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Algemeen
           Pijlgifkikkers zijn kleine, gekleurde kikkers, die alle kleuren van de regenboog kunnen hebben.
           Deze felle kleuren hebben als doel om andere dieren te waarschuwen dat ze giftig (kunnen) zijn.
           Het gif zit verstopt in hun huid en als de dieren gestrest zijn kan dit gif naar buiten komen. De
           naam pijlgifkikker komt van het feit dat de Indianen uit Zuid Amerika het gif van deze kikkers
           gebruikten om hun pijlpunten mee in te smeren.
           Kikkers in het wild eten allerlei kleine insecten, zoals kleine mieren, termieten springstaarten
           en mijten. In sommige van deze dieren zitten giftige stoffen. Deze giftige stoffen worden door de
           kikkers omgezet in eigen gifstoffen. Wanneer de kikkers geen giftige insecten meer eten zullen zij
           hun giftigheid in de loop van de tijd verliezen. Dieren die in gevangenschap geboren zijn hebben
           hierdoor geen gif meer in hun huid.
           De grootte van de dieren kan behoorlijk variëren van anderhalf tot zes centimeter. De meeste soorten
           kunnen redelijke sprongen maken om te kunnen vluchten bij gevaar. Ze kunnen ook erg goed klimmen
           en het terrarium dient daarom ook goed afgesloten te zijn.
           De leeftijd die deze kikkers kunnen bereiken kan variéren van 3 tot wel 12 jaar.

Varianten
           Er bestaan meer dan 150 soorten pijlgifkikkers, die enorm kunne verschillen in kleur, grootte en
           aftekening. Enkele bekende populaire soorten zijn de kikkers van het geslacht Dendrobatus, Oophaga
           en Ranitomeya.

Van Nature
           De meeste pijlgifkikkers leven in Midden en Zuid Amerika, van Nicaragua tot Bolivia, meestal in de
           oerwouden maar sommige soorten leven ook in drogere gebieden. De grootste soorten rijkdom is te
           vinden in de bergregenwouden van de Andes. Hier is het minder warm en kan het s'nachts ook afkoelen.
           Deze dieren hebben andere eisen dan die van het lage regenwoud.
           De verschillende soorten pijlgifkikkers leven niet allemaal op dezelfde manier. De ene soort leeft
           meer op de grond en de andere meer in de bomen bij grote bromelia's. Direct in het water leven
           deze dieren eigenlijk niet.Alle soorten leven eigenlijk altijd in de buurt van schuilplaatsen
           zodat ze zich snel kunnen verstoppen als er gevaar dreigt.
           Op zich hebben ze weinig natuurlijke vijanden en daardoor zijn ze meestal overdag actief en dan
           vooral in de vroege ochtend wanneer het in de natuur nog niet zo warm is. In het terrarium kunnen
           wij ze de hele dag wel zien scharrelen. Pijlgifkikkers houden geen winterslaap.

Huisvesting
           Het type terrarium dat nodig is voor het houden van pijlgifkikkers is afhankelijk van de soort.
           Voor de meest gangbare kikkersoorten heeft u een terrarium noding van 50 x 50 x 50 cm voor 1
           soortje. Deze kunnen we paars of tro gewijs houden.Sommige soorten kunnen we ook met mer houden.
           Pijlgifkikkers hebben schuilplaatsen en afzetplaatsen nodig voor de eieren. Hiervoor kan je denken
           aan klimplanten en stronken. Het terrarium kan ingericht worden met een aantal planten en het
           liefst bladafval, tuf en mossoortjes. Voor een mooi optisch effect kunt u bromelia's en orchideeën
           toevoegen.
           Pijlgifkikkers houden niet van een te natte ondergrond. Ze moeten naar wens een droge plek kunnen
           opzoeken. Zand is niet geschikt omdat dit aan de dieren blijft plakken en het schadelijk voor ze kan
           zijn.
           Hoewel de dieren niet direct in het water leven is water wel noodzakelijk voor een onderkomen van



