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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 amfibi~n. alsmede terrarlumtechniek, 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 honorarium. 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 waamaar 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 bet Lacerta Mededelingenblad (llx per jaar). Verenigingsjaar en jaargang !open van oktober tot en met september. De contributie
1990/1991 bedraagt I 52,00 (Nederland en Belgi~). I 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 Levendbarende hagedis: (Lacerta vivipara)
Taxonomische status: Familie Lacertidae, Echte hagedissen.
Beschrijving
: L. vivipara behoort tot de groep der kleine halskraaghagedissen. In Europa
komen ruim twintig soorten hagedissen voor die tot deze groep gerekend
worden, de soorten van bet Kaukasusgebied niet meegerekend. De kleine
halskraaghagedissen worden in twee groepen onderverdeeld: Podarcis en
Lacerta.
L. vivipara heeft een kopromplengte tot 6,5 em, de staart is 1,25 tot 2 maal
zo lang. De tekening is erg variabel: meestal bruin, maar ook grijs of olijfkleurig. De vrouwtjes hebben donkere zijden en een donkere middenstreep,
ze hebben vaak Iichte strepen en soms verspreide, Iichte, donkere of oogvormige vlekken. Deze vlekken zijn bij de mannetjes in de regel beter ontwikkeld, terwijl de doorlopende rugstreep vaak ontbreekt. De onderzijde is wit,
geel, oranje of rood. De jongen zijn zeer donker, donkerbruin tot zwartachtig, met een bronsachtige glans.
Verspreiding
: Het grootste deel van Europa, zelfs tot in bet arctische deel van Scandinavie.
De Levendbarende hagedis komt niet voor in bet Middellandse zeegebied,
wei tot in het noorden van Spanje en Italie en het zuiden van Joegoslavie en
Bulgarije.
Biotoop
: Tamelijk vochtige biotopen voor bodembewonend dier. In het gebergte tot
3000 m. Vaak in vochtige greppels, randen van vochtige bossen, moerasland
enzovoort. In het noorden meer op heidevelden, hoogveen, wegbermen,
spoorwegdijken enzovoort.
: Wormen, duizendpoten, spinnen, insektelarven.
Voedsel
: De paringen vinden in midden-Europa van mei tot begin juni plaats; bij
Voortplanting
mooi weer al vanaf eind maart of begin april. Na een draagtijd van 70 tot 90
dagen (andere gegevens duiden op slechts 38 tot 65 dagen) leggen de vrouwtjes 2 tot 12 blauw-zwartachtige, dunschalige eieren, waaruit direct of binnen
een uur de jongen komen.
Gedrag
: In bet vrije veld zijn territoriale gevechten tussen de mannetjes gedurende de
paartijd zeldzaam. De Levendbarende hagedis is in Nederland beschermd,
en mag dus niet in terraria gehouden worden.
Opmerkingen
: Het afgebeelde dier is een pas uitgekomen jong uit het Cantabrisch gebergte.
LITERATUUR

: DELY, O.G. & W. BOHME, 1984. Lacerta vivipara Jacquin 1787 Waldeidechse. In BOHME,
W. (red.) Handbuch der Reptielen und Amphibien Europas. Band 2/1. Echsen (Sauria) II.
AULA-Verlag, Wiesbaden.
ARNOLD, E.N., J.A. BURTON & D.W. OVENDEN, 1980. Elseviers reptielen en amfibiengids. Elsevier, Amsterdam.
ENGELMANN, W.·E., J. FRITZSCHE, R. GONTHER & F.J. OBST, 1986. Lurche und
Kriechtiere Europas. Enke Verlag, Stuttgart
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De Groene leguaan (Iguana iguana) op Cura9ao,
in de natuur, als voedsel en in de kwekerij
Wim Schouten
Hondsdrafbof 2
2215 BA Voorhout
Afbeeldingen:
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INLEIDING
In het kader van mijn biologiestudie
verbleef ik van december '89 tot half
mei '90 op Curacao. Hierdoor werd ik
in de gelegenbeid gesteld de grootste en
opvallendste vertegenwoordiger van de
Antilliaanse berpetofauna, de Groene
leguaan, nader te bestuderen in zijn natuurlijke omgeving.
Naast de bescbrijving van de Groene
leguaan, zoals deze op Curacao voorkomt, zal ik in dit artikel ook ingaan op
de populariteit van leguanen als voedsel, en het effect daarvan op bet voorkomen in de natuur.
Tevens zal ik aandacht besteden aan bet
kweken van leguanen in buitenverblijven op het Cararbisch Marien Biologiscb Instituut (Carmabi) in Curacao,
het instituut waar ik gedurende de gebele periode verbleef.
BESCHRIJVING
Wanneer de Groene leguaan op Curacao vergeleken wordt met zijn soortgenoten van het tropiscb regenwoud op
het vaste land van Zuid-Amerika, dan
valt direct bet verscbil in licbaamsgrootte op: de Curacaose Groene leguaan
blijft kleiner. BAKHUIS (1982) verricbtte
metingen aan 175 Curacaose leguanen.
Als grootste exemplaar vond bij een
vrouwtje met een kop-romp-lengte
(KRL) van 33,0 em. De grootste leguaan die ikzelf in banden kreeg was een
mannetje met een KRL van 33,7 em.
MOLLER (1972) vond een maximale
KRL van 34,5 em voor leguanen in de
droge kustzone van Colombia. Hij vermeldt als grootste leguaan het door

