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Bij de voorplaat: 
De dikstaartschorsgekko ( Underwoodisaurus milii) 

Taxonomische status: Familie Gekkonidae (gekko's) , geslacht Underwoodi
saurus. 
Synoniemen: Gymnodactylus mi/ii, Phyllurus milii. 
Verspreiding: Geheel zuidelijk Australie. 
Beschrijving: Lengte 15-20 em. Jongen zeer donker (tot zwart) van kleur. 
Oorspronkelijke staart zwartachtig met tot zes witte banden, later opnieuw 
aangegroeide staart echter uniform bruin en glad. 
Biotoop: Bewoner van vooral droge gebieden, zoals half-woestijnen, duinstre
ken, steppen. Komt echter ook wei in vochtiger bosgebieden voor. Leeft op de 
grond en verbergt zich overdag onder stenen en andere voorwerpen, onder 
loszittend schors aan basis van boomstammen en in gaten in de grond. Een 
nachtdier dat klimmen vermijdt. 
Voedsel: Allerlei insekten (tot grote sprinkhanen) en andere kleine dieren. Niet 
kieskeurig. Eet ook kleinere hagedissen. Vetopslag in staart, die vooral aan de 
basis bij goed doorvoede exemplaren dik is. 
Gedrag: De Engelse naam voor deze hagedis is 'barking gecko' (blaffende 
gekko). Het dier maakt de indruk nogal agressief te zijn en bij gevaar valt het 
direct aan, waarbij een merkwaardig geluid gemaakt wordt, dat met wat fanta
sie op het blaffen van een hond lijkt (of op het hoesten van een mens) . Om te 
imponeren gaat het hoog op de poten staan en maakt soms dreigsprongetjes 
naar de belager. Dat is echter bluf. 
Voortplanting: Onder een steen o.i.d. worden twee witachtige eitjes gelegd. 
Soms leggen meer wijfjes hun legsels in hetzelfde 'nest'. Na 7-10 weken komen 
de eitjes uit, de jongen zijn dan 2,5-3 em lang en blijven bij de volgroeide dieren 
tot ze geslachtsrijp zijn. Daardoor komt het dat af en toe 'familiegroepen' 
aangetroffen worden, bestaande uit enkele volwassen en een aantal juveniele 
dieren. 
Terrarium: Flinke afmetingen noodzakelijk. Zandbodem met wat (platte) ste
nen. Droge takken ter decoratie. Overdag temperatuur 25-30"C (Iucht), 30"C en 
meer (bodem). 's Nachts: 20-25"C (Iucht). Tegen de avond Iicht sproeien. Om 
dieren 's nachts enig Iicht te geven (en te kunnen zien) is bet aanbrengen van een 
klein lampje raadzaam. Niet bij kleinere hagedissen houden, gezien de voedsel
keus. 

Anton Zwinenberg 
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De zwarte leguaan ( Ctenosaura 
pectinata ), verzorging en voortplanting 

TAXONOMIE 
De naamgeving van de grote planten
etende hagedissen uit Midden-Ameri
ka, die in bet Nederlands zwarte 
leguanen beten, is een goeddeels 
braakliggend terrein. De meest recen
te taxonomische beschrijving van bet 
geslacht Ctenosaura is die van BAILEY 

( 1928). Hij beschrijft dertien soorten, 
waaronder ook de vormen met een 
betrekkelijk klein Iicbaam en een 
korte, zwaar gestekelde staart, die 
door sommige auteurs tot bet geslacht 
Enya/iosaurus gerekend worden 
(ETHERIDGE, 1982). 
De argumenten om dertien soorten te 
erkennen zijn in een aantal gevallen 
zeer subtiel en gebaseerd op de be
schubbing van de staart en bet a! dan 
niet doorlopen van de rugkam over bet 
heiligbeen. Na bestudering van een 
groot aantal exemplaren in de natuur 
besloot SMITH ( 1949) dan ook om een 
aantal soorten te schrappen omdat de 
verschillen te klein waren. Het is waar
scbijnlijk beter om een aantal soorten 
als ondersoorten te beschouwen. 
Op dit moment worden de volgende 
soorten erkend: Ctenosaura acanthu
ra, C. clarki, C. defensor, C. hemi-

lopha, C. palearis, C. pectinata, C. 
quinquecarinata en C. simi/is. 
De Iaatstgenoemde soort is bet be
kendst en heeft bet grootste versprei
dingsgebied (MUDDE, 1984). Van C. 
hemilopha zijn vijf, van C. simi/is zijn 
twee ondersoorten bescbreven. Dit ar
tikel gaat over de ervaringen in bet 
terrarium met een paartje zwarte Ie
guanen dat gedetermineerd kon wor
den a1s Ctenosaura pectinata. 
Eind 1985 kocht ik twee zwarte legua
nen bij de dierenhandel. Het waren 
puntgave dieren met een totale lengte 
van ca. 50 em. De kop-romp-lengte is 
ongeveer 20 em. De dieren zijn bruin 
gekleurd met gele dwarsbanden en tal
rijke gele en oranje v1ekjes op Iichaam 
en poten. Het mannetje beeft een wat 
bogere rugkam dan bet vrouwtje en is 
ook wat feller getekend. 
Tevens zijn bij bet mannetje de femo
raalporien vee! sterker ontwikkeld. 
Van begin af aan was er geen twijfel 
over bet geslacht van de dieren. De 
determinatie aan de hand van bet werk 
van BAILEY ( 1928) leverde meer pro
blemen op. Voor de determinatie be
Iangrijke kenmerken zijn bet bezit van 
een verboogde rugkam, die ingezakt 
c.q. onderbroken is op bet heiligbeen. 
Ook zijn de eerste zeven ringen, met 
zwaar gedoornde schubben op de 
staart, van elkaar gescheiden door tel
kens drie rijen gewone scbubben. Ver
der hebben de dieren geen echte keel
warn. Aan de hand van BAILEY (1928) 
kon niet bepaald worden of de juiste 
naam C. brachy/opha of C. pectinata 
was. Aangezien SMITH ( 1949) de soort 
brachylopha ophief, was de juiste 
naam Ctenosaura pectinata. Degroot
te die de dieren kunnen bereiken is 
onder meer afhanke1ijk van hun ver-
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spreidingsgebied. De totale lengte van 
de volwassen dieren varieert van 52 tot 
73 em. Mijn dieren die, zoals later 
bleek, volwassen zijn behoren dus tot 
een kleine variant. Dit wordt ook nog 
ondersteund door het feit dat ze sinds 
de aanschaf vrijwel niet in lengte zijn 
toegenomen. De kleur is olijfbruin met 
gele dwarsbanden die tot in de stekels 
doorlopen. De paten zijn bruin met een 
tekening van gele vlekken. De staart is 
geringd met brede bruine en gele ban
den. 
De dieren komen voor aan de westkust 
van Mexico in de provincie Sinaloa 
(vanaf Cuilacan) tot aan de landengte 
van Tehuantepec. Ze Ieven tot 1000 m 
hoven zeeniveau. Zwarte leguanen 
zouden zich graag in holle bomen ver
schuilen. Het zijn in principe vegetari
sche hagedissen (WIJFFELS, 1958). C. 
pectinata zou dol zijn op zoete aardap
pelen van het geslacht Ipomoea 
(THROCKMORTON, 1973). 

HUISVESTING EN LEEFWIJZE 
De twee dieren zijn onmiddellijk na 
aankomst in een zeer ruim (3x2x2 m : 
lxbxh) vertrek met takken, zitplanken 
en een vijver geplaatst. Een aantal 
groene Jeguanen (Iguana iguana) van 
uiteenlopende grootte en een tweetal 
doosschildpadden (Terrapane caroli
na) zijn de medebewoners in het ver-

blijf. Tussen de twee soorten leguanen 
komt geen agressie voor en ze slaan 
geen acht op elkaar (met een uitzonde
ring, zie later). Het meest opvallende 
gedragskenmerk vloeit voort uit de 
eerder gemelde gewoonte om zich in 
holle bomen te verschuilen. In het ver
blijf, een uitpandige bijkeuken die de 
beesten geheel ter beschikking staat, 
zijn de elektrische aansluitingen in een 
kast ondergebracht. Daar zit een deur 
voor die niet geheel perfect sluit. Van
af het begin ondernamen de dieren 
's avonds eindeloze speurtochten die 
telkens weer eindigen in de schakel
kast. Omdat dit niet wenselijk was, is 
op de deur van die kast (nadat deze 
goed passend was gemaakt) een nest
kast gemaakt met een grate gleuf. 
Zander uitzondering brengen de die
ren daar nu de nacht door en kruipen 
er tegen het vallen van de avond zelf 
in. 
Omdat het verblijf uitpandig is, met 
vrij vee! ramen die direct (maar UV
vrij) zonlicht doorlaten, zijn de om
standigheden wat betreft Iicht en 
warmte enigszins afhankelijk van het 
weer buiten. Er zijn wei persglasspots 
en een radiator van de centrale ver
warming die voor een minimum tem
peratuur van 20°C zorgen, maar dit is 
in beginsel onvoldoende om de dieren 
's morgens zelfstandig uit hun nacht
verblijf te Iaten komen. Aileen op zeer 
warme, zonnige dagen komen ze er uit 
zichzelf uit. Op aile andere dagen wor
den ze uit het slaaphok gehaald en 
onder een spot geplaatst (het kan daar 
wei 45°C worden). Ze verzetten zich 
tegen het transport door zich in de 
slaapkist schrap te zetten en zich vast 
te klampen aan alles wat ze kunnen 
beetpakken. Agressief of schuw zijn ze 
nooit. Zwarte leguanen zijn geen lief
hebbers van sproeiwater en drinken 
heel weining. De dieren zijn net zulke 
vegetariers als Iguana iguana en eten 
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o.a. groente, fruit en bloemen. Het 
vrouwtje is gek op hibiscusbloemen. 
Het is wei opmerkelijk dat beide die
ren verzot zijn op eendagskuikens, ter
wijl dat bij groene leguanen indivi
dueel is en in principe beperkt tot de 
volwassen vrouwen. 
De manier van eten verschilt met die 
van groene leguanen: razendsnelle flit
sende hapbewegingen, nooit grote hoe
veelheden tegelijk, maar wei meer 
keren per dag. Zwarte leguanen be
schikken over betere tanden dan groe
ne leguanen. Ze kauwen hun voedsel 
echt fijn. Er wordt veel tijd besteed aan 
zonnebaden ( op iedere willekeurige 
ondergrond en in iedere houding). 
Eten wordt de bele dag door gedaan, 
de dieren hebben geen voorkeur voor 
een bepaald moment van de dag. 
Grappig is de overeenkomst in gedrag 
ten opzichte van de grote groene 
leguanen met de kleinere exemplaren 
van deze soort. Op tijd wegkruipen of 
op de rug van de grote dieren gaan 
zit ten. 

YOORTPLANTING 
Een paar maanden na de aanschaf 
(maart 1986) werden gedurende een 
aantal dagen paringen waargenomen. 
De paring zelf verliep op een stan
daard manier. Na wat over en weer 
geknik met de kop en een karakteris
tiek sperren met de bek beet het man
netje zich vast in de rugkam van het 
wijfje. 
De geslach.tsopeningen werden tegen 
elkaar gedrukt en deze situatie werd 
ongeveer een kwartier volgehouden. 
Na afloop van de paring was er geen 
bij zondere activiteit. Na een aantal 
weken werd het wijfje zeer onrustig en 
ook steeds dikker. Een bak vochtig 
zand, geplaatst in een hoek van het 
verblijf (niet de warmste plek) had 
geen aantrekkingskracht. 
Precies twee maanden na de laatst 
waargenomen paring werd een ei ge
legd. Een paar dagen later nog een 
aantal, in totaal tien. Alles werd 
gewoon in de vensterbank gedepo
neerd, sommige eieren vielen daarvan-
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af en kwamen in de knel. Twee eieren 
gingen zo kapot. In vier eieren was een 
rode kiemschijf zichtbaar. De eieren 
waren 26 tot 30 mm lang en ca. 20 mm 
breed. 
De acht eieren werden ge"incubeerd in 
een polystyreen doos met daarin een 
bak water met verwarming en een 
thermostaat. In het water dreef een 
polystyreen plaat met putjes waar de 
eieren in werden gelegd. 
De temperatuur van het water was ca. 
32°C, die van de Iucht ca. 30°C. Na 
ongeveer twee weken waren a lie eieren 
beschimmeld en ingedeukt, ze werden 
dan ook weggegooid. De kiemen Jeken 
zich niet verder ontwikkeld te hebben 
sinds de leg. De inhoud van de eieren 
was taai en massief. Kortom de stan
daard problematiek in de Jeguanen
houderij . Het vrouwtje was na de leg 
gedurende een aantal dagen zeer 
agressief, vooral tegen even grote die
ren. De legplaats op de vensterbank 
werd met flinke beten verdedigd, de 
gestekelde staart werd nooit als wapen 
gebruikt. 
Een jaar later herhaalde het ritueel 
zich. Intussen was er een Philips TL 09 
geplaatst. Een lamp van 40 W was 
voor de dieren tot minimaal 40 em te 
benaderen. De lamp brandde ongeveer 

7 uur per dag en oefende geen bijzon
dere aantrekkingskracht uit op enig 
dier in het verblijf. Opnieuw in maart 
een aantal paringen (vrij veel) en twee 
maanden later weer eieren. 
Nu was er een bak zand geplaatst 
onder een spot en werd er vlak voor het 
Jeggen een kartonnen doos omheen 
gezet met een gat in een van de zijwan
den dat klein genoeg was om in ieder 
geval de grote groene leguanen buiten 
te houden. De eieren werden deze keer 
keurig in het zand gelegd. De ongeco
ordineerde graafbewegingen brachten 
ze wei enigszins in de verdrukking. In 
tegenstelling tot het jaar ervoor wer
den de eieren deze keer snel (in ca. 2 
uur) gelegd. Het afzetten van de eie
ren vond plaats in de avond toen het 
Iicht al uitgeschakeld was. Het waren 
28 eieren met een totaal gewicht van 
114 gram. Het vrouwtje woog voor het 
Jeggen van de eieren ca. 400 gram. Het 
agressieve gedrag van het vrouwtje 
was weer hetzelfde a is vorig jaar. Aan
gezien er minder groene Jeguanen wa
ren met haar formaat dan het jaar 
ervoor, moest voornamelijk het man
netje het ontgelden. Het agressieve 
gedrag duurde nu veellanger, wei een 
paar maanden. De eieren zijn als volgt 
ge"incubeerd: in de eerder genoemde 
polystyreendoos, op een Jaag vochtige 
grond (half om half scherp zand en 
turf). In de grond is een bak water 
ingegraven met daarin een verwar
ming en thermostaat. De grondtempe
ra tuur bedroeg 28-30°C. Na een week 
zagen slechts twee eieren er goed uit 
(wit en stevig). De andere eieren wa
ren allemaal sterk vergeeld, een paar 
waren er ingevallen en sommige be
schimmeld. Alleen de twee goed uit
ziende eieren heb ik Iaten liggen. De 
slechte eieren bleken voor het overgro
te deel bevrucht te zijn. Ze bevatten 
een embryo van enkele millimeters. De 
inhoud van de dooierzak was vorme-
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loos slijmerig of massief rubberach
tig. 
N a een week bleek een van de overge
bleven eieren ingevallen te zijn en was 
Iicht beschimmeld. Na opening bleek 
een nauwelijks zichtbaar kiempje aan
wezig te zijn, temidden van een vrijwel 
massieve gele klomp. Van enige ont
wikkeling was dus nauwelijks sprake. 
Het laatste ei was na ongeveer twee 
weken ook verkleurd en ingevallen, 
maar niet beschimmeld. N a enige aar
zelen werd besloten dit ei te openen. 
Helaas bleek dit een levend embryo te 
bevatten. Het ei bevatte een grote, 
intacte dooierzak, die circa 80% van de 
inhoud uitmaakte. Het embryo vulde 
de resterende 20%. Na ongeveer zes 
weken was bet embryo naar schatting 
voor een derde ontwikkeld. De hersen
blaasjes lagen nog bloot, bet hart leek 
nog enkelvoudig, de ogen en oogleden 
waren evenals de !edema ten al ontwik
keld. Bij de staartwortelleken uitwen
dige geslachtsorganen te zitten. De 
kop-romp-lengte was 22 mm, de totale 
lengte 45 mm. Dit alles zou erop kun
nen wijzen dat bij 30°C een incubatie
periode van drie maanden bestaat, 
echter, de conditie van bet ei was zoda
nig dat deze conclusie wei eens voorba
rig zou kunnen zijn. Het schouwen 
hood geen extra informatie over de 

voortgang in ontwikkeling, de kiem
schijf was steeds moeilijker te onder
scheiden en de opvallend donkere ogen 
groeiden nauwelijks meer. 

SLOTOPMERKING 
Ctenosaura pectinata is een Jeguaan 
die vergelijkbaar is met Iguana igua
na. Dit geldt ook voor de problemen 
met de voortplanting. Een voordeel 
van deze soort is zijn aanzienlijk gerin
gere omvang. De dieren zijn absoluut 
niet agressief of schuw. De eerste 
resultaten met een voorzichtige toe
passing van een of andere vorm van 
UV-licht zijn nog niet overweldigend. 
Mogelijk was de dosering te laag 
omdat de afstand te groot was. Op dit 
moment is een True-Lite lamp ge'in
stalleerd, die een ander spectrum heeft 
dan de 09 TL. 

KEEPING CTENOSAURA PECTINATA 
Ctenosaura pectinata, the vegetarian iguanid 
lizard from the Mexican west coast region, 
behaves in captivity comparable with Iguana 
iguana. The same problems are encountered 
with respect to suecesful reproduction. Careful 
application of some Ultra-Violet radiation did 
not result in some positive achievement up till 
now. 
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Een kweekproject met de Griekse 
landschildpad (Testudo hermanni 
robertmertensi) in Zuid-Frankrijk 

c. Munnig Schmidt IN LEIDING gebeurt niet voor de handel, maar uit
sluitend om deze dieren weer uit te 
zetten in de natuur, en wei in de bio
toop waar deze landschildpad zich ook 
weer kan voortplanten. Deze gebieden 
worden regelmati& gecontroleerd, 
maar strikt geheim gehouden, ook 
voor in reptielen geinteresseerden met 
min of meer serieuze bedoelingen. Het 
project wordt financieel gesteund door 
onder meer de Franse vereniging ter 
bescherming van vogels en de natuur 
in Zuid-Frankrijk, de universiteit van 
Kent, sinds kort ook door bet W ereld 
Natuur Fonds en verder door dona ties 
(via een lidmaatschap) van particulie
ren. Van deze gelden werd dit jaar 
grond gekocht voor de oprichting van 
een schildpaddenpark. Op dit stuk 
grond zal ook in de natuur met de 
schildpadden gekweekt worden. bet 
zal op beperkte schaal voor educatieve 
doeleinden toegankelijk zijn voor bet 
publiek. De dieren kunnen in de vrije 
natuur worden bekeken. Verder zullen 
er artikelen in de dagbladen verschij
nen, met bet doel de particuliere bezit
ters van deze schildpadden te stimule
ren deze af te staan aan bet SOPTOM 
voor uitzetting in de vrije natuur. Er 
zijn nu al veel reacties op gekomen. 
Tot nu toe werden slechts deze afge
stane dieren voor de kweek gebruikt en 
werd nog nimmer een in de vrije 
natuur gevonden exemplaar gebruikt. 
Het is zelfs zo dat ook deze dieren 
vaak, na een jaar dienst te hebben 
gedaan voor de gecontroleerde kweek, 
weer ui~gezet konden worden. Tot nu 
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Gedurende drie jaar werd door een 
groep ecologen van de universiteit van 
Kent een uitgebreide studie gemaakt 
van bet nog voorkomen van de Griekse 
landschildpad in bet Massif des Mau
res in Zuid-Frankrijk. Men kwam tot 
de ontdekking dat deze soort daar, 
indien er niet snel gehandeld wordt, 
binnen een tiental jaren totaal uitge
storven zal zijn. Exemplaren van jon
ger dan 15 jaar werden niet gevonden. 
Als oorzaak komen in aanmerking: 
branden, bebouwing, landbouw, ver
zamelwoede, handel, predatie van de 
legsels door vossen en dassen. In bet 
gebied van bet Massif des Maures 
heeft deze landschildpad echter nog 
een overlevingskans indien er tijdig 
maa tregelen worden getroffen. Om 
deze reden werd in 1985 bet Station 
d'Observation et Protection des Tor
tues des Maures (SOPTOM) opge
richt. 

START VAN HET PROJECT 
Bernard Devaux is de man die serieus 
aan de gang gegaan is. Wanneer je bij 
Le Luc van de grote weg richting Tou
lon gaat, zie je even buiten bet plaatsje 
Le Luc een klein weggetje dat in de 
richting van Les Moyons gaat. Hele
maal in de rimboe, waar elke bebou
wing ophoudt, woont de beer Devaux 
in zijn eentje in een oude vervallen 
boerderij. Aileen in de zomer komen er 
studenten uit Engeland en Duitsland 
hem helpen bij dit unieke project. Dit 
kweken van de Tortue d'Hermann 
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toe blijken er voldoende exemplaren 
aan het SOPTOM afgestaan te wor
den om de kweek op gang te houden. 

RESULT A TEN 
Momenteel worden 40 tot 50 exempla
ren per jaar gekweekt, die tot nu toe 
aile in Ieven bleven. De kweekplaatsen 
zijn voorzien van een afzetting tegen 
roofdieren. Een volwassen schildpad 
legt er vrij kart achter elkaar twee leg
sels van ongeveer zes eieren per nest. 
Totaal dus ongeveer twaalf eieren. 
Deze kwamen tot nu toe oak praktisch 
allemaal uit. Dejonge dieren worden 
vijf jaar verzorgd, ook weer op een stuk 
grand, afgezet met fijn gaas, nu ook 
aan de bovenkant tegen roofvogels. Na 
vijf jaar zullen deze schildpadden in 
het late najaar ongeveer een maand 
voor de winterslaap worden uitgezet. 
De dieren worden voordat ze uitgezet 
worden voorzien van een merkteken 
om te kunnen controleren of ze ver weg 
gaan van de plaats waar ze werden 
uitgezet. Oak de broedplaatsen in de 
vrije natuur zelf worden beschermd. 
Dit gebeurt door de nesten af te zetten 
met gaas. Deze plaatsen worden regeJ- . 

matig door enkele !eden van deze 
groep gecontroleerd, tot het uitkomen 
van de eieren. Deze jonge dieren blij
ven echter ter plaatse en hebben een 
goede kans om te overleven. 

UITZETTEN GEKWEEKTE 
DIEREN 
De auteur, vroeger een verwoed verza
melaar, kweekt in Zuid-Frankrijk en 
koopt vaak in Nederland gekweekte 
smaragdhagedissen (Lacerta viridis) 
en parelhagedissen (Lacerta lepida) 
om in Zuid-Frankrijk uit te zetten, 
vaak op plaatsen waar na bosbranden 
de natuur weer zover hersteld is, dater 
een overlevingskans is. Maar dat is 
tach faunavervalsing, zult u wellicht 
denken, en daar moeten we immers 
voorzichtig mee zijn. Wat mij betreft 
echter, mag daar waar een biotoop bij
voorbeeld na een brand weer geschikt 
is voor de daar thuishorende dieren, de 
natuur misschien best wei een handje 
geholpen worden. Oat kan gebeuren 
door het uitzetten van gekweekte die
ren die oorspronkelijk in deze biotoop 
thuishoren. Wat in Zuid-Frankrijk 
gebeurt zou eigenlijk oak in Neder-
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land mogelijk moeten zijn. Waarom 
niet ook kweken met reptielen en amfi
bieen voor herpopulatie in de vrije 
natuur? Het zou volgens mij een goede 
zaak zijn wanneer vele bier in Neder
land uitstervende reptielen en amfi
bieen zoals de ringslang (Natrix na
trix), de gladde slang (Coronel/ a aus
triaca), de in Nederland voorkomende 
hagedissen, de kamsalamander ( Tri
turus cristatus) de vroedmeesterpad 
(Aiytes obstetricans) en de geelbuik
pad (Bombina variegata) gekweekt 
mochten worden om op geschikte 
plaatsen weer uit te zetten. 

SLOTOPMERKING 
Ik wil dit artikel besluiten met een ver
zoek. Heeft u nog T. h. robertmertensi 

in uw bezit en vindt u dat deze dieren 
hun Ieven mogen vervolgen in bet zon
nige zuiden van Frankrijk, neem dan 
contact op met de schrijver van dit 
artikel. Ik kom regelmatig in Neder
land en kan er zorg voor dragen dat dit 
dier op de juiste plaats in de natuur 
teruggezet zal worden. 

A BREEDING PROJECT WITH TESTUDO 
HERMANN/ ROBERTMERTENSI 
In order to prevent extermination of the tortoise 
in the South of France a breeding project called 
SOPTOM was started. In a protected environ
ment, 40 to 50 young are bred every year. 
After five years the young are released in a sui
table habitat. Also in the natural environment 
tortoise nests are protected against enemies. The 
author is in favor of breeding other reptiles to 
restore populations decimated by environmental 
calamities, in suitable habitats. 

Enige gegevens over Gunthers daggekko 
(Phelsuma guentheri) 

INLEIDING 
In augustus 1984 mocht ik van de Jer
sey-Zoo twee vrouwelijke exemplaren 
van Giinthers daggekko (Phelsuma 
guentheri) ontvangen. Later, juni 
1985, heb ik nog een vrouwtje ontvan
gen. Deze dieren werden volgens een 
'breeding loan agreement' aan mij uit
geleend om in de toekomst een kweek
programma op te zetten. Binnen niet is. 
al te lange tijd krijg ik een mannetje, 
waardoor de daad ook werkelijk bij bet 

uitleenbasis te mogen verzorgen. 
Giinthers daggekko is een bedreigde 
diersoort, genoemd op lijst II van de 
Conventie van Washington. Er is over 
deze gekko niet erg veel bekend. Ik wil 
in dit korte artikel bet een en ander 
over deze in sommige opzichten fasci
nerende, daggekko vertellen. Ik hoop 
dat bet voor velen onder u interessant 

BESCHRIJVING 
woord kan worden gevoegd .. 
De 'breeding loan agreement' is een 
overeenkomst voor bet uitlenen van 
dieren tussen dierentuinen onderling. 
In bijzondere gevallen is bet mogelijk 
als terrariumhouder enkele dieren op 

P. guentheri is op dit moment de 
grootst bekende levende vertegen
woordiger van bet genus Phelsuma. Er 
heeft nog een grotere soort geleefd: P. 
gigas. Deze kon een lengte bereiken 
van 54 em. De laatste vijf exemplaren 
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zijn in 1841 gevangen op bet lie aux 
Fregattes, een eilandje op ongeveer 
een halve kilometer van bet eiland 
Rodriguez (VINSON & VINSON, 1969). 
Volwassen mannetjes van P. guentheri 
bereiken een maximale kop-romp
lengte van 133 mm, vrouwtjes 120 
mm. VINSON & VINSON ( 1969) ver
melden dat de mannetjes een wat gro
ter en zwaarder postuur hebben dan de 
vrouwtjes. Mijn ervaring is dat aileen 
de femoraalporien bij de mannetjes 
een duidelijk onderscheid tussen de 
seksen te zien geven. 
De doorgaans groene kleur van phelsu
ma's ontbreekt bij deze soort. Giin
thers daggekko is somber bruin met 
een patroon van donkere vlekken. Dat 
laatste komt vooral duidelijk uit als de 
dieren onder gunstige lichtomstandig
heden worden gehouden. Het is dus 
bepaald geen gekko die opvalt door 
zijn kleur. 

VOORKOMEN EN BIOTOOP 
Giinthers daggekko wordt aileen maar 
gevonden op Round Island, een 1 ,5 
km2 groot eiland op 20 km noord
noordoost van Mauritius. Het eiland 
bestaat uit lagen basaltstenen die uit
gesleten zijn door verwering. Delaat
ste tijd wordt bet eilandje geplaagd 
door erosie ten gevolge van de verwoes
ting van de flora door konijnen en 
geiten. Deze dieren zijn in bet midden 
van de vorige eeuw op dit eiland gein
troduceerd. De meest opvallende plan
tesoort is de lantaarnpalm (Lantania 
loddigesii) die verspreid voorkomt en 
tot 6 meter hoog wordt. Andere bomen 
zijn de schroefpalm of Vacoa (Panda
nus vandermeerschi), de flessenpalm 
(Mascarena revaughanii) en de or
kaanpalm (Dictyosperma album). 
Een aantal inheemse bomen is uitge
storven en vooral de laatste twee soar
ten palmen zijn bedreigd. Een situatie 
die verder wordt verergerd door de 

cyclonen die in dit gedeelte van de 
wereld voorkomen. De vegetatie is 
dichter aan de noordwestelijke belling 
van bet eiland. Deze kant is beter 
beschermd tegen de met zout beladen 
winden uit zee. 

STATUS IN DENA TUUR 
In 197 5 werd de popula tie van P. guen
theri op Round Island geschat op 
1500-1800 dieren (VINSON, 1975). Na 
die schatting bracht de cycloon Ger
vaise in datzelfde jaar veel schade aan 
veel lantaarnpalmen. Nog later dat 
jaar werd de studie voortgezet door de 
universiteit van Edinburgh. De popu
latie werd toen geschat op 200 a 300 
individuen (BULLOCK & NORTH, 

1975). Behalve deze dramatische ver
mindering, die moet worden toege
schreven aan de cycloon, is de sterke 
achteruitgang in de loop der jaren 
vooral te wijten aan de grote hoeveel
heden konijnen en geiten die aile plan
ten en andere voor hen eetbare pro
dukten opeten. Hierdoor is er weer 
minder voedsel voor insekten en daar
van zijn onder andere de daggekko's 
weer de dupe. In 1968 schatten VINSON 
& VINSON ( 1969) bet aantal van deze 
gekko's op 150-300. 

OBSERV A TIE IN HET WILD 
Vinson en Vinson bezochten Round 
Island tussen 1948 en 1968 dertien 
keer. Daarbij namen zij P. guentheri 
70-maal waar op lantaarnpalmen, 
tweemaal op flessepalmen en eenmaal 
op een schroefpalm. Alle waarnemin
gen vonden overdag plaats. Giinthers 
daggekko werd zowel 's zomers als 's 
winters op deze speciale palm gevon
den. 
In zijn natuurlijke omgeving is P. 
guentheri een tamelijk tam dier, dat 
zich niet erg stoort aan de aanwezig
heid van mensen. Opvallend is dat 
deze dieren 's a vonds naar de grond 
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gaan en daar kennelijk overnachten. 
Vastgepakt worden vinden ook deze 
gekko's niet prettig. Ze verweren zich 
door bijten. 

HUISVESTING 
Vanwege hun onderlinge onverdraag
zaamheid is bet noodzakelijk de dieren 
gescheiden te houden. In feite kan men 
de dieren aileen combineren tijdens de 
paring. Men moet dan wachten tot de 
paring voorbij is en de dieren onmid
dellijk weer scheiden. Tach zullen er 
ook bier wei de nodige individuele ver
schillen zijn wat betreft de onderlinge 
verdraagzaamheid. 
Mijn dieren zijn gehuisvest in een drie
tal terraria met de afmetingen 
50x55x70 em (lxbxh). De verlichting 
bestaat uit een aantal TL's in de kleu
ren 32 en 33. De verlichting brandt van 
's morgens 10 uur tot 's avonds 10 uur. 
De verwarming geschiedt met behulp 
van een spotje. In de omgeving daar
van is bet ongeveer 30· C, in de rest van 
bet terrarium ongeveer 25" C. Aan de 

hoven- en onder kant van bet terrarium 
bevinden zich ventilatieopeningen die 
met gaas zijn afgedekt. 
De bodem van bet terrarium is bedekt 
met grof grind. De achterwand en de 
zijwanden zijn afgewerkt met Iichte 
kurkplaten. De beplanting bestaat uit 
sansevieria's met een enkele dracaena. 
Enkele dikke takken completeren de 
inrichting. Niet bepaald een showbak, 
maar bet kweken staat centraal. Ver
der kan deze inrichting goed schoon 
worden gehouden en da t vermindert 
bet infectiegevaar. 

YO EDSEL 
In gevangenschap geven deze gekko's 
niet veel problemen wat betreft bet 
voedsel. Huiskrekels en meelwormen 
worden graag gegeten. Elk individu 
heeft zo zijn eigen voorkeuren. Ik voer 
ook wasmotten en vooral sprinkhanen. 
Ik vind sprinkhanen uitstekend voedsel 
vanwege bet vele 'vlees' dat ze bevat
ten. Dit in tegenstelling tot bijvoor
beeld wasmotten. 
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Zoals bekend zijn phelsuma's liefheb
bers van zoetigheden. Tweemaal per 
week geef ik een papje van geprakte 
banaan of andere zoetigheden. Mijn 
ervaring is dat Giinthers daggekko's 
aile zoetigheden, van perziken tot 
roosvicee, Ius ten. Het papje ·mag ai
leen niet te vast zijn. 
Het wordt in een cola-dopje gegoten en 
in bet terrarium gezet. Eenmaal in de 
veertien dagen worden aan dit papje 
vitaminen toegevoegd: twee druppels 
AD en vijf druppels van een vitamine 
B-complex. Verder worden er eenmaal 
per week aan een liter drinkwater vier 
druppels AD, tien druppels B-complex 
en een theelepel kalk toegevoegd. Dit 
wordt in de verschillende terraria ge
sproeid. 

KWEKEN 
Aangezien ik slechts vrouwtjes bezit 
zal de kweek nog even op zich Iaten 
wachten. Ik hoop te zijner tijd, als een 
mannetje de drie vrouwtjes gezelschap 
is komen houden, iets te kunnen schrij
ven over gedrag, paring en de opkweek 
van jongen. 
Op dit moment worden in Duitsland, 
Engeland en Amerika al goede resul-. 
taten bereikt en bet ziet ernaar uit dat 
deze soort in gevangenschap voor uit
sterven behoed is. In dit opzicht is bet 
belangrijk te weten of bij deze soort de 
sekse van de jongen ook wordt bepaald 
door de temperatuur waarbij de eitjes 
worden uitgebroed. Als dat zo is kan 
men de verhouding tussen bet aantal 
mannetjes en vrouwtjes zelf bepalen. 

CONCLUSIE 
Ik ben van mening da t bet opzetten 
van kweekprogramma's voor met uit
sterven bedreigde diersoorten altijd 
moet worden aangemoedigd. Aileen 
op die manier kunnen wij als terrari
umhouders ook een bijdrage leveren 
aan het in stand houden van dergelijke 

diersoorten. Dit laatste aspect is nogal 
omstreden. Sommige mensen vinden 
dat bet weinig zin heeft om een dier
soort in kleine bakjes nog in ere te hou
den als de biotoop, al dan niet door 
menselijk ingrijpen, is vernietigd. Ik 
kan me deze mening voorstellen en res
pecteer hem dan oak. Maar, wat is er 
nu eigenlijk op tegen om dergelijke 
dieren te gaan houden? 
Volgens mij heeft elke terrai'iumhou
der, vogelliefhebber enzovoort de mo
rele plicht om, indien mogelijk, zich 
bezig te houden met dergelijke projec
ten. Om nu te stellen dat diersoorten 
maar moeten uitsterven als de bijbeho
rende biotoop vernietigd is, vind ik te 
ver gaan. 
Voor vragen, opmerkingen en dergelij
ke houd ik mij zeer aanbevolen. 
Nog een laatste aanvulling. Nadat ik 
bovenstaand artikel had geschreven 
kreeg ik van Dhr. Osadnik (BRD) een 
mannetje. Dit mannetje heeft onder
tussen voor nakweek gezorgd. 

SOME REMARKS ON GONTHER'S 
DAYGECKO (PHELSUMA GUENTHER[) 
The largest known living species of Phelsuma is 
described. The individuals described in this 
article were obtained by courtesy of the Jersey 
Zoo by means of a 'breeding loan agreement'. 
The animals are housed seperately in terraria 
measuring 50x55x70 em. They readily take 
mealworms and crickets for food. They are also 
fed waxmoths and grasshoppers. Vitamins are 
given, mixed with mashed fruit, and in the drin
king water. Since the author has only three 
females no breeding has occurred. 
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IN LEIDING 
Hieronder wil ik een aquaterrarium 
bespreken dat sinds 1979 onze huiska
mer siert. Met opzet spreek ik van een 
aquaterrarium, omdat bet qua opzet 
niet bedoeld is als en binnenhuis-plan
tenkas, soms aangeduid als paludari
um. De bak heeft in de jaren twee ver
schillende diersoorten gehuisvest. Tot 
bet voorjaar van· 1986 huisden er een 
aantal Japanse vuurbuiksalamanders 
( Cynops pyrrhogaster) in, sindsdien 
dient bet als onderkomen voor jonge 
Ambonese doosschildpadden ( Cuora 
amboinensis). Voor de schildpadden is 
de bak iets aangepast. 

BOUW 
De bodem van de bak meet 60x60 em. 
De voorruit is 30 em hoog, de achter
ruit 45 em. De twee zijruiten lopen 
aansluitend schuin naar voren af. De 
voorruit steekt iets hoven de zijruiten 
uit. De zijruiten zijn uit een plaat glas 
gesneden en hebben daardoor dezelfde 
hoek (zie fig.). 
AI bet glas is 'tweedehands', afkom
stig van gebroken thermopane ruiten, 
steeds 5,5 mm dik. Ik heb alles zelf 
gesneden en met siliconenkit water
dicht aan elkaar geplakt. 
Langs de bovenranden aan de binnen
zijde van de twee zijwanden heb ik met 
stroken glas van 5 em breed twee met 
de bovenrand evenwijdig lopende bak
jes gemaakt waar de TL-buisjes in 
komen. Dit was bet moeilijkste deel 
van de constructie. Het was vrijwel 

onmogelijk om deze stroken achteraf 
passend te snijden. Zodoende is de 
lijmvoeg plaatselijk nogal dik. Boven
dien dreigden de stroken te verschui
ven of zelfs te vall en. Om de stroken op 
hun plaats te houden heb ik alles met 
plakband vastgezet. Wie wat meer 
geduld heeft kan de bak beter op zijn 
kant zetten en maar een strook tegelijk 
plakken. 
Deze bak werd ten slotte afgedekt met 
een 5,5 mm dikke plaat glas. Om deze 
plaat min of meer verend op de bak 
eronder aan te sluiten heb ik op de 
zijranden en op de randen van de bak
jes een rupsje siliconenkit gespoten. 
Vervolgens heb ik er een stuk plastic
folie opgelegd en daarop weer de dek
sel. De siliconenkit plakt niet aan bet 
folie en als bet gehard is, zijn de plaat 
glas en bet folie simpel te verwijderen. 
De dekplaat sluit nu perfect. Te per
fect mag die sluiting niet zijn, aange
zien spleetjes tussen de dekplaat en de 
bak eronder (aanvankelijk) de enige 
ventilatie zijn. Het deksel ligt er nu 
stevig open kan een stootje hebben. De 
bak ligt op de route die onze katten 
kiezen bij bet beklimmen van een kast. 
Er wordt dus herhaaldelijk op en af 
gesprongen. V oor de afwerking werd 
de zijruit in bet bakje aan de binnen
kant met aluminiumverf beschilderd. 
Ook een strook van 6 em aan weerszij
den van de dekplaat werd hiermee 
beschilderd. 

INST ALLA TIE 
In elk bakje ligt een TL-buisje van 15 
watt (45 em). De smoorspoel hiervan 
ligt buiten achter de bak, net als de 
starter. Het Iicht wordt door de alumi
niumverf enigszins de bak in gereflec
teerd. Veel belangrijker vind ik dat je 
door die verf in ieder geval niet makke-
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lijk in bet Iicht kijkt. V oor de salaman
ders die aanvankelijk de hewoners van 
dit hakje waren was deze installatie 
genoeg. De schildpadjes eisen echter 
ook nog een voorziening die warmte 
verschaft. N aar aanleiding van een tip 
in Lacerta (NERING-BOGEL, 1984) heh 
ik van ineengedraaid installatiedraad 
een spotje in de hak gemaakt. De fit
ting is met siliconenkit druipwater
dicht gemaakt, hovendien moet een 
hocht in de draad zorgen voor bet eer
der afdruppelen van condenswater. 

SALAMANDER TERRARIUM 
In de jaren dat de hak de Japanse 
vuurbuiksalamanders huisvestte was 
hij als volgt ingericht. Tegen de ach
terwand waren een aantal oude hak
stenen zo gestapeld dat de hovenste 
twee hoven bet wateroppervlak uit sta
ken. Tussen de hakstenen waren plaat
selijk open ruimten, waartussen de 
salamanders zich konden verschuilen. 
Voor de stapel hakstenen waren een 
aantal harde turven gestapeld, waar
van alleen de hovenste iets hoven water 
uitstaken. Ten slotte lagen her en der 
in de hak wa t grote keien. In een hoek 
stond een grote straatkei (kinderkop
je) waarvan de top net hoven de water
spiegel uitkwam. Hierop stond steeds 
een slaapkamergeluk in een pot. Deze 
plant heeft bet in al die jaren voortref
felijk gedaan zonder ooit water of mest 
te hehhen gekregen. Kennelijk zoog hij 
water direct uit de hak. Op de hakste
nen en op de turven groeide al snel wat 
mos, alg en een enkel varentje. Echte 
mosplaggen of grote varens hehben 
zich nooit gevormd. 
Tussen de keien in bet water waren 
potjes met aarde en zand verstopt, 
waarin waterplanten, Cryptocoryne 
en Val/isneria groeiden. De Cryptoco
ryne groeide uitstekend, vormde na 
enige jaren een dichte mat en had mooi 
gekleurde, stevige hladeren. De Val-

lisneria groeide niet goed. Allerlei 
andere planten werden wel eens ge
poot, maar gingen na aanvankelijk 
goede groei toch al snel dood. 
Het water stond nog steeds zo 12-15 
em hoog. In deze opstelling deden 
allerlei algen bet ook vrij goed. Het 
was noodzakelijk elke twee a drie 
weken de voorruit algenvrij te maken. 
N aast bet hijvullen en soms verversen 
van bet water en bet voeren van de 
salamanders was dat bet enige onder
bond aan deze hak. 
De temperatuur was steeds die van de 
kamer waarin de hak stond. Met tijd
klokken werd de belichting geregeld 
om de dieren in de hak bet idee van 
zomer en winter te geven. In de prak
tijk kwam dat neer op een korte dag in 
de wintermaanden (6 tot 9 uur Iicht, 
afhankelijk van onze stemming hij bet 
omschakelen) en een lange dag in de 
zomer (12-16 uur, weer afhankelijk 
van stemming en energierekening). 
N a verlenging van de dag gingen de 
salamanders paren en eieren leggen. 
Aanvankelijk probeerden we wel eie
ren te redden van vraa tzuch tige ouders 
en trachtten we jonge dieren op te fok
ken: Aangezien al snel duidelijk werd 
dat de inspanning die bet opkweken 
van jonge salamanders kost in geen 
verhouding staat tot de (geringe) he
langstelling voor de nakweekexempla
ren bij liefhebhers, hehhen we de eie
ren verder maar in de bak gelaten. We 
von den een aantal mal en redelijk grote 
larven in de hak, maar gemetamorfo
seerde dieren hehhen we nooit gezien. 

SCHILDPADDENTERRARIUM 
Onze hehoefte aan verandering kwam 
vrijwel tegelijk met de hehoefte van de 
kleine schildpadden aan een grotere 
bak. Zodoende werd in bet voorjaar 
van 1986 de beschreven bak leegge
haald en schoongemaakt. De bovenbe
schreven c;flC)t werd bevestigd. V oor 
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een verbeterde ventilatie rust de bo
venruit niet meer tegen de voorruit, 
maar tegen twee buffertjes die de ruit 
op 3 em van de voorruit atbouden. 
Onder de spot werd een eilandje ge
maakt door een stuk schuingemaakt 
gasbeton op twee bakstenen te leggen. 
V erder ligt er in de bak nog een grote 
steen als rustpunt onder water en staan 
er twee glazen potten met plantestek
jes in. Er is geen bodembedekking. Het 
water staat 10-12 em hoog en wordt 
naar behoefte ververst, meestal na 
twee of drie weken. In bet water Ieven 
behalve de schildpadjes nog een aantal 
guppen. Deze visjes houden de algen 
onder de duim en ruimen tevens een 
groot deel van bet door de schildpad
den gemorste voedsel op. Bij het water 
verversen wordt er zoveel water uitge
heveld dat de visjes nog net kunnen 
zwemmen. Daarna wordt de helft weer 
aangevuld en wordt er nogmaals afge
heveld. Dan wordt de waterspiegel 
weer op zo'n 12 em gebracht. 
De schildpadjes groeien in deze om
standigheden goed; ik heb nog geen 
nadelen aan bet systeem kunnen ont
dekken. V oor de winter wordt er in de 
bak met een Elstein-straler bijver
warmd. Deze straler wordt met behulp 
van een kleine snoerdimmer gedimd, 
omdat de straler anders mogelijk te 
veel warmte op een punt geeft, wat 
bijvoorbeeld glasbreuk tot gevolg zou 
kunnen hebben. 

EVALUATIE 
De charme van deze bak is de moge
lijkheid om zowel van voren als van 
hoven in de bak te kunnen kijken. V oor 
sommige bodembewonende diersoor
ten is dat een aantrekkelijke methode 
van tentoonstellen. Zo ook voor water
bewoners als salamanders en Schild
padden. In de beschreven bak kunnen 
zich op den duur problemen met de 
ventilatie voordoen. De beschreven op-

Iossing met buffertjes is niet erg ele
gant. Ook gaat de ·aluminiumverf 
bladderen, zeker op de dekruit, die 
immers nogal eens verplaatst wordt. 
De losse dekruit geeft de mogelijkheid 
alle hoeken en gaten van bet terrarium 
makkelijk te bereiken. Nadeel kan zijn 
dat hij niet voorzichtig op een kiertje te 
openen is en evenmin snel te sluiten. 
Voederen met vliegende insekten lijkt 
daarom sterk af te raden. Plan ten krij
gen in deze bak de neiging naar de 
zijkanten te groeien. Als we met de 
inrichting daarmee rekening. houden is 
dat geen bezwaar. 
In een tweede bak van dezelfde vorm 
heb ik de volgende verbeteringen toe
gepast: De reflectie geschiedt nu met 
spiegelstroken i.p.v. aluminiumverf. 
Langs de binnenkant van de voorruit is 
een ventilatiestrook aangebracht, 
waardoor Iucht van onder bet terrari
um de bak in kan strom en ( een paar 
keer per dag zorgt een ventilator 
ervoor dat dat ook gebeurt). De verbe
terde versie is bedoeld als huisvesting 
voor gifkikkertjes, maar bet ontwerp 
geeft ook mogelijkheden voor de huis
vesting van geheel andere dieren, zoals 
bodembewonende woestijndieren (mits 
het geen gespecialiseerde vliegeneters 
zijn). 
Ik hoop dat dit on twerp of de inrichting 
ervan u op ideeen brengt. Ik hou me 
steeds aanbevolen voor verbeteringen 
of aanpassingen aan de eisen van spe
ciale soorten. 

AN AQUA-TERRARIUM. 
The building and functioning of an aqua-terrari
um are described. It served as a housing for 
newts and juvenile Malayan box turtles. Draw
backs of the design are the poor ventilation and 
the impossibility to open and close the lid 
quickly. An advantage is the possibility to look 
into the cage from the front and from above. 
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