           pijlgifkikkers. Omdat de dieren een dunne huid hebben die snel  uit kan drogen is een hoge lucht
           vochtigheid van het terrarium belangrijk. Eenmaal per dag s'avonds sproeien is vaak wel
           noodzakelijk. Overdag mag de luchtvoctigheid dalen tot 70% en s'avonds moet dit weer stijgen tot
           100%.. Het is aan te bevelen om zacht osmose of regenwater hiervoor te gebruiken, dit laat geen
           kalk vlekken achter op bladeren en ruiten. Goede ventilatie is ook belangrijk.
           De temperatuur kan afhankelijk van de soort tussen de 20 en 25 graden Celdius variëren. Een te hoge
           temperatuur komt de dieren niet ten goede
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Verzorging en Hanteren
           Voor kikkers is een gezonde huid erg belangrijk, ze ademen hier onder andere door. Met het oppakken
           of aanraken van de dieren kan de huid beschadigen en dit dient tot een minmum beperkt te worden. Als
           ze al aangeraakt moeten worden dan kan dit het beste met natte handen gebeuren. Bijna alle dieren
           die in Nederland verkrijgbaar zijn zijn afkomstig van nakweek en dus niet giftig. Contact met
           wildvangdieren kan men het beste helemaal vermijden omdat deze dieren enorm giftig kunnen zijn.
           Het schoonhouden van het terrarium is ook erg belangrijk bij de verzorging van pijlgifkikkers.
           Meerdere malen per jaar moet alles goed schoongemaakt worden. Haal ook de planten eruit en spoel
           de bladeren af. Gebruik geen schoonmaak of desinfectiemiddelen.
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Voeding
           Volwassen pijlgifkikkers zijn carnivoor. Ze eten insecten en andere ongewervelde dieren die veel
           eiwitten bevatten. Volwassen kikkers moeten meerdere keren per week gevoerd worden met
           fruitvliegjes, krulvliegen, springstaartjes e.d. zo groot als ze kunnen handelen. Ze eten
           eigenlijk de hele dag door en moeten dus ook de hele dag hieover kunnen beschikken. u kunt deze
           inde vakhandel kopen of u kunt ze ook zlelf kweken.
           Het natuurlijk voedsel van kikkers is rijker en gevarieerder aan voedingsstoffen dan gekweekte
           voedseldieren. Hierdoor kunne tekorten ontstaan bijvoorbeeld aan vitamine D 3. Dit komt uit direct
           zonlicht wat echter niet door glas heen dringt. We moeten dit dus handmatig toevoegen door bijvoor
           beeld de insecten hier mee te bepoederen.
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Voortplanting
           Pijlgifkikkers zijn na 1 tot 2 jaar geslachtsrijp. De mannen verdedigen een territorium en lokken
           de vrouwtjes door middel van het zoemen of fluiten, net welke soort het om gaat.Legsels kunne
           varieren van een paarr tot ca 25 eieren per legsel. De eieren worden op een beschutte plaats
           afgezet en bewaakt door 1 van de ouders. Alle pijlgifkikkers kenne wel een bepaalde vorm van
           broedzorg. Pijlgifkikkers maken net als andere kikkers een metamorfose door van kikkervisje naar
           een volwassen kikker.
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Ziekte aan Aandoeningen
           Pijlgifkikkers zijn erg gevoelig voor uitdroging. verder komen schilmmelinfecties, bacteriéle en
           parasitaire darminfecties voor maar dit is vaak te herleiden aan de omstandigheden waar de dieren
           onder worden gehouden.Wat even apart genoemd moet worden is de schimmel batrachochytrium
           dendrobatidis die wereldwijd op grote schaal kikkers doodt doordat het de huid aantast.
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Benodigde Ervaring
           Om deze dieren goed te kunnen houden is zeker wat ervaring gewenst. Probeer eerst een sterkere
           soort zoals de Epipedobates anthonyi voordat u aan de wat moeilijker, duurdere soorten begint.
           Verdiep u vantevoren goed in de omtandigheden wat de dieren verlangen. Enigie ervaring en inzicht
           is zeker gewenst voor het succesvol verzorgen van deze dieren.
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Aanschaf en Kosten
           Pijlgifkikkers zijn te koop vanaf een 20-tal tot enkele honderden euro's. Een potje fruitvliegen
           kost enkele euro's. De aanschaf van een teraarium met inrichting kan oplopen tot enkele honderden
           euro's. Koop uw dieren alleen bij de vakhandel of gerenommeerde kwekers. Gifkikkers vallen
           internationaal onder de CITES appendix II. Dit betekend dat u bij aankoop de juiste papieren mee
           moet krijgen.
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