seen
in Tonuguero. lmamode.\· was found both in
the cool Monteverde forest and in the warm
lowland forest of Tonuguero. Bothrops nasutus was seen on trails through the Corcovado
N.P.
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TIP:

Natte handdoek

Serge Bogaens
Honingbijenhof 3
6533 RW
Nijmegen

A Is amfibieenhouder ontkom je niet aan het feit dat er af en toe een dier ontsnapt.
Voorkomen is altijd beter dan genezen. Amfibieen (en vooral salamanders) behoren
echter tot een groep van meesterontsnappers. In tegenstelling tot reptielen houden
ze het buiten een terrarium of aquarium vaak niet lang vol doordat ze uitdrogen. Ze
zullen dan ook altijd een vochtige plek opzoeken, maar hoe snel bereiken ze die?
Om dat te vergemakkelijken, kun je bet beste, altijd of zodra je constateert dater
een dier ontsnapt is, op een aantal strategische plaatsen natte handdoeken neerleggen of andere vochtige plekken creeren. De dieren zullen zich hierdoor aangetrokken voelen en indien ze nog niet verdroogd zijn, kun je ze daar na een of twee nachten wei terugvinden.
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TIP:

Mijtenbestrijding

Hellie Klaasse
Klaproosstraat 3
2012 ZA Haarlem

Na de waarschuwende berichten over de risico's van bestrijdingsmethoden voor ectoparasieten, zoals teken en mijten bij reptielen, zou de twijfel kunnen toeslaan bij
de terrariumhouder hoe je nog veilig en effectief van een mijtenplaag kunt afkomen. Een recente variant die in Diergaarde Blijdorp met succes is beproefd en die
ik zelf met goed resultaat heb toegepast is het dompelmiddel Sebacil, dat niet aileen
teken en mijten doodt maar ook de eitjes van teken (en, gezien de ervaring, ook die
van mijten) verhindert uit te komen. Oat houdt in dat een eenmalige behandeling
met dit middel al voldoende is. De werkzame stof is foxim; het is vooral populair
in Oost-Europa in de veeteelt. Sebacil wordt geleverd door Bayer in een concentratie van 500 gram foxim per liter (in kleine porties verkrijgbaar via een dierenarts).
De dosering voor teken- en mijtenbestrijding bij reptielen is half zo hoog als die bij
zoogdieren. Voor reptielen wordt een oplossing gemaakt van 250 mg foxim per liter d.w.z. I ml Sebacil per 2 1 water met behulp van een pipet. Deze verdunning is
geschikt om te dompelen en om het terrarium mee te besproeien. Dompel het te behandelen reptiel gedurende enkele minuten in deze verdunning, met de kop hoven
water, om contact met de slijmvliezen van ogen, neus en bek te vermijden. Bestrijk
de huid van de kop met de oplossing met behulp van een kwastje. De ogen kunnen
extra beschermd worden door ze tevoren dicht te smeren met vitamine A-oogzalf.
Klem de bek goed dicht. Wees zelf ook voorzichtig met de vloeistof en vermijd
contact met slijmvliezen en open wondjes. Droog het dier na het dompelbad af of
laat het, strak in een linnen zak gebonden, opdrogen zodat het niet al tongelend
foxim binnenkrijgt. De dompeloplossing kan na het behandelen van de dieren gebruikt worden om het (zoveel mogelijk kaal gemaakte) terrariuminterieur grondig
te besproeien. De effectiviteit staat of valt met de nauwgezetheid waarmee de (donkere en vochtige) eilegplaatsen van de mijten worden geraakt. Voorwerpen waar de
bewoners graag aan likken kunnen vervolgens nagespoeld worden met schoon water. Yang zoveel mogelijk van het dompelmiddel op: het is chemisch afval en kan
mee met de chemokar.

TIP:

Stoppenkasten

Victor Loehr
Eksterweg 3
3403 BC
IJsselstein

U vertrekt met een veiliger gevoel van huis wanneer de terraria ieder apart over een
aantal extra stoppenkasten geschakeld staan. In dat geval kan het namelijk nooit
voorkomen dat, wanneer onverhoopt kortsluiting optreedt bij een terrarium, de
doorgeslagen stop in de meterkast ervoor zorgt dat ook de overige terraria (en
broedstoof...) zonder stroom komen te staan. Mijn terraria staan aile apart geschakeld, dus met een eigen stop, via een aantal stoppenkasten die tussen de stoppenkasten in de meterkast en de terraria geplaatst zijn. Er moet nu uiteraard wel voor
gezorgd worden dat het amperage van de extra stoppen lager (bijvoorbeeld slechts
4 ampere) is dan die van de stoppen in de meterkast, willen deze laatste er niet toch
uitspringen bij kortsluiting. De extra stoppenkasten die u hiervoor nodig heeft zijn
overigens vaak zeer voordelig verkrijgbaar bij een relatie bij een woningbouwvereniging of tweedehands uit de krant.
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