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Lacerta

Lacerta is het tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde.
In principe komen aile artikelen over reptielen en amfibieen, alsmede terrariumtechniek, planten en geleedpotigen
in aanmerking voor opname. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en milieu (oecologie).
Redacteuren, auteurs, fotografen en andere medewerkers ontvangen geen honprarium. Tijdschrift en vereniging
hebben geen winstoogmerk. Ovemame van artikelen aileen na schriftelijke toestemming van de redactie.

Aanwijzingen

Manuscripten met ruime regelafstand en brede marge, bij voorkeur getypt. Zo mogelijk een onderverdeling in
hoofdstukken aanbrengen. Geen voetnoten gebruiken. Een samenvatting of, zo mogelijk, een Engelse summary
toevoegen. In de literatuurlijst aile titels opnemen waarnaar in de tekst wordt verwezen en omgekeerd; titels alfabetisch op auteur en vermeld zoals gebruikelijk in Lacerta. Als illustraties komen in aanmerking: zwart-wittekeningen
(Oostindische inkt), zwartwit- en kleurenfoto's en -dia's. Dia's worden automatisch geretoumeerd, andere illustraties aileen op uitdrukkelijk verzoek. Auteurs ontvangen na publikatie automatisch drie presentexemplaren (eventueel
meer in overleg vooraf met de hoofdredacteur).

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging omvat o.a. een abonnement op Lacerta (6x per jaar) en het Lacerta Mededelingenblad (11x per jaar). Verenigingsjaar en jaargang !open van oktober tot en met september. De contributie
1990/1991 bedraagt f 52,00 (Nederland en Belgie),/75,00 (Europa) of US$ 38,00 (Outside Europe).

P. Zwart, Utrecht; B. Kruyntjens, Maastricht; E. F. Elzenga, Scherpenzeel.
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Bij de voorplaat:
De spitskophagedis, Lacerta oxycephala
Taxonomische status: Lacertidae, echte hagedissen.
Beschrijving
: Kopromplengte tot 6,5 em. Staart anderhalf tot tweemaal zo lang. Lichaam
zeer plat, met een spitse snuit en opgetrokken wenkbrauwen. De kleuren
kunnen varieren van bruiniggrijs tot donkerblauw, waarbij door de lichtval
de kleuren nog lijken te veranderen. In bet hoagland en op enkele eilanden
komen ook geheel zwarte dieren voor.
De onderzijde is blauw, bij de mannetjes intensiever. De tekening van de
staart is onmiskenbaar.
Het afgebeelde exemplaar, een mannetje heb ik enige jaren geleden in bezit
gekregen. De bijzonder intensieve kleuren bij dit dier zijn opvallend. De
meeste andere dieren van deze soort die ik in mijn bezit heb zijn meer lichtbruingrijs.
Verspreiding
: Noordwestelijk Joegoslavie.
Biotoop
: Komt voor op klippen, rotsformaties, muren en dergelijke, van zeeniveau
tot 1500 meter. Mijn eigen waarnemingen duiden erop dat de dieren op de
meest onmogelijke plaatsen voorkomen, bijvoorbeeld op tientallen meters
hoogte op steile rotsen.
Voedsel
: Ongewervelden.
Gedrag
: Het best te omschrijven als snel, wendbaar, nieuwsgierig en voor een hagedis
vrij intelligent. Vlucht bij benadering direct, om even later op een andere
plek op te duiken en de indringer nieuwsgierig te beloeren. Dit spelletje kan
tot in bet oneindige worden herhaald. Net als bij sommige andere hagedissen
wordt de staart soms onrustig, golvend bewogen.
Voortplanting
: Tot drie legsels per jaar, vier tot acht eieren. De eieren komen na 34 tot 39
dagen uit (broedtemperatuur 28 °C).
Terrarium
: In een ruim, droog terrarium met voldoende klimmogelijkheden relatief
gemakkelijk te houden. De dieren brengen een groot deel van hun tijd op
verticale wanden door. Mannetjes, maar ook vrouwtjes zijn onderling
agressief, de laatste vooral in de voortplantingstijd. Ook andere hagedissen
van gelijke grootte worden lastig gevallen.
Harry Biard
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Notities over de Komodo-varaan
(Varanus komodoensis)
INLEIDING
Er zijn op de wereld een paar plekken,
waarvan aileen al het horen van de
naam een reptielenlieflu;bber in vervoering kan brengen. Vaak zijn dat eilanden of eilandengroepen. Galapagos,
Madagascar, de Seychellen en Fiji zijn
er voorbeelden van. Voor ons heeft het
Indonesische eiland Komodo een zeer
rnagische klank. Zoals bijna iedereen
weet is Komodo (met een paar eilandjes
in de buurt en op sommige plaatsen aan
de kust van Flores) de enige plaats waar
je de grootste van aile varanen, de
Komodo-varaan ( Varanus komodoensis) , in het wild kunt zien.
Na in de gelukkige omstandigheid

Gerard Visser
Judith van
der Koore
Diergaarde
Blijdorp
Rotterdam
Foto's:
Gerard Visser
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Uitzicht op Komodo.

te hebben verkeerd om al een flink aantal van's werelds beste reptielenplekken
te kunnen bezoeken, werd de drang om
nu eindelijk eens dat beroemde Komodo te zien steeds groter. Er is echter
een groot verschil tussen het reisje naar
de Seychellen en de tocht naar Komodo.
Dat verschil zit ' m niet zozeer in de kosten, maar vee! meer in de bereikbaarheid en vooral in de bereisbaarheid.
REIS
De reis naar Komodo, zoals we die ons
voorstellen, is inspannend en tijdrovend. Drie dagen per bus en veerboot
vanaf Bali over Lombok en Sumbawa.
Bij de voorbereiding op de reis kwamen

we echter in bet bezit van de prima reisgids van Gunda Urban over Komodo,
Sumbawa en Flores {URBAN, 1988).
Urban geeft niet aileen prima informatie over bet reizen in lndonesie, toegespitst op Komodo, maar ook over de
varanen zelf. Zij wijdt niet minder dan
80 pagina's aan deze dieren. Bovendien
geeft ze snellere altematieven voor de
reis van Bali naar Komodo.
We volgden Urbans adviezen op en
vlogen in een paar uur van Bali naar
Labuan Bajo op Flores. Van daaruit
bleek bet heel gemakkelijk om een bootje te charteren om de ongeveer vier
uur durende oversteek naar Komodo
te maken. We hadden besloten om maar
een nacht op Komodo te blijven:
's middags wat rondkijken in bet kamp
Lob Liang, waar de aanlegsteiger en
de gastenverblijven zijn, en de volgende
ochtend vroeg met de gidsen naar de
plek waar de varanen gevoederd worden. Het is niet toegestaan Lob Liang
te verlaten, althans niet zonder gids.
Lob Liang bestaat uit bet P.P.A.hoofdkantoor (Perlindungan Pengewetan Alam, vrij vertaald: Natuurbescherming; aile natuurreservaten in
lndonesie worden door bet P .P .A. beheerd), een veldlaboratorium, een
klein restaurant (spijskaart: bami en
corned beef) en enige gastenverblijven,
ruime bungalows op paleo.
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KOMODO
We landden om ongeveer drie uur
's middags op Komodo en meldden ons
bij bet hoofdkantoor. Tegen de verwachting in bleek de dienstdoende
ambtenaar goed Engels te spreken en
bet verkrijgen van een 'permit' (vergunning) bleek een simpele formaliteit. Bij
bet betreden van Lob Liang wachtte ons
een verrassing: midden in bet kamp zat
een grote varaan boven op een heuvel.
De heuvel was bet nest van een thermometervogel, die zijn eieren in een hoge

berg grond begraaft om ze door de rottingswarmte te Iaten uitbroeden. De varaan had zojuist de eieren uitgegraven
en verorberd.
We brachten de middag door met bet
zoeken naar slangen (bet kamp zou wemelen van Russell's adders ( Vipera
russe/11)) en andere reptielen, bet fotograferen van de tamme, loslopende
Timor-herten (Cervus timorensis), en
bet verzamelen van prachtige schelpen
op bet strand. Adders werden niet gevonden, wei zagen we tegen bet vallen
van de avond op bet strand een prachtige groep echte wilde Timor-herten en
een vluchtend wild zwijn. In de loop
van de middag arriveerden er ook
steeds meer toeristen. Vroeger werden
de varanen altijd, wanneer er toeristen
bereid waren om een geit te betalen,
gevoerd. Omdat de dieren daardoor
bijna elke dag aten, werden ze erg lui
en vadsig. Sinds kort worden de dieren
aileen nog maar op zondagmorgen gevoederd, wat hun conditie ten goede
komt. Wij waren om die reden op zaterdag naar Komodo gegaan, en dat verklaarde waarschijnlijk ook waarom bet
die middag steeds drukker werd.
's Avonds hoorden we in de buurt van
bet restaurant verscheidene tokehs
(Gekko gecko) roepen en we konden
er een fotograferen op de muur van
onze bungalow.
De volgende morgen bij zonsopgang
verzamelden aile aanwezige toeristen,
zo'n dertig ingetal, zich bij bet P.P.A.kantoor om van daaruit, begeleid door
twee gidsen, naar de voederplaats Banu
Nggulung te vertrekken, een gemakkelijke wandeling van ongeveer een half
uur over vlak terrein. Vroeger werden
de varanen bij de voederplaats Poreng
gevoerd. Oat was voordat Komodo een
Nationaal Park werd. De afstand naar
Poreng bleek voor de toeristen veel te
groot. Bovendien zat er in die tweeenhalf uur durende wandeling een flinke

klim.
Gedurende de wandeling naar Banu
Nggulung kregen we pas een goede indruk van de biotoop van de varanen.
Komodo ligt in het oostelijk deel van
de Soenda-archipel en kent daardoor
een bijna Australisch klimaat met een
duidelijk afgebakende natte en droge
tijd. In de natte tijd is Komodo een
groen, vochtig eiland, in de droge tijd
is alles ofwel geel verdord, zoals het
hoge savannegras, ofwel in rusttoestand: veel borneo dragen dan geen bladeren. Wij waren er aan het eind van
de droge tijd (eind oktober) en maakten
dus Komodo mee zoals de meeste toeristen, dor en droog. Komodo is dan
erg beet: de dagtemperaturen kunnen
40 oc bedragen. 's Avonds koelt het
niet erg af en ook de nachten zijn
warm.
Banu Nggulung bestaat uit een zonnescherm van palmbladeren aan de rand
van een droge rivierbedding. Van daaruit kijk je een meter of vijf omlaag naar
de voerplek. Een laag hekje beschermt

LACERTA 49(3)

68

Komodo·varaan aan de maaltijd.

je tegen het naar beneden vallen en
tegen varanen die langs de steile kant
omhoog klimmen. Toen we arriveerden
lagen er ai wat varanen te wachten.
Aangelokt door het blaten van de geit,
liep hun aantal ai snel op tot 15-20
exemplaren. Ailemaai volwassen dieren
van meer dan 2 meter lengte . De geit
werd geslacht door de P.P.A. mensen
en met een touw vastgemaakt aan een
boomstomp.
Zodra de varanen beseften dat de prooi
er was, stortten ze zich met z'n allen
op de dode geit en binnen drie minuten
was er van de geit niets meer over.
Veel imposanter dan de hele eetscene
was het moment, dat een aantal varanen
omhoog klom en rond het door het
hekje beschermde afdak begon te !open
op zoek naar meer. Zo waren we in
staat om de dieren van een afstand van
minder dan 1 meter te fotograferen.
Hoeveel varanen zich in de buurt van
Banu Nggulung ophouden werd niet
duidelijk. Het zullen er toch niet meer
dan 50-100 zijn. Juveniele en halfwas

Portret van een Komodo-varaan.
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dieren zagen we niet. Het nationale
park Komodo is voor bet grootste deel
niet toegankelijk voor toeristen, ook
niet met een gids. In dit deel en bet
toegankelijke deel samen Ieven nu nog
1600 varanen, waarvan bet overgrote
deel dus nooit met voedergeiten en
toeristen in aanraking komt. In dit Iicht
bezien is bet voeren van een klein dee!
van de populatie met aas een goede
zaak, omdat van de inkomsten (van
permits, overnachtingen, gidsen, geiten, maaltijden en drank) bet nationaal
park kan worden beheerd.
Komodo is een groot eiland en bet is bemoedigend dat de meeste varanen daar
Ieven waar nooit een mens komt, ook
niet de Indonesiers zelf. Er is slechts
een dorp, Karnpung Komodo, niet ver
van Lob Liang aan de kust gelegen.
De inwoners Ieven van de visvangst
en van wat de kleine plantages rondom
bet dorp opleveren. Er is geen reden
voor de dorpelingen om vermoeiende
tochten landinwaarts te maken, daar
varanen niet op hun menu staan.