(1950) gemeten exemplaar
met een KRL van 50,1 em (lichaamsgewicbt 6,0 kg). Dit dier was afkomstig uit
het tropiscb regenwoud. Een dergelijk
grote leguaan noemt bij echter uitzonderlijk; leguanen met een KRL van 45,0
em (en een gewicht van 4,5 kg) moeten
als zeer groot worden beschouwd. Zulke waarden zijn altijd nog beduidend
groter dan die van de door hem bestudeerde leguanen van de droge kustzone
in Colombia en de door BAKHUIS ( 1982)
gemeten Curacaose leguanen.
MOLLER (1972) beschrijft de vegetatie
in zijn onderzoeksgebied als een 'cactus-doornstruik-savanne'. Dit kan ook
van de begroeiing op Curacao gezegd
worden; deze wordt gedomineerd door
doornstruiken en cactussen. Ook wat
het klimaat betreft zijn beide gebieden
vergelijkbaar (steppeklimaat, neerslag
500-1000 mm per jaar). Hetgeen MOLLER (1972) over 'zijn' leguanen concludeert (zie verderop), kan daarom ook
gezegd worden voor de leguanen op
Curacao.
Ook de groei van jonge leguanen verloopt in bet tropiscb regenwoud aanzienlijk sneller; MOLLER (1972) vermeldt dat volgens swANSON (1950) eenjarige leguanen in het tropisch regenwoud een totale lengte van 90 em (inclusief staart) bereiken, een lengte die door
de leguanen van de droge kustzone in
Colombia pas op driejarige leeftijd gebaald wordt. Groei en gewichtstoename zijn afhankelijk van het voedselaanbod. In het tropisch regenwoud is het
gehele jaar door volop voedsel beschikbaar. In droge gebieden daarentegen
SWANSON

Leguaan zonnend op een zuilcactus.

daalt het voedselaanbod in de droge
tijd onder het minimum; de leguanen
moeten hier een hongerperiode overleven. Dit belnvloedt uiteraard de
groeisnelheid en gewichtstoename. Deze nemen niet aileen af, maar kunnen
oak geheel stoppen of zelfs lager worden.
Volgens MOLLER (1972) vormen deleguanen in droge gebieden daarom een
zogenaamd oecologisch ras, dat zich
aan deze gebieden met hun jaarlijkse
ritme van voedselaanbod (in de regentijd) en voedselschaarste (in de droge
tijd) heeft aangepast.
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BIOTOOPEN
VELDWAARNEMINGEN
Men kan de Groene leguaan op Curar;ao op vele plaatsen aantreffen. Zo zitten ze graag op de 10-15 meter hoge
kalkterrassen langs de kust (bijvoorbeeld in het Christoffelpark, langs de
vlakte van Hato en bij Boca Ascencion), waar ze de gehele dag liggen te
zonnen. Bij naderend gevaar rennen ze

langs de steile rotswand naar beneden
om in een van de talloze spleten of gaten
te verdwijnen. Dergelijke schuilplaatsen worden door verscheidene dieren
gebruikt. Ik heb eens zeven leguanen in
een gat zien verdwijnen, in een ander
trof ik drie dieren aan. Op plaatsen
waar de zee tot aan de voet van het kalkterras komt, aarzelen de dieren niet om
bij gevaar in zee te springen. Dit werd
mij door enkele toeristen verteld . Zelf
heb ik dit gedrag nooit meegemaakt.
De kalkterrassen zijn begroeid met een
open struikvegetatie. Deze bestaat
voornamelijk uitAcacia tortuosa, Croton flavens en Caesalpinia coriaria (de
bekende, kromgegroeide Divi-divi
boom). Hiertussen staan vijgcactussen
(Opuntia wentiana).
Een geheel andere biotoop wordt gevormd door de zuilcactus-velden, zoals
het landgoed Wacawa. Hier staan zeer
vee!, soms meer dan 5 meter hoge,
zuilcactussen: Cereus repandus en Lemaireocereus griseus, in de volksmond
Kadushi en Datu genaamd . De lage be-
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groeiing wordt bier gevormd door
struiken (voornamelijkAcacia tortuosa
en Crotonflavens) en vijgcactussen. De
leguanen zitten, meestai aileen, in of
op deze zuilcactussen te zonnen (eenmaal ontdekte ik zes dieren in een cactus). Ze storen zich blijkbaar niet aan
de scherpe stekels. Ik heb namelijk een
behoorlijk aantaileguanen met stekels
in hun lichaam in handen gehad. De
Kadushi is bij leguanen populairder
dan de Datu. Door zijn vertakte groeiwijze biedt de Kadushi de leguanen
meer schuilmogelijkheden dan de Datu.
Bij gevaar trekt een leguaan zich
meestai terug naar bet binnenste van de
cactus, zodat hij niet Ianger zichtbaar
is. Soms echter vlucht hij helemaai naar
boven en laat zich, wanneer hij zich nog
steeds bedreigd voelt, naar beneden vallen om via de grond een goed heenkomen te zoeken (op die manier heb ik
eens een leguaan op mijn nek gekregen).
Hierbij lopen ze hoog op de poten en
met een aanzienlijke snelheid verdwijnen ze tussen de vijgcactussen en
doornstruiken.
Ook in de enkele door bomen gevormde
bossages op bet eiland kan men leguanen aantreffen. Zo zag ik enkele leguanen bij Hofi, de voormaiige boomgaard van landgoed Savonet, in bet
Christoffelpark. Er staan bier voornamelijk Manzenilla- (Hippomane mancine/la) en Mahoniebomen (Swietenia
mahagom). De leguanen liggen bier op
bet bladerdak te zonnen en zijn dan ook
door bet groen been nauwelijks te zien.
Ze verraden hun aanwezigheid ais ze
zich verplaatsen.
Ten slotte kunnen leguanen ook in villawijken gevonden worden, waar ze in
tuinen of op de daken liggen te zonnen
(VAN WIJNGAARDEN, 1988). Hier zijn
ze niet erg geliefd, daar ze in de meestal
goed onderhouden tuinen flinke schade
kunnen aanrichten.

LEGUANEN ALS VOEDSEL
Ondanks bet feit dat leguanen over nagenoeg bet gehele eiland en zelfs in de
nabijheid van mensen voorkomen, zijn
deze dieren zeer schuw. Er wordt namelijk, zoais VAN WIJNGAARDEN (1988)
ai aangaf, intensief op leguanen gejaagd. Als voedsel zijn ze zeer geliefd.
Bovendien zouden leguanen een potentieverhogende werking hebben (REIJNS,
1984). Uit een onderzoek, waarbij 374
inwoners van Curaf;aO van 15 jaar en
ouder werden ondervraagd, bleek onder andere dat bijna 600Jo van deze mensen leguanevlees eet en dat men leguanen bet liefst levend koopt of zelf jaagt,
om er zeker van te zijn dat bet vlees vers
is (CARMABI & STINAPA, 1982). Zo ziet
men regelmatig opgeschoten jongens
langs de kant van de weg hun zojuist gevangen leguanen te koop aanbieden.
Deze dieren worden met een katapult
gewoonweg uit een boom of de dakgoot
geschoten. Als een leguaan maar hard
genoeg geraakt wordt, valt hij op de
grond om daar enige tijd versuft te blijven liggen; lang genoeg om opgeraapt te
worden, zo werd mij verzekerd. De
voor- en achterpoten worden op de rug
gebonden, zodat bet dier onmogelij k
kan weglopen. Met een beetje zorgvuldig speuren en richten wordt zo in een
middag een aardig kluitje leguanen verzameld. Dat dit niet aileen de schuwheid
van de dieren vergroot, maar uiteindelijk ook een sterke daling in aantal tot
gevolg heeft, zal duidelijk zijn (CARMABI & STINAPA, 1979).
Niet aileen op Curaf;aO wordt op leguanen gejaagd. In bet Colombiaanse
kustgebied leggen voorai zwangere
leguanevrouwtjes bet loodje (MOLLER,
1972). Het gaat de bevolking bier niet
om bet vlees, maar om de nog niet gelegde eieren. Deze worden met een
'kleine ingreep' uit de eileider genomen.
De vrouwtjes worden weer vrijgelaten.
Ook in delen van Mexico, Guatamala,

Jeggen (FITCH, HENDERSON & HILLIS ,
1982);
- de jacht op nog niet geslachtsrijpe
dieren verbieden. Hiertoe zal een minimumformaat vastgesteld moeten worden (CARMABI & STINAPA, 1980);
- in gevangenschap kweken van leguanen om deze uit te zetten in gebieden
waar hun aantal gedecimeerd is, of om
ze te verkopen (voor consumptie), opdat de jacht op in het wild Ievende leguanen zal afnemen (FITCH, HENDERSON &
HILLIS, 1982; CARMABI & STINAPA ,
1980).
Deze laatste mogelij kheid lijkt een veelbelovende te zijn.

Een leguaan zonnend op het kalkterras.
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Belize, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica en Panama zijn de leguanen door
intensieve bejaging en habitatvernietiging sterk in aantal teruggelopen of
zelfs geheel verdwenen (FITCH, HENDERSON & HILLIS , 1982).
Er zijn onder meer de volgende mogelijkheden om het verder in aantal teruglopen (of in het ergste geval, het uitsterven) van leguanen te voorkomen:
- de jacht op leguanen verbieden gedurende het eilegseizoen, zodat zwangere
vrouwtjes de kans krijgen hun eieren te

LEGUANENKWEEK
OP GROTE SCHAAL
Sinds 1983 houdt de Duitse herpetologe
Werner zich bezig met het op grote
schaal kweken van leguanen (JONES ,
1990). Zij is verbonden aan de Green
Iguana Foundation in Costa Rica,
waar op een terrein ter grootte van een
voetbalveld 6000 leguanen worden gehouden. Hoewel nog veel onderzoek
verricht moet worden, meent Werner
dat het kweken van leguanen commercieel interessant kan worden. Ze berekende dat een bebost gebied met een
oppervlakte van 1 ha jaarlijks 800 kg
leguanevlees kan produceren, terwijl
een weiland van hetzelfde formaat
slechts 300 kg rundvlees oplevert. Of in
een andere vleessoort uitgedru kt: om
dezelfde hoeveelheid vlees te producereo eten leguanen 70f1/o van de hoeveelheid voedsel die kippen verbruiken.
Dit komt doordat leguanen de zon gebruiken om hun lichaamstemperatuur
op peil te houden i.p.v. hiervoor voedsel te verbranden (JONES, 1990). Over
de eindbestemming van haar leguanen,
in de pan of als horlogebandje (ook de
huid wordt gebruikt), doet Werner niet
sentimenteel: zij gelooft dat de leguaan
op deze manier gered kan worden (lk

veronderstel dat deze manier van redden vele leguanen-lietbebbers aan bet
hart zal gaan). Een aangename bijkomstigheid is dat een leguanenfarm in
bebost terrein wordt opgezet, terwijl
voor bet houden van vee jaarlijks grote
stukken regenwoud gekapt worden. De
overstap van veehouderij naar bet kweken van leguanen zou dan ook een bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van bet regenwoud.
Ook op Curacao is onderzoek verricht
naar mogelijkheden tot bet kweken
van leguanen. JAGER & LICHTENBELT
( 1988) stelden zelfs een rapport op met
richtlijnen voor bet opzetten van een
leguanenkwekerij, compleet met kosten-baten analyse. Bakhuis, directeur
van bet Carmabi, vertelde (in een artikel
dat op 6-10-1990 in Amigoe, een Curacaos dagblad, verscheen) dat bet de bedoeling is om uiteindelijk leguanenvlees in de supermarkt te verkopen.
Zo wordt voorkomen dat er nog Ianger
op in bet wild levende leguanen gejaagd
wordt.
Op bet Carmabi worden sinds 1979 leguanen in gevangenschap gehouden,
waarmee in 1981 voor bet eerst gekweekt werd (CARMABI & STINAPA,
1981). De rest van dit artikel zal gaan
over de wijze waarop de leguanen bier
verzorgd worden en hoe met deze dieren
gekweekt wordt. Wellicht kunnen deleguanenlietbebbers onder ons hieruit
enige bruikbare informatie verzamelen.
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HUISVESTING
Er zijn twee leguanenverblijven op bet
Carmabi. Beide verