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Bij de voorplaat: 
Darwins bekbroeder (Rhinoderma darwinz) 

Taxonomiscbe status: Een van de twee soorten van de familie Rbinodermatidae. De andere soort 
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is R. rufum. 
: Midden en zuidelijk Chili, vanaf onder Valparaiso tot op het eiland Cbiloe. 
: Zeer variabel van kleur; boofdkleur geel, groen-bruin of grijs, al dan niet 

met een licbter rugdekje. Buik wit of oranje met scberp begrensde ronde 
zwarte vlekken. Tot 3 em krl. Sommige exemplaren zijn wrattig, vooral op 
de poten. 

: Op koele plaatsen in de zuidelijke bossen, bijvoorbeeld bij zwaar bescha
duwde beekjes. Verstopt zicb onder stenen en omgevallen boomstammen 
(CEI, 1962). 

: Zoals bij de meeste kikkers: alles wat kleiner is en beweegt. De dieren eten 
in de natuur onder andere insektelarven en veel vliegen en muggen. 

: De broedzorg van deze kikkers is nogal bijzonder. Het vrouwtje legt twintig 
tot veertig eieren op bet land. Als de eieren op uitkomen staan en de geleilaag 
begint te verdwijnen, bapt bet mannetje de eitjes op en laat ze in z'n kwaak
blaas terecbtkomen. Die kwaakblaas is nogal groot en reikt tot bijna bij de 
acbterpoten. De kwaakblaas dient buiten de 'draagtijd' ook als klankkast, 
zoals bij andere kikkers. Opvallend is dat meer mannetjes de eieren van een 
legsel 'opeten'. In de kwaakblaas ontwikkelen de eieren zicb verder en 
groeien de larven op. De larven worden uitgespuwd als kleine kikkertjes, 
nog met een stukje staart. De verwante soort R. rufum brengt de larven 
aileen maar van bet nest naar een voortplantingspoel. Het aantal kikkertjes 
dat in de kwaakblaas van een mannetje kan opgroeien loopt soms op tot 
vijftien. 

: Deze kikkertjes zijn recentelijk een aantal keren gelmporteerd. In warme 
binnenterraria leefden ze niet lang. Gezien de koele biotopen waar ze voor
komen niet ecbt verwonderlijk. Een onverwarmd terrarium of een vorstvrij 
buitenterrarium is een betere plaats om deze dieren te verzorgen. Onder de 
gelmporteerde dieren bevonden zicb een groot aantal 'dracbtige' mannetjes 
die op een bepaald moment hun jongen uitspuwden. De 'dracbtige' manne
tjes zijn duidelijk opgezwollen en tangs de flanken zijn soms uitstulpingen 
te zien. Het is mij niet bekend of de kikkertjes tijdens de 'dracbt' eten of 
niet. De dracbt kan behoorlijk lang duren (uit CEI, 1962, begrijp ik bijna een 
jaar), dus ik verwacbt dat ze wei eten. Hoe dan ook, zulke mannetjes zullen 
net als dracbtige vrouwtjes door de vangst en het vervoer verzwakken en 
daarom kwetsbaarder zijn dan niet dracbtige exemplaren. 

: CEI, J.M., 1962. Batracios de Chile. Univ. Chile, Santiago. 
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Voortplantingsgegevens van Algyroides marchi, 
de Spaanse kielhagedis (vervolg) 

JUVENIELEN 
De jongen lijken sterk op hun ouders, 
maar vooral de ledematen en de staart 
zijn donkerder. De kop is Iicht bruin 
met voornamelijk achteraan heel fijne, 
onregelmatige zwarte spikkeltjes. De 
rug is egaal lichtbruin of bruingrijs, 
gewoonlijk zonder vlekjes, maar soms 
met wat zwarte stipjes ter grootte van 
ongeveer een kwart schub. Ben diertje 
bezat al direct bij uitkomen een volledi
ge vertebraalstreep, die doorliep tot op 
de staart. De rugkleur zet zich op de 
staart voort, maar deze wordt op twee
derde van bet uiteinde pikzwart. Over 
de zijkant van bet jong loopt een zeer 
donkerbruine band met daarin, als een 
streepje beginnend ter hoogte van de 
ooropeningen en doorlopend tot ruim 
halverwege de staart, een rij lichtbruine 
vlekjes veroorzaakt door een geringere 
hoeveelheid zwart pigment. Op de 
scheiding rug-flank kan er juist een ster
kere concentratie zijn, zodat er een ad
ditionele donkere dorsolaterale streep 
ontstaat. De bovenlipschilden zijn wat 
vlekkerig creme-roze, de onderlipschil
den hebben zwarte vlekjes op een 
cremekleurige ondergrond. De zwart
bruine poten hebben, zeker de achter
ste, lichtbruine ronde vlekjes. De keel 
kan een bronskleurige weerschijn ver
tonen, de rest van de onderzijde is vuil
wit tot grijs met bier en daar wat zwarte 
pigmentatie. De zwarting van de staart 
neemt vanaf de basis tot bet uiteinde 
ook aan de onderzijde sterk toe. Het 
dooierlitteken ter lengte van drie tot 
vier buikschubben bevindt zicb tussen 
de acbtste en dertiende buikscbub gere
kend vanaf de cloaca. 
De jongen meten vanaf de snuitpunt 

tot de cloacaspleet 21,9 ± 1,0 (20-23) 
mm met een staart van 37,0 ± 3,2 
(33-42) mm (n = 10) en wegen 0,31 
± 0,02 (0,29-0,33) g (n = 5). Zo'n drie 
weken na uitkomen vervellen de jongen 
voor bet eerst, beginnend bij de staart. 
Uit de grafiek valt af te lezen dat ze zeer 
snel groeien: na ongeveer vier maanden 
zijn al baast volwassen afmetingen be
reikt. Als maxima gelden voor een man
netje: kop-romplengte 53 mm, staart
lengte 96 mm en gewicbt 3,94 g; en voor 
een vrouwtje: kop-romplengte 48 mm, 
staartlengte 84 mm en gewicbt (buiten 
de voortplantingstijd) 3,09 g. 
Een paar weken na geboorte kleurt de 
buik bij bet merendeellichtgeel of soms 
geelgroen. Ook de keel kan heellicht
geel worden, hoewel bij veel hagedisjes 
de vuil- en zalmwitte kleur blijft. De 
zwarting van de staart en de poten 
neemt over een periode van vier tot vijf 
maanden geleidelijk af. Het aantal 
zwarte rugstipjes kan toenemen, dik
wijls geconcentreerd langs de mediaan, 
zodat tegen bet voorjaar een gehele 
(zelden) of gedeeltelijke vertebraal
streep ontstaan is. De buik is nu ge
woonlijk geel; bij een enkel dier in de 
voortplantingsperiode feller, wei naar 
groen neigend, en soms tot en met de 
keel, de onderzijde van de poten en de 
staartbasis reikend. Er is ecbter geens
zins sprake van een bruiloftstooi als 
bij de blauwkeelkielhagedis (A. nigro
punctatus). Blauwe kelen ontbreken 
ook bij mijn dieren volledig. Een enkele 
maal beeft de buik wat zwarte vlekken. 
De kleur verandert in de terraria door 
bet jaar been nauwelijks, en is veeleer 
individueel bepaald. Ook in bet veld 
geeft de $ele kleur slecbts een algemene 



De groei ~an vier jonge A/gyroides marchi. Ter vergelijking uiterst rechts de a fmetingen van acht vol
wassen d1eren. (De kolom geeft tweemaal de standaarddeviatie om het gemiddelde aan de verticale 
lijn de spreiding). ' 

aanwijzing over de voortplantingstoe
stand van A . marchi (RUBIO & RUIZ, 

1986). 
Zowel de wildvang juvenielen als de in 
gevangenschap uitgekomen jongen wa
ren in hun eerste voorjaar geslachtsrijp. 

DISCUSS IE 
Met 1 tot ruim 22 minuten bestaat er 
een aanzienlijke variatie in copulatie
duur bij A . marc hi. Het gemiddelde van 
zeven minuten over veertien waarne-

Een jonge Algyroides marchi, vijf uur na uitkomen. 

mingen is beduidend korter dan de drie 
paringen van 15 minuten gemeld door 
EIKHORST & EIKHORST (1982). lndivi
duele invloed is doordat de observaties 
negen exemplaren betreffen, niet duide
lijk te onderkennen, maar speelt wel
licht een rol. Opvallend in bet paarge
drag van A . marchi is bet ontbreken van 
de nabeet die voor bet eerst beschreven 
werd voor A . moreoticus (IN DEN 

BOSCH, 1983) en welke vervolgens ook 
in bet repertoire van A. nigropunctatus 
en A. fitzingeri bleek opgenomen te zijn 
(IN DEN BOSCH , 1985 en 1987). ElK
HORST & EIKHORST (1982), die van drie 
paringen er in ieder geval een geheel 
waarnamen, vermeldden evenmin bij
zonder gedrag na de copulatie van de 
Spaanse kielhagedis. De implicaties 
hiervan binnen bet genus Algyroides 
zullen later aan de orde komen. 
Treteln interpreteert men gewoonlijk 
als onderwerpingsgedrag waarmee de 
hagedis een aanval kan verhinderen. 
De vorm waarin A . marchi dit vertoont, 
waarbij het trappelen met de voorpoten 
gewoonlijk ontbreekt, zou een aanpas
sing aan het leven op rotsen kunnen 
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betekenen. Met vier poten heeft men 
nu eenmaal meer houvast dan met twee. 
De door BUCHHOLZ (1964) als enige ge
melde kobaltblauwe keel, zou aardig in 
dit patroon passen doordat bet de sig
naalwerking van bet kopknikken nog 
meer versterkt dan de met bet donker
bruine lij f contrasterende vuilwitte of 
gele keelkleur. Het ondersteboven over 
de onderzijde van stenen lopen of er 
omgekeerd onder hangen is zeker bin
nen Algyroides een specifiek gedrag 
voor marchi en benadrukt eveneens 
baar rotsbewonende aard. 
Eileg zou in de Sierra de Alcaraz plaats
vinden van half juni tot eind juli volgens 
RUBIO & PALACIOS (1986): d.w.z. zes 
weken later en minstens twee weken 
korter dan bij mij. Zowel EIKHORST & 

EIKHORST (1982) als ik vonden dat een 
vrouwtje in gevangenschap maximaal 
driemaal (gem. 2,9 x, resp. 2,3 x) per 
jaar legt, terwijl PALACIOS et al. (1974) 
slecbts een legsel de eerste belft van 
juli voor in bet wild levende dieren ver
moedden. Hoewel RUBIO & PALACIOS 

(1986) in de inleiding van hun artikel 
aankondigen deze controverses te zul
len opbeffen, volgt er geen verdere op
beldering. Gebeel ten onrecbte nemen 
zij hun onregelmatig over maart tot sep
tember verdeelde en te kleine steekproef 
aan vrouwtjes te zamen, en construeren 
vervolgens aan de hand van slecbts een 
gegeven (bet gemiddelde van bet per 
vrouwtje grootste gemeten follikel
volume) een grafiek met een top om
streeks juni/begin juli. Deze moet be
wijzen dat er slecbts een legsel is. De 
vrouwtjes werden biertoe gedood; men 
volgde geen enkel individu in de tijd. 
Het is overigens niet precies duidelijk 
boeveel vrouwtjes uiteindelijk zijn ge
bruikt: buiten de oude collectie die al 
bewerkt werd in PALACIOS et al. (1974), 
zijn er in 1984 en 1985 negentien nieuwe 
vrouwtjes gevangen; in de grafiek met 
follikelmetingen staan echter twintig 

punten, hetgeen verklaard zou kunnen 
worden doordat een vrouwtje zowel fol
likels als rijpe eieren bij zicb droeg (vrij
wel een feitelijk bewijs van minimaal 
twee legsels van dit vrouwtje). In de 
tekst wordt ecbter bet bestaan van der
gelijke vrouwtjes ontkend. Verder mel
den RUBIO & PALACIOS (1986) 31 ovipo
sities in bet lab, maar zij geven niet aan 
van boeveel vrouwtjes die afkomstig 
zijn en of deze dieren meededen in de 
steekproef. 
Buiten bet twee- tot driemaalleggen in 
gevangenscbap, duiden de drie grootte
klasse juvenielen die ik in de berfst 
vond, sterk in de ricbting van drie leg
sels per jaar. De groeisnelheden in bet 
terrarium in acbt nemend (grafiek), lig
gen de groepen ca. drie weken uit elkaar 
en dit is in gevangenscbap zo ongeveer 
de tijd die per vrouwtje tussen opeen
volgende legsels zit. Het door mij op 14 
mei 1982 in de Sierra de Alcaraz gevan
gen vrouwtje dat op 26 mei tijdens 
transport doodging, bleek bij sectie 
twee legrijpe eieren van ca. 6x12 mm in 
de eileiders te hebben. Dit weerspreekt 
de aanname dat vrouwtjes in bet wild 
pas later leggen. (Overigens bescbikken 
RUBIO & PALACIOS (1986) voor de perio
de half april/eind mei slecbts over twee 
vrouwtjes, midden mei gevangen). Dat 
aile jongen die RUBIO & PALACIOS 

(1986) van maart tot juli vingen maar 
een groeilijn in hun botten vertoonden, 
geeft inderdaad aan dat zij aile een win
terslaap achter de rug hadden, maar bet 
zegt belemaal niets over bet aantalleg
sels. (En ook niets over bet aantal gene
raties (op. cit.: 475): de nakomelingen 
van een jaar planten zicb zeker niet in 
datzelfde kalenderjaar voort!) Bij een 
eerste eileg half mei zijn zelfs bij een 
voor bet veld waarscbijnlijk relatief bo
ge gemiddelde incubatietemperatuur 
van 25 oc, pas begin juli de eerste nieu
we juvenielen te verwacbten. RUBIO & 
PALACIOS (1986) bemonsterden dus ook 
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Paartje Spaanse kielhagedissen (Aigyroides march1) . Boven het mannetje. 

in dit opzicht te beperkt om hun conclu
sie te staven dat er slechts een legsel per 
vrouwtje A. marchi per jaar is. 
Dat zij niettemin een eentoppige verde
ling van eileg over het seizoen vinden, 
valt (buiten de merkwaardige wijze van 
gegevens verzamelen) te verklaren met 
een gelijk begin na de winterslaap, 
doordat bij kleine jonge vrouwtjes het 
eerste legsel vaak wegvalt en doordat 
bij volwassen vrouwtjes het laatste kan 
uitblijven. Zodoende krijgen we een 
piek rondom het tijdstip van het tweede 
legsel. 
Juist de algemene overeenkomst injaar
ritme tussen in gevangenschap en in het 
wild levende A. marchi is frappant. 
De verminderde eetlust in september 
kan gezien worden als een voorberei
ding op de winterslaap: tegen het eind 
van deze maand vond ik nauwelijks 
meer volwassen kielhagedissen in de 
Sierra de Cazorla. RUBIO & PALACIOS 

(1986) geven een activiteitsperiode van 
begin maart tot begin oktober. Hoewel 
soms eerder uit winterslaap gehaald, 
paarden mijn dieren meestal pas vanaf 
half maart: uitgaande van de bij veel 

hagedissen gebruikelijke latentieperio
de van twee tot drie weken, precies zoals 
verwacht. Samenvattend is het dan ook 
bijzonder onwaarschijnlijk dat de 
A . marchi-vrouwtjes in het veld na het 
ontwaken de daaropvolgende twee 
maanden slechts zouden benutten voor 
de eirijping, om pas half juni/ half juli 
eenmaal te leggen zoals RUBIO & PALA

CIOS (1986) stelden. 
De hierboven gemelde gemiddelde ei
maten direct na leg, liggen lager dan die 
van EIKHORST & EIKHORST (1982); voor
al bet gewicht scheelt haast een derde 
met hun opgave. Mogelijk is hierin een 
oorzaak van het lage uitkomstpercenta
ge te vinden: twee van dergelijke eieren 
leverden bij hen niet-levensvatbare jon
gen op. De grenswaarden van RUBIO & 
PALACIOS (1986) vallen echter weer ge
heel binnen mijn gevonden afmetingen. 
De gegevens van de net uitgekomen jon
gen wijken nauwelijks van elkaar af. 
Beschimmelen van gezonde eieren zoals 
bij EIKHORST (1982) trad niet Op. 
Niet bij aile juvenielen ontbreken don
kere vlekjes op de rug, wat onder meer 
VALVERDE (1958) vermoedde. Wel kan 



LACERTA 48(3) 70 

bet aantal gedurende hun Ieven toene
men (gelijk EIKHORST & EIKHORST 

(1982)). Dat bij de vrouwtjes de nek
schubben zwakker gekield zijn dan de 
rugschubben, en bij de mannetjes even 
sterk, zoals EIKHORST et al. (1979) po
neerden, kon ik aan de mij ter beschik
king staande exemplaren niet constate
ren. De door hen gevonden maximale 
lengten verschillen niet van de hierbo
ven genoteerde waarden. 

DANKWOORDEN 
VERANTWOORDING 
Van de gebroeders Eikhorst (Bremen) 
mocht ik in 1982 een paartje ontvangen. 
De kosten van de vangst van de overige 
exemplaren werden gedragen door de 
Stichting ter Bevordering van de Herpe
tologie. 
Yang- en exportvergunning: Ministerio 
de Economia y Hacienda, Coordina
ci6n CITES, Madrid, AA364/86. Ont
heffing Wet B.U.D. nr. 843, Ministerie 
van Landbouw en Visserij, 's-Graven
hage. 

SAMENVATTING 
De duur van de paring met flankbeet 
bij Algyroides marchi varieert van 1 tot 
22 minuten, met een gemiddelde van 
zeven minuten. Ben nabeet ontbreekt. 
Gemiddeld legt een vrouwtje 2,3 maal 
per seizoen met 1 ,9 eieren per keer. 
Direct na leg meet een ei 5,7x10,6 mm 
en weegt 0,20 g. Vlak voor uitkomen 
is dat 9,6x14, 7 mm en 0,87 g. De incuba
tieduur bedraagt 49 dagen bij 25 oc en 
34 dagen bij 29 °C. Jongen meten 22 + 
37 mm en wegen 0,31 g. Zij gelijken 
sterk op hun ouders, maar de extremi
teiten en staart zijn donkerder en de on
derzijde is vuilwit gekleurd. Literatuur
gegevens als zou een vrouwtje in bet 
wild slechts een legsel per jaar hebben, 
worden weerlegd. Het grotendeels ont
breken van voorpootbewegingen in bet 
Treteln wordt gerelateerd aan bet rots-

Ieven. De voorkeur voor vochtige bio
topen houdt mogelijk ook verband met 
de concurrentiedruk van andere hage
dissen. Ben afname van de neerslag over 
een aantal jaren zou funest kunnen zijn 
voor bet voortbestaan van deze endemi
sche soort. 

DATA ON REPRODUCTION OF 
ALGYROIDES MARCHI 
After hibernation from November till February/ 
March, courtship of Algyroides marchi was ob
served in captivity from the second week of 
March until the end of May, beginning of June. 
The usual lacertid pre-copulatory display of 
about one minute which involved a tail bite, was 
followed by a flankhold on the female near a 
hind leg. Copulation can last from one to 22 mi
nutes; seven minutes on average. Genital contact 
ended shortly after the male released his bite. 
In contrast to the other Algyroides species, no 
post-copulatory bite occurred. A maximum of 
three ovipositions per female, each clutch with 
one to three eggs, was recorded from the end of 
April till the end of June. Eggs measured 5.7x10.6 
mm and weighed 0.20 g. Incubated at 25 oc and 
29 oc (990Jo relative humidity) these grew to 
9.6x14.7 mm and 0.87 g. Hatchlings appeared 
after 49 and 34 days respectively, measured 
22 + 37 mm, weighed 0.31 g, and resembled their 
parents but for the darker extremities and grey
white ventral surface. Adult dimensions were 
reached within four months, and they were sex
ually mature in their first spring. Measurements 
on a field sample of juveniles from the Sierra de 
Cazorla in October 1986 strongly suggested three 
ovipositions also in the field. The leg movements 
in the behavioural pattern Treteln (head-bobbing 
+ front-leg lifting) are rarely performed. A rela
tion with the species• saxicolous nature (it even 
walks upside down on the underside of rocks) on 
which all four legs are needed for grip, is tempt
ing. A. marchi seemed to prefer humid environ
ments, possibly caused by competition pressure: 
in dry terraria no problems were encountered. 
Lack of rainfall in their habitats as in recent years 
could therefore be a greater threat than the in
crease in tourist developments in the area. 

RESUMEN 
DATOS SOBRE REPRODUCCION EN 
ALGYROIDES MARCHI, LA LAGARTIJA 
DE VALVERDE 
Despues Ia hibernaci6n de Noviembre basta 
Febrero/Marzo, se observa como hacen el corte 
A. marchi en cautiverio desde Ia segunda semana 
de Marzo basta el final de Mayo, comienzo de 
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Junio. La exhibici6n normal pre-copulatoria de 
los Lacertidos aqui dura cerca de un minuto y 
comprende una mordedura en Ia cola, despues 
el macho tiene Ia hembra en el flanco delante de 
una pata trasera. La copula dura entre uno y 22 
minutos, siete en promedio. El contacto genital 
acaba poco despues que el macho termina su 
mordedura. En contraste con otras especies de 
Algyroides no hay mordedura post-copulatoria. 
Se observ6 un maximo de tres puestas de huevos 
por hembra (cada puesta con uno basta tres 
huevos) entre el final de Abril y el final de Julio. 
Huevos tienen 5, 7xl0,6 mm y pesan 0,20 g. 
A temperaturas de 25 oc y 29 oc (99% humedad 
relativa) crecen basta 9,6x14,7 mm y 0,87 g. 
Los j6venes salen despues de 49 y 34 elias respec
tivamente, tienen 22 + 37 mm, pesan 0,31 g y se 
parecen a sus padres, excepto por las extremi
dades mas oscuras y el aspecto ventral gris
blanco. Llegan a las medidas adultas dentro de 
cuatro meses, y alcazan Ia maturidad sexual en 
su primera primavera. Una muestra de juveniles 
recogido en Ia Sierra de Cazorla en Octubre 1986 
tambien sugiere tres puestas en populaciones 
silvestres. Casi nunca muestran movimiento de 
las patas en el patron etol6gico 'Treteln' 
(movimiento vertical de Ia cabeza + levantas
miento de los patas delanteras). Es atractivo 
relaccionar este con los habitos saxicolas de Ia 
especie, que puede caminar patas arribas en las 
superficies inferiores de piedras, cuando todas 
las cuatro patas son necesarias para agrarrarse. 
Parece que A. marchi prefiere sitios humedos, 
tal vez causados Ia presion competitiva: en terra
rios secos no fueron encontrados problemas. 
La falta de lluvia en su habitad como en los re
cientes ailos podria por lo tanto ser una amenza 
mayor que en aumento del desenvolvimiento 
del turismo en el area. 
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De verzorging en kweek van de wondergekko 
(Teratoscincus scincus keyserlingz) 

INLEIDING 
Enkele jaren geleden ben ik in bet bezit 
gekomen van enige wondergekko's. 
Omdat deze dieren in die tijd weinig 
geimporteerd werden en ik zeer geinte
resseerd ben in naehtaetieve gekko
soorten was ik erg tevreden over deze 
nieuwe aanwinst. In dit artikel wil ik 
mijn ervaringen met deze diersoort be
sehrijven. 

BESCHRIJVING 
Wondergekko's hebben een gedrongen 
liehaam en kop, waardoor ze een mas
sieve indruk maken. De grote rode ogen 
met sterk ontwikkelde wimpers steken 
uit buiten de kop. 
De kop is bedekt met kleine sehubben, 
die naar aehter op bet liehaam steeds 
groter worden. De dieren staan hoog 
op de poten. 
De kleur van de rugzijde varieert van 
geelaehtig roze tot grijs, met zwarte 
lengtestrepen ofvlekken. De buik is wit. 
De totale lengte is ongeveer 16 em. 

VERSPREIDING 
Wondergekko's komen voor in Kazaeh
stan, Oezbekistan, bet noorden van 
Iran, bet westen van China, Pakistan en 
Afganistan. Het merendeel van de in 
Nederland geimporteerde dieren komt 
uit Afganistan. 
De biotoop van de wondergekko be
staat uit halfwoestijnen en woestijnen 
met nog wat verspreide begroeiing. In 
zandduinen graven de gekko's gangen 
die wei 140 em lang kunnen zijn en op 
een diepte van 30-40 em liggen (LAN
GERWERF, 1979). 
De gangen worden overdag afgesloten 
met een zandprop om voeht in tiet hoi te 

houden. Wondergekko's hebben name
lijk een zeer dunne huid. Ondanks bet 
feit dat bet woestijnbewoners zijn, heb
ben ze toeh een vrij hoge luehtvoehtig
heid nodig (ZIMMERMANN, 1983). 
Voeht kan door de huid worden opge
nomen en zo voor afkoeling zorgen. 
Als gevolg hiervan is de wondergekko 
hestand tegen hoge temperaturen. De 
dieren zijn aileen 's naehts aetief en 
sehijnen zelfs bij volle maan in hun 
holen te blijven (LANGERWERF, 1979). 

HUISVESTING 
Omdat mijn dieren reehtstreeks uit de 
natuur afkomstig waren en een slechte 
conditie hadden besloot ik ze eerst een 
tijdje in quarantaine te houden. Ik 
plaatste de gekko's in een kale bak met 
aileen een sehuilgelegenheid waarin de 
dieren toch eenvoudig waren waar te 
nemen. Zo kon ik goed zien of de won
dergekko's voldoende aten en dronken. 
Toen de conditie van de dieren na 
enkele weken was verbeterd werden ze 
naar hun definitieve behuizing over
gebraeht. Dit is een terrarium van 
80x40x60 em (lxbxh). De bak wordt ver
warmd door een spot van 40 W. Onder 
de lamp is de temperatuur ongeveer 
40 oc, in de rest van bet terrarium 
30 °C. Enkele gestapelde flagstones 
dienen als sehuilgelegenheid. De bo
dembedekking bestaat uit duivengrit. 
Dit bevat kalk en als de dieren hiervan 
eten krijgen ze extra kalk naar binnen 
aangezien ze een grote kalkbehoefte 
hebben (HELLER, pers. med.). 

GEDRAG 
Deze gekko's hebben een opmerkelijk 
defensief gedrag. Als ze zich bedreigd 
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De wondergekko (Teratoscincus scincus keyserlingi). Foto van de auteur. 

voelen richten ze zich op en sissen. Als 
dit niet helpt ratelen ze met hun staart. 
Als ze op hun achterpoten gaan staan 
maken ze met hun staart een zwiepende 
beweging in horizontale richting. Het 
komt ook voor dat ze met geopende bek 
naar hun belager springen. De felheid 
van deze gedragingen verschilt per dier. 
Overdag liggen de hagedissen bijna al
tijd dicht tegen elkaar in hun schuil
plaats . Dit ken ik ook van andere door 
mij gehouden gekkosoorten, zoals de 
vetstaartgekko (Hemitheconyx caudi
cinctus) en de luipaardgekko (Eub/e
pharis macularius) . Bijna de hele nacht 
zijn deze gekko's actief. Meteen na het 
uitgaan van de lampen gaan ze op ver
kenning door het terrarium en daarmee 
gaan de dieren door tot 's ochtends de 
lampen weer aangaan. Mannetjes kun
nen onder ling agressief zijn. Toen ik een 
tweede mannetje in het terrarium plaat
ste vertoonde het mannetje dat a1 in het 
terrarium was een dreigend gedrag. 
Mijn beide vrouwelijke dieren bewaak
ten hun eieren. 

VOEDSEL 
Tegen de avond worden de voederdie
ren in de bak gedaan zodat de gekko's er 
's nachts op kunnen jagen. Bij het eten 
proberen ze soms de voederdieren bij 
elkaar uit de bek te trekken. Bij mijn 
dieren heeft dit nog nooit tot verwon
dingen geleid. Toch lijkt het mij ver
standig om de voederdieren door het 
hele terrarium te verspreiden zodat de 
kans op onderlinge gevechten tijdens 
het eten beperkt wordt. De gekko's 
krijgen pasgeboren muizen, grote kre
kels en treksprinkhanen. AI het voedsel 
wordt verrijkt met het vitamineprepa
raat Amrepcal. Aan het drinkwater 
voeg ik enkele druppels vitamine D3 
(Amrepvit 40000 IE/ I) toe. 

KWEEK 
Begin 1986 merkte ik dat een van de 
vrouwtjes eieren bij zich had. Enige tijd 
later was dit ook bij het andere vrouwtje 
het geval. Paringen heb ik echter nooit 
waargenomen. Als afzetplaats voor de 
eieren plaatste ik een bakje met pot-
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grond en turf in bet terrarium. De 
eieren werden echter niet in dit bakje 
maar onder de lamp gelegd. Ze werden 
fanatiek door bet vrouwtje bewaakt. 
De eieren zijn rolrond en hebben een 
dunne kalkschaal. Ben van de eieren 
was gebroken. Bij latere legsels bleek 
dat de dunne schaal nog wei eens pro
blemen bij bet hanteren kan opleveren, 
de eieren gaan snel kapot. Omdat de 
eieren in een droge omgeving uitge
broed moeten worden legde ik ze in een 
Jager kunstkloek zonder substraat. De 
temperatuur in de stoof was 31 oc. 
Na 75 dagen kwam bet eerste jong uit 
bet ei . Ik heb de indruk dat de lengte 
van de incubatieperiode belnvloed 
wordt door de temperatuur. Bij een 
temperatuur van 29 oc kwamen de jon
gen pas na 86 dagen uit bet ei. Het eerste 
ei kwam bij mij nooit op dezelfde dag 
uit als bet tweede ei. Dit kan enkele 
dagen tot soms wei een week later uit
komen. Mijn dieren hebben acht eieren 
gelegd, waarvan er zes uitkwamen. Van 
de andere twee eieren brak er een tijdens 
het oppakken en een werd er vlakbij de 
lamp gelegd en was daardoor inge
droogd. Ik heb een keer gezien dat er 
een jong uit bet ei kwam. Het hele pro
ces van uitkomen duurde slechts een 

kwartier. Waarschijnlijk gaat dit zo 
snel omdat de eischaal erg broos is . 
Twee keer heb ik gezien dat een jonge 
gekko zijn dooierzak opat. Dit doen ze 
door hun kop ver naar de buik te bui
gen, vervolgens bijten ze zich vast aan 
de dooierzak en eten deze als bet ware 
van de buik af. 

OPFOK VAN DE JONGEN 
Als de jonge wondergekko's enkele 
dagen oud zijn eten zeal jonge krekels. 
Ben paar dagen na bet uitkomen ver
vellen ze. Het oude vel wordt bij de kop 
losgescheurd, waarna het verder langs 
bet lichaam wordt gestroopt. Het oude 
vel wordt vervolgens opgegeten. Jonge 
wondergekko's zijn helgeel met git
zwarte vlekken. Als de dieren ouder 
worden vervagen deze kleuren en krij
gen ze de tekening van de volwassen 
dieren. De dieren groeien erg snel en 
kunnen in een half jaar twee keer zo 
lang worden. Bij de jonge dieren zaten 
zowel vrouwtjes als mannetjes. Het 
lijkt mij dat een broedtemperatuur van 
31 °C dus niet aileen dieren van het
zelfde geslacht oplevert. 

CARE AND BREEDING OF 
TERATOSCINCUS SCINCUS 
The middle-sized geckos can be found in deserts 
and semi-deserts in Kazachstan, Oezbekistan, 
Iran, China, Pakistan and Afganistan. They are 
active only during the night. The vivarium in 
which the animals were kept measured 80x40x60 
em. Temperatures varied between 40 and 30 °C. 
Some hide-outs were provided. When threatened 
they stand high on their feet and whip their tail. 
The geckos eat new born mice, grasshoppers and 
crickets. 
Two females produced 8 eggs, which were defen
ded. Six eggs hatched after approx. 80 days in a 

dry environment and a temperature of 31 °C. 
A few days after hatching the young already eat 
small crickets. 
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De verzorging en kweek van de 
witlipbamboeadder (Trimeresurus albolabris) 

BESCHRIJVING 
De witlipbamboeadder (Trimeresurus 
albolabris) is een boombewonende gif
slang die een betrekkelijk groot ver
spreidingsgebied heeft. De soort kent 
drie ondersoorten, te weten Trimeresu
rus a. albolabris, Trimeresurus a. sep
tentrionalis en Trimeresurus a. insu/a
ris (REGENASS & KRAMER, 1988). De ge
wone witlipbamboeadder (T. a. albola
bris) komt voor in Zuid-China, Viet
nam, Cambodja, Thailand, Birma, een 
gedeelte van Oost-India en in Indone
sie. T. a. septentrionalis komt voor in 
Nepal, terwijl Trimeresurus a. insularis 
op de kleine Soenda-eilanden voor
komt. De verspreidingsgebieden zijn 
op bijgaand kaartje aangegeven (naar 
REGENASS & KRAMER, 1981). 
De maximale lengte van deze slang is 
104 em voor de vrouwtjes en 75 em 
voor de mannetjes. Soms blijven de 
mannetjes nog kleiner. 
De geslaehten zijn herkenbaar aan de 
versehillende aantallen sehubben (RE

GENASS & KRAMER, 1981), zoals ik in 
een tabel heb weergegeven. 
De kleur van de witlipbamboeadder is 
hoofdzakelijk groen. De onder kant van 
de kop is geel en de staart is vaalrood. 
De mannetjes hebben een witte zijstreep 
over de eerste en tweede dorsale sehub
benrij. Een typiseh kenmerk van deal
bolabris-groep is de zwart-witgeringde 
huid tussen de sehubben, die duidelijk 
te zien is als de slangen gegeten hebben. 
De bamboeadders behoren tot de groef
kopadders. Deze bezitten een warmte
gevoelig zintuigje, de 'pit', dat net aeb
ter de neus zit. Dit orgaan stelt de slang 
in staat in bet donker te jagen (omdat 
bet warmteversehil tussen bet prooidier 

en zijn omgeving door de 'pit' wordt 
waargenomen). 
De witlipbamboeadder beeft oprieht
bare giftanden, waardoor deze beboor
lijk lang kunnen zijn. Mijn eigen 
vrouwtje had tanden van 2,3 em lang. 
Het gif is hemotoxiseh, wat wil zeggen 
dat bet op bet bloed inwerkt. Het is niet 
bijzonder sterk, waardoor dodelijke 
ongevallen bij mensen zeldzaam zijn. 
Als dit toeb wei eens voorkomt, gaat 
bet meestal om kinderen (SPARRE

BOOM, 1981). Er is geen speeifiek anti
serum voor de witlipbamboeadder. Het 
Queen Saovabba Memorial Institute in 
Bangkok, Thailand, maakt een anti
serum voor groene boomadders, dat 
volgens de medewerkers van dit insti
tuut ook bruikbaar is bij beten van de 
witlipbamboeadder (pers. med., 1985). 

TERRARIUM 
Het terrarium voor mijn witlipbamboe
adders meet 80x40x80 em (lxbxb) en is 
gemaakt van een metalen frame waarin 
multiplex is gemonteerd. De liebtkap 
boven bet terrarium is van bet leefge
deelte geseheiden door stevig metaal
gaas, zodat de slangen niet in de liebt
kap kunnen komen. 
De inriebting van bet terrarium is een
voudig. De wanden zijn beplakt met 
kurkplaten. Er zijn versebillende 
klimtakken, die in de wanden vastge
sebroefd zijn. Verder staan er versebil
lende kunstplanten in bet terrarium. Ik 
heb biervoor gekozen omdat deze geen 
verzorging nodig bebben en er dus ook 
niets mis mee kan gaan. De inriebting 
wordt geeompleteerd door een grote 
waterbak (35x40x5 em) die altijd gevuld 
is. 
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Witlipbamboeadder (Trimeresurus albolabris). 

De verlichting bestaat uit een TL-buis 
van 30 W, de verwarming uit een gloei
lamp van 75 W. De temperatuur is in 
de zomer overdag rond de 27 graden 
Celsius en 's nachts rond de 21 °C. 
's Winters is de temperatuur overdag 
rond de 21 graden, 's nachts rond 17 
graden. De relatieve luchtvochtigheid 
is gemiddeld 850Jo. De hoge vochtigheid 
wordt bereikt door het terrarium twee
maal per dag met lauw water te be
sproeien. Het terrarium is afgesloten 
met een vitrineslot, zodat niemand er 
zomaar in kan komen. 

GEDRAG EN VOEDSEL 
De witlipbamboeadder is een boom
slang die nagenoeg nooit op de grond 
komt. Mijn eigen twee dieren, een paar
tje, liggen altijd op de takken en de 
kunstplanten. Bamboeadders zijn ac
tief in het donker. De dieren kruipen 
dan het hele terrarium door. Vlak voor
dat het Iicht uitgaat, wordt het terra
rium gesproeid. De slangen drinken 
van het sproeiwater. Ik heb ze nooit 
uit de waterbak zien drinken. De dieren 

zijn overdag vrij rustig. Overdag kan ik 
ze gewoon benaderen zonder dat ze 
naar me 'slaan'. Zodra het Iicht uitgaat, 
worden ze echter aanmerkelijk agres
siever. Andere bamboeadders, zoals 
Trimeresurus purpureomaculatus zijn 
daarentegen ook overdag absoluut niet 
te benaderen. 
Witlipbamboeadders jagen in het dan
ker. In de natuur eten ze kleine zoog
dieren, waaronder kleine vleermuizen, 
maar ook kleine vogels (VERKERK, 

1987). Mijn volwassen dieren krijgen 
nagenoeg aileen muizen te eten. Het 
vrouwtje eet ongeveer een keer in de 
week, het mannetje een keer in de twee 
maanden. Ik heb verschillende malen 
kleine kwartels en zebravinkjes aange
boden, maar aileen her vrouwtje at 
deze. De tanden van de witlipbamboe
adder zijn lang genoeg om door het 
verendek van een kleine vogel been te 
kunnen bijten. Bij grote, volwassen 
dieren kan de lengte van de tanden tot 
2,5 em bedragen. 
De muizen worden met een speciale 
tang aan de staart aangeboden. De 
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slang houdt bij bet jagen de nek in een 
S-houding zodat hij ver kan uitslaan. 
Wanneer een slang een prooi bijt, wordt 
(gemiddeld) ongeveer 15 OJo van de gif
voorraad afgegeven volgens OVER

BOSCH et al. {1983). Bij verdedigings
beten kan wei 700Jo van bet gif in een 
keer worden afgegeven. 
De slang houdt de prooi met de tanden 
vast en wacht tot deze dood is. Dit duurt 
meestal niet Ianger dan een minuut. Het 
opeten gaat snel. De slang gebruikt zijn 
lange voortanden om de prooi naar 
binnen te trekken. 
Na bet eten gaan mijn slangen vaak 
onder de warmtebron liggen en bewe
gen ze meestal een paar dagen niet meer. 
Mijn dieren liggen nooit bij elkaar, 
maar altijd aileen. In de natuur schijnen 
ze ook solitair te Ieven {REGENASS & 

KRAMER, 1981). 

VOORTPLANTING 
De paartijd valt in de herfst. De dieren 
worden dan onrustiger, ze bewegen 
meer en worden ook agressiever. Op
vallend is, dat ze elkaar nu wei opzoe
ken en bij elkaar blijven. De paring, 
die in de takken plaatsvindt, duurt {bij 
mijn dieren) ongeveer anderhalf uur. 
De paringen die ik heb waargenomen, 
vonden aile plaats tijdens de scheme
ring. Na de paring kruipt bet mannetje 
direct weg. Het vrouwtje blijft gewoon 
liggen. Tijdens de zwangerschap, die 
wei vijf tot zeven maanden kan duren, 
eten de dieren maar weinig. Aan bet ein
de van de zwangerschap wordt er niets 
meer gegeten {DIESENER, 1979). 
Tijdens de zwangerschap van bet 
vrouwtje reageerde bet mannetje agres
siever dan normaal. {Mogelijk speelt 
hierbij een rol dat bet vrouwtje in deze 
periode een geur afscheidt die bet man
netje bernvloedt.) Ik heb bet dier niet 
apart gezet, maar gewoon bij bet 
vrouwtje gelaten. Hij stopte zonder 
aanwijsbare reden plotseling met eten. 

Ik heb hem na vier maanden, toen hij 
zichtbaar mager begon te worden, ge
dwangvoederd. Ik heb dit in totaal drie
maal gedaan. In zijn ontlasting heb ik 
niets bijzonders kunnen vinden. Helaas 
overleed dit mannetje toch. Bij de sectie 
is geen duidelijke afwijking gevonden. 
Het vrouwtje werd steeds dikker. Haar 
gewicht verdubbelde bijna. Bamboe
adders zijn levendbarend en na vijfen
halve maand werden de jongen gebo
ren, helaas onder nogal ongunstige om
standigheden. Het was winter en na een 
peri ode van vorst en somber weer waren 
er plotseling een paar zonnige dagen, 
waardoor de temperatuur in bet terrari
um tot ver boven de normale opliep. De
ze verandering van temperatuur die ik 
in bet terrarium niet in de hand kon 
houden, heeft bet vrouwtje mogelijk 
bernvloed. Vlak voor de bevalling ging 
ze met bet achterlichaam naar beneden 
hangen. De staart was hierbij een beetje 
gebogen. 
In de middag werden de jongen gebo
ren. Bamboeadders Iaten de jongen ge
woon vallen. De eivliezen scheuren 
door de val of wanneer ze aan de takken 
blijven haken. Deze worp was niet echt 
geslaagd te noemen: zes levende jongen, 
twaalf dode en drie onbevruchte eieren. 
Een dag later werden er nog twee !even
de jongen geboren en nog een onbe
vrucht ei gelegd. De levende jongen wa
ren niet geheel volgroeid en hadden nog 
een vrij grote dooierrest. Ik heb de na
velstreng niet doorgeknipt, om bloedin
gen te voorkomen. In enkele dagen 
werd de dooierrest volledig opgeno
men. Meer dan de helft van de levend 
geboren slangetjes kon niet zelfstandig 
uit bet vlies komen. Ik heb de neusjes 
van de diertjes voorzichtig vrijgemaakt, 
zodat ze goed konden ademen. 
Opvallend was dat de jonge slangen 
zeer agressief waren, ondanks dat ze te 
vroeg geboren waren en niet gemakke
lijk uit de eivliezen konden komen. 
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Een 'volglazen terrarium' voor de jongen. 

JONGE DIEREN 
De pasgeboren slangetjes heb ik direct 
in een klein bakje apart gezet. Degroot
te van dit bakje was 30x20x20 em 
(lxbxh). In dit bakje stond over de hele 
bodem een ondiep laagje water om de 
luchtvochtigheid hoog te houden. Er 
waren veel klimtakjes aanwezig. Het 
geheel werd verlicht en verwarmd door 
een 15 W gloeilampje dat de tempera
tuur op ongeveer 27 oc hield. 
Binnen vijf dagen waren alle jongen 
verveld. Ze kropen zowel overdag als 
's nachts actief door het bakje. 
Als je ze zelfstandig wilt Iaten eten, is 
het voedsel voor jonge bamboeadders 
nogal lastig, namelijk kleine kikkers. 
Toen ik eerder het plan had opgevat 
met mijn witlipbamboeadders te gaan 
kweken, ben ik direct een kikkerkweek 
begonnen. Ik heb hiervoor de Austra
lische hamerkikker (Limnodynastes 
peronil) genomen, omdat deze kikker 
nogal gemakkelijk te kweken is (MID· 

DENDORP, 1981). 
De net gemetamorfoseerde kikkertjes 
werden telkens bij de jonge slangetjes 

in het bakje gezet. Op dat moment ont
stond er dan een chaos. De slangetjes 
kropen allemaal naar beneden en beten 
naar alles wat er bewoog. Daarbij wer
den soortgenoten niet ontzien. Geluk
kig is dit steeds goed afgelopen. Ik heb 
toen toch maar aile diertjes apart gezet 
om dit soort problemen te voorkomen. 
Ik heb hiervoor glazen potten van onge
veer een liter inhoud gebruikt, waarin 
een laagje water' een klein takje en een 
jonge bamboeadder deed. Bij deze me
thode moet men er wei goed op letten 
dat de potten niet in de zon staan, an
ders loopt de temperatuur in de potten 
snel te hoog open gaan de jongen dood. 
Om de twee dagen kreeg iedere jonge 
slang een kikkertje aangeboden. Dit 
werd altijd direct geaccepteerd. Kikker
visjes werden nooit gegeten. 
In deze periode kweekte ik ook de 
Koreaanse vuurbuikpad (Bombina 
orienta/is). Deze padjes heb ik ook 
aangeboden, maar daar is nooit naar 
gebeten, mogelijk door hun minder 
prettige smaak. 
De jonge bamboeaddertjes groeiden 
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op dit menu in een snel tempo. Ik heb 
twee maanden kikkertjes gevoerd voor
dat ik muisjes begon aan te bieden. 
In deze twee maanden heb ik ongeveer 
230 kleine kikkertjes gevoerd. De een
dagsmuizen die ik daarna aanbood, 
werden eveneens direct geaccepteerd. 
De jonge slangetjes zaten toen nog 
steeds in de glazen potten. Ik gaf ze om 
de twee weken een muisje. De verdere 
groei van de slangetjes heeft geen enkel 
probleem opgeleverd. Ik heb ze niet een 
keer hoeven dwangvoeren. Aile jongen 
hadden een witte zijstreep. Het is me 
opgevallen dat deze bij de vrouwtjes 
na enige maanden verdween, terwijl 
de mannetjes hem behielden. 

SAMENVATTING 
De witlipbamboeadder is een prachtige 
boomslang die zonder al te veel proble
men kan worden gehouden. Hij is le
vendbarend en gemakkelijk te kweken. 
Als de jonge dieren kikkertjes aangebo
den krijgen, is een probleemloze op
kweek verzekerd. Het dwangvoeren 
met eendagsmuisjes of delen hiervan zal 
de jonge slangen in bet algemeen geen 
goed doen en Ievert risico' s op voor de 
slangenhouder. Mijn nakweekdieren 
zijn na twee maanden zelfstandig over
gegaan op bet eten van muisjes. 
Een nadeel van deze slang is dat hij 
giftig is en dat de jonge dieren moeilijk 
bij ervaren terrariumhouders onder te 

brengen zijn. Het risico bestaat daar
door dat de kweker met zijn soms grote 
aantallen nakweekdieren blijft zitten. 
Voor mij was dit de reden om met de 
kweek van deze slangesoort te stoppen. 

TRIMERESURUS ALBOLABRIS 
IN CAPTIVITY 
This pit-viper occurs in Southeast Asia. Fully 
grown females are about one meter long, males 
are smaller. Although venomous, they are not le
thal to adults. 
A couple is kept in a moist terrarium. Temperatu
re in summer is about 25 °C, in winter 20 °C. Du
ring the night they eat mice. The venom kills the 
prey in approx. one minute. 
Copulation took place in autumn. After 170 days 
the young were born. Born too early, the remai
ning yolk of the hatchlings was absorbed in a cou
ple of days. During the next two months the 
young ate small frogs. After two months they ex
cepted new born mice. 
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Een morfologische bijzonderheid bij de Spaanse 
smaragdhagedis (Lacerta schreiben) 

IN LEIDING 
Sinds enige jaren ben ik in het bezit van 
een koppel wildvang Spaanse smaragd
hagedissen. Deze zijn ondergebraeht 
in een binnenterrarium met een lengte 
van 1 m, diepte 50 em en een hoogte van 

Afbeelding I. Vrouwtje. 

ongeveer 80 em. Om zoveel mogelijk 
aan de biotoop van deze dieren te be
antwoorden is dit terrarium voorzien 
van stenen en wat kienhout. Diverse 
klimplantjes, die door de bak groeien 
en oak tegen de aehterwand van na
tuurkurk heehten, eompleteren het ge
heel. Op de bodem van mijn terrarium 
ligt een laag normale tuingrond. Zo
doende heb ik een stukje ruig terrein 
geereeerd waarin deze dieren zich thuis
voelen. Als verlichting is een Philips 
TL nummer 84 gebruikt, die de kleur 
van daglieht aardig benadert. Deze 
TL-buis is ondergebracht in een PVC 
buis, die in de lengte doorgezaagd is 
en aan de binnenkant bekleed is met 
refleeterend materiaal. Als verwar
ming gebruik ik twee spotlampen die 
samen met de verliehting op drie tijd
klokken zijn gesehakeld om zo de ver
liehting en verwarming onafhankelijk 
te kunnen sehakelen. 

Afbeelding 2. Mannetje met een tussenschild. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
BIJ JONGE DIEREN 
Bij de nakweekdieren die ik regelmatig 
heb is mij al enige jaren iets bijzonders 
opgevallen, namelijk het versehil in 
kopbeschubbing bij mannetjes en 
vrouwtjes. Meermalen heb ik met bijna 
100% zekerheid mannetjes van vrouw
tjes kunnen onderseheiden, vaak al 
zichtbaar direct nadat ze uit het ei zijn 
gekropen en opgedroogd zijn, dus ver 
voor de peri ode dat ze door het kleurpa
troon te onderseheiden waren. lmmers 
aile bruine of groenbruine juvenielen 
hebben dezelfde goudgele of witte don
keromrande stippen op de flanken. De 



Afbeelding 3. Mannetje mettwee tussenschilden. 
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geslachtsverschillen zijn echter op de 
foto's aan de kopschilden te zien waar
bij op de volgende schilden gelet moet 
worden: 
frontonasale (3 op de foto), 
prefrontale (1 op de foto), 
frontale (4 op de foto). 
Afbeelding 1 laat een vrouwtje zien 
waarbij de prefrontaalschilden aan 
elkaar grenzen . (Soms grenst het fron
tonasaalschild aan het frontaalschild) . 
Afbeelding 2 is een mannetje waarbij 

de prefrontaalschilden gescheiden wor
den door een tussenschild (2 op de foto). 
Afbeelding 3 is ook een mannetje. Hier 
ook weer de prefrontaalschilden ge
scheiden maar bier door twee schildjes 
boven elkaar. 
Afgebeelde dieren werden destijds door 
mij gehouden en waren nog niet vol
wassen, maar het is een feit dat bij mijn 
adulte kweekpaar en de jonge dieren die 
ik heb gehad en nog heb, ditzelfde pa
troon te zien is. 
Hoe het schildje beet dat tussen de twee 
prefrontaalschilden ligt is mij niet be
kend. 

SLOTOPMERKING 
Via contacten elders in den Iande met 
houders van Spaanse smaragdhagedis
sen, is mij gebleken dat ook bij hun 
dieren mijn gegevens kloppen. Het zou 
interessant zijn om na te gaan of mijn 
gegevens ook opgaan bij verwante ha
gedissen. 

A NOTE ON THE MORPHOLOGY 
OF LACERTA SCHREIBER/ 
Comparing the head scales of female and male 
L. schreiberi the following difference was obser
ved. Females have touching prefrontal scales 
(photo 1), males have one or two scales between 
~he prefrontals (photo 2 and 3). 
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De eerste kweek met de mandarijnslang 
(Elaphe mandarina) in Noord-Amerika 

Weergave van een lezing op de Northern 
Californian Herpetological Meeting in februari 
1989. 

INLEIDING 
Tot voor kort waren er geen verslagen 
over het succesvol in gevangenschap 
houden en kweken van deze hetoverend 
mooie slang uit de hergstreken van zui
delijk China, die in 1842 door Cantor 
ontdekt werd. Dit is het verslag van de 
eerste kweek van deze slang in gevan
genschap in Noord-Amerika. Zes eieren 
werden met succes uitgehroed. 

MANDARIJNSLANG 
Het is altijd huitengewoon moeilijk ge
weest om geimporteerde wildvang man
darijnslangen (Eiaphe mandarina) in 
gevangenschap in Ieven te houden. Het 
hoge sterftecijfer van deze slang in ge
vangenschap wordt gewoonlijk veroor
zaakt door een comhinatie van factoren 
die elkaar allemaallijken te versterken. 
De voomaamste factoren zijn stress, 
inwendige parasieten (longwormen en 
nematoden), hacteriele infecties, een 
gehrek aan eetlust en onjuiste omge
vingscondities. 
Enkele sterke exemplaren overleven 
echter ondanks dit alles en passen zich 
langzaam aan aan hun nieuwe omge
ving. 

KWEEKGROEP 
Ik verkreeg in mei 1987 twee paartjes 
wildvang mandarijnslangen, die a1 wat 
Ianger in gevangenschap waren hij een 
hekende slangenkweker uit Michigan, 
wijlen Tom Lamont. Hij had ze weer 
gekocht van een andere hekende kwe
ker, Ernie Wagner, die de dieren in 1983 

had verkregen. In die vier jaar was geen 
van heiden erin geslaagd met de dieren 
te kweken. 
De slangen werden de eerste maand in 
aparte terraria gehuisvest. Een van de 
vrouwtjes kwam aan met een luchtweg
infectie en stierf later. In juni hracht ik 
de dieren over in een glazen terrarium 
met een inhoud van honderd liter, met 
een natuurlijke inrichting hestaande 
uit vochtig schorsschraapsel, sfag
num, levende kamerplanten en grote, 
dunne leisteenplaten. Het terrarium 
werd regelmatig met water gesproeid. 
Als verlichting gehruikte ik Gro Lux 
TL-huizen van 30 watt, ca. 30 em hoven 
het terrarium. De kamertemperatuur 
was gemiddeld 26,6 °C. De tempera
tuur op de plaats waar de dieren zich 
meestal schuilhielden, was 22 °C. Aan
gezien mijn reptielenkamer in de kelder 
van mijn huis is, is er maar een gering 
verschil tussen de dag- en de nachttem
peratuur, nl. 4 tot 5 °C. 

GEDRAG 
De slangen aten meestal gedurende de 
nacht. Een enkele maal kon een maal
tijd overdag waargenomen worden, als 
de waamemer niet zelf ontdekt werd. 
Grote nestmuizen en kleine hehaarde 
muisjes werden meestal wei geaccep
teerd, maar de slangen schrokken in 
het algemeen terug voor grotere mui
zen. De prooien werden gewoonlijk 
verspreid door het terrarium neerge
legd en waren dan de volgende morgen 
voor het merendeel verdwenen. Aile 
slangen waren matige eters, die zelden 
meer dan drie of vier hehaarde muisjes 
aten. 
Een hepaalde slang lag vaak 's och-
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tends buiten zijn schuilplaats. Hij bleef 
dan bewegingloos liggen als hij de toe
schouwers opmerkte om vervolgens in 
een oogwenk te verdwijnen. Als de 
slang benaderd werd of opgewonden 
raakte, trilde hij met zijn staart. Een 
van de agressievere mannen sloeg een 
enkele keer toe als hij werd lastiggeval
len. Aile drie de slangen deelden de 
voornaamste schuilplaats. 

WINTER 
Toen de winter naderde, begon ik de ka
mer klaar te maken voor de overwinte
ring door de kamertemperatuur gelei
delijk te verlagen en bet voedselaanbod 
te verminderen. Midden november was 
de winterrust aangebroken. De kamer
temperatuur daalde tot ongeveer 15,5 
°C. De kamertemperatuur werd laag 
gebouden door gebruik te maken van de 
koude buitenlucbt. De afkoeling werd 
bereikt met behulp van een ventilator
systeem in combinatie met een thermo
staat. Koude buitenlucht wordt de ka
mer ingezogen terwijl de warme Iucht 
naar buiten wordt geblazen. Tijdens 
bet koudste gedeelte van de winter daal
de de temperatuur in de kamer tot onge
veer 12 oc gedurende een periode van 
zes tot tien weken. De mandarijnslan
gen delen de kamer met al mijn andere 
slangen uit de familie Colubridae. Aile 
overwinteren zein hun eigen terrarium, 
aileen of samen. 

VOORJAAR 
In de derde week van februari 1988 
begon ik de kamer weer te verwarmen. 
De mandarijnslangen werden de hele 
winter niet gestoord. Toen ik ze na de 
winterrust terugzag, zagen ze er gezond 
uit. Begin maart bood ik voor de eerste 
maal voedsel aan, dat ze inderdaad 
accepteerden. 

KWEEK 
Eind maart zag bet vrouwtje er wat 

zwaarder uit dan normaal. Ik dacht 
eerst dat ze veel ontlasting had opge
hoopt, en bet kwam niet in me op dat 
ze misschien dracbtig was. 
Het volgende dat me opviel, was dat 
een van de mannetjes niet meer toege
laten werd tot de voornaamste schuil
plaats. Hij bezette een andere schuil
plaats aan de andere kant van bet terra
rium. Ik zag de dominante man schok
kende bewegingen maken toen hij een 
tunnel in de grote bloempot inging. Ik 
kon niet zien welke van de andere slan
gen, bet mannetje of bet vrouwtje, op 
dat moment in de bloempot zat. Het 
grootste deel van dat voorjaar verble
ven zowel bet dominante mannetje als 
bet vrouwtje samen in de voornaamste 
schuilplaats. 
In april bleef bet achterlijf van bet 
vrouwtje zwellen, wat erop wees dat ze 
inderdaad zwanger was. Eind mei 
kwam ze in een vervelling en op 27 mei 
vervelde ze. Ik zette haar toen over in 
een plastic bak met vochtig vermiculiet 
en een doos om zich in te verschuilen. 
Op 7 juni (elf dagen na de vervelling) 
legde ze zes bevrucbte eieren. Ze bleef 
om de eieren gerold liggen. Ik nam de 
eieren weg en legde ze in een plastic 
bak met vocbtig vermiculiet, die ik in 
een grote broedbak op een plank zette. 
De gemiddelde temperatuur overdag 
in de plastic bak met de eieren was 
27 °C, terwijl de temperatuur 's nachts 
zakte tot gemiddeld 24 °C. Ik had bet 
idee dat dit temperatuurbereik beter ge
schikt was dan dat in mijn broedstoof 
(28,3 °C), omdat deze slangen in een 
koeler klimaat voorkomen. Ze zijn 
waargenomen op hoogten van 700 tot 
2300 meter in de hooggelegen bergwou
den van zuidelij k China (FLECK, 1985). 
Ik verwachtte dat de eieren een langere 
broedperiode zouden bebben tengevol
ge van de lagere temperatuur. Toen ik 
op 26 juli de eieren controleerde, zag ik 
echter dater een ei opengesneden was. 
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De eieren waren toen pas 49 dagen te
voren gelegd. Ik dacht eerst dat bet ei 
door een teveel aan vocht was openge
barsten, maar zag later een neusje door 
de snee gestoken worden. Ze begonnen 
dus uit te komen! 
Aile eieren kwamen binnen 36 uur hier
na uit. Dejongen wogen 10tot 12gram, 
met een gemiddelde totale lengte van 
30 em. Ze vervelden op 4 en 5 augustus 
voor de eerste keer. Een ervan at een 
naakte nestmuis al v66r de eerste ver
velling. De geslachtsverhouding was 
evenredig: drie mannetjes en drie 
vrouwtjes. De jongen zagen er precies 
zo uit als de volwassen dieren wat kleur 
en tekening betreft. 

TWEEDE LEGSEL 
Een ander wildvang vrouwtje manda
rijnslang dat dezelfde zomer geimpor
teerd werd, legde twee bevruchte eieren 
op 14 juli, die 54 dagen later, op 7 sep
tember, uitkwamen. Deze eieren wer
den bij een iets hogere temperatuur 
uitgebroed, nl. 25,5 °C. Allebei de jon
gen die uit deze eieren kwamen, bleken 
vrouwtjes te zijn. 

OPKWEKEN 
De jongen werden ieder afzonderlijk 
in plastic bakken gezet met een dikke 
laag vochtig schorsschraapsel (later ver
vangen door populierenhoutschaafsel) 
op de bodem, een groot stuk schors om 
zich onder te verschuilen en een water
bakje. 
Aile jongen begonnen regelmatig pasge
boren muisjes te eten na hun eerste ver
velling. Zelden aten ze meer dan een 
nestmuisje tegelijk. Ze werden ongeveer 
eenmaal in de vier tot zes dagen ge
voerd. Na elf maanden had bet grootste 
jong een lengte bereikt van 61 em. Ze 
hadden dezelfde eigenaardigheden als 
de ouders: ze waren ook schuw, verbor
gen zich meestal en groeven tunnels in 
de bodembedekking. 

CONCLUSIE 
Men kan uit bet bovenstaande de con
clusie trekken dat de in gevangenschap 
gekweekte mandarijnslangen verhou
dingsgewijs gemakkelijk op te kweken 
zijn geweest. Het waren grote jongen 
die onmiddellijk nestmuizen gingen 
eten. Ze hebben de eerste elf maanden 
van hun Ieven doorgebracht bij kamer
temperatuur (23-26 °C) en zonder Spe
ciale verlichting. Als volwassen dieren 
zullen ze bet waarschijnlijk goed doen 
in gevangenschap, net als het geval is 
met andere Elaphe-soorten. 
Ik ben van mening dat de sleutel voor 
deze eerste kweek in gevangenschap is 
geweest de natuurlijke inrichting van 
een ruim terrarium met voldoende vei
lige schuilplaatsen, en een betrekkelijk 
lage temperatuur. Bovendien ging bet 
om volwassen dieren die de tijd hadden 
gehad zich aan bet Ieven in gevangen
schap aan te passen. 

BREEDING ELAPHE MANDARINA 
Usually newly imported snakes of this species are 
very difficult to keep. In 1987 the author obtained 
four specimen which had been imported in 1983. 
One female soon died. The other three were put in 
a large terrarium imitating their natural, rather 
moist and cold (22 oq, habitat. Foraging took 
place in the night (naked mice for prey). In winter 
they hibernated at 12-15 oc for approx. 3 months. 
At the end of March the female looked pregnant. 
Up to that time the three animals had shared one 
hide-out. In April, however, one male was driven 
off. In June six eggs were laid. lncubationtempe
ratures varied between 24 and 27 °C. After 50 
days three male and three female snakes were 
born. Like their parents they were very shy. Fee
ding the young new-born mice was no problem. 
According to the author the key to success was a 
close to natural surrounding, low temperatures 
and lots of hidingspots. 

LITERATUUR 
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Mandarijnslang (Eiaphe mandarina). Foto: B.L. Laurens. 

BESPREKING VAN 

Newsletter van the International Society 
for the Study of Dendrobatid frogs 

De newsletter is weliswaar niet de enige 
activiteit van de ISSD, maar voor Euro
pese leden van die vereniging voorlopig 
wei de enige tastbare. Gezien het be
perkte aantal leden van de vereniging 
en het grote aantal buitenlanders onder 
die leden is het uitbrengen en verzenden 
van dit blad behoorlijk duur. Het is 
daarom op dit moment niet reeel veel 
waar voor het lidmaatschapsgeld te ver
wachten. 
Ik heb tot nu toe een aflevering van dit 
zes keer per jaar verschijnende tijd
schrift ontvangen: zestien pagina's uit
gebracht op tamelijk ruw papier en 
voorzien van een stevige omslag. In die 
aflevering vond ik zes artikelen waar
van twee over verenigingszaken, een 
over plan ten en drie die met het verzor
gen van gifkikkers in het terrarium te 
maken hebben. De tekst is gezet in een 

vrij groot lettertype en de bladzijden 
zijn klein. Een volledige bladzijde tekst 
bevat ongeveer 60% van een bladzijde 
Lacerta. In de ene aflevering die ik 
gezien heb stonden geen foto' s. Het is 
wel de bedoeling dat die in komende 
nummers gaan verschijnen, maar kleu
renplaten zitten er voorlopig niet in. 
Het is natuurlijk ieders eigen keuze, 
maar voor mij, niet speciaal in gifkik
kers gelnteresseerd, is het gebodene 
eigenlijk veel te duur. Echte specialisten 
en verzamelaars denken daar wellicht 
anders over. Aan degenen die zich wil
len abonneren geef ik het advies het 
abonnementsgeld te voldoen door het 
opsturen van Traveller's cheques. Geld 
per post versturen is officieel verboden 
en overschrijvingen per bank tamelijk 
duur. 

Peter Mudde 
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De Soedanese schildhagedis 
( Ge"hosaurus major) in bet terrarium 

INLEIDING 
Ik heb gedurende langere tijd enkele 
exemplaren van de Soedanese schild
hagedis in een van mijn terraria ver
zorgd. Hoewel ik paringen heb waarge
nomen heeft dit tot nu toe niet geresul
teerd in eieren. Toch lijkt bet mij zinvol 
om mijn ervaringen met deze diersoort 
te beschrijven omdat er tot nu toe wei
nig gepubliceerd is over schildhagedis
sen, terwijl deze dieren toch regelmatig 
te koop worden aangeboden. 

TAXONOMIE 
Schildhagedissen behoren tot de fami
lie van de gordelstaarthagedissen 
(Cordylidae). Deze familie bevat twee 
onderfamilies: de gordelstaarthagedis
sen (Cordylinae) en de schildhagedissen 
(Gerrhosaurinae). Tot deze onderfami
lie behoort bet geslacht van de echte 
schildhagedissen ( Gerrhosaurus) met 
zes soorten (GRZIMEK, 1973). De vier 
bekendste zijn Gerrhosaurus major, 
G. flavigularis, G. nigrolineatus en 
G. validus (KASTLE, ongedateerd). 

BESCHRIJVING 
De Soedanese schildhagedis heeft goed 
ontwikkelde beenplaten, die zich onder 
de hoornschilden bevinden. De rug is 
bedekt met rechthoekige schubben, die 
in regelmatige dwars en overdwars lo
pende rijen zijn gerangscbikt. De pant
sering op de rug en flanken is door een 
in de lengtericbting lopende huidplooi 
gescheiden van de buik. De buik heeft 
een zachte buid die bedekt is met kleine 
korrelige schubben. Door deze plooi 
kunnen de dieren hun lichaamsinhoud 
vergroten als zij veel gegeten bebben 

of drachtig zijn. De volwassen dieren 
kunnen een totale lengte van 56 em 
balen. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
G. major komt in bet oosten en zuid
oosten van Afrika voor. De dieren be
wonen savanne- en steppegebieden tot 
een hoogte van 1000 m. Deze soort 
woont in zelfgegraven gaten in de 
grond, dikwijls ook in oude termieten
heuvels, maar men vindt hem ook op 
kleine rotsformaties (GRZIMEK, 1973). 

VOEDSEL 
De dieren eten zowel plantaardig als 
dierlij k voedsel. In de natuur eten ze 
o.a. bladeren, bloemen, vruchten, in
sekten en hagedissen. De door mij ge
houden dieren bleken gek te zijn op 
roodgekleurd fruit, zoals aardbeien, 
kersen en bramen. Tevens eten ze graag 
nestmuizen. Aan bet voedsel voeg ik 
geen extra kalk of vitamines toe. 

TERRARIUM 
De schildhagedissen zitten in een terra
rium van 120x60x60 em (lxbxh). De bak 
is gemaakt van spaanplaat en heeft aan 
de voorzijde twee scbuifruiten. Een 
gloeilamp van SO W zorgt voor de ver
warming en de verlicbting. Op de bo
dem ligt een warmtekabel van 8 W. 
Daar is de temperatuur ongeveer 30 °C. 
In de rest van de bak is de temperatuur 
enkele graden lager. De bodembedek
king is zaagsel. Dit heeft als voordeel 
dat bet erg eenvoudig te verversen is. 
Als scbuilplaats dient een wortelstok 
van een eik. De dieren liggen bier over
dag graag op te 'zonnen' en 's nachts 
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kruipen ze eronder. Het is mijn erva
ring dat Soedanese schildhagedissen 
erg nerveus zijn als er geen schuilplaat
sen in het terrarium zijn. 
Van half juni tot eind oktober gaan de 
dieren bij warm weer in een buitenterra
rium van 175x100x80cm(lxbxh). Indit 
terrarium zitten ook enkele Indische 
doornstaartagarnen ( Uromastyx hard
wickil). 
In april 1987 heb ik mijn eerste twee 
dieren aangeschaft en enkele maanden 
later nog eens twee exemplaren. Name
lijk een klein mannetje en een opmer
kelijk lichtgekleurd vrouwtje. De eer
ste twee dieren zijn waarschijnlijk ook 
een vrouwtje en een mannetje. 

PROBLEMEN 
Een maand nadat ik mijn eerste twee 
dieren had aangeschaft was het lichaam 
van het grootste dier, het mannetje, 
helemaal kromgetrokken. Het leek wei 
of de hagedis in een soort shocktoe
stand verkeerde. Ik ben met het dier 
teruggegaan naar de handelaar waar ik 
het gekocht had. Daar kreeg hij een 
injectie met een vitaminepreparaat en 
na vier dagen was het dier weer opge
knapt. Helaas wilde de handelaar mij 
niet de samenstelling van het gei'njec
teerde vitaminepreparaat meedelen. 

VOORTPLANTINGSGEDRAG 
Er zijn geen uiterlijke verschillen waar 
te nemen tussen de beide seksen. Ik heb 
het geslacht van mijn dieren kunnen af
leiden uit hun gedrag. In de tweede week 
van januari 1988 begonnen de twee 
mannetjes het lichtgekleurde wijfje het 
hof te maken. De mannetjes naderden 
het vrouwtje van achter en probeerden 
op het dier te klimmen terwijl ze in haar 
nek beten. Waarschijnlijk was het 
vrouwtje toen nog niet paringsbereid 
want ik heb geen geslaagde paringen 
gezien. In april plaatste ik toch een bak 
van 25x60xl5 em (lxbxh), gevuld met 
een mengsel van turf en rivierzand in 
het terrarium. Op 5 mei zag ik een pa
ring tussen het grootste mannetje en 
het lichtgekleurde vrouwtje. De paring 
duurde ongeveer 35 minuten. Op 29 mei 
legde ik op de bak met het mengsel van 
zand en turf een houten plaat met daar
in een halfrond gat. Het vrouwtje trok 
zich vanaf dat moment vaak in de bak 
terug en bracht er ook de nachten in 
door. Het dier begon ook aanmerkelijk 
meer te eten. Begin juni was haar li
chaamsomvang duidelijk toegenomen 
en haar huidplooi stond strak. Ik vond 
het opvallend dat het kleine mannetje 
zeer vaak voor de opening in de afzet
bak te vinden was. Het leek wei of hij 
deze bewaakte. Dit mannetje heb ik 
echter niet zien paren met het vrouwtje. 
In de natuur leggen Soedanese schild
hagedissen hun eieren in termieten
heuvels. De temperatuur is daar onge
veer 30 oc terwijl de relatieve lucht
vochtigheid rond de 900Jo schommelt. 
Ik zorgde ervoor dat deze omstandig
heden ook in mijn broedstoof heersten, 
dit om eventuele eieren gelijk goed te 
kunnen incuberen. 
Helaas nam de lichaamsomvang van het 
vrouwtje weer af zonder dat ik eieren 
heb gevonden. Misschien heeft zij de 
eieren geresorbeerd. Ik vind het niet 
waarschijnlijk dat de eieren door de 
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andere dieren zijn opgegeten aangezien 
ik geen onverteerde eischalen in de ant
lasting heb gevonden. 

SLOTOPMERKINGEN 
De Soedanese schildhagedis vind ik een 
aantrekkelijk en eenvoudig te verzorgen 
dier. Zowel de voeding als de huisves
ting leveren geen grote problemen op. 
De voortplanting in het terrarium is 
echter problema tisch te noemen. lk heb 
nog nergens berichten gevonden van 
een geslaagde kweek. 

GERRHOSA URUS MAJOR IN CAPTIVITY 
These middle-sized lizards (total length up to 

56 em) live in the eastern en southeastern parts 
of Africa. Their habitat is found in savanna and 
steppe areas. They feed on plants as well as on 
animals. In the vivarium they show a preferance 
for red fruits like strawberries. Four G. major are 
kept in a vivarium measuring 120x60x60 em. 
Roots of an oak serve as a hiding place. In sum
mer the lizards are kept outdoors. 
May 1988 copulation was observed. The female 
ate more and increased in size. Nothing further 
happened and after some time she slimmed. The 
eggs probably were resorbed. 
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Over bultvorming in het schild 
bij de opkweek van landschildpadden 

INLEIDING 
Over de beste manier om jonge land
schildpadden op te kweken, is regelma
tig geschreven. In allerlei artikelen en 
boeken kan men dan ook lezen dat jon
ge schildpadjes behalve warmte, ook 
UV -Iicht, kalk en vitamine 03 nodig 
hebben. Een tekort hieraan zou bult
vorming van de rugschilden veroorza
ken. Oat dat zo is, lijkt op bet eerste ge
zicht niet aan twijfel onderhevig. Des
ondanks ontwikkelen bijna aile in ge
vangenschap opgroeiende jonge land
schildpadden bulten, 66k als ze al bet 
genoemde in overvloed krijgen. Hoe 
kan dat nou? Over dit probleem gaat 
dit artikel. 

BULTEN EN BULTJES 
Het gaat bier om een groeistoring, die 
een verkeerde groei van de rugschilden 
veroorzaakt, zodat deze bulten gaan 
vertonen. Dit verschijnsel treedt niet bij 
aile soorten even sterk op. Bij de Griek
se landschildpad (Testudo hermanm) en 
bij de Moorse landschildpad (Testudo 
graeca) treedt bijvoorbeeld sterker bult
vorming op dan bij de vierteenland
schildpad (Agrionemys horsfieldil). 
Individuele verschillen zijn er ook: zo 
treden er zelfs bij sommige in het wild 
levende exemplaren onder ogenschijn
lijke optimale omstandigheden Iichte 
vervormingen op. 
JUNGNICKEL (1986) vatte zijn eigen er
varingen en die van anderen samen. Hij 
heeft zelf een paartje roodwangsier
schildpadden ( Chrysemys scripta ele
gans) gehad die onder gelijke omstan
digheden opgroeiden. Het vrouwtje 

groeide harder en ontwikkelde bulten, 
terwijl het mannetje mooi glad bleef. 
Ook bij zijn jonge Griekse landschild
padden traden dergelijke verschillen 
op. Bij dieren van andere schildpadlief
hebbers treden eveneens dergelijke ver
schillen op, zoals bij mijn eigen dieren. 

WAT GEBEURT ER PRECIES? 
Bij de snelle groei van jonge dieren 
wordt veel beendermassa gevormd. 
Een bevredigende verharding van de 
kraakbeenachtige substantie die ge
vormd is, wordt geregeld door vitamine 
03 dat o.i. v. ultraviolette (zonne-) stra
ling gevormd wordt. Verder is de aan
wezigheid in bet lichaam van voldoende 
kalk en fosfor in de juiste verhouding 
(ongeveer 2,3: 1) noodzakelijk. 
In gevangenschap wordt voor een juiste 
verhouding tussen kalk, fosfor en vita
mine 03 gezorgd door de toevoeging 
van kalk- en vitaminepreparaten aan 
bet voedsel. Bestraling met UV -Iicht 
wordt ook wei toegepast, waarbij het 
probleem dan weer is welke lampen 
daarvoor wei en niet geschikt zijn, en 
hoe lang de bestralingsduur moet zijn. 
De bultvorming bij landschildpadden 
wordt in het algemeen aangeduid met 
de benaming rachitis. WESER ( 1988) 
wijst erop, dat dat niet juist is. Een 
groeistoornis in de groeizone van de 
beendermassa zou terecht rachitis ge
noemd worden, maar bet is niet duide
lijk of hiervan inderdaad sprake is. 
Het is eigenlijk nauwelijks onderzocht. 
Om hierover meer zekerheid te krijgen, 
zou onderzoek aan een behoorlijk aan
tal dode landschildpadden moeten 
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Kolenbranderschildpadden (Geochelone carbonaria). De bovenste vertoont bultvorming. 
Foto: H. Houtman. 

plaatsvinden (doorzagen van het pant
ser en bekijken wat er precies aan de 
hand is). 
In overeenstemming met het boven
staande zal ik hieronder proberen dui
delijk te maken dat het ook niet waar
schijnlijk is dat rachitis een rol speelt, 
omdat de storing die wij zien eerder 
een storing lijkt te zijn in de vorming 
van de hoornplaten, en niet van de been
platen. Om dit duidelijk te maken, is 
allereerst een korte uiteenzetting nodig 
van enkele kenmerken van het rugschild 
van de schildpad. 
Oat rugschild bestaat uit beenplaten. 
Deze beenplaten zijn uitwendig bedekt 
met grote hoornschilden . De hoorn
schilden zijn vormingen van de opper
huid en komen overeen met de andere 
bij reptielen voorkomende lichaams
bedekkingen van hoorn, zoals schub
ben of schilden. De hoornschilden be
staand uit hoornstof (keratine). 
Tussen beenplaten en hoornschilden 
ligt levende huid, rijkelijk voorzien 
van bloedvaten en zenuwen. De hoorn
schilden zijn weliswaar grofweg op de-

zelfde wijze gerangschikt als de eronder 
liggende been platen, maar wijken daar
van in aantal af. Als we de afbeelding 
bekijken, zien we dat de beenplaten en 
de hoornschilden ten opzichte van el
kaar nogal verschoven zijn (NOLLERT, 

1987; GRZIMEK, 1973). Het vereist 
enige zelfoverwinning je voor te stellen 
dat de schilden zoals je ze aan de buiten
kant ziet, niet overeenkomen met de 
onder die schilden liggende beenplaten. 
Als de schildpad groeit, vormt zich 
nieuw been op de naad tussen de ver
schillende beenplaten. Bij heel jonge 
schildpadden raken de beenplaten el
kaar nog niet, maar ze groeien lang
zaam naar elkaar toe. 
De hoornp1aten groeien doordat gelei
delijk nieuw hoornmateriaal gevormd 
wordt door hoornafscheidende cellen 
op het oppervlak van de beenplaten. 
De hoornstof wordt uit levende cellen 
gevormd en bestaat uit eiwitten met een 
hoog cystinegehalte. Cystine is een zwa
velhoudend aminozuur dat in eiwitten 
voorkomt. 
De randen van de hoornschilden ver-
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oorzaken tijdens de groei vaak groeven 
in de onderliggende been platen die vaak 
bij sectie duidelijker zijn dan de echte 
randen van de beenplaten zelf. Bij die 
sectie blijkt ook dat bultvorming in de 
hoornplaten overeenkomt met gelijke 
vervormingen van de onderliggende 
been platen (maar, alweer: de groeiran
den van die beenplaten komen niet 
overeen met de groeiranden van de 
hoornschilden!). 
Als we nu goed naar misvormde land
schildpadden kijken, zien we dat de 
bultvorming altijd keurig de vorm van 
de hoornschilden volgt: die staan per 
schild 'bol', waarbij de randen van elk 
schild diep 'wegduiken' en de kern als 
het ware omhoog is gekomen. 
Als de oorzaak van de bultvorming een
voudig rachitis zou zijn, zou het voor de 
hand liggen dater een min of meer onre
gelmatige uiterlijke misvorming zou op
treden, afbankelijk van de vervorming 
van de beenderplaten. Ook als de ver
vorming van de beenplaten niet vanuit 
de randen tussen de verschillende been
platen zou plaatsvinden, lijkt het mij 
onwaarschijnlijk dat de vervorming aan 
de buitenzijde zo netjes elk hoornschild 
bol zou zetten. 
Ongelijkmatige vervormingen zoals ik 
die bedoel, zien we wei optreden bij 
roodwangsierschildpadden met kalk/ 
vitaminegebrek: hierbij vervormt het 
rugpantser karakteristiek zadelvormig. 
Daarmee is de aard van de vervorming 
totaal anders dan bij de 'normale' bult
vorming waar wij bet nu over hebben. 
Gezien het bovenstaande, lijkt het dus 
waarschijnlijker dat de oorzaak van de 
bultvorming in eerste instantie gezocht 
moet worden in een gestoorde vorming 
van de hoornschilden, en niet van de 
eronder liggende beenplaten. De ver
vorming van de hoornschilden zou in 
dat geval vervolgens ook de onderlig
gende beenplaten vervormen. 
Blij ft de vraag waardoor precies de 

bultvorming veroorzaakt wordt, als het 
niet allereerst door een gebrek aan kalk 
en vitamine D3 zou komen. 

GROEISNELHEID 
Volgens JUNGNICKEL (1986) is bet een 
eigenaardigheid dat de bultvorming 
vrijwel aileen optreedt binnen de zoge
naamde discus: de middelste schilden 
van het rugpantser, nl. de wervelschil
den en de ribschilden. De randschilden 
(marginalia) zouden niet of nauwelijks 
belnvloed worden. 
J ungnickel neemt aan dat dit verschil 
veroorzaakt wordt doordat de aangren
zende schilden (de randschilden) kleiner 
zijn en minder hard groeien. 
Het lijkt mij niet juist dat de marginalia 
geen last zouden hebben van bultvor
ming. Bij de meeste schildpadden met 
bultvorming zijn de randschilden inder
daad veel gladder dan de middelste 
schilden, maar bij een van mijn eigen 
kolenbranderschildpadden ( Geochelo
ne carbonaria) is overduidelijk te zien 
dat ook de marginalia bultig zijn. Op 
die marginalia kom ik later nog even 
terug. 
Een tweede punt van twijfel is het vol
gehde. Volgens Jungnickel zijn de 
snelstgroeiende exemplaren eerder on
derhevig aan bultvorming dan langza
mer groeiende. De snelheid van de groei 
kan echter mijns inziens in elk geval niet 
de voornaamste factor zijn die de bult
vorming bepaalt. Het onderstaande il
lustreert dit. 
Ik bezit vier jonge kolenbranderschild
padden, waarvan twee nakweekdieren 
uit Blijdorp (1986). De twee Blijdorp
dieren vertonen enige bultvorming, bet 
ene iets meer dan het andere. Het man
netje is gladder dan het vrouwtje, en 
beide dieren groeien even snel. De ande
re twee zijn in een buitenterrarium op 
de Antillen gekweekt en iets ouder 
(waarschijnlijk uit 1984). Ze waren 
ongeveer even groot toen ik ze in 1986 
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kreeg (ca. 250 gram, ca. 11 em lang). 
Een daarvan is verschrikkelijk hard 
gegroeid en weegt nu ca. 4025 gram 
bij een lengte van ca. 28 em; de andere 
is minder hard gegroeid en weegt nu 
ca. 2870 gram bij een lengte van ca. 26 
em. Het merkwaardige is nu, dat juist 
de grootste - aiweer de man - hele
maai geen bultvorming vertoont, ter
wijl de kleinste (de vrouw) wei bultvor
ming vertoont. Een vijfde exemplaar, 
een vrouwtje, is afkomstig uit de dieren
tuin van Jersey en vertoonde al bij aan
komst in 1988 (1650 gram, 21 em lang) 
bijzonder sterke bultvorming. 
POOLAYEN-NEUWALL (1983) vermeldt 
dat in de dierentuin van Tucson (Arizo
na), waar de panterschildpad (Geoche
lone pardalis babcockl) in de open Iucht 
opgekweekt werd, juist die dieren die 
bet minst hard groeiden bet sterkst 
bultvorming vertoonden. Dat komt dus 
overeen met mijn eigen ervaringen met 
Geochelone carbonaria. 
Dat de groeisnelheid niet de directe oor
zaak is van bultvorming op de manier 
waarop Jungnickel denkt, wordt m.i. 
bevestigd door bet volgende. 
Bij mijn eigen landschildpadden heb 
ik geconstateerd dat een vorm van 
bultvorming, nl. een merkwaardige 
'insnoering' over de gehele lengte van 
de rand tussen de randschilden en de 
middenschilden, juist voorai optreedt 
in perioden waarin er stagnatie in de 
totale groei optreedt. Ik heb dit gecon
stateerd bij enkele Europese landschild
padden en bij de bovengenoemde ko
lenbranderschildpadden. Bij deze die
ren was er eerst sprake van gelijke, 
snelle groei van individuen. Daarna 
groeiden enkele dieren hard door, ter
wijl enkele andere stagneerden en ver
volgens bultvormingen gingen verto
nen. De snelgroeiende dieren kregen 
daar geen last van. 
Dit wijst er in elk geval op dat bet on
juist is te zeggen dat de te snelle groei 

aileen op zichzelf de bultvorming zou 
veroorzaken. 

BROEDTEMPERATUUR 
Jungnickel brengt ook de stelling naar 
voren dat de broedtemperatuur van in
vloed is op de vraag of bet dier zich nor
maai zai ontwikkelen. Bij slangen is bij
voorbeeld vastgesteld dat bij bepaalde 
broedtemperaturen bet aantal wervels 
en ribben toeneemt, en dater afwijkin
gen ontstaan in bet aantal en de vorm 
van de schubben. Verder werden er on
regelmatigheden in de skeletontwikke
ling en krommingen van de wervelko
lom waargenomen tengevolge van on
juiste broedtemperaturen. De stelling 
is interessant, maar verklaart niet bet 
ontstaan van bultvorming bij pasgebo
ren gevangen diertjes die verder in ge
vangenschap opgekweekt zijn. 

VOORKOMING 
J ungnickel meent dat de zekerste me
thode om bultvorming te voorkomen 
de opkweek in een buitenterrarium is. 
Daar zijn aile factoren aanwezig voor 
een gezonde groei. Hij merkt daarbij 
op dat landschildpadden die bultvor
ming vertonen, bij overplaatsing in een 
buitenterrarium weer volledig normaie 
groeiringen gaan vertonen. 
AI weer moet erop gewezen worden, dat 
de ervaringen met de panterschildpad in 
de dierentuin van Tucson hiermee in 
tegenspraak zijn. 
Het probleem met bet houden in een 
buitenterrarium is bovendien, zoals 
bekend, dat bet klimaat in Nederland 
volstrekt ongeschikt is voor de meeste 
landschildpadden. De beste resultaten 
worden in dit opzicht nog behaaid door 
diegenen die de dieren ais bet ware 
buiten in een verwarmd terrarium 
houden: met behulp van zonnekoepels 
en vaak ook bijverwarming schept men 
kunstmatig de juiste, warm ere, omstan
digheden waaronder de landschildpad-
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den uit het Middellandse-Zeegebied 
goed gehouden kunnen worden. Het is 
echter ook duidelijk dat de meeste land
schildpadden uit warmere streken op 
deze manier in Nederland niet gehou
den kunnen worden. 

DE METHODE WESER 
WESER beschreef in 1988 zijn methode 
om jonge breedrandschildpadden 
(Testudo marginata) op te kweken. 
Hem was opgevallen dat men in de vrije 
natuur wei altijd halfwas en volwassen 
dieren aantreft, maar vrijwel nooit echt 
jonge schildpadjes. De oudere dieren 
zonnen duidelijk, maar de jongen 
doen dat blijkbaar niet. Hij conclu
deerde daaruit dat de jongen waar
schijnlijk een meer verborgen leefwijze 
erop na houden, zich verschuilend tus
sen struiken, onder kruidachtige ge
wassen en gevallen blad. Dat betekent 
wei dat deze dieren zich in een micro
klimaat ophouden dat wezenlijk koeler 
en vochtiger is dan dat van de volwassen 
dieren, en ook dan wat wij hun aanbie
den onder terrariumomstandigheden. 
Wat eten de diertjes daar dan, en hoe 
kunnen ze dat bij lagere temperaturen 
goed verteren? Als we aannemen dat ze 
zich in hoofdzaak voeden met insekten, 
insektelarven, regenwormen en slak
ken, valt daarin een verklaring te vin
den: het dierlijke voedsel is zeer eiwit
rijk en kan bij lagere temperaturen ver
teerd worden. Plantenetende reptielen 
hebben hogere temperaturen nodig dan 
vleesetende. De afbraak van eiwitten 
veroorzaakt echter wei veel uitscheiding 
van stikstofhoudende afbraakproduk
ten. Dit dieet zorgt er ook voor dat de 
jonge landschildpadden voldoende mi
neralen en vitamine D binnenkrijgen. 
Weser begon te experimenteren met het 
opkweken van breedrandschildpadjes 
en doosschildpadjes (Terrapene mexi
cana) in een terrarium met een bodem
bedekking van vochtig zand en vochtige 

houtkrullen, gedeeltelijk met schors
stukken bedekt. Als warmtebron ge
bruikte hij een lamp van 25 W. De bo
demtemperatuur bedroeg tussen 14 en 
22 oc in een dag-nachtritme. Dejonge 
breedrandschildpadjes verdwenen net 
als de doosschildpadjes in de bodem
laag en voedden zich blijkbaar met de 
uitgezette regenwormen, meelwormen 
en pissebedden. Onder de lamp kwa
men ze vrijwel nooit. Desondanks 
groeiden ze enorm, en wat meer is: het 
rugschild bleef volkomen glad! 
Weser legde later ook nog stukjes vlees 
en vis neer, evenals stukken muis - en 
ook dat aten aile diertjes driftig. Na
tuurlijk voerde hij ook diverse groenten 
en geweekte hondebrokjes. Brokjes en 
vlees aten ze echter duidelijk liever dan 
groenvoer. Ook baadde hij aile diertjes 
minstens driemaal per week, waarbij ze 
rijkelijk urineerden. 
De groei was met deze methode buiten
gewoon snel. Naarmate de dieren groter 
werden, verschenen ze vaker boven
gronds. Weser meent dat dit een teken 
is dat men de dieren dan op warme da
gen buiten kan zetten. Als hij dat deed, 
aten ze gedurende korte tijd wat van de 
kruidachtige planten en probeerden 
vervolgens weer regelmatig onder de be
groeiing weg te kruipen. Een zonnebad 
namen ze eigenlijk aileen als ze daartoe 
gedwongen werden, in een kist zonder 
bodembedekking, en dan zochten ze 
nog snel de schaduwkant op. 

OPNIEUW: DE OORZAAK 
Weser concludeert uit zijn experimen
ten dat de volgende punten van groot 
belang zijn bij het opkweken van jonge 
landschildpadden: 
- matige warmte 
- vocht 
- eiwitrijke voeding, met name door 

het voeren van lagere diersoorten 
- mineralen, vooral kalk, in het bij

zonder door het voeren van verse 
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worm en 
- vitaminen, vooral D, maar dan niet 

zozeer door UV -Iicht als wei door 
bet voeren van insekten, wormen en 
slakken. 

Hoe precies bet verband ligt tussen de 
bultvorming en de as pecten van voeding 
en omstandigheden, blij ft daarmee toch 
nog onduidelijk. 
Het probleem is dat Weser te veel tege
lijk geprobeerd heeft, zodat de invloed 
van elke afzonderlijke factor niet meer 
te bepalen is. Dit is een belangrijk be
zwaar tegen zijn manier van onderzoe
ken. 
Ik kom dus niet verder dan bet aan
geven van wat mogelijkheden, zoals de 
hieronder volgende. 
Als bet waar is wat ik hierboven stelde, 
nl. dat de misvorming in eerste instantie 
een misvorming is van de hoomschilden 
en niet van de beenplaten, kan de voe
dingsmethode van Weser in zoverre als 
een bevestiging daarvan gezien worden, 
dat de goede vorming van hoorn moge
lijkerwijs bevorderd wordt door de aan
wezigheid van veel eiwitten met een 
hoog cystinegehalte in de geconsumeer
de insekten en insektelarven. Mogelijk 
speelt (ook) de aanwezigheid van ande
re stoffen in dierlijk voedsel een rol. 
Weser wijst erop dat bij waterschild
padden, die bijna aile overwegend car
nivoor zijn, vrijwel nooit bultvorming 
optreedt. Aan de andere kant kan bet 
ook goed zijn, dat bet bij deze water
schildpadden juist de vochtige omge
ving is die een evenwichtige groei van 
de schildpadden bevordert. 
Weser wijst erop dat bij de vierteenland
schildpad (Agrionemys horsfieldii) ook 
geen bultvorming voorkomt. Dit kan 
volgens Weser verklaard worden door
dat in bet natuurlijke leefgebied van de
ze schildpad (hete, woestijnachtige stre
ken) geen microklimaat voorkomt dat 
te vergelijken valt met dat van de Euro
pese landschildpadden. De vierteen-

landschildpad zou dan goed aangepast 
zijn aan die (drogere) omstandigheden 
en daardoor ook onder terrariumom
standigheden probleemloos groeien. 
Dat vocht een belangrijke rol speelt, 
lijkt in elk geval bevestigd te worden 
door ervaringen van een terrariumhou
der in Brabant (pers. med.). Deze had 
jonge Griekse landschildpadden die 
enigszins bobbelden. Een gedeelte van 
zijn terrarium werd voorzien van voch
tige potgrond, waarin de diertjes 
's nachts wegkropen. Ze hadden in dat 
gedeelte een bodemverwarming, zodat 
de temperatuur niet echt laag bleef. 
Overdag liepen de diertjes rond en zoo
den onder de lamp, waarna ze steevast 
elke avond in de vochtige grond weg
kropen. Onder deze omstandigheden 
trokken de bobbels steeds meer weg en 
werden de diertjes dus steeds gladder 
van schild. 
Een zelfde ervaring had een andere ter
rariumhouder die zijn schildpadjes 
gedurende enige weken koeler wegzette 
in vochtige aarde en tot de verrassende 
ontdekking kwam dat hun schilden 
gladder werden. 

VERMOEDEN 
Persoonlijk vind ik dat de 'vochthypo
these' voorlopig de meest aannemelijke 
verklaring Ievert voor de bultvorming 
bij landschildpadden. 
Voor deze hypothese pleit, dat ze een 
hoge verklarende waarde heeft. Ze ver
klaart bijvoorbeeld waarom dieren in 
bet wild in bet algemeen geen bult
vorming vertonen, ook al zal hun voe
ding soms verre van optimaal zijn. Ze 
geeft ook een acceptabele verklaring 
voor bet feit dat er soms in bet wild ook 
gebobbelde exemplaren worden aange
troffen: dieren die in af en toe optre
dende extreem droge perioden zijn op
gegroeid of in een extreem droge bio
toop zijn terechtgekomen en gebleven. 
Ze verklaart ten slotte waarom bet on-
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danks alle voedingsverrijkingen zo vaak 
niet lukt jonge dieren onder terrarium
omstandigheden bultloos te Iaten op
groeien: bet ligt dan niet aan bet voed
sel maar aan een andere omstandigheid. 
Om nu nog even op de randschilden te
rug te komen, die volgens Jungnickel 
geen bultvorming zouden vertonen: als 
vocht de bepalende factor is, is bet aan
nemelij k dat de randschilden verhou
dingsgewijs bet eerst en bet meest met 
een (desnoods tijdelijk) vochtige onder
grand in contact komen. 
Het lijkt in elk geval zo te zijn, dat bij 
aile schildpadhouders die hun dieren 
'glad' opkweken, de schildpadden 
vochtig kunnen wegkruipen. Het zou 
aanbeveling verdienen proefnemingen 
te doen waarin bet enige verschil in 
omstandigheden bestaat uit verschil in 
vochtigheid van de bodembedekking. 

PLASTRON MALFORMATION 
IN GROWING TORTOISES 
Growing tortoises in captivity often form a 
bumpy shield. JUNGNICKEL (1986) suggested a vi-

tamine 03 deficiency (not enough sunlight) was 
responsible. This is rather unlikely because in that 
case the deformation would follow the growth
line of the bones. That is not the case. WESER 

(1988) noted that free living juvenile Testudo mar
ginata were never seen basking. He assumed they 
hide in the undergrowth, thus in a rather cool and 
moist environment, hardly getting any direct sun
light. To get enough vitamine 03 they must eat 
small animals. When rearing young in captivity 
under these conditions no plastron deformation 
occurred. Whether it is the food or the moist con
ditions is still open to debate. The author's perso
qal opinion is that a moist environment is most li
kely the solution to this problem. 
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BOEKBESPREKING 

Snakes and Lizards 
Tom Langton, 1989 

Reptielen krijgen steeds meer aandacht, 
gezien de regelmatige stroom van uitga
ven die in de boekwinkels verschijnt. 
Als regel worden ze gecombineerd be
handeld met amfibieen. De meeste 
boekjes zijn echter oppervlakkig van 
inhoud en bevatten weinig nieuwe in
formatie; vaak treft men er onjuisthe
den en halve waarheden in aan. Een uit
zondering daarop vormt dit handboek
je van Tom Langton. Het valt op door
dat het vlot is geschreven en origineel 
geillustreerd. De fraaie, luchtige en hu
moristische pentekeningen van Denys 
Ovenden (bekend illustrator van Else
viers Reptielen- en Amfibieengids) 
maken het boek zeer aantrekkelijk. 
De Engelse tekst zal daarom niet veel 
mensen weerhouden het te lezen. Het is 
geschreven voor de geinteresseerde 
leek, vooral die met enige huiver voor 
slang en en hagedissen, met de bedoeling 
angsten en vooroordelen weg te nemen 
en zodoende meer mensen te betrekken 
bij de broodnodige bescherming van 
deze dieren en hun leefgebieden. Het 
boek is informatief en geschreven op 
een zodanig niveau dat ook beginnende 

herpetologen hieruit het nodige kunnen 
leren. Dat het is geschreven voor de 
Engelse situatie is geen bezwaar, want 
afgezien van de verspreidingsgegevens 
en specifieke wettelijke bepalingen is 
de inhoud ook van toepassing op Ne
derland. De auteur besteedt veel aan
dacht aan de leefgebieden, maar ook 
levenswijze en ontwikkeling van de 
reptielen komen ruimschoots aan bod. 
Verder treft men in het boek allerlei 
wetenswaardigheden aan, zoals over 
verspreiding, gedrag, voedsel, vijan
den, parasieten en slangebeten. Ook de 
omgang met slangen en hagedissen 
komt aan bod, evenals de handel in 
deze dieren, en zelfs een gevoelig onder
werp als uitzetten in de natuur wordt 
besproken. Op duidelijke wijze wordt 
beschreven waardoor de dieren worden 
bedreigd en wat men daartegen kan 
doen. Geheel onverwacht komen in het 
laatste hoofdstuk de zeeschildpadden 
aan de orde, zodat de titel van het boek
je beter 'British Reptiles' had kunnen 
luiden. 
Een opvallend boekje, dat mede door 
zijn gunstige prijs aan te bevelen is. 

A.H.P. Stumpel 
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