VOEDSEL EN VERSPREIDING
Het park beperkt zich niet tot Komodo
aileen maar omvat ook de eilanden
Rintja en Padar en een klein dee! van
de westkust van bet grote eiland Flores.
AI deze plekken samen vorrnen bet verspreidingsgebied van de Komodovaranen. Aileen op Padar komen ze
niet meer voor, omdat door overbejaging bet hoofdvoedsel van de varanen,
bet Timor-bert, verdween. Op Rintja
Ieven 1200 Komodo-varanen en op Flores ook nog enkele honderden exemplaren, zodat de totale populatie ruim
3000 exemplaren omvat. Zoals gezegd
bestaat bet hoofdvoedsel uit herten
('rusa'), maar aile zoogdieren en vogels
van de eilanden staan op bet menu.
De veulens van de wilde paardjes
('kuda') en buffels ('karbouw'), die
vooral op Rintja algemeen zijn, Javaapen, wilde zwijnen, niets is veilig voor
de varanen. Meestal zullen ze echter
slechts in staat zijn zieke en verzwakte
exemplaren te doden. Zoals aile varanen eten ze ook aas en eiertm. De pas-

geboren en opgroeiende varaantjes voeden zich voorai met insekten, kleine
zoogdieren en vogels. De varanen schuimen vaak de vloedlijn af op zoek naar
aangespoelde eetbare iaken zoais vissen
en vogels.
RINTJA
Na terugkomst op Flores besloten we
ook Rintja te bezoeken. Omdat dit eiland slecbts op twee uur varen van Flores ligt, is bet mogelijk de varanen te
zoeken gedurende een dagtocht, en de
nacbt weer op Flores door te brengen.
Onderkomens voor toeristen zijn er op
Rintjanauwelijks. WelisereenP.P.A.kantoor met bijbeborend personeel.
Ook bier sprak men goed Engels, en
binnen een uur na aankomst op bet
eiland waren we op weg. Ditmaal geen
groep toeristen, maar aileen een groepje
van zes, wat besloten, had een boot naar
Rintja te charteren. Op Rintja worden
de varanen niet met aas gevoerd, zodat
ze veel schuwer zijn. Bovendien houden ze zich niet op een vaste plaats
op, waardoor bet minstens drie uur
duurde voordat we een enkel exemplaar
vonden. De gids, die de klimaatomstandigheden uiteraard beter gewend was dan wij, hield met onze conditie veel rekening en schroefde bet
tempo dan ook niet ai te zeer op. Niettemin was bet door bet aismaar klimmen
en dalen in de voile zon, een beboorlijk
vermoeiende tocht. Het feit dat naar
ooze smaak Rintja landschappelijk veel
mooier is dan Komodo en omdat bet
gebeel veel minder toeristisch is, maakte
echter veel goed. En ais je zoais wij,
op Komodo al zoveel varanen zo goed
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gezien hebt, is bet niet zo erg als je
maar een exemplaar ziet.
TENSLOTTE
Velen denken, dat een reis door IndonesiC! (en naar Komodo) aileen in
groepsverband kan. Bovenstaande bewijst dat bet relatief simpel is om
aileen of getweeC!n dit soort reizen te
maken. Wij waren slecbts met z'n
tweeC!n en bebben nergens in IndonesiC!
moeilijkheden ondervonden, ook niet
in bet toch niet zo op toeristen ingestelde Sulawesi. Transport is aitijd
voorhanden en, zeker vergeleken met
Afrikaanse Ianden, zeer betrouwbaar.
Soms zijn de omstandigheden wat primitief, zoais op Komodo, waar bet eten
minimaal is, de drank lauw en de ratten
's nachts zeer luidruchtig. Overai in
IndonesiC! zijn de mensen echter bijzonder aardig en bulpvaardig en dat
compenseert ruimscboots voor de soms
wat 'eenvoudige' onderkomens en
maaltijden.
KOMODO
A visit to Komodo (Indonesia) is described. Main
interest was to see Komodo monitors ( Varanus
komodoensis). Komodo, the centre of distribution of these lizards, is a national park which is only
partly open to tourists. Every sunday a goat is
slaughtered to attract monitors. This time about
20 adult monitors were seen.
On a short visit to a neighbouring island, Rintja,
one monitor was spotted. An estimated 3000 Komodo monitors still live in the wild on Komodo,
neighbouring islands and the west-coast of Flores.
LITERATUUR
URBAN, 0.,1988. Komodo, Sumbawa&Flores.
Handbuch fuer die Reise zu den letzten Drachen
Indonesiens. Peter-Rump-Verlag, Bielefeld.

De Amoer-rattenslang (Elaphe schrenckii
schrenckiz) in het terrarium
Rene van Marie
Perengaarde 23
3992 JN Houten
en
Koert Langeveld
Cantharel 12
2925 DJ Krimpen
aan de IJsseI
Foto•s:
K. Langeveld
en
W. Hamming
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INLEIDING
De slangen van bet geslacht Elaphe zijn
bij een groot aantal slangenhouders
erg populair. Dit wordt mede veroorzaakt door bet feit dat de meeste van
deze slangen naar verhouding gemakkelijk te houden zijn. Wanneer bet op
kweken aankomt, blijken de Noordamerikaanse Elaphe-soorten vrij algemeen te worden nagekweekt, terwijl dat
met de Europese en de Aziatische soorten (nog) veel minder bet geval is. De
laatste jaren neemt bet aantal Aziatische soorten dat in gevangenschap gekweekt wordt echter ook aanmerkelijk
toe, zodat bet ernaar uitziet dat de problemen althans voor een aantal van deze
soorten inmiddels overwonnen zijn.
In dit artikel willen wij bet bebben
over bet bouden van en kweken met de
Amoer-rattenslang of Russische rattenslang (Eiaphe schrenckii schrenckit),
een mooie Aziatiscbe rattenslang waarvan al wat Ianger gebleken is dat deze
gemakkelijk te houden en tot voortplanting te brengen is.
BESCHRIJVING
De Amoer-rattenslang kent twee ondersoorten, namelijk E. s. schrenckii en
E. s. anomala. In dit artikel zullen wij
bet aileen over de eerste ondersoort
hebben.
De Amoer-rattenslang is een middelgrote, fors gebouwde slang. De dieren
worden maximaal 1, 70 m lang, maar
ze zijn meestal kleiner. Het aantal
rijen rugschubben in bet midden van
bet lichaam is meestal 23, soms 22;
het aantal buikschubben is 209-223
(SCHULZ, 1988). De rugscbubben zijn

Iicht gekield.
De volwassen dieren zijn overwegend
zwart of donkerbruin van kleur met om
de acht tot twaalf schubben een beige
tot gele dwarsband (SCHULZ, 1988).
De kleur van jonge dieren wijkt nogal
af van die van de volwassen dieren:
zij varieert van legergroen tot donkerbruin met beige dwarsbanden. Deze
jeugdtekening verandert bij een goede
groei al na ongeveer een jaar steeds
meer tot bet diepe zwart van de volwassen dieren.
VERSPREIDING
De Amoer-rattenslang komt voor in bet
gebied ten oosten van bet Amoer-gebied
bij Chabarowsk, en westelijk tot bet
Cbingan-gebergte. Vandaar strekt bet
verspreidingsgebied zicb uit tot Mantsjoerije (in bet noordoosten van China)
(SCHULZ, 1988). Hij komt daar voor in
beuvelacbtig en bergachtig gebied tot
op 3000 meter hoogte (TRUTNAU, 1979).
TERRARIUM
De terraria waarin wij ooze dieren
bouden zijn gemaakt van geplastificeerd meubelplaat en hebben afmetingen van respectievelijk 80x40x60 em
(lxbxh) bij Langeveld, en 70x60x60 em
(lxbxb) bij Van Marie.
Als bodembedekking hebben wij gekozen voor zaagsel omdat dit, mits goed
onderhouden, naar ooze mening bet
meest hygienisch is. Naast een stronk
en een waterbak bevindt zich in de
terraria nog een doos, die dienst doet
als scbuilplaats. De terraria zijn verder
voorzien van een of meer plateaus en
worden verwarmd door respectievelij k

ligplateau. Deze bodemverwarming,
die uitsluitend in het voor- en najaar
aangaat, haalt gedurende kille nachten
net de kou van het plateau af. De dieren
liggen hier gedurende deze periode dan
ook langdurig op.
De lichtduur per dag varieert bij Langeveld van tien tot zestien uur: ·in het
voor- en najaar tien uur, gedurende
de zomer zestien uur. Bij Van Marie
wordt de lichtduur gedurende het hele
jaar geregeld door een lichtregulatiesysteem dat zorgt voor een dag- en
nachtritme en een seizoensritme.

Volwassen Elaphe schrenkii.

E/aphe schrenkii, juveniel.
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een 25 watt reflectorlarnp (bij Langeveld) en een 25 watt gloeilarnp (bij Van
Marie). Van Marie heeft naast de gloeilamp ook nog een bodemverwarming
in het terrarium, en wei in het middelste

VERZORGING
Zoals eerder opgemerkt, is de Amoerrattenslang verhoudingsgewijs gemakkelijk te verzorgen. De dieren zijn in
het geheel niet agressief, en zullen dan
ook vrijwel nooit bijten.
De Amoer-rattenslang geeft de voorkeur aan een matig verwarmd terrarium
met maxima van 26-28 oc. 's Nachts
mag de temperatuur dalen tot ca. 17 °C.
Binnen dit temperatuurbereik vertoont
deze slang dan ook de grootste activiteit. Bij temperaturen boven de 30 °C
gaan de dieren bij Langeveld in de
waterbak liggen, wat een aanwijzing
is dat ze het terrarium dan te warm
vinden.
Opvallend is de beweeglijkheid van de
dieren. Ze zijn vrijwel de hele dag actief,
in tegenstelling tot de meeste andere
Elaphe-soorten, die vooral in de avond
actief worden.
Als voedsel verstrekken wij pas gedode
muizen, die met een voederpincet worden aangeboden. In het verleden gaven
wij onze dieren levende muizen, maar
dat was geen succes omdat de slangen
hun prooi nogal onhandig grijpen
(van opzij, in plaats van in de nek),
waardoor de mujs de slang vaak nog
wist te verwonden. Naast muizen eten
de slangen van Van Marie ook krielkippeeieren. Het voorafgaande zou

erop kunnen wijzen dat deze slangen
in de natuur nestrovers zijn.
Deze slangen kan men gemakkelijk
overvoeren omdat ze kunnen blijven
dooreten.
Jonge Amoer-rattenslangen zijn moeiteloos groat te brengen. Onze ervaring
met jongen van deze soort is dat ze in
bet geheel niet agressief zijn, in tegenstelling tot jongen van andere Elaphesoorten, zoals Elaphe guttata, die regelmatig in je vingers bijten.
Dejonge dieren eten moeiteloos Ievende
nestmuizen en diepvriesnestmuizen.
Na een jaar flink voeren kunnen ze al
een lengte bereiken van 90 em of meer.
Na tweeenhalf tot drie jaar zijn ze geslachtsrijp.
WINTERSLAAP
Een winterslaap is in bet algemeen aan
te raden bij de meeste Elaphe-soorten,
ook bij E . s. schrenckii. De winterslaap
is een onderdeel van de normale levenscyclus van de slang, waarbij de lichaamsfuncties door temperatuurver-
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Het uitbroeden van de eieren.

laging voor de duur van een bepaalde
periode op een laag niveau worden gebracht. Door de winterslaap na te
bootsen bij in gevangenschap gehouden
dieren bevordert men hun levensduur.
Bovendien kan de winterslaap een stimulans zijn voor de dieren om tot voortplanting te komen.
Onze dieren krijgen ieder jaar een winterslaap van drie tot vijf maanden.
Jonge dieren gaan pas in hun tweede
levensjaar in winterslaap.
Voordat de dieren in winterslaap worden gebracht, moet men ze zes tot acht
weken tevoren geen voedsel meer aanbieden, zodat de maag en de darmen
van de dieren leeg raken. Dit voorkomt
dat eventueel achtergebleven prooiresten tijdens de rustperiode gaan
rotten. Onze dieren stoppen vaak eind
augustus zelf al uit eigen beweging
met eten . In november laat Langeveld
de temperatuur in zijn terraria dalen
door de lichtduur te verkorten. Bij Van
Marie nemen de lichtintensiteit, de
lichthoeveelheid en de temperatuur

Jonge Elaphe schrenkii.

automatiscb af door bet licbtregulatiesysteem. Bind november worden de dieren allemaal afzonderlijk in piepscbuim
dozen gestopt die voor driekwart gevuld
zijn met vocbtige beukebladeren. De
dozen worden in een ruimte gezet waar
de temperatuur scbommelt tussen de
5 en 12 °C (vgl. VAN MARLE, 1987).
Zowel Van Marie als Langeveld hebben
bij de winterslaap van E. s. schrenckii
eenmaal problemen gebad. Deze bestonden eruit dat de dieren na ongeveer
twee maanden winterslaap een opgezette kop kregen, alsof de kopschubben
gingen loslaten van bet licbaam. Deverschijnselen verdwenen vanzelf toen de
dieren voortijdig uit de winterslaap
gebaald werden. Later bebben we de
dieren een drogere omgeving gegeven
tijdens de winterslaap. De verschijnselen hebben zicb niet meer voorgedaan.
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KWEEK VAN RENE VAN MARLE
Mijn dieren (twee mannen en twee vrouwen) zijn geboren op 1 juli 1987 bij
D. van Wijk in Alphen aan de Rijn.

Aangezien ik niet met broer en zus wilde
kweken, beb ik een volwassen man van
Van Wijk geleend voor de bier beschreven kweekpoging.
Vanwege de zacbte winter en omdat ik
dit jaar vroeg op vakantie wilde en de
dieren voor die tijd in optimale conditie
wilde bebben, zijn de vrouwen op
1 maart 1990 uit de winterslaap gebaald. Ik beb ze deze winter dus maar
drie maanden in rust gebad.
Vrouwtje 1 vervelde op 18 maart,
vrouwtje 2 op 15 maart.
Op 5 april zette ik bet geleende mannetje bij vrouwtje 1, waarop onmiddellijk
een paring van ruim een uur volgde.
Na deze paring baalde ik bet mannetje
weg en zette bet op 7 april bij vrouwtje
2. Ook bier volgde onmiddellijk een
paring, die ongeveer anderbalf uur
duurde. Op 8 april plaatste ik bet mannetje opnieuw bij vrouwtje 1 en op 9
april nogmaals bij vrouwtje 2. Beide
keren paarden de slangen langdurig .
Zelfs nadat beide vrouwtjes elke belangstelling voor bet mannetje verloren

LACERTA 49(3)

75

hadden, bleef dit mannetje zeer paringslustig. Op een gegeven moment
had hij vrouwtje 2 tot bloedens toe
in de nek vast, waarbij ze heftig bleef
tegenstribbelen. Omdat er toch geen
paringen meer plaatsvonden en de
vrouwtjes niets meer van bet mannetje
wilde weten, heb ik hem toen definitief
weggehaald.
Na de laatste paring op 8 april heeft
vrouwtje 1 nog zestien muizen gegeten
tot haar vervelling op 24 april. Op 28
april at ze voor de laatste maal drie
muizen. Op 4 mei legde ze veertien
eieren, die er allemaal prima uitzagen.
Zes dagen na bet leggen at ze voor bet
eerst weer twee muizen.
Op 16 en 17 juni kwamen aile eieren uit.
Een ei was na ongeveer anderhalve week
gaan schimmelen. Dit was echter gestopt nadat ik bet met fijngewreven
norit had bestrooid. Hoewel bet ei tijdens de verdere broedperiode toch opnieuw is gaan schimmelen, is er uiteindelijk toch een gezond jong uit te voorschijn gekomen.
Vrouwtje 2 at na de laatste paring op
9 april tot aan haar vervelling op 26 april
nog elf muizen. Na de vervelling at ze
nog twee muizen waama ze op 8 mei
twaalf goed ogende eieren legde. Na.
42 dagen, op 19 juni, kwamen uit deze
eieren twaalf jongen gekropen.
Aile slangetjes zijn zes tot tien dagen
na de geboorte verveld en ze aten ailemaal gretig naakte muisjes. Aile dieren,
op twee na die ik zelf heb gehouden,
zijn inmiddels ondergebracht bij andere slangenliefhebbers. In verband met
mijn vakantie is slechts van een klein
deel van de dieren bet geslacht bepaald
(door middel van 'poppen', waarbij
door een gerichte, Iichte druk op de
staartbasis een uitstulping van de hemipenes wordt bewerkstelligd). Over de
sexratio (de getalsverhouding tussen
mannetjes en vrouwtjes) kan ik dus
niets zeggen.

'

KWEEK VAN KOERT LANGEVELD
Mijn vrouwelijke exemplaar is geboren
op 28 juni 1987 bij J.A. de Jongh in
Geertruidenberg. Het mannetje werd
geleend van Rene van Marie, omdat ik
zelf geen volwassen mannetje bezit.
Het vrouwtje werd na de eerder genoemde voorbereidingen op 16 november 1989 in winterslaap gebracht. Op
28 februari 1990 haalde ik haar weer
uit de winterslaap en plaatste haar in
een terrarium. Op 12 maart vervelde ze
voor de eerste maal. In de daaropvolgende twee weken at ze vier muizen.
De man haalde ik op 17 maart bij Rene
van Marie, en ik plaatste hem in een
apart terrarium. Op 25 maart zette ik
hem bij bet vrouwtje. Na ongeveer een
halfuur, om ca. 13.00 uur, vond er een
paring plaats die anderhalf uur duurde.
Na de paring ging hij weer terug naar
zijn eigen terrarium.
Op 28 maart 1990 zette ik bet mannetje
opnieuw bij bet vrouwtje, gedurende
24 uur. Gedurende deze tijd vertoonde
bet dier geen enkele belangstelling
voor bet vrouwtje, zodat bet weer
teruggezet werd.
Op 2 april1990 plaatste ik bet mannetje
omstreeks 15.00 uur voor de laatste
maal bij bet vrouwtje, waarop vrijwel
onmiddellijk een paring volgde van
tweeenhalf uur.
De temperatuur in bet terrarium tijdens
de paring bedroeg 26-28 °C. Het vrouwtje at na de laatste paring nog drie
muizen tot haar vervelling op 20 april
1990. Op 23 april at bet dier voor bet
laatst een muis.
Twaalf dagen na haar laatste vervelling,
op 2 mei 1990, legde bet vrouwtje in de
loop van de middag tien ovale eieren
van ca. 4 em lengte en 2 em breedte.
Ze werden overgebracht naar een
broedstoof waarin ze bij een temperatuur tussen 25 en 27 oc 'au bain-Marie'
werden uitgebroed. Een ei was vermoedelijk niet bevrucht, wat al direct te

zien was aan de gele kleur. Twee weken
na bet leggen bedierf nog een tweede ei.
Op 21 juni 1990, na 51 dagen, kwamen
er acbt slangetjes uit de eieren gekropen. Door poppen werd bet geslacbt
bepaald: drie mannen en vijf vrouwen.
Zes dagen na bet uitkomen van de eieren
vervelden aile dieren. Vanaf 1 juli 1990
aten aile jongen zelfstandig levende of
diepvriesnestmuisjes. De vrouw at een
dag na bet leggen twee muizen, en vervelde opnieuw op 19 mei 1990.
SEX-RATIO
Omdat wij gerucbten badden geboord
over de zogenaamde 'primaire sexratio'
(d.w.z. de getalsverbouding tussen
mannen en vrouwen bij de geboorte)
bij E. s. schrenckii, die inhielden dat
er veel meer vrouwelijke dan mannelijke exemplaren geboren zouden worden, bebben wij informatie ingewonnen
over de primaire sexratio bij kweken
met deze slangen door andere slangenbouders.
In totaal werden er zes legsels bekeken:
twee van T. Brouwers, een van J. de
Jongh, twee van D. van Wijk (in aile
gevallen persoonlijke mededeling van
de betrokkenen) en een van Langeveld.
De temperatuur tijdens de broedperiode en de geslacbtsverbouding werden
legsel van

Jaar

Brouwer, T.
Brouwer, T.

1988
1990
1987
1987
1987
1990
1990
1990

Jongh. J.A. de
Wijk.D. van
Wijk.D.van
Marie, R. van
Marie, R. van
Langeveld. C.M.

cop.temp.

Inc. Ujd

sexraUo

43-44
44-46

01-0S

58
36
38
43-44
42

00- 11
04-06
00-02
?
?

S1-S2

03 -OS

Totaal:

10-33

1

30>

28-29

30-34
?
?

26-28
28
28

28-29

27,5-28,5
27,5-28,5
25-27

28

26-27

Vcrklaring afkcxtingen tabcl
inc. temp... ina~batictempcratuut ( in gradcn Celsius)
inc. tijd .. incub&tietijd (1n dagen)

76

Inc. temp.

26

c:cp. temp... c:opulatidempentuur (in gradm Celsius)
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bekeken. Bovendien werd, voor zover
die was na te gaan, de temperatuur tijdens de copulatie bekeken.
Bij FISCHER (1930) wordt de sexratio
gedefinieerd als bet aantal mannetjes
gedeeld door bet totale aantal individuen binnen een populatie. Normaal
is die verbouding een man op elke twee
geboren dieren (dus vijftig procent
mannen, vijftig procent vrouwen).
Voor een aantal slangen is volgens
SCHIERECK (1988) bekend dat de sexratio significant afwijkt van 1/2.
Uit de vergelijking van de bescbikbare
gegevens van E. s. schrenckii bleek
dat van de in totaal 43 geboren dieren,
er tien mannen en 33 vrouwen waren.
Als de geslacbtsbepaling in aile gevallen juist is gebeurd (wat moeilijk acbteraf controleerbaar is aangezien de
dieren zeer verspreid zijn terecbtgekomen), betekent dat dus een sexratio van maar liefst 1/4,3.
Over de oorzaak of oorzaken van deze
vrij scheve sexratio kan aileen maar gespeculeerd worden. Invloed van de
broedtemperatuur moet op grond van
bet feit dat bij slangen bet geslacbt
na de bevrucbting vastligt (SCHIERECK,
1988) uitgesloten worden geacbt. Een
opvallend verscbil doet zicb gelden de
tabel aileen voor bij de temperatuur

sex ratio .. geslachlsvethoudlng ( mannen : vrouwcn)

02-04
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tijdens de copulatie (bij De J ongb veel
boger dan bij de andere slangenhouders). Deze factor zou nader onderzocbt kunnen worden.
Verder kan opgemerkt worden dat deze
gegevens betrekking bebben op een
zeer beperkt aantal in gevangenscbap
gekweekte slangen. De betrouwbaarbeid van de gegevens is statistiscb dus
in elk geval erg gering. Bovendien is
bet niet zeker dat bij slangen in gevangenscbap alles betzelfde verloopt als
bij slangen in de natuur.

ELAPHE SCHRENCK/1 SCHRENCK/1
IN CAPTIVITY
The authors keep their Elaphe schrenckii schrenckii in vivariums measuring 80x40x60 em and
70x60x60 em (lxwxh) with two animals per vivarium. The animals are kept on wood-shavings for
hygienic reasons. Temperatures vary between 26
and 28 oc maximum in summer, falling to about
17 oc during the night. The animals hibernate for
three to five months. This is a normal part of their
lifecycle.
Three clutches of eggs were laid at the beginning
of May 1990, concisting of ten, twelve and fourteen eggs. Out of these, 34 juveniles hatched after
43-52 days. They all shed their skins after 6-10
days and readily started to feed on pinky mice.

