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Bij de voorplaat: 
De dove agame van Ceylon (Cophotis ceylanica) 

Taxonomische status: Familie Agamidae (agamen), geslacht: Cophotis (dove 
agamen). 
Verwante soort: Cophotis sumatrana, de Sumatraanse berg-agame. 
Verspreiding: Sri Lanka (voormalig Ceylon). 
Beschrijving: Beide soorten worden gekenmerkt door elkaar dakpansgewijs 
overlappende schubben. Net als kameleons kunnen zij in meer of mindere mate 
verkleuren en hebben zij een staart die tot grijporgaan is ontwikkeld. 
Gedrag: C. ceylanica werd vroeger regelmatig gei'mporteerd. Tegenwoordig ziet 
men ze nog zelden aangeboden. Het is een hagedisje dat afkomstig is uit de 
moessonbossen van Sri Lanka. Het leeft daar in struiken en heeft een hoge lucht
vochtigheid nodig om te kunnen gedijen. Directe zonnestralen stelt deze dove 
agame nauwelijks op prijs. Het zijn trage dieren die sterk aan territoriumvorming 
doen. Door ' kopknippen' en a fplatten van het lichaam imponeren ze. Het valt 
niet aan te bevelen om in een klein terrarium meer dan een stel onder te brengen. 
Gevechten leiden meestal niet tot verwondingen, maar wei tot ernstige stress. 
Hun voedsel bestaat uit trage insekten zoals rupsen e.d. In het terrarium eten ze 
ook krekels en wasmotlarven. 
Terrarium: Deze dove agame is een van de weinige hagedissen die geschikt is 
voor het houden in een paludarium of dergelijke. Voorwaarde is dater mogelijk
heden zijn om weer uit het water te komen, in het geval er een in valt. 
Voortplanting: Het zijn eierlevendbarende hagedissen (ovovivipaar); in de 
cloaca van de moeder verlaten de jongen reeds de eischaal. Meestal worden er 
vijf tot zeven jongen ter wereld gebracht. Het valt aan te bevelen de nakweek 
snel van elkaar te scheiden en onafhankelijk van elkaar groot te brengen. Dit in 
verband met stress. Het is moeilijk de dieren voldoende kalk en vitaminen binnen 
te geven aangezien ze snel voedsel weigeren als dit 'bepoederd' is. 

Bart Laurens 
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Oppassen met tubifex 

INLEIDING 
Tubifex is een goedkoop voedsel dat 
ons het hele jaar door ter beschikking 
staat. Vooral jonge amfibieen eten bet 
graag. Tubifex zou zelfs bij de opfok 
van jonge Koreaanse vuurbuikpadden 
(Bombina orienta/is) onmisbaar zijn 
SPARREBOOM, 1977; WIJNGAARDS, 
1982). Slechts zelden heb ik in Lacerta 
(i.t.t. tot de meeste aquariumlitera
tuur) negatieve berichten over tubifex 
gelezen. 
Het doel van dit artikeltje is dan ook 
om~en overzicht te geven van de geva
ren bij dit ( te) veel gebruikte voedsel
dier. 

TUBIFEX 
Tubifex-wormen worden doorgaans 
aangetroffen in sterk vervuild stro
mend water. De wormpjes voeden zich 
met de bacterien en rottingsdeeltjes 
van de modderbodem waarin zij Ieven. 
De kleur van tubifex, evenals die van 
rode muggelarven, is te danken aan de 
stof haemoglobine. Deze rode kleur
stof is in staat zuurstof te binden zodat 
tubifex in milieus met zeer weinig 
zuurstof toch goed kan Ieven. In derge
lijke milieus komen de wormpjes vaak 
in ongelooflijke hoeveelheden voor. De 
aquariumhandel maakt gebruik van 
deze talrijkheid door de modderlaag 
van bepaalde riviertjes af te scheppen 
en de tubifex uit de modder te verza
melen. Bij navraag in verscheidene 
dierenzaken blijkt de in de handel aan
geboden tubifex (Tubifex tubifex) af
komstig te zijn uit Oostenrijk, Ierland 
en Engeland (Thames). Ook in zuid 
Nederland (Maas) en Belgie wordt 
wei tubifex verzameld. De wormpjes 

worden tot een diepte van ca. 2 m 
geschept, waarbij de vangers door bet 
water waden of vanuit een bootje wer
ken. Steeds worden hierbij handschoe
nen gebruikt omdat de opgeschepte 
modder sterk organisch vervuild is. Na 
de vangst worden de wormen van de 
modder gescheiden en gedurende en
kele dagen 'verwaterd'. Dit verwate
ren vindt plaats in ondiepe bakken met 
stromend water. Het doel is om de 
wormen schoon te spoelen, waarbij ook 
de soms giftige darminhoud wordt 
opgeruimd. Na deze verwater-periode 
wordt tubifex levend of gedroogd in de 
handel gebracht. 

VOEDSELDIER 
Tubifex heeft een hoog eiwitgehalte 
zodat de wormpjes na afsterven (ver
gelijk vleesfvis) zeer snel bederven. In 
tegenstelling tot veel andere voedsel
diertjes uit bet water (bijv. water
vlooien, muggelarven) bevat tubifex 
geen ballaststoffen. De gehele worm 
wordt na consumptie verteerd. Dit 
heeft tot gevolg dat tubifex snel tot 
vervetting en/of verstoppingen aanlei
ding kan geven. Men geve tubifex dan 
ook bij voorkeur aan soorten met een 
snelle stofwisseling (bijv. snel groeien
de soortenfjonge dieren). Zoals ge
zegd bevat tubifex haemoglobine, het
geen misschien van invloed zou kun
nen zijn op de kleuren van onze die
ren. 
Direct na aankoop moet de tubifex 
worden gereinigd. Het beste spoelt 
men de wormpjes in een zeef onder 
stromend water. Met een pincet ver
wijdert men vervolgens zoveel moge
lijk de eventueel aanwezige dode 
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klompjes tubifex. Bewaar de tubifex 
bij voorkeur in de bekende bakjes die 
in de spoelbak van bet toilet moeten 
bangen, in ieder geval in ondiep, koel, 
stromend water. In de zomer kan men 
ze eventueel tijdelijk in de koelkast 
bewaren. 

GEVAREN 
De biervoor al genoemde ingewands
stoornissen en snel bederf zijn wei de 
twee bekendste gevaren bij bet gebruik 
van tubifex. V ooral rotting is vaak niet 
te vermijden als men tubifex op bet 
droge (in kleine voerbakjes bijv.) aan
biedt, i.t.t. bijv. rode muggelarven en 
encbytreeen gaat tubifex op bet land 
( ook in een vocbtige omgeving) snel 
dood. 
Als de wormpjes niet lang genoeg zijn 
verwa terd kan de darminboud giftige 
stoffen bevatten, bovendien zijn larven 
van bepaalde parasieten in tubifex 
aangetroffen (JAHN, 1977). Grondig 
reinigen onder strom end water is bier 
de oplossing. 
Door bet eten van tubifex kan ook gas
vorming optreden (ALEVEN, 1958). Ik 
heb dit zelf ondervonden bij een 
vrouwtje van de Spaanse watersala
mander (Triturus boscai). Het dier 
bleef met een opgeblazen buik aan bet 
wateroppervlak hangen en was niet 
meer in staat om te duiken. Herbaal
delijke 'massage' (van staart naar 
kop) bracbt bier uitkomst. Minder 
bekend is dat tubifex door bet afgeven 
van fosforzuur tijdens de stofwisseling 
de zuurgraad (pH) van bet water zou 
verlagen (STOLK, 1983). 
Bij mij bleek de pH in een voerbakje 
(met water) te dalen van 6,7 naar 6,0 
in een dag tijd. Als de pH te veel daalt 
kan de gevoelige buid van amfibieen 
gemakkelijk worden aangetast. Om 
dit euvel te voorkomen kan men bet 
beste steeds kleine porties verse tubi
fex aanbieden of bet water in de voer-

bakjes verversen. Tubifex voeren in 
combinatie met aquariumzand/ grind 
op de bodem Ievert per definitie pro
blemen; zowel op bet droge als in bet 
water kruipen de niet geconsumeerde 
wormpjes snel in bet zand weg waar ze. 
al spoedig afsterven. In bet zand vin
den de rottingsbacterien een ideaal 
milieu. 
Ten slotte nog de opmerking dat bet 
licbaamseiwit (de wormpjes zelf dus) 
in grote boeveelheden schadelijk zou 
zijn (STOLK, 1983). Dit kan ecbter 
aleen problemen geven als men zijn 
dieren vrijwel uitsluitend met tubifex 
voert, betgeen zelden of nooit bet geval 
zal zijn. 
Rode muggelarven komen evenals tu
bifex vaak in vervuilde wateren voor. 
De bierboven voor tubifex beschreven 
gevaren zijn bierop slecbts ten dele van 
toepassing, dit houdt waarschijnlijk 
verband met de andere levenswijze en 
voedselkeuze van de muggelarven. 
Rode muggelarven kunnen giftige 
stofwisselingsprodukten afscbeiden en 
moeten dus eveneens worden 'voorge
spoeld' (STOLK, 1983). 

CONCLUSIE 
Het voeren met tubifex kan risico's 
met zich meebrengen. Er moeten 
daarom de nodige voorzorgsmaatrege
len genomen worden. De wormpjes 
moeten worden uitgespoeld en be
waard worden onder stromend water 
op een koele plaats. Als men tubifex in 
kleine voorbakjes aanbiedt is de hygie
ne een probleem; de wormpjes vergifti
gen als bet ware zichzelf door ener
zijds de afvalprodukten en dode exem
plaren in de klont en anderzijds de 
snelle verzuring van bet omringende 
water Jvocht. 
Men geeft tubifex dan ook steeds met 
mate en altijd als bijvoer. Het beste is 
bet om tubifex in zogenaamde 'sterie
le' terraria te gebruiken. Deze 'sterie-
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le' terraria bevatten geen planten, bo
demgrond e.a. zodat de (controle op) 
hygiene maximaal is. 
In dit opzicht zijn zelf gekweekte 
enchytreeen beter; deze wormpjes zijn 
weliswaar wat vetter maar 'schoner', 
terwijl we de voedingswaarde ervan 
min of meer in de hand hebben. 

SAMENV A TTING 
Tubifex is een goedkoop en vee! 
gebruikt voedseldier waaraan een aan
tal gevarenjnadelen zijn verbonden. 
Tubifex leeft doorgaans in sterk ver
vuild stromend water. Na de vangst 
door de handel worden de wormpjes 
eerst verwaterd, waarbij o.a. de darm
inhoud grotendeels wordt gereinigd. 
De mogelijke gevaren bij voedering 
met tubifex zijn: rotting (o.a. door het 
hoge eiwitgehalte ), vervetting (door de 
hoge energie-waarde en het ontbreken 
van ballaststoffen), giftige darmin
houd, gasvorming, verzuring en giftig 
lichaamseiwit (in grofe hoeveelheden). 

Het beste is het om de tubifex regel
matig te spoelen en als bijvoer in kleine 
hoeveelheden te gebruiken. Men geeft 
de wormpjes dan bij voorkeur in 'ste
riel' ingerichte terraria. Worm-achti
ge enchytreeen en rode muggelarven 
zijn beter geschikt als voedseldier dan 
tubifex. 

BE CAREFUL WITH TUBIFEX 
Some remarks are given regarding the possible 
hazards of feeding tubifex worms to amphi
bians. Tubifex must be kept in cool, clean, prefe
rable running, water. It must be given in small 
quantities in clean surroundings. 
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W aarnemingen aan 
de herpetofauna van Cyprus (2). 
De hardoen (Agama stellio cypriaca) 

INLEIDING 
Het tweede deel van dit verslag han
delt over bet voorkomen op Cyprus van 
de hardoen, met name de Cyprische 
ondersoort: Agama stellio cypriaca. 
Hoewel we verschillende exemplaren 
van deze ondersoort elke dag tijdens 
ons verblijf op Cyprus zagen, is de 
soort op bepaalde plaa tsen op bet 
eiland slechts vier dagen lang uitvoerig 
geobserveerd. 

OORSPRONG 
EN VERSPREIDING 
A. stellio cypriaca, een tot de familie 
der Agamidae behorende hagedis, 
vindt z'n oorsprong in de Oude We
reid. De meest bekende agame is waar
schijnlijk de kolonistenagame (A. aga
ma), die op bet Afrikaanse vasteland 
voorkomt. In bet oostelijke Middel
landse Zeegebied komt op de tot Grie
kenland behorende Mykonos-archipel 
A. s. stellio voor. A. s. daani komt 
voor bij bet Griekse Thessaloniki, op 
de Paros-arcbipel en een aantal voor de 
Turkse kust gelegen eilanden. Buiten 
Europa wordt bij gevonden in lsrat!l en 
Irak. In bet uiterste zuidoosten van 
Europa komen A. sanguinolenta en A. 
caucasica voor (LANKA & VIT, 1985). 

BESCHRIJVING 
Evenals A. agama, is A. stellio cypria
ca een tamelijk fors dier. Zelfhad ik de 
indruk dat de agamen op Cyprus gro
ter waren dan de soortgenoten die ik 
elders in Europa heb kunnen waarne-

men. Volwassen dieren kunnen een 
maximale lengte bereiken van zo'n 30-
40 em (van snuit to staartpunt). Hier
van komt bij deze ondersoort tweeder
de op rekening van de staart. De har
doen heeft een tamelijk afgeplat li
chaam, dat hem in staat stelt zich tus
sen nauwe rotsspleten te wringen. De 
grondkleur van deze agame is Iicht tot 
donkerbruin, soms effen, maar vaker 
hebben deze dieren bruingele tot oran
je vlekken op de rug. Jongere exempla
ren van de hardoen hebben een ge
streepte staart; aeze strepen verdwij
nen bij bet ouder woren. De huid op de 
rug en langs de flanken is enigszins 
bobbelig van structuur en achter de 
grote kop erg stekelig. De staart heeft 
een grove beschubbing. De staart
schubben overlappen elkaar in de rich
ting van de staartpunt. De forse kop 
van bet dier heeft een min of meer drie
hoekige vorm. Aan de zijkant van de 
kop is bet trommelvlies goed zicht
baar. De kleine ronde ogen van de har
doen geven hem een kenmerkende, 
starende blik. 
Evenals andere vertegenwoordigers 
van de agamenfamilie, bezit A. stellio 
lange vingers en tenen met scherpe 
nagels, en zowel de voor- als de achter
poten geven een gespierde indruk. De 
dieren zijn tevens in staat enigszins 
van kleur te veranderen, afhankelijk 
van hun stemming en bet seizoen. In de 
paartijd is dit vooral bij de mannetjes 
duidelijk te zien. 
Waargenomen exemplaren (zowel 
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mannen als vrouwen) van A. s. cypria
ca waren op de rug heel duidelijk geel 
gevlekt en aan de voorzijde van de 
voor- en achterpoten helder blauw 
getint. Dit was vooral bij de mannetjes 
het geval. De vlekken van de Cypri
sche hardoen zijn nagenoeg streepsge
wijs over de rug verdeeld. Mannetjes 
zijn te onderscheiden van hun vrouwe
lijke soortgenoten door de verdikte 
staartbasis. Bovendien hebben man
netjes aan de buikzijde een plek met 
duidelijk vergrote schubben. 

GEDRAG 
De hardoen is een zonminnend dier, 
dat vooral wordt aangetroffen op rots
formaties en hogergelegen plaatsen 
waar hij gedurende een groot deel van 
de dag ligt te zonnen. In de gebieden 
waar de hardoen algemeen voorkomt 
heersen tijdens de zomermaanden zeer 
hoge plaatselijke temperaturen van 
soms wei 34-45". Midden op de dag 
zijn de agamen het actiefst. Wanneer 
het te heet wordt en de hardoen 
bescherming zoekt tegen de felle zon-

I 

r 
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nestralen, doet hij dat meestal in de 
spleten van ruige rotsformaties, in hol
le boomstammen, in de spleten van 
braakliggende oude muren, of onder 
andere losliggende rommel, zoals 
houtstapels en bouwmaterialen. 
Bij verstoring vluchten de schuwe die
ren in de hoge takken van grote bomen. 
Op Cyprus, op het campingterrein van 
Larnaca, waren de dieren vaak op de 
dikke stammen en takken van de euca
lyptusboom te zien. A. stellio is ook op 
Cyprus een cultuurvolger; in de gebie
den waar hij voorkomt, wordt hij vaak 
ook op de muren en daken van huizen 
aangctroffen. 
De hardoen komt meestal voor in 
gezelschap van soortgenoten en vormt 
daarbij kleine groepen van 4-6 dieren. 
Jongere exemplaren hebben in veel 
mindere mate dan de geslachtsrijpe 
volwassen dieren een eigen territori
um. Dit feit werd vooral geconstateerd 
tijdens waarnemingen aan deze soort 
op hetzelfde campingterrrein van Lar
naca, gelegen in het oostelijke deel van 
het eiland. 
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Daar hadden de dieren een groot 
eucalyptusbos als voornaamste ver
blijfplaats gekozen. Deze camping 
bood de dieren eigenlijk alles wat ze 
zoeken: goede uitkijkposten, losliggen
de rommel en bomen als schuilplaats, 
daken en open terrein om te zonnen en 
los zand waarin ze hun holen kunnen 
graven. Op een andere locatie, in 
Yeroskipou (bij Papbos) , bestond hun 
terrein voornamelijk uit grote rotsfor
maties waartussen grote planten van 
de vijgencactus ( Opuntia ficus indica) 
groeiden. De kleine groepen dieren 
bestonden dikwijls uit een klein aantal 
volwassen dieren en een vee! groter 
aantal jonge, een- en tweejarige die
ren. 

YO EDSEL 
A. stellio voedt zich voornamelijk met 
grote insekten zoals kevers, kakkerlak
ken, krekels, grote spinkhanen, motten 
en vlinders. Hoewel agamen insecti
voor zijn, is het ook bekend dat ze soms 
plantaardig materiaal eten of de eieren 
van andere hagedissen (BURTON, 

1965; LANKA & VIT, 1985) 

YOORTPLANTING 
Eind mei, begin juni (maar soms ook 
eerder) breekt de paartijd aan en val
len de kJeine groepen uiteen. Hieraan 
is een uitbreiding van het algemene 
groepsterritorium voorafgegaan, 
waarbij de jongere dieren een ander 
terrein opzoeken. 
Yervolgens beginnen de overgebleven 
mannetjes vanuit hun eigen vaste honk 
in dat gebied wijfjes te verzamelen. 
Omdat agamen polygaam zijn (niet 
aan een vaste partner gebonden) bre
ken er dan gauw gevechten uit tussen 
rivaliserende geslacbtsrijpe mannen, 
om de gunst van de wijfjes. 
Het territorium van een mannetje be
staat soms uit niets meer dan een enke
le boom of rotsspleet en is soms zelfs 
nauwelijks groter dan een paar vier
kante meter. In de paartijd krijgen de 
mannen hun karakteristieke b1auw ge
tinte kop. Deze blauwe tinten zijn bij 
de dominerende mannen duidelijker 
dan bij hun ondergeschikt gebleken 
geslachtsgenoten. Hoe succesvoller 
een man is bij het verzamelen van wijf
jes, hoe duidelijker de kJeuring (BUR
TON, 1975). 
Medio juni, maar soms ook wei eerder, 
legt het vrouwtje 6-14 eieren, die in los 
za nd in holen worden ingegraven of 
onder losliggende stukken plantenma
teriaal of andere rommel die voldoen
de bescherming biedt. Op Cyprus wer
den eieren in rotsspleten en holen 
gevonden die zowel door het vrouwtje 
als door het mannetje fel werden ver
dedigd. In augustus komen de eieren 
van het eerste legsel en in september 
die van het tweede legsel uit. De 3-5 
em lange jongen zijn qua bouw en 
kleur gelijk aan de ouders, alleen de 
staart is fel gestreept. 
AI vanaf de geboorte eten de jonge die
ren kleine insekten en houden ze zich 
gedurende langere tijd op in de nabij
heid van de plaats van geboorte onder 
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houden van deze dieren in een terrari
um geen eenvoudige zaak is. 
Een onderkomen voor deze dieren 
dient volgens mij zeer ruim te zijn. De 
dagtemperatuur zal hoog moeten zijn, 
op de heetste plaatsen zo'n 35 graden. 
Bovendien zal bet terrarium voldoende 

, schuilplaatsen moeten bieden en niet 
• meer dan een mannelijk exemplaar 

de bescherming van hun ouders. Na de 
tweede overwintering worden de mees
te dieren volwassen. 

SLOT 
Waarnemingen aan deze fascinerende 
dieren op Cyprus brachten mij op bet 
idee om een paar punten, zeg maar 
aanbevelingen, te doen over bet hou
den van deze dieren in gevangen
schap. 
Ik denk da t deze dieren dikwijls van 
vakantieoorden in oostelijk Europa 
naar Nederland worden meegebracht. 
Door hun gedrag lijkt bet mij dat bet 

moeten herbergen. Dit om een te grate 
mate van stress te voorkomen en even
tuele verwondingen bij de onvermijde
lijke gevechten. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS 
ON CYPRUS (2) . AGAMA S TELL/0 
CYPR1ACA 
The a uthor describes the subspecies Agama 
stellio cypriaca in its natural habita t, based on 
observations made on Cyprus. Observations 
were made particularly in t he southern coasta l 
regions of Larnaca and Paphos. A. stellio is 
abundant in almost a ll parts of the island and is 
easily studied. A description is given of the exact 
locations where large populations can be found. 
The characieristic courtship behaviour is also 
described. Observations were made on gravid 
females who lay their eggs in May a nd June. The 
young hatch at the end of August and in the 
beginning of September. Also, some recommen
dations on vivarium keeping are given. 
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Een ander filtersysteem voor 
de waterschildpaddenbak 

IN LEIDING 
Over bet helang van een goede filte
ring van bet water in een waterschild
paddenhak is in Lacerta al veel ge
schreven. Niet aileen voor de dieren 
maar ook voor bet aanzien is bet pret
tig en noodzakelijk dat bet water in de 
hak helder is en hlijft. Toen enige 
tijd geleden mijn roodwangschildpad 
(Chrysemys scripta e/egans) haar hak 
echt was uitgegroeid, was bet nodig 
een grotere hak in gehruik te nemen. In 
bet onderstaande artikel wil ik he
schrijven hoe ik hiervoor een hiolo
gisch filter heh gemaakt. 

AQUARIUM 
Ik beschikte nog over een niet in 
gehruik zijnde volglas aquariumhak 
van 120 X 40 X 40 em (lXhXh). De 
hak beschikte over een overlooppijp 
van PVC met een doorsnede van 4 em. 
Deze pijp was in een hoek van de hak in 
de bodem ingelijmd met siliconenkit. 
Omdat er ruimte moest zijn voor een 
paar hangplanten hoven water, heh ik 
de waterhoogte op ruim 25 em gesteld 
en de PVC-pijp op die hoogte afge
zaagd. Het landgedeelte in bet aquari
um is gemaakt van een plastic afwas
hak gevuld met zand en voorzien van 
een opstap van kurk. Dit geheel rust 
op enige hakstenen· op de hodem. De 
lichtkap is voorzien van een spaarlamp 
voor de verlicbting en een gloeilamp 
voor de verwarming. 

FILTER 
De aquariumhak is niet al te groot voor 
een balfwas roodwangschildpad, en 
bet leek mij dan ook beter een filter 

huiten de hak te plaatsen om de ruimte 
in de hak zo groot mogelijk te houden. 
Bovendien zat er al een overlooppijp in 
de bak. Het huitenfilter bestaat uit een 
grote plastic emmer met een inhoud 
van ca. 30 liter. Het water uit de 
schildpaddenhak stroomt door de 
overlooppijp in een plastic vergiet 
waarin een stuk wasemkapfilter ligt. 
Het klaterende geluid van water door 
de pijp beh ik vrijwel geheel weg kun
nen nemen door in de pijp een reep 
wasemkapfilter te bangen. Hierlangs 
stroomt bet water geluidloos naar be
neden. Dan komt bet water in de filter
ruimte, die is gevuld /met kleikorrels 
voor hydrocultuur, en stroomt daarna 
naar heneden tussen grof puin, na 
eerst nog een stuk wasemkapfilter te 
behhen gepasseerd. Van onderuit de 
emmer wordt bet water opgepompt 
met een 500-liter motorfilter dat naast 
de emmer op de vloer staat. De aan
zuigslang van bet motorfilter hangt in 
een 4 em hrede PVC pijp die tot op de 
bodem van de emmer reikt. Door een 
slang stroomt bet gereinigde water 
terug naar de aquariumbak. Om een 
ongewenste hevelwerking via bet mo
torfilter te voorkomen bangt deze uit
laa tslang hoven de wa terspiegel en 
niet in bet water. Wanneer de filter
pomp onverhoopt mocht stoppen, 
treedt geen overstroming op, want ook 
de overloop stopt dan. Doordat bet 
motorfilter op de vloer staat heneden 
bet waterpeil in de filteremmer kan 
deze niet gemakkelijk droog komen te 
staan. Een compartiment van bet mo
torfilter is. gevuld met filterkool. Een 
klein hinnenfilter in de bak belpt na 



Aquariumbak 
en filter 
(schematisch). 
Verklaring van 
de cijfers: 

I. Aquarium. 
2. Waterspiegel. 
3. Overlooppijp. 
4. Aquarium

tafel. 
5. Vergiet met 

wasemkap
filter. 

6. Filtermassa 
van hydro
korrels. 

7. Stuk wasem
kapfilter. 

8. Grove steen. 
9. PVC-pijp tot 

bij de grove 
steen. 

I 0. Aanzuigslang. 
II. Motorfilter. 
12. Uitlaatslang. 
13. Waterpeil in 

de filterbak. 
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voedering van bet dier mee bet water maakt. 
belder te bouden. Dit binnenfilter d. Er zijn geen bevels die door lucbt-
wordt elke week scboongemaakt. bellen kunnen verstoppen. 

ONDERHOUD 
Tot nu toe is de opstelling onderbouds
vriendelijk gebleken. W'ekelijks spoel 
ik de wasemkapfilter in bet vergiet uit. 
Dit is een bandeling van enige minu
ten. Ook vul ik dan bet verdampte 
water aan. Om de twee weken ververs 
ik een gedeelte van bet water en bevel 
ik de bodem van de bak af. Een ins pee
tie van bet motorfilter na ruim twee 
maanden gebruik leerde dat de pomp 
inwendig vrijwel geen verontreiniging 
vertoonde. 

SLOT 
De voordelen van deze filteropstelling 
zijn o.a.: 
a. De filterruimte is niet in mindering 

gekomen op de zwemruimte in de 
bak 

b. Scbildpadden kunnen niet in moei
lijkbeden komen met aanzQigslan
gen en dergelijke. 

c. De opstelling is onderboudsvrien
delijk en aquarium en filter kunnen 
zo nodig apart worden scboonge-

N a bescbrijvingen van biologiscbe fil
ters op de bodem van de bak, in de bak 
zelf, naast de bak op dezelfde hoogte, 
hoop ik met deze beschrijving van een 
filter onder de bak met behulp van een 
overlooppijp een bescheiden bijdrage 
te leveren aan bet op goede en doelma
tige wijze houden van waterschildpad
den. 

A BIOLOGICAL FILTER 
FORA TURTLE TANK 
A biological filter for a turtle tank is described. 
The filter is positioned under the aquarium, This 
saves space for the animals in the container and 
makes cleaning easy. 
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Geslachtsbepaling bij pasgeboren slangen 

INLEIDING dieren al het geslacht met 90% zeker
Het valt me op dat kwekers en ook heid kan bepalen. Dit voorkomt ook 
kopers van pasgeboren slangen moeite later teleurstellingen en onnodig rui
hebben met bet bepalen van bet ge- len. 
slacbt van de jonge dieren. Verkeerde 
geslacbtsbepalingen zijn meer regel WERKING POPTECHNIEK 
dan uitzondering. Onder de meeste Het mannelijke geslacbt bij slangen is 
slangenhouders beerst ook een afkeer berkenbaar aan de twee zogenaamde 
tegen het 'sonderen' van slangen. Son- hemipenes (enkelv. hemipenis). Dehe
deren is in dit geval het inbrengen van mipenes worden elk in een scbacbt in 
een stompe naald (de sonde) in declo- bet staartgedeelte opgeborgen. Bij 
aca van een slang. Hoe verde sonde sommige slangen is op de plaats waar 
ingebracbt kan worden is bepalend deze scbacbten zicb bevinden een ver
voor bet geslacbt. De redenen voor de dikking waarneembaar. In de paartijd 
afkeer zijn duidelijk. Iemand die bierin en tijdens de spermatogenese (periode 
niet ervaren is en de tecbniek van bet van aanmaak der zaadcellen) is deze 
sonderen niet goed onder de knie beeft verdikking bet duidelijkst. Bij jonge 
loopt de kans bij onvoorzichtig inbren- mannelijke slangen is het mogelijk 
gen van de sonde de dieren te bescbadi- deze hemipenes uit de penisschachten 
gen. Om die reden en omdat met de te Iaten schieten. Omdat de vrouwelij
sonde ook besmettingen kunnen wor- ke exemplaren natuurlijk geen bemi
den overgebracbt wordt deze tecbniek penes bebben kunnen we hieraan bet 
voor de onervaren slangenbouder afge- geslachtsverschil zien. De techniek is 
raden. Er is echter een veilige manier als volgt: men neemt met de linker
van geslachtsbepaling die, indien ver- duim en -wijsvinger de staart van de 
antwoord uitgevoerd, reeds enkele da- slang vast, waarbij de cloacaopening 
gen na de geboorte kan worden toege- over de ronding van de duim wordt 
past. In slangenhouderskringen noemt gebogen (zie tekening). Met de rech
men deze techniek 'poppen'. Deze terduim en -wijsvinger neemt men bet 
term is afgeleid van bet Engelse to pop staartgedeelte vast en drukt dit (nog 
out, wat plotseling naar buiten scbie- steeds gebogen) voorzicbtig in de rich
ten betekent. Het voordeel van deze ting van de linkerduim en -wijsvinger 
wijze van geslacbtsbepaling boven omhoog. Indien de techniek op de juis
sonderen ligt voor de hand. Sonderen te manier wordt toegepast zullen de 
kan pas na enige maanden worden uit- hemipenes aan weerszijden naar bui
gevoerd wil men dit goed doen. Het ten schieten en duidelijk zicbtbaar 
poppen kan al vanaf enkele dagen na worden (zie tekening). De juiste wijze 
de geboorte worden uitgevoerd zodat van drukken en buigen vergt enige 
men direct bij de aanscbaf van jonge oefening, maar met enig proberen 



Het buigen van de staart. 

De hemipenes worden zichtbaar. 

heeft men dit zo onder de knie. Wei 
dient men altijd met de grootste voor
zichtigheid te werk te gaan. Bij het 
buigen moeten we opletten dat de 
staartbasis bij de cloaca niet bescha
digd wordt. Bij dieren die ouder zijn 
dan twee a drie maanden acht ik de 
methode minder raadzaam, omdat de 
kans dan groter wordt dat we de wer
velkolom beschadigen. 

SLOTOPMERKING 
Deze techniek wordt reeds jaren met 
succes toegepast bij onder andere 
E/aphe-, Co/uber- en Lamprope/tis
soorten. Of deze techniek ook bij de 
wurgslangen opgaat is mij niet duide
lijk, hoewel bij toepassing op bijvoor
beeld Coral/us en Boa heel duidelijk 
de twee schachten van de hemipenes 
zichtbaar worden. Verder blijft bij 
deze dieren de relatieve staartlengte 
en de grootte van de sporen een goede 
indicatie van bet geslacht. 

SEX DETERMINATION 
OF NEW BORN SNAKES 
A technique is described by which the sex of 
young snakes can be determined. The chances of 
the correct sex being determined are estimated 
at 90%. The technique described can only be 
applied to young hatchlings several days after 
birth up to the age of 1-2 months. 'Popping' as 
the technique is called, is based on the fact that 
male snakes have so-called ' hemipenes' which 
a re stored away until use in the tail. 'Popping' is 
carried out by taking the ventral side of the tail 
between thumb and forefinger and the caudal 
end (other side of cloaca) in between the right 
thumb and forefinger. By gently bending the 
snake's cloaca over the left thumb and applying 
slight upward pressure simultaneously from the 
right, both hemipenes should 'pop out' from 
both sides of the cloaca opening. This technique 
should be applied with care. Besides the obvious 
advantage over other techniques, such as the use 
of special sexing needles which, if inserted 
wrongly, can damage the sexual organs, it can 
be carried out at the time of purchase of the 
young hatchlings and therefore minimizes the 
risk of later disappointment. 
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De eikvaren (Poly podium vulgare) 
in het terrarium 

VOORWOORD de groene pad op Sardinie in duinge
De gewone eikvaren is in de beginfase bieden, die door MUD DE ( 1987) wei 
van de terrariumhouderij altijd een vergeleken werden met Meyendel bij 
populaire plant geweest. In geen enkel Den Haag. 
inleidend terrariumboekje ontbrak de 
plant. De reden is wellieht haar BESCHRIJVING 
sehoonheid. De veervormige bladeren Volgens de Gelllustreerde Flora (HEI
hebben ongedeelde zijblaadjes en een MANS et al., 1965) mag men niet spre
praehtige kleur. De planten blijven ken van een familie der varens maar 
laag, tussen de 10 en 40 em. Het kleine veeleer van een klasse der varens (Fili
formaat maakt haar uitermate ge- ees). De eikvaren beboort tot bet 
sehikt voor terraria. In de beginjaren geslaeht Polypodium en komt voor in 
van onze hobby was bet summum een Europa, N oord- Am erika en Zuid
terrarium van zo'n 60x20x40 em ge- Afrika. Planten van dit geslaeht ken
heel volgeplant met eikvarens, waar- merken zieb door grote, ronde, gebeel 
tussen enige rugstreeppadden (Bufo onbedekte boopjes van sporendoosjes. 
calamita) sebarrelden. Immers de eik- Tegenwoordig onderseheidt men twee 
varen en de rugstreeppadden waren soorten in Nederland (HEUKELS/VAN 
algemeen in de duinen en deze eombi- DER MEUDEN, 1983). Zo komt bebalve 
natie boorde bij een mooi duinterrari- de gewone eikvaren ook de brede eik
um. Ook behoorden natuurlijk enige varen (P. interjectum) in ons land 
varenpollen in een terrarium met voor. Beperken we ons ecbter tot de 
zandhagedissen (Lacerta agilis) thuis. gewone eikvaren dan zijn de bladen 
Hoewel vandaag de dag de in Neder- diep ingesneden en hebben de zij
land voorkomende reptielen en amfi- blaadjes een bijna gave rand. De bla
bieen niet meer gehouden mogen wor- deren zijn in twee rijen op de diebt 
den omdat ze besehermd zijn door de besehubde wortelstok geplaatst. 
Natuurbesebermingswet, blijft de eik-
varen zeer bruikbaar voor de koelere BIOTOOP 
terraria. In paludaria met bijvoorbeeld De eikvaren is een overblijvende, in 
de Koreaanse vuurbuikpad (Bombina grote delen van Nederland vrij alge
orientalis) of Aziatisebe watersala- mene plant. Ze groeit op oude muren, 
manders is de varen goed bruikbaar. aan de voet van borneo, in boutwallen 
Dit laatste klinkt vreemd, maar als en op noordbellingen in jonge duinen. 
men bedenkt dat 4e eikvaren op wal- Men treft deze varen ook wei eens aan 
kanten in steden voorkomt, is de plant als epifyt op knotwilgen. Opmerkelijk 
dus ook toe te passen als beplanting is bet voorkomen op uitgedroogd veen 
van bet landgedeelte van watersala- zoals kades, die door ontginners zijn 
manderterraria. Verder is bij te ge- opgeworpen als landseheiding (WEST
bruiken in een bak met bijvoorbeeld de HOFFet al., 1971). Hier groeit de varen 
groene pad (Bufo viridis). Imm~rs de in eombinatie met elzen, wilgen, bage
eikvaren komt doorgaans op zandige doorn, hop en kamperfoelie. Hier geldt 
gronden zoals de duinen voor. Zo leeft de plant als polderplant. 
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TERRARIUM 
In lage terraria met padden of hagedis
sen uit koele (berg)streken kan men de 
bodem vollaten groeien met de varen. 
Als grond neemt men duinzand ver
mengd met wat potgrond of turf. Enige 
vochtigheid is wei gewenst, maar men 
mag de plant niet verdrinken. Een goe
de doorlaatbaarheid is daarom aan te 
bevelen. In hogere bakken kan men 
proberen de eikvaren op stronken als 
epifyt te Iaten groeien. Ze doet bet erg 
goed op een stapeltje oude bakstenen, 
zoals dat wei als landgedeelte in sala
manderterraria wordt toegepast. 
In onverlichte bakken groeit de varen 
goed voor een raam op bet noorden. 
Anders moet men een TL-lamp hoven 
bet terrarium aanbrengen. Gloeilam
pen lijken minder geschikt, tenzij deze 
zich op ruime afstand van de plant 
bevinden. 

Ten slotte dient vermeld te worden dat 
deze plant is opgenomen in bet assorti
ment van wilde planten in tuincentra. 

POLYPODIUM VULGARE 
IN THE TERRARIUM 
Information on the classification, appearance 
and biotope of the polypody is given. The fern is 
advised as a useful plant in all kinds of cold 
vivaria. 
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ONGEVAARLIJKE DRINKBAKJES VOOR JONGE REPTIELEN 
Vaak kwam mij de klacht van bevriende terrariumhouders ter ore dat zij 
problemen hadden met bet vinden van geschikte drinkbakjes voor hun pas 
uitgekomen nakweek. Dit probleem is mij niet geheel onbekend, daar ik regel
matig met gekko's kweek, die kleine nakomelingen voortbrengen ( ongeveer 3 
em). Als men deze dieren dan een plantenschaaltje als drinkbak zou aanbieden 
is de kans groot dat ze hierin verdrinken. Doppen van bijvoorbeeld frisdrankfles
sen zijn ook niet geschikt, aangezien deze vaak scherpe randen hebben. Ik heb 
echter een oplossing gevonden die goed voldoet. Om mijn nakweekdieren van 
water te voorzien, gebruik ik namelijk de schroefdeksels van medicijnpotjes. Ze 
zijn niet scherp, ondiep, en in aile groottes te verkrijgen. Als u de apotheker tekst 
en uitleg verstrekt waarom u graag een leeg medicijnpotje met deksel wilt 
hebben, zal hij u dit vaak gratis verstrekken, zodat de kosten ook geen probleem 
kunnen vormen. 
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BOEKBESPREKING 

Schildkroten 
Gerhard Muller, 1987 

In de serie boeken over terrariumdieren van de 
uitgever Eugen Ulmer is nu ook een deel over 
schildpadden verschenen. Zoals ook de eerdere 
uitgaven in de serie een boek met mooie ldeuren
foto's en duidelijke tekeningen. Het boek omvat 
een hoofdstuk over de algemene biologic van 
schildpadden, vervolgens een determinatietabel 
voor de schildpaddenfamilies en een aantal 
praktische hoofdstukken over terrariumbouw, 
kweek, voeding, winterrust, ziekten en bescher
mingsregelingen. 
In bet hoofdstuk over terrariumbouw staan 
tamelijk gedetailleerde bescbrijvingen van mo
gelijke terraria. Daartussendoor staan goede 
tips. Maar, en dat geldt eigenlijk voor dergelijke 
hoofdstukken in de meeste terrariumboeken, 
voor een beginnende terrariumbouder geeft bet 
wat weinig mogelijkheden. Precies nabouwen 
kan slechts een enkeling. Daarom zou ik liever 
een paar simpele voorbeelden van terraria zien, 
maar met een uitgebreide lijst van punten om 
rekening mee te houden en een soortgelijke lijst 
met wat er allemaal fout kan gaan. 
Het hoofdstuk over kweken laat zien dat er dui
delijk progressie in bet schildpaddenhouden zit. 
In vroegere terrariumboeken kwam de kweek, 
zeker voor schildpadden, maar zeer zijdelings 
aan deorde. 
Het hoofdstuk voedsel is kort en omvat een 
recept voor een standaard scbildpaddenvoedsel. 
Heel vreemd daarin vind ik de toevoeging van 
melk. Een aantal zoogdieren kan op latere leef
tijd bepaalde substanties in melk niet goed ver
teren, met als gevolg diarree. Het lijkt me dat 
scbildpadden daar ook vatbaar voor kunnen zijn, 
maar ik heb er geen ervaring mee. Diarree is bij 
waterscbildpadden niet makkelijk te constate
ren. 
Bij bet hoofdstuk winterrust mis ik dat een 
ingreep in de lichtcyclus, verkorting van dag
lengte, noodzakelijk is voor een goede voorberei
ding op de winterrust. 

In bet hoodstuk 'ziekten' staan goede remedies 
tegen de meest voorkomende ziekten bij schild
padden. Ook voor andere terrariumhouders dan 
specifieke schildpaddenhouders Ievert dit boofd
stuk bruikbare informatie. 
De al eerder genoemde determinatietabel geeft 
de mogelijkheid dieren te determineren tot op 
families. In de praktijk heeft dat niet veel nut. 
De familie waartoe een scbildpad behoort is 
meestal wei bekend; bet is voor de terrariumhou
der belangrijker te weten welke soort hij ·voor 
zich heeft. In de uitgebreide lijst met soorten, die 
driekwart van bet boek beslaat, probeert Muller 
daar iets aan te doen. Waar mogelijk geeft hij 
uitgebreid de kenmerken, verspreidingsgebied, 
levenswijze en terrariumervaringen van elke 
soort. Bij de meeste soorten volgt dan een korte 
Iiteratuurlijst. De soortenlijst is kennelijk be
doeld als volledig. Sommige soorten worden 
aileen maar genoemd, bijvoorbeeld enkele re
cent beschreven soorten. Volledigheid nastreven 
is aardig, maar een zekere kennis van zaken is 
dan wei nodig. Nu kan bet voorkomen dat 
bepaalde vormen zowel als aparte soort, als als 
ondersoort besfhreven worden. In een geval, 
Kinosternon cruentatum staat de beschrijving 
bij de soort, maar staat de literatuurlijst daar 
waar deze vorm als ondersoort van Kinosternon 
scorpioides wordt genoemd. Een kwestie van 
onvoldoende redactie lijkt mij. 
De kracht van dit werk ligt in de grote hoeveel
heid literatuurverwijzingen. A1s overzicbtswerk, 
datu op weg kan helpen naar verdere literatuur, 
is bet zeer geschikt. De geciteerde literatuur is 
niet volledig, maar wei intemationaal. Ook ons 
eigen maandblad wordt enige malen geciteerd. 
AI met al vind ik, ondanks enige kritiekpunten, 
dit boek voor scbildpaddenhouders en ook voor 
meer algemeen gerichte liefhebbers een aan
winst, al hoop ik dat er een tweede druk komt, 
waarin een aantal verbeteringen zijn aange
bracbt. 

Peter Mudde 