TOT SLOT
De Amoer-rattenslang is een goed te
bouden slang die een niet erg groot terrarium nodig beeft. Naar onze mening
is deze slang uitstekend gescbikt voor
zowel de beginnende als de gevorderde
slangenbouder die een rustige, overdag
actieve en bijzonder mooie slang wil
verzorgen. Wel moet worden opgepast
dat de temperatuur in bet terrarium niet
te boog oploopt.
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Zeer gewaardeerde toehoorders,
De ontwikkeling van de ziektekunde
van bijzondere dieren heb ik destijds in
mijn inaugurate reden kort geschetst.
Van een stofje, een nietig begin als taak
voor halve dagen, tot een levensvatbare
discipline, bemand door een capabele
groep mensen opgenomen in bet reguliere onderwijs van de Faculteit der
Diergeneeskunde, met een uitstraling
naar dierenartsen, medewerkers van
dierentuinen en liefbebbers van dieren
van diverse beharing, pluimage of beschubbing en ruimtelijk gezien met een
uitstraling over Nederland en ver over
de grenzen.
Deze bijeenkomst is aangekondigd als
een afscheidscollege: colleges plegen
erop gericht te zijn kennis en soms zelfs
educatie over te dragen. Deze eerste
routine wil ik vandaag voortzetten door
u deelgenoot te maken van een aantal
resultaten van ziektekundig onderzoek
van de laatste jaren. Het zal u niet al te
vreemd voorkomen, mede gezien de
taakverdeling tussen de medewerkers
van de discipline Ziektekunde van Laboratorium- en Bijzondere Dieren, dat
mijn college zal handelen over enkele
aspecten van reptielen en meer in bet
bijzonder over voortplanting en voortplantingsproblemen.
INLEIDING
Nog maar enkele tientallen jaren geleden was bet houden van reptielen er
vooral op gericht de dieren zo lang mogelijk in Ieven te houden. Omstreeks
1960 begon er zich een wijziging voor
te doen. Toen heeft enige tijd een werkgroepje bestaan dat zich bezighield met

bet opstellen van voorschriften voor bet
kweken van reptielen en amfibieen.
Van de reptielen waren er twee soorten
slangen waarvan toentertijd met redelijke zekerheid aangegeven kon worden
hoe ze gehuisvest, gevoed en bijeengebracht moesten worden om tot voortplanting te komen. Aanwijzingen konden worden gegeven over bet bebroeden van de eieren van deze soorten en
over de opfok van de jongen.
In de jaren daarna is er een enorme
vooruitgang geboekt. Vrijwel elk herpetologisch tijdschrift bevat een of
meer artikelen over een geslaagde
kweek van reptielen. Onderzoek op
universiteiten, ervaringen van liefbebbers en in dierentuinen hebben kennis
en inzicht in voortplantingsprocessen
van reptielen enorm vergroot. Hier
wordt slechts een korte samenvatting
gegeven van de fysiologie, die voorafgaat aan en gericht is op meer gedetailleerde informatie over de ziektekundige aspecten.
VOORTPLANTING
De voortplanting van reptielen wordt
sterk beYnvloed door omgevingsfactoren. Belangrijke factoren zijn:
I) Iicht
2) dieren
3) ruimte en de omgeving
4) zogenaamde fotoperiode
5) temperatuur
6) vochtigheid
7) voedsel
1) Van de factor Iicht is vooral de intensiteit belangrijk. Dieren in huis krijgen veelal minder lumen per oppervlakte-eenheid dan dieren in bet
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vrije veld. Het Iicht als stimulerende
factor beinvloedt de dieren al lang
voordat zij zich voortplanten. Vaak
wordt een effectieve voortplanting
bepaald door hoge lichtintensiteiten
gedurende de zomermaanden in bet
jaar voorafgaand aan de paringen in
het volgend voorjaar. Bij diverse
diersoorten blijven de eicellen of
soms zelfs de eieren, de winter over
in bet lichaam van bet moederdier.
Kwekers van reptielen houden rekening met de natuurlijke biotoop en
de lichtintensiteiten in bet microklimaat van hun dieren.
2) De dieren zelf zijn uiteraard van belang. Belangrijk is dat ze gezond zijn
en tot dezelfde soort of zelfs dezelfde ondersoort behoren.
Men moet rekening houden met de
geaardheid van de dieren. Daarbij
kan de dichtheid waarin ze gehouden worden, van betekenis zijn.
Sommige soorten, zoals kousebandslangen, planten zich beter voort
als ze in groepjes gehouden worden
dan paarsgewijs. Andere soorten accepteren bet andere geslacht slechts
in de paartijd.
3) De ruimte die de dieren ter beschikking hebben is van betekenis. Groene leguanen en smaragdhagedissen
bijvoorbeeld moeten veel ruimte
hebben. De laatste kunnen in de
meeste terraria slechts paargewijs
gehouden worden, anders doodt bet
mannetje aile rival en.
Met betrekking tot de omgeving is
bijvoorbeeld de mate van beschutting van belang. Veel slangen voelen
zich prettig als ze in een kleine donkere ruimte kunnen wegkruipen
(wat niet wil zeggen dat men ze
daarnaast geen ruimte en Iicht moet
geven).
4) De seizoensgebonden fotoperiode is
van eminent belang. Het korten en
lengen der dagen moeten de dieren

kunnen ervaren (eventueel via een
lichtgevoelige eel in de vensterbank
die gekoppeld is aan de terrariumverlichting).
5) De temperatuur en de regeling daarvan zijn van betekenis opdat de fysiologische processen in de dieren
en de ontwikkeling van de embryo's
optimaal verlopen.
In de natuur is er een nauwe samenhang tussen de aanwezigheid van
water en van voedsel (DUVALL et al.,
1982). In een terrarium bestaat die
samenhang niet. Drinkwater moet
altijd ter beschikking staan.
6) In bet terrarium is een relatieve
luchtvochtigheid van belang zowel
voor de dieren als, meer in bet bijzonder, voor bet uitbroeden van de
eieren. De eieren van veel reptielen
nemen na bet leggen nog water op.
Uitdroging moet worden tegengegaan. Tegenwoordig worden eieren
vaak uitgebroed in een couveuse.
7) Het voedsel is uiteraard van grote
betekenis. De kwantiteit is van belang. Veel reptielen zijn opportunistisch in hun voortplanting, en doen
dit aileen bij voldoende aanbod van
voedsel. In gevangenschap, wanneer
er voldoende voedsel wordt aangeboden, zijn de dieren eerder geslachtsrijp en gaan ook eerder tot
voortplanting over dan in de natuur.
(Terzijde - bij reptielen doet zich
een merkwaardig verschijnsel voor,
namelijk dat dieren langere tijd een
groeistilstand kunnen vertonen, om
na herstel van een ziekte of bij een
groter voedselaanbod plotseling
weer te gaan groeien - een fenomeen
dat bij vogels en zoogdieren onbekend is).
In de natuur zullen veel soorten reptielen maar eenmaal per twee jaar
tot voortplanting overgaan. In gevangenschap kan dit, bij een goede
voeding, jaarlijks zijn. Reptielen

vermenigvuldigen zicb in gevangenscbap sneller dan in de natuur.
De kwaliteit van bet voedsel is eveneens van belang. Van de vitaminen
en mineralen speelt vooral de voorziening met kalk een rol. Vooral gedurende de voortplantingsperiode
bebben reptielen een grote beboefte
aan kalk. Tekort aan kalk bij de
ouderdieren leidt tot een grote sterfte in bet ei en tot de produktie van
zwakke jongen met een slecbt verkalkt, soms zelfs misvormd skelet.

LACERTA 49(3)

80

GESLACHTSCELLEN
De ontwikkeling van geslacbtscellen
en in bet bijzonder van de eicellen bij
reptielen verloopt iets anders dan bij
vogels. Een aantal eieren, die later bet
legsel zullen vormen, ontwikkelen zicb
gelijktijdig in de twee ovaria. Bij
vogels wordt, in snelle opeenvolging,
telkens een eifollikel geproduceerd.
In de ovaria (eierstokken) zijn een groot
aantal, aileen microscopiscb berkenbare, vrijwel uniforme eicellen of oocyten
aanwezig. Ze liggen onregelmatig verspreid in bet ovarium, omgeven door
bindweefsel, bloedvaten en lymfebanen.
Maanden of weken voor de paring,
waarbij de eicellen bevrucbt kunnen
worden, beginnen zicb een aantal eicellen te ontwikkelen. Onder invloed van
uitwendige omstandigbeden, zoals veranderingen in lengte van bet daglicbt,
de voeding, eventueel de temperatuur
en de vocbtigheidsgraad van de omgeving, wordt eerst bet hersenaanhangsel,
de hypofyse, aangezet tot de produktie
van bet follikel stimulerend hormoon
(FSH). Dit FSH bernvloedt bet ovarium, dat gestimuleerd wordt tot de
produktie van oestrogenen, die dan op
hun beurt de lever aanzetten tot de produktie van speciale eiwitten, bet zogenaamde vitelline of de vitellinogenen.
Deze eiwitten worden afgegeven aan

bet bloed dat de lever doorstroomt en
komen via bet bloed in de ovaria bij de
eicellen, die zich dan gaan ontwikkelen.
Het transport van de vitelline wordt
grotendeels geregeld door hormonen
uit bet ovarium, met name door oestrogenen. Deze vitelline-eiwitten worden,
onder invloed van bet FSH, opgenomen in de zich ontwikkelende, groter
wordende eicellen. Het vitelline wordt
via de wand van de eicel naar binnen gesluisd, via een proces dat bekend staat
als pinocytose. De lever kan twee typen
vitelline-eiwit maken. In de beginfase
worden de eicellen maar langzaam groter en er wordt een kleurloos produkt
gevormd, dat als een homogene massa
in de eicellen opgenomen wordt. In een
later stadium vindt een snelle omvangsvermeerdering van de eicellen plaats;
dan produceert de lever een vitelline dat
de eicellen hun gelige kleur geeft. Bij
microscopisch onderzoek blijkt dit
tweede type vitelline als kleine brokjes
en korreltjes neer te slaan. Eicellen in
bet eerste stadium - met bet kleurloze,
homogene vitelline - worden primaire
follikels genoemd, die uit bet tweede
stadium, met bet gele, brokkelige vitelline, worden secundaire, vitellinogene
follikels genoemd.
Als de eicellen de voor de soort specifieke grootte bereikt hebben en de situatie optimaal is, worden alle eifollikels vrijwel tegelijkertijd uitgestoten
(de 'eisprong') en via de lichaamsholte
getransporteerd naar de eileider, waar
ze bevrucht worden. Rondom de dooiers worden bet eiwit en de eischaal gevormd. Nu begint de draagperiode,
waarvan de duur afbankelijk van de
diersoort en de omstandigheden, sterk
kan varieren.
OVARI~LE CYCLUS
Bezien wij nu de situatie gedurende de
normale ovariele cyclus, de drachtigheid en de produktie van bet legsel.

Na de eisprong blijven er resten achter,
namelijk de weefsels die de eicellen in
bet ovarium omgaven, de zogenaamde
theca interna en de theca externa. Hieruit ontstaan de corpora lutea (gele lichaampjes). De cellen van het stratum
granulosum, die tot dan toe de eicel omgeven hebben, gaan woekeren en veranderen in de luterne-cellen. Over bet algemeen blijven de corpora lutea, zoals
die tijdens de dracht aanwezig zijn, bij
levendbarende squamaten Ianger bestaan dan bij eierleggende. De luteinecellen vormen geslachtshormonen zoals progesteron en andere steroiden.
Bij geschubde reptielen, de zogenaamde squamata, is bet voortbestaan van de
dracht slechts gedeeltelijk afbankelijk
van de aanwezigheid van bet progesteron. Om de dracht te handhaven zijn
andere hormonen, afkomstig van het
hersenaanhangsel, mede van belang.
Kort voordat het legsel geproduceerd
wordt, of de geboorte plaatsvindt, is
bet gehalte aan progesteron in het bloed
plotseling gedaald. Daardoor is de eileider gevoelig geworden voor oxytocine en voor het hormoon argininevasotocine. Onder invloed van de laatste twee hormonen treden ritmische
samentrekkingen van de eileiders op
en worden de eieren of de jongen ter
wereld gebracht. In de loop van de tijd
kan de opeenvolging van de verschillende fasen in de voortplantingscyclus
zeer verschillend zijn. Zelfs ondersoorten kunnen duidelijke verschillen te
zien geven.
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FOLLIKELS
De vraag doet zich voor hoe het komt
dater de laatste jaren in dierentuinen en
bij liefbebbers veel meer gekweekt
wordt met reptielen. Het blijkt dat men
de manipuleerbare variabelen van de
omgeving goed in de hand heeft. Onder
afwijkende omstandigheden kunnen
afwijkingen ontstaan in bet normale

verloop van de opeenvolgende fasen
van bet voortplantingsproces. In de
ovaria kunnen ernstige veranderingen
optreden. De veranderingen zijn experimenteel op te wekken. Daartoe stelt
men enkele vrouwelijke slangen, bijvoorbeeld kousebandslangen (Thamnophis radix var. haydeni) gedurende
twee jaar bloot aan een regime van 12
uut Iicht I 12 uur donker bij een constante temperatuur en luchtvochtigheid. Het blijkt nu dat er afwijkingen
optreden in de ontwikkeling van de eifollikels. Men vindt onregelmatig ontwikkelde kleinere en slechts enkele
grotere follikels (bij een normale geslachtelijke ontwikkeling vindt men
een groot aantal uniforme, even grote
follikels).
Bovendien blijken de grote follikels
die normaal een gelige inhoud zouden .
moeten hebben dezelfde bleke inhoud
te hebben als de kleine, primaire follikels. Daarnaast is er een andere afwijking, namelijk dat een vrij groot aantal
follikels een onregelmatige vorm hebben en, door vaatproliferaties in de
wand, een bloederig aspect vertonen.
Bij histopathologisch onderzoek blijkt
dat er geen eisprong plaatsvindt en dat
het vitelline uit de misvormde follikels
geresorbeerd wordt. Onder deze omstandigheden worden er geen jongcm
geboren.
ATRESIE
Atresie of resorptie van follikels is al
bijna 30 jaar bekend. BETZ (1963) en
GURAYA (1965) vonden het vooral in de
eerste fase van de primaire follikels.
In ons materiaal werd bet, zowel bij experimenteD als ook in 'spontane' gevallen, gevonden in ovaria waarin secundaire follikels aanwezig waren. Soms
zelfs zeer chaotisch, zodat aile vormen
van normaal en abnormaal in de ovaria
van een dier te vinden Waren.
Histopathologisch was te zien dat de
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membraan van eicellen degenereerde en
te gronde ging. Ontstekingscellen drongen in de resten van de eicel binnen.
Vanuit bet bindweefsel rond de resten
van de eicel groeiden bloedvaten in bet
vitelline-eiwit. Rondom deze bloedvaten lagen grote aantallen macrofagen,
aangevoerd via bet bloed. Deze macrofagen verspreidden zich ook in bet
vitelline; zij namen de resten van de vitelline-eiwitten in zich op, om zich weer
op weg te begeven naar de bloedvaten,
zodat bet vitelline afgevoerd werd. Een
enkele keer werd er kalk afgezet in een
overgebleven restje vitelline (dit is
rontgenologisch herkenbaar). Langzaam neemt bet aantal bloedvaten in
bet vitelline toe. Om en tussen de bloedvaten wordt wat bindweefsel geproduceerd. Rondom de eicel neemt de hoeveelheid bindweefsel eveneens toe en er
ontstaat eventueel een klein Iitteken.
Resorptie van eifollikels kan een langdurig proces zijn.
Een slang, Candoia carinata, vertoonde gedurende twee jaar een plaatselijke
verdikking van bet lichaam op de plaats
van de ovaria. Toen zij in verband
daarmee geopereerd werd, bleek dat er
in bet ene ovarium drie en in bet andere
vier follikels lagen die werden geresorbeerd.
Bij slangen die dergelijke veranderingen in hun ovaria vertoonden, was er
een enkele keer een voorgeschiedenis
die aan schijndracht deed denken. Er
werd dan melding gemaakt van copulaties en een ogenschijnlijk normale start
van de dracht. Na enkele weken echter,
gedraagt bet wijfje zich plotseling alsof
ze niet (meer?) drachtig is. Door onderzoek van enkele van zulke dieren - die
gestorven zijn aan ziekten die niet gepaard gaan met een verandering in de
hormoonhuishouding - kon worden
vastgesteld dat er een begin van resorptie van bet vitelline-eiwit uit de resten
van de follikels was en dater geen eieren
in de eileider lagen.

STERIELE OVARIITIS
Er is nog een ander ziekteproces dat ik
met u wil bespreken. Het betreft een
afwijking in bet weefsel van bet ovarium, in bet zogenaamde parenchym,
die wij een steriele ovariitis (ontsteking
van bet ovarium) genoemd hebben en
die duidelijk van alle tot nog toe beschreven veranderingen te onderscheiden is.
De aandoening treedt bij squamaten
regelmatig op, in bet bijzonder bij
oudere dieren. Het vetweefsel van de
ovaria raakt ontstoken, en vaak wordt
resorptie van eifollikels waargenomen.
De oorsprong van de ontsteking van bet
vetweefsel is waarschijnlijk een lekkage
van vitelline uit een eifollikel naar bet
omgevende vetweefsel. Onder invloed
van bet erg prikkelende en ontstekingverwekkende vitelline, begint bet proces. Vetcellen degenereren en er ontstaan 'meren' van vet. AI snel ontstaat
er in bet weefsel een granulomateuze
ontsteking. De vetmassa's worden omgeven door reuscellen, macrofagen,
polymorfkernige pseudo-eosinofiele
cellen en door bindweefsel. Een enkele
keer worden plaatselijk kristallen van
cholesterol, omgeven door bet specifieke daarbij voorkomende reactieweefsel, in bet ontstoken weefsel gevonden.
De ontsteking van bet vetweefsel breidt
zich geleidelijk uit. Ten slotte kunnen
de ovaria in grotere litteken-achtige
massa's van ontstekingsweefsel veranderen, waarin slechts met moeite nog
enkele eifollikels te herkennen zijn.
Door de ontsteking kan bet ovarium
niet meer functioneren. Het dier wordt
onvruchtbaar.
Het is denkbaar dat deze aandoening
veelal door de mens wordt veroorzaakt,
bijvoorbeeld door onvoorzichtig aftasten van de buik zoals kan gebeuren bij
pogingen om vast te stellen of er eifollikels in bet ovarium aanwezig zijn. Bij
deze palpatie kan de membraan, bet

wandje van de eicel, scheuren, waarna
bet vitelline in de omgevende weefsels
komt.
Er is een enkele aanwijzing dat deze
aandoening ook spontaan kan ontstaan. Een prairieratelslang (Crotalus
viridis) die niet in handen was geweest,
stierf plotseling, nadat zij heftige krampen van de buikspieren had vertoond.
Bij sectie bleek dat er in beide ovaria
volledig ontwikkelde eifollikels aanwezig waren. Ze waren alle gescheurd, bet
vitilline was in de omgeving verspreid.
Bij microscopisch onderzoek bleek dat
de eifollikels waren verscheurd, de eimembranen waren als grillige vliezen te
herkennen. Er lag vitelline los in bet
vetweefsel en in lymfebanen rondom
bet darmkanaal; kennelijk werd dit al
verplaatst en afgevoerd.
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CONCLUSIE
Uit dit overzicht blijkt dat de pathologie een duidelijke bijdrage heeft kunnen leveren bij bet onderzoek naar oorzaken van steriliteit van reptielen. De
resultaten zijn van direct belang voor
de kweek met reptielen.
De praktiscbe consequentie is dat bet
voor de kweker van reptielen van bet
grootste belang is om voor zijn dieren
optimale milieuomstandigheden te
creeren, zodat de inwendige regelingen
van hormonen en de afstemming van
organen op elkaar optimaal verlopen.
Voorts moeten de dieren voorzichtig
gehanteerd worden. Wil men proberen
te voelen of er eifollikels in de ovaria
aanwezig zijn, dan kan men de betreffende slang bet beste los over de vingertoppen Iaten kruipen.
Bij bagedissen en schildpadden zijn er
geen metboden om eifollikels te voelen.
Als elegante, niet invasieve, metboden
waarbij bet dier niet betast, geknepen
of zelfs via laparotomie (opening van
de buikholte) onderzocht beboeft te
worden, zijn bet echografiscb onder-

zoek en de computer tomografie (rOntgenfotografie) bruikbaar om zich ontwikkelende eifollikels zichtbaar te
maken. Bij slangen en schildpadden
zijn deze technieken inmiddels zeer
goed toepasbaar gebleken.
TERRARIUMHOUDERIJ
Dit lijkt de juiste plaats om een opmerking in te lassen over bet houden en
kweken van reptielen en amfibieen.
Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de daarmee belaste ambtenaren bij bet voorbereiden van de regelgeving ten aanzien van reptielen en amfibieen uitgangspunten banteren die op
een verouderde, voorbije situatie en op
een zekere vooringenomenbeid berusten. Dit leidt tot een ontmoedigingsbeleid. Een van de doelstellingen van de
vereniging Lacerta is bet kweken van
reptielen en amfibieen om diersoorten
te bebouden. Zij ageert tegen faunavervalsing en propageert bet zuiver
voortkweken van soorten, ondersoorten en geografische varieteiten. De
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen strekt haar zorgen uiteraard uit
over een breder spectrum van diersoorten, maar omvat ook reptielen en
amfibieen, in baar streven een bijdrage
te leveren tot bet behoud van diersoorten door kweek en gevangenschap en
daarmee tot bet leefbaar houden van de
wereld.
EINDWOORD
Geachte toehoorders, langzamerhand
zult u zich afvragen hoe bet nu zit met
de titel die op uw uitnodiging is gedrukt. Vergelijkende Ziektekunde, een
veelstromenland.
In de eerste plaats zal bet u duidelijk
zijn geworden dat de vergelijkende
patbologie zich met een zeer groot gebied kan bezighouden, als bet niet een
ernstig tekort aan exactbeid zou demonstreren, zou ik bijna willen zeggen
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een onnoemelijk aantal gebieden.
In de tweede plaats echter zou ik willen
stilstaan bij enkele aspecten in de ontwikkeling van de pathologie. Was bet in
de vijftiger jaren nog vrijwel zo dat elk
der veterinair pathologen bet vak in zijn
voile omvang bedreef, in de jaren daarna is de kennis snel gegroeid en zijn
meer terreinen van onderzoek min of
meer afgebakend. Aan de Faculteit is
door prof. S. van den Akker bet initiatief genomen orgaanspecialisten te vormen. Daarmee is een enorme toename
in de diepgang van de veterinaire pathologie in Nederland bereikt. Zijn ideeen
werken door: de medewerkers in de
speciele pathologie zijn ook thans nog
orgaanspecialisten, maar daarnaast
generalisten. De situatie in de pathologie weerspiegelt die op de Faculteit
waar enerzijds de Kliniek voor Gezelschapsdieren zijn orgaanspecialisten
heeft, en anderzijds de Kliniek voor
inwendige ziekten zijn diersoortspecialisten.
De discipline Ziektekunde van Laboratorium- en Bijzondere Dieren kent,
mede gebaseerd op de grote diversiteit
aan dieren, diergroep-specialisten. Bijvoorbeeld zoogdieren, laboratoriumdieren, vogels en reptielen plus diversen. In den Iande hebben wij de afgelopen jaren eveneens een uitbreiding en
toenemende variabiliteit van de pathologie gezien.
Niet aileen qua inhoud is bet vakgebied
in een breed uitwaaierende stroomversnelling gekomen, ook maatschappelijk tekenen zich meer stromen af.
Vrijwel tegelijkertijd zijn binnen de
pathologie door activiteiten van diverse
personen, voortkomend uit verschillende maatschappelijke richtingen een
aantal specialismen onderscheiden en
vorm gegeven. Binnen de activiteiten
van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is bet
specialisme veterinaire pathologie om-

schreven en er zijn nu al 22 erkende
en geregistreerde veterinair-pathologen. Dit specialisme behelst de spontane pathologie van aile diersoorten.
De proefdierpathologie houdt zich
vooral bezig met de experimentele
proefdierpathologie. Mede onder druk
van ontwikkelingen elders en door bet
toegenomen belang van goed experimenteel pathologisch onderzoek, is bet
aantal proefdierpathologen sterk gegroeid. Trendsetters waren reeds in de
zestiger jaren bet Rijksinstituut voor
de Volksgezondheid en Milieuhygiene,
bet Centraal Instituut voor Voedingsmiddelen Onderzoek TNO en bet Instituut voor Experimentele GerontologieTNO. Het vakgebied is in Nederland
ook toegankelijk voor niet-dierenartsen en omvat vele academici. Het
specialisme Proefdierpathologie heeft
vorm gekregen door een samenwerking
van de Nederlandse Patholoog Anatomen Vereniging en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, die gezamenlijk bet register
voor proefdierpathologen voeren. Er
zijn momenteel 21 specialisten erkend
en geregistreerd.
Daarnaast is binnen de Stichting Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoekers bet specialisme experimenteel pathobioloog tot stand gekomen.
Experimenteel pathobiologen bestuderen de samenhang tussen ontregelde
processen in het lichaam en veranderde
structuren. De experimenteel pathobioloog is vooral een medisch biologisch wetenschappelijk onderzoeker,
maar geen diagnosticus. Het register
van experimenteel pathobiologen omvat momenteel 25 p~rsonen.
Wij zien dat de veterinaire pathologen,
de proefdierpathologen en de experimentele pathobiologen elk hun vakgebied afgegrensd hebben.
Bezien wij echter de pathologie als geheel, dan blijkt tegelijkertijd een totaal

andere ontwikkeling. De welhaast klassiek vrij besloten gemeenschap van medisch pathologen heeft zich opengesteld
voor kennisgebieden die verwant zijn
aan de humane pathologie. Experimentele pathobiologen, proefdierpathologen en veterinaire pathologen hebben
in deze ontwikkeling een belangrij ke
rol gespeeld. Er is een visie ontstaan,
waarbij de pathologie opgevat wordt
ais een wetenschapsgebied dat in principe aile diersoorten inclusief de mens
kan omvatten. Recentelijk zijn aile
vier genoemde groepen verenigd in een
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVvP). Deze vereniging kent drie
secties: 1) de klinische pathologie,
2) de dierpathologie en 3) de experimentele pathobiologie.
Heel beknopt heb ik u dit recent ontstane landschap geschetst van meanderende stromen.
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Veranderingen en stromingen zien wij
voorts op de Faculteit voor Diergeneeskunde. Daar is sinds enige tijd bet begrip 'probleemoplossend onderwijs' als
leidraad voor onderwijs ingevoerd; een
ware vooruitgang, nadat het onderwijs
jarenlang grotendeels ais ZULO, Zeer
Uitgebreid Lager Onderwijs, kon worden gekarakteriseerd. Het oplossen van
problemen is een zeer essentieel aspect
van bet uitoefenen van de diergeneeskunde. Degenen die zich uitsluitend
baseren op wat zij aan feiten geleerd
hebben, aangevuld met enige ervaring,
zullen weinig diepgang in de praktijk
bereiken. Merkwaardig is dat beoefenaren van fundamenteel onderzoek
menen dat de probleemoplossende
vermogens van studenten voorai ontwikkeld zouden worden door meewerken in fundamenteel onderzoek. De
gehele opleiding kan in sterker mate
dan tot nu toe doordrenkt worden van
probleemoplossend onderwijs. De vakgroep Pathologie is van mening dat bet

door haar gegeven onderwijs reeds in
sterke mate probleemoplossend gericht is. Het theoretisch onderwijs in
de pathologie richt zich voorai op pathogenese, de wordingsgeschiedenis
van ziekteprocessen. Het onderzoek
in de pathologie dat bet onderwijs
steunt en mede vorm geeft, is onderzoek dat aan aile kriteria van wetenschappelijk onderzoek voldoet. Bovendien is juist bet patientgebonden onderzoek zoais dat in diverse vakgroepen
plaatsvindt van direct belang voor een
praktische toepassing in de diergeneeskunde.
Het onderwijssysteem zal een harmonisch opgebouwde kennis voor afgestudeerden in de diergeneeskunde moeten
bieden. Enerzijds om nog verscheidene
jaren literatuur te kunnen lezen en ontwikkelingen bij te kunnen houden ten
behoeve van de praktijkvoering of
andere werkzaamheden, en anderzijds
om over voldoende feitenkennis te beschikken die noodzakelijk is voor de
beroepsuitoefening. Uitgangspunt is
dat de meeste afgestudeerden de praktijk ingaan. Bovendien geeft bet diploma het recht de praktijk in zijn voile
omvang uit te oefenen. De afgestudeerden dienen voor deze taken zo goed
mogelijk toegerust te zijn.
Daarbij dienen aile instellingen ervoor
open te staan relevante gegevens door
te geven aan studenten en afgestudeerden, en niet anderen dom te houden om
zelf als specialisten te kunnen gloreren.
Het einde van een afscheidscollege, bet
einde van een academische carriere, is
een moment om nog even terug te zien.
Enkele mensen die de prille start van
de ziektekunde van bijzondere dieren
van zeer nabij hebben meegemaakt wil
ik bier noemen.
Mijn vrouw heeft de ailereerste uren na
het bericht dat er een dierentuinafdeling kon worden opgericht mee beleefd

en er vervolgens 35 jaar mee geleefd.
Collega prof.dr. B. Krol heeft, meer in
bet bijzonder vanuit een sfeer van
vriendschap dit ontstaan en de eerste
jaren van nabij meegemaakt, deze
vriendschap groeide in de periode van
militaire dienst waar wij samen opgeleid werden tot inspecteur van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong.
Met dr .h.c. P.H. Bool heb ik de eerste
tijd in de barak 'tropische' rug aan rug
in een klein kamertje gezeten.
Onvergetelijk zijn de vele contacteD
met collega Job. C. Peters die als uitgangspunt voor bet inzenden van materialen had, dat wij er wat van konden
leren. Ik kan hem zeggen: 'Dat hebben
wij gedaan'.
Ik wil niet eindigen met louter terugzien. De toekomst kunnen wij met vertrouwen tegemoet zien. In de prehistorie is bet Ieven in de zeeen ontstaan.
Bij de verovering van bet land, door de
reptielen, werd bet amnion gevormd
dat bet embryo geheel omgaf. Er ontstond als bet ware een binnenzee. De
uitspraak 'Stof zijt gij en tot stof zult
gij wederkeren' (Genesis 3:19) kan omgezet worden in een vruchtbaar toekomstperspectief: 'Uit de zee zijt gij
voortgekomen en tot de zee zult gij wederkeren om u te vermenigvuldigen '.
Laat dit de zee van de wetenschap zijn.
Ik hoop nog vaak met mijn vrouw langs
bet strand te wandel en.
COMPARITIVE PATHOLOGY, A COMPLEX
SCIENCE
Some special problems in the reproduction of
reptiles are described. lmponant factors are: 1)
Light. Animals kept in indoor vivaria receive a
light intensity much lesser than outside. High
light intensity may be of influence long before the
actual reproductive activity. 2) Animals. The natural circumstances and behaviour during the re-
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productive period and before, should be well
known and applied. 3) Space and surroundings.
Some animals need more space than others. Also
possibilities for shelter should be offered. 4) Photoperiod changes according to the seasons in the
animals' natural habitat should offered. 5) Temperature regulation is important for all physical
processes and the embryo development. 6) Optimal relative humidity is especially important for
the incubation of the eggs, and is therefore often
carried out in incubators. 7) Food must be offered in the correct quantity and quality. In nature
many species of reptiles reproduce once annually
or biennially, depentant of the food supply.
The eggs develop in the two ovararies from the
oocytes. The hypophyse produces follicle stimulating hormones (FSH) These stimulate the formation of oestrogens, which in tum stimulate the
liver to produce vitteline or vittelinogen. The growing eggs in the ovaries absorb the vitteline.
When the oocytes have reached their ultimate size, they are transported to the oviducts. Here they
can be fertilized. Around the egg yolks the egg
white and the eggs shells are formed. The cells
around the eggs proliferate and change into lutein
cells. These cells form sex hormones like progesteron and others. Shortly before the laying of
the eggs, the progesteron level in the blood diminishes. Now the oviducts are sensitive to oxytocine and arginin vaso-tocine.
In some case serious changes in the ovaries can
occur, due to resorption of egg follicles. In some
cases phantom pregnancies can be observed. Sterile ovariitis is an inflammation of the ovaries
caused by the leakage of vittelline from the egg
follicles to the surrounding adipose tissue. This
situation might be caused by improper human
palpation of the ovaries.
Furthermore an outline is given of the history and
development of comparitive pathology, and the
actual situation in the Netherlands.
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De Griekse landschildpad (Testudo hermannz)
in het buitenterrarium
Invloed van de inrichting van buitenterraria in Nederland op de
gezondheid, groei en voortplanting van de Griekse landschildpad
Bert Eendebak
Van Limburg
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Beschutte tuin.
INLEIDING
AI meer dan tien jaar wordt er door Een dergelijke tuin moet bijna de hele
enkele Nederlandse schildpadhouders, dag zon krijgen (zeker 's morgens) en
in hoofdzaak leden van Lacerta of de door schuttingen en/ of struiken beNederlandse Schildpaddenvereniging, schutting geven tegen de wind. Ook is
melding gemaakt van goede kweekre- het gewenst dat door bet aanleggen van
sultaten met de Griekse landschildpad heuvel(tje)s de dieren de zonnewarmte
(Testudo hermanm). De laatste jaren extra kunnen benutten.
gaat bet daarbij om vele tientallen per · Tuin met kas.
jaar, waarbij de meeste resultaten be- Bij scbildpadhouders is bet niet ongehaald worden met dieren die gehouden bruikelijk om de schildpadden extra
worden in een buitenterrarium of tuin. warmte aan te bieden door bet plaatsen
Het inrichten van een tuin of een gedeel- van een glazen kas of van plexiglas koete daarvan voor bet houden van Schild- pels. Daarmee wordt niet alleen bij zonpadden kan op allerlei maniere~ plaats- nig weer de temperatuur plaatselijk vervinden, waarbij de dieren meer of min- hoogd, maar wordt tegelijk beschutting
der beschermd worden tegen bet toch tegen de wind geboden. Vooral volwaswei onvriendelijke Nederlandse kli- sen dieren zullen zicb gemakkelijk vermaat. Op grond van eigen ervaring plaatsen van de kas (voor het opwarwordt in dit artikel ingegaan op de men) naar andere plaatsen waar ze bijvraag welke omstandigheden gewenst voorbeeld eten kunnen vinden.
zijn voor een optimale gezondheid, Beschermd houden.
groei en voortplanting.
Met bescbermd houden wordt bedoeld
dat de dieren niet bet bele jaar buiten
INRICHTING VAN DE TUIN
blijven, maar in bet voorjaar en/ of bet
Dit artikel is gebaseerd op ervaring met najaar een poosje in een buitenterraschildpadden die bet grootste gedeelte rium worden gebouden voor een extra
van bet jaar in de tuih rondlopen en groeistoot, of om meer weerstand op te
's winters buiten of binnen een winter- bouwen voor de winterslaap.
slaap houden. Bij de inrichting van zo'n Verwarmde buitenterraria.
buitenterrarium kan onderscheid ge- Het is natuurlijk mogelijk om een buimaakt worden tussen de volgende mo- tenkas te voorzien van verwarming.
gelij kheden:
Het verscbil tussen een buiten- en een
binnenterrarium verdwijnt dan een
Normale tuin.
Daarmee wordt een tuin bedoeld waar beetje, maar als de dieren zelfstandig
de zon slechts een gedeelte van de dag van bet verwarmde gedeelte naar de tuin
schijnt of waar onvoldoende beschut- kunnen komen, worden de voordelen
ting tegen de wind wordt geboden. De van beide verkregen.
grootte van de tuin is minder belang- In aile gevallen wordt ervan uitgegaan
rijk. Bij een kleinere tuin zal wel meer dat de dieren voldoende en gevarieerd
bijgevoerd moeten worden.
voedsel krijgen of kunnen krijgen.

Tabell. Kwaliteit en ontwikkeling van eieren van T. hermanni.
nonnale beschutte tuin met beschennd met
verwarming
tuin
tuin
kas
houden
Gezondheid
Opgroeien
vanjongen
Bevruchte
legsels
Voortplanting

slecht

redelij k

goed

goed

goed

nee

slecht

matig

goed

goed

nee
nee

soms
nee

redelijk goed
nee
slecht

goed
ja

GEZONDHEID
Voor een goede gezondheid van de
Griekse landschildpad is voldoende
warmte noodzakelijk. Een normale tuin
in Nederland schiet wat dat betreft te
kort en deze schildpadden zullen vroeger of later (misschien houden ze het
enkele jaren uit) doodgaan. Een goed
tegen de wind beschutte tuin met veel

zon is een plaats waar Griekse landschildpadden het lang kunnen uithouden, onder de voorwaarde dat ze een
goede plaats voor de winterslaap kunne vinden. Maar ook dan is het een uit.:.
zondering als de dieren in goede gezondheid oud worden. In het algemeen
kan daarom gesteld worden dat het
plaatsen van een kas of een plexiglas
koepel een noodzakelijke voorwaarde
is voor een blijvende gezondheid van
buiten gehouden Griekse landschildpadden.
OPGROEIEN VAN JONGE
SCHILDPADJES
Het opgroeien van de jongen vraagt een
hogere temperatuur dan het gezond
houden van volwassen exemplaren.
Als jonge dieren (tot ca. vijf jaar of

Lengte van Testudo hermanni
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natuur
(man)

0

natuur
(vrouw)

Het aantal eieren en de resultaten in de loop der jaren.

A

kweek

Y

handel

plaats kan de situatie wei verbeteren.
Gezonde jongen, die snel groeien, kan
men krijgen door de dieren in het voorjaar en/ of het najaar binnenshuis extra
zorg te geven.
In figuur I is aangegeven hoe snel
Griekse landschildpadden kunnen
groeien. De twee getrokken lijnen zijn
afkomstig van metingen van de heer
R. Willemsen (Doetinchem) aan
T. hermanni in Griekenland (ca. 1900
metingen). Daarbij dient opgemerkt te
worden dat het om een schildpaddenlokatie gaat en een groot aantal verschillende dieren. Deze curven geven
Vrouwtje tijdens het leggen van de eieren.
dus niet de groei van een bepaalde
12 em Jengte) het hele jaar buiten wor- schildpad weer. Uit metingen op andere
den gehouden in een tuin met een kas Jokaties in Griekenland blijkt dat de
of een koepel, dan zal het met de ge- maximale lengte ca. 15o/o kan verschilzondheid en het opgroeien van die die- len met de in figuur 1 aangegeven lengren niet zo goed gaan. Slechts een be- te. De ook in figuur 1 gegeven groeiperkt aantal groeit uit tot volwassen curves van zelf gekweekte dieren beschildpadden die die omstandigheden treffen een groep van ca. veertig T. herwei als goed ervaren. Oat komt niet manni, die gehouden worden in een tuin
alleen door de temperatuur, maar ook met koepels, maar gedurende een of
doordat de jonge dieren niet erg mobiel twee maanden per jaar extra verzorging
zij n en zich niet gemakkelijk verplaat- kregen in een binnenterrarium (vooral
sen van de warmte onder de koepel naar warmte en voeding). De gemiddelde
de tuin, waar ze voedsel kunnen vinden. groei zal dan sneller gaan dan in de
Ook een voldoend vochtige omgeving vrije natuur. Oat kan ook het geval zijn
is voor jonge dieren belangrijk. Dage-· met dieren die uit de handel afkomstig
lijks voedsel aanbieden op de beschutte zijn. Een voorbeeld daarvan is te zien
in figuur I , waarin de lengtegroei is
aangegeven van een vrouwelijke T. hermanni die al die tijd uitsluitend buiten
in de tuin verbleef.

Pasgeboren Griekse landschildpad.

BEVRUCHTE LEGSELS
In een beschutte tuin, zonder koepels,
kasjes of verwarming mag men verwachten dat de Griekse landschildpad
zo nu en dan eieren legt, ook wei eens
bevruchte. Dat zal echter wei een uitzondering zijn . Zodra men in die situatie extra warmte en beschutting aanbiedt zal het aantal bevruchte Jegsels
snel, d. w .z. het eerstvolgende seizoen,
toenemen. Als illustratie daarvan is in

figuur 2 van ca. tien vrouwelijke T. hermanni het aantal per jaar gelegde
eieren aangegeven. Tot 1970 verbleven
deze dieren in een tegen de wind goed
beschutte tuin met slechts een gedeelte
van de dag zon. Dat resulteerde bij uitzondering in een bevrucht ei, dat doorgaans afstierf. In 1979 verhuisden ze
naar een zonnige, goed beschutte tuin,
waar in de loop van 1980 een kasje en
een koepel werden geplaatst. Het gevolg
was dat er regelmaiig Jegsels waren
waarvan ca. 75% van de eieren bevrucht bleek. Als men nog betere resultaten wil behalen, zal men de dieren
beschermd moeten houden of verwarming in de tuin geven.
Aantal schildpaddeeieren
100

VOORTPLANTING
Onder voortplanting wordt hier verstaan dat de dieren zich zelfstandig
voortplanten, dus zonder tussenkomst
van een broedstoof. Geconstateerd is
dat dat in het Nederlandse klimaat niet
mogelijk is. Alleen als men verwarming
in de tuin (in kas of koepel) aanlegt,
kunnen de dieren zich zelfstandig voortplanten. Zelf heb ik diverse malen een
aantal eieren van in mei op een gunstige
plaats gelegde legsels buiten Iaten liggen
om te zien of de eieren zich dan gunstig
ontwikkelen vergeleken met hun broertjes en zusjes in de broedstoof. Alleen
in een uitzonderingsgeval (onder een
koepel) kan op tijd, d. w .z. v66r begin
september, resultaat geboekt worden.
In het algemeen kan echter gesteld worden dat kweken met de Griekse landschildpad in Nederland zonder bijverwarmen niet mogelijk is.

90
SAMENVATTING
De in dit artikel getrokken conslusies
over het houden van Griekse landschildpadden in Nederland zijn samengevat in de tabel.
Uit deze gegevens blijkt eens te meer
dat voor het succesvol houden van
Griekse landschildpadden extra bescherming tegen het Nederlandse klimaat onontbeerlijk is.
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TESTUDO H ERMANN/
IN OUTDOOR VI VARIA
Based on experiences with some hundreds of
T. hermanni the author describes the health of
T. hermanni u nder different conditions of outdoor terraria. Evidence is given that under certain
conditions, even in the, not optimal, Dutch elimat, T. hermanni can be kept healthy, and good
breeding results can be obtained.

Ervaringen met het houden en kweken
van Chinese krokodilstaarthagedissen
(Shinisaurus crocodilurus)
J. Schuivens
Venweg 78
6445 XX Brunssum
lllustraties van
de auteur, tenzij
anders vermeld.

INLEIDING
In januari 1987 kocht ik twee exemplaren van de Chinese krokodilstaarthagedis. lk dacht een paartje gekocht
te hebben. Later bleek dat het twee
vrouwtjes waren. In augustus 1988
kocht ik een mannetje en in oktober
van datzelfde jaar nog twee vrouwtjes.
Van de laatste twee vrouwtjes stierf
er een na een maand.
In dit artikel wil ik mijn ervaringen
met de verzorging, voortplanting en
opfok van de jongen beschrijven. Ook
treft u opmerkingen over geslachtsonderscheid en andere publikaties over
de soort aan.
VERZORGING IN HETTERRARIUM
lk houd de dieren in een terrarium dat
in de huiskamer staat. De afmetingen
zijn 150x50x70 em (lxbxh). De bodembedekking bestaat uit bosgrond met
bladeren met daarop enige druivestruiken. Tegen de achterwand groeit een
ficus. Ongeveer een derde dee! van het

Chinese krokodilstaarthagedis. Foto: P. Mudde.

grondoppervlak wordt in beslag genomen door het waterbassin. De verlichting en verwarming van het terrarium
bestaan uit een TL-buis en een gloeilamp van 40 W die in het terrarium hangen. De relatieve luchtvochtigheid varieert tussen de 60 en 7011Jo. De dieren
worden gevoerd met treksprinkhanen ,
wasmotlarven, krekels, regenwormen,
nestmuizen en reuzenmeelwormen.
AJs medebewoners zitten er acht Koreaanse vuurbuikpadden (Bombina
orienta/is) in het terrarium.
GESLACHTSONDERSCHEID
Omdat de twee dieren die ik in januari
1987 kocht erg verschillend van kleur
waren, dacht ik dat het een paartje was.
Het exemplaar dat ik van het begin af
aan voor een vrouwtje hield is bruin gekleurd en heeft op de flank en vage rode
strepen. Het a ndere dier, dat ook een
vrouwtje bleek te zijn, heeft een rode
keel. De onderzijde en de flanken zijn
ook rood gekleurd . Dit kleurverschil
bleek geen betrouwbaar geslachtsonderscheid te zijn. Het rode dier,
waarvan ik aanvankelijk dacht dat het
een vrouwtje was, legde op een gegeven
moment 15 onbevruchte eieren. Het
mannetje dat ik in augustus 1988 kocht,
is op de kop grijs gekleurd en heeft op
de flanken duidelijke rode strepen.
Deze tekening komt overeen met die
van het vrouwtje dat is afgebeeld op de
voorpagina van het tijdschrift Herpetofauna (MAGDEFRAU, 1987). Het
kleurverschil tussen mannelijke en
vrouwelijke dieren, zoals vermeld in
de artikelen van Magdefrau en VISSER
(1989), is bij mij n dieren niet als zodanig
aanwezig.

Ponret van een mannetje. Foto: P. Mudde.

Onderzijde: bruin gekleurd.

Onderzijde: rood gekleurd .

GEDRAG IN HET TERRARIUM
De combinatie van de krokodilstaarthagedissen met de vuurbuikpadden
heeft, op een uitzondering na, geen
problemen opgeleverd. Een keer werd
een vuurbuikpad gegrepen en bijna helemaal opgegeten. De vier dieren zijn
erg rustig. Het mannetje ligt meestal boven in het terrarium, de vrouwtjes bevinden zich gewoonlijk op de bodem of
in het water. Als twee dieren elkaar tegenkomen dan volgt daar meestal imponeergedrag op. Dit bestaat uit trillende
op en neergaande bewegingen van de
kop op de manier zoals agamen dat ook
doen. Als dan geen van de dieren weggaat, bijt meestal een van de dieren de
ander, die dan bijna altijd het water in
vlucht. Mijn exemplaren hebben elkaar
nog nooit letsel toegebracht.
KWEEK
Bij sectie van het in november 1988
overleden vrouwtje bleek dat zij negen
volgroeide jongen bij zich droeg. Ik
veronderstel dat de vangst en het transport dit drachtige vrouwtje zodanig verzwakt hebben dat zij als gevolg daarvan
dood gegaan is.
Het in januari gekochte rode vrouwtje •
legde op 11 april 1990 vijftien onbevruchte eieren. Op 27 november 1988
zag ik een paring tussen het mannetje
en het andere in januari 1987 gekochte
vrouwtje. Als gevolg hiervan werden
op 12 maart 1990 veertien jongen geboren. Aile jongen werden in het water
geboren. Vijf volgroeide jongen verdronken. Waarschijnlijk omdat zij zich
niet op tijd uit het geboortevlies konden
bevrijden. Negen jongen kropen zelfstandig uit het water. Er stierf een jong
de volgende dag. Op dit moment, twee
maanden na de geboorte, zijn de acht
jongen nog in Ieven en gaat de opfok
probleemloos.
Een ander vrouwtje is op dit moment
(juni 1990) nog drachtig. Ik heb geen

paring met dit dier waargenomen,
maar aangezien ze a! anderhaJf jaar
in mijn bezit is zal ze hoogstwaarschijnlijk in mijn terrarium bevrucht zijn.
Tijdens de waargenomen paring was de
temperatuur in het verblijf 26 °C
('s nachts 21 °C}. Tussen 17.00 en 22.00
uur werd iedere dag de regeninstallatie
van het terrarium in werking gezet. Dit
heb ik tot 12 februari 1989 gedaan.
Mogelijk werden de krokodilstaarthagedissen tot paringen gestimuleerd
door de hoge temperatuur en het besproeien. Ik nam waar dat de dieren
actiever werden als de regeninstallatie
werd ingeschakeld.
Het gewicht van het vrouwtje dat de
jongen wierp was op 12 februari 1989
146 gram. Op 10 december 1989, vlak
voordat ik de dieren in winterslaap
deed, was haar gewicht toegenomen
tot 200 gram.
De winterslaap, die plaatsvond bij een
temperatuur van 8 ° C, duurde tot 20
januari 1990. Tijdens de winterslaap
waren de dieren ondergebracht in de
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kelder van mijn huis in een glazen bak
waarvan de bodem bedekt was met bladeren. Er was duidelijk sprake van een
echte slaap, waarbij de dieren roerloos
met gesloten ogen lagen. In de winter
van 1988/1989 heeft geen echte winterslaap plaatsgevonden.
De opfok van de jongen Ievert tot nu toe
geen problemen op. Ze zitten in een
terrarium dat op dezelfde manier is ingericht als het terrarium van de volwassen dieren. Als bodembedekking gebruik ik bij de jonge dieren ook bladeren en bosgrond. Hierin zit al een hoeveelheid voedseldieren. De jonge krokodilstaarthagedissen worden ook gevoerd met krekels en wasmotlarven.
Dejonge dieren zijn net zo weinig actief
als de volwassen exemplaren.
EERDERE PUBLIKATIES
VISSER (1989) wijt het overlijden van
een van de jonge dieren aan stress.
Hoewel in mijn gevaJ de jonge dieren
eveneens gezamenlijk in een terrarium
worden grootgebracht vertonen zij tot

Een van de jongen ter vergelijking van de grootte samen met een lucifer afgebeeld . Het afgebeelde
jo ng is een week oud.

nu toe geen enkel verschijnsel dat op
stress zou kunnen wijzen. De bak is zo
groot dat de dieren elkaar eenvoudig
kunnen ontlopen. Desondanks liggen
de jonge krokodilstaarthagedissen regelmatig naast elkaar of ·kruipen over
elkaar heen. De dieren lijken zich niet
aan elkaar te storen.
Zoals uit mijn ervaringen blijkt is het
vaststellen van het geslacht aan de hand
van kleurverschillen, zoals beschreven
door MAGDEFRAU (1987), niet altijd
mogelijk. Ern ·exemplaar van mij dat
volgens zijn beschrijving een mannetje
moest zijn legde 15 onbevruchte eieren.
VISSER (1989) concludeert dat het aantal jongen per worp in gevangenschap
tot nu toe vijf of zes bedraagt. Zowel
de onbevruchte eieren als de levend
geboren jongen (respectievelijk 15 en
14) wijzen op aanzienlijk grotere legsels. In het bij mij gestorven vrouwtje
werden bij sectie negen volgroeide
jongen aangetroffen.
In tegenstelling tot de ervaringen in
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Diergaarde Blijdorp hielden mijn dieren een echte winterslaap. Gedurende
deze periode lagen zij roerloos met gesloten ogen. Misschien werd dit veroorzaakt door het feit dat ik de hagedissen
in een donkere en koude omgeving
plaatste.
KEEPING AND BREEDING
SHINISAURUS CROCODILURUS
Three females and one male of the species are kept
together with eight Bombina orienta/is in an
aqua-vivarium. Once mating was observed. High
temperatures and humidity might have been the
trigger. Fourteen young were born in the water.
Five drowned. One died the next day. The eight
surivors thrieve. Sex determination based on
colour (MAGDEFRAU, 1987) is difficult. Clutchsizes (5-6 according to VISSER, 1989) are probably
larger.
LITERATUUR
MAGDEFRAU, H .• 1987. Situation der Chinesischen Krokodilschwanz-Hockerechse. Shinisaurus crocodi/urus AHL. 1930. Herpetofauna 9
(51): 6-11.
VISSER. G .• 1989. Chinese krokodilstaarthagedissen (Shinisaurus crocodi/urus) in Diergaarde
Blijdorp. Lacerta 47 (4): 98-105.

Een kweek van regenwormen
F. en G. van Eck
Wallerstraat 23
3862 CM Nijkerk
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INLEIDING
Regenwormen vormen voor een groot
aantal terrariumdieren een goed en van
nature tamelijk kalkrijk voedsel. Padden, salamanders en allerlei hagedissen
eten bij tijd en wijle graag regenwormen. Sommige slangesoorten zijn in bet
terrarium slechts met regenwormen in
Ieven te houden. Een zo'n wormetende
slang is Diadophis puncta/us. Toen wij
enige tijd geleden in bet bezit kwamen
van dit slangetje, waren we genoodzaakt een regenwormenkweek op te
zetten. We hebben bij een regenwormenkweker wat ideeen opgedaan.
Daarna was het proberen en ervaringen
opdoen, totdat de kweek goed liep. Hoe
we dat hebben gedaan beschrijven we
bier. Omdat we meteen uit de kweek
moesten kunnen voeren zijn we uitgegaan van een grote hoeveelheid kweekwormen.
DEBAK
We kweken de regenwormen in een
piepschuimbak met de afmetingen
60x40x25 em (lxbxh). Piepschuim
(styropor, polystyreenschuim) heeft als
voordeel dat het goed isoleert. In bet
deksel van deze bak zitten voor de ventilatie tien gaten van 1 em in doorsnee.
Bij te weinig ventilatie wordt de bak
te vochtig en kunnen de wormen doodgaan en gaan rotten.
De bak is voor ongeveer 10 em gevuld
met kleigrond. Deze moet zo zijn dat de
wormen er gemakkelijk in kunnen graven. Dus niet te hard en een beetje
vochtig.
De bak moet vorstvrij staan. Om een
snellere kweek te krijgen kan de bak
ook verwarmd worden. Bij ons staat de
bak in de schuur, want het trekt nogal
vliegjes en naaktslakjes aan. Voor een

goed verzorgde kweek is dat niet hinderlijk, maar in huis kan dat vervelend
zijn.
Boven in de bak brandt een 7 watt
lampje. Dit gaat ontsnapping tegen; regenwormen houden niet van Iicht. Ontsnapte worm en kunnen overal achter en
tussen kruipen. Ze gaan echter gauw
door uitdroging dood. De dode wormen verdrogen snel, dus ze stinken niet.
VOEDSEL
Regenwormen eten allerlei plantaardig
materiaal. Wij geven ze afval van sla,
andijvie, lof en dergelijke. Dit wordt
voor bet in de bak komt goed gewassen,
voor het geval er bestrijdingsmiddelen
op zijn achtergebleven. Vervolgens
wordt het klein gemaakt en op de aarde
gelegd. De worm en trekken het dan zelf
hun gangetjes in naar beneden.
De wormen krijgen een keer per week
of per twee weken voer. Het voedsel
wordt steeds aan dezelfde kant van de
bak gelegd. Als bet voer over de hele
bodem wordt verspreid, bestaat de kans
dat de bodem gaat verzuren of verstikken, wat massale sterfte onder de warmen tot gevolg heeft.
WORMEN
Regenwormen kun je in dierenwinkels
of hengelsportzaken kopen of zelf
vangen. Bij bet zelf vangen moet je
opletten welke worm en je vangt. Lichte
haast witte regenwormen gaan snel
dood. Beter is bet de donkere, roodachtige te vangen. Er zijn ook mestwormen, vooral in de buurt van mesten afvalhopen, maar die ruiken kennelijk niet goed en worden nauwelijks
gegeten.
Regenwormen zijn bet beste 's nachts
te vinden na regenbuien, op paden en

stoepen die aan grasland grenzen. Het
is dan aileen maar een kwestie van oprapen. Regenwormen kunnen bet beste
worden vervoerd in een blik of een pot
met aarde.
Overdag kun je de wormen naar bet oppervlak dwingen met een trillende
schop of mestvork. Je steekt de schop
dan in de grond, en brengt hem dan aan
bet trillen door de steel iets naar je toe
te trekken en weer terug te Iaten schieten. De wormen komen dan boven de
grond en kruipen door bet gras. Ze zijn
dan eenvoudig op te rapen.
KWEEK
Wij zijn onze kweek gestart met ongeveer een liter wormen, omdat we meteen uit de kweek wilden voeren.
Wormen zijn tweeslachtig, dus ze hebben zowel mannelijke als vrouwelijke
voortplantingsorganen. Die liggen in
een Iichter gekleurde verdikking in bet
midden van de worm. Wederzijdse bevruchting is wei nodig en vindt plaats
doordat twee wormen zich in elkaar
draaien, met de Iichte vlekken tegen
elkaar.
De kweek gaat bet beste bij een temperatuur van 15 tot 20 °C. De eieren zijn
kleine glazige bolletjes van net een
millimeter in doorsnee. Ze worden
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meestal bij de voerplaats gelegd. Na
ongeveer een week of drie komen de
eieren uit. Er verschijnen dan heel
kleine witte wormpjes. Bij de juiste
omstandigheden krijgen de jonge
wormpjes binnen een paar dagen hun
rode kleur. Na twee a drie maanden
zijn de wormpjes geslachtsrijp.
We gebruiken als voedsel steeds de
grote wormen. De kleine Iaten we zitten, die moeten zorgen voor de verdere
kweek. Bij bet opgraven van de wormen in de kweek moet je voorzichtig
graven om de eieren niet te beschadigen.
CONCLUSIE
De regenwormenkweek heeft twee jaar
tot onze tevredenheid gewerkt. Het
onderhoud is beperkt tot bet regelmatig
verwijderen van oude voedselresten
(ook daarbij kunnen eieren worden beschadigd). Af en toe worden er wat
nieuwe regenwormen toegevoegd.
BREEDING EARTHWORMS
Worms are kept between 15 and 20 °C, in a polystyrene container, filled half with moist but
loose clay soil. They are fed with cleaned vegetable rests from the kitchen. The surface of the soil
must only partly be used for supplying food, to
protect the soil from becoming acid. Too much
moisture also results in the death of worms.

Levende insekten en wormen zijn een
uitstekend voedsel voor vogels en andere
insekten-eters. Ze zijn oak geschikt als
visvoer of aas. Tach is dit voedsel lang niet
overal verkrijgbaar in de speciaalzaken.
De oplossing hiervoor is (al sinds 1988!)

van kwekerij
naar u thuis!

maat 3 maat 4 maat 5 maat 6 maat 7 maat 8 PRI.IS
350 st. 175 st. 125 st. 90 st. 80 st. 70 st.
3,90
10,50
19,50
37,50
VELDKREKELS
PRI.IS
maat 61 70 st.
4,50
maat 7 I 60 st.
4,50
volwassen I 30 st.
5,75
_B_U_F_FA_L_O_W_O_R_M_E_N_ _ _
P_R....;..I.I-S-1
Verpakking•:
"(1000 cc "'
ca. 660 gr.)

SPRINKHANEN
middel formaat
groot formaat

70 cc

4,50
8,00
16,00
30,00

125
250
500
1000

cc
cc
cc
cc

10
50
10
50

st.
st.
st.
st.

PRI.IS
8,50
36,00
10,50
45,00

20 st.
50 st.
250 st.

PRI.IS
4,50
7,50
32,75

WASMOTTEN
PRI.IS
voederdoosje ca. 70 larven
5,75
MEELWORMEN
doosjelinhoud

PRI.IS
100 gr.
4,00
1000 gr. 27.
REUZEMEELWORM
PRI.IS
doosjelinhoud
30 st.
3,90
100 gr. 12,00
500 gr. 47,50
1000 gr. 82,50
REQENWORMEN
doosje/inhoud

15
45
90
450

st.
st.
st.
st.

PRI.IS
3,00
8,00
14,00

DENDROBEANA WORMEN
PRI.IS
doosje/inhoud
15 st.
3,90
45 st. 10,35
~~~~-~1~00~0~s~t.~1~10~,0~0~
st.
18,00
90
KRULVUEQEN
PRI.IS
450 st. 84,00
(niet vliegend)
ca. 100 st.
3,90
KRECAVIT
PRI.IS
FRUITVUEQEN
PRI.IS
mineraallvitamine preparaat,
klein, niet vliegend,kweekportie 4,50
hersluitbare verpakking 20 gr. 7,50
groot, niet vliegend,kweekportie 4,50

lnsekt Expresse Ievert door geheel
Nederland, gegarandeerd vers! Huis- en
veldkrekels, buffalowormen, wasmotten,
fruitvliegen en krulvliegen, meelwormen,
· tebo's, etc.!
Zo bestelt U:
Schriftelijk via ons antwoordnummer (geen
postzegel nodig), of telefonisch, aan de
. hand van de prijslijst.
Zo wordt er geleverd:
U krijgt aile artikelen goed verpakt
thuisbezorgd! Onze verzenddagen zijn
dinsdag en donderdag; bestelt u op die
dagen v66r 10.00 uur, dan wordt uw bestelling dezelfde dag nag afgewerkt.
U betaalt direkt aan de bezorger.
N.B.: vaste verzendkosten per order f 7,50.
Maar: op aile orders boven f 50,- 100/o

kortingl

lnsekt Expresse I B. Adema
ANTWOORDNUMMER 1254
6900 WB Zevenaar
Telefoon 08360-23415 Bel of schrijf,

J.J. Leunisse
Kapelstraat 11
4817 NX Breda
Tel. 076 - 71 42 44

AHERPETOLOGIE
TERRA!!!!P

Reptielen
Amfibieen
Terraria
Complete inrichting
Voedselpreparaten

AHERPETOLOGIE het antwoord op a/ uw vragen
TERRA!!!!P op herpetologisch gebied...
Openingstijden: Aileen op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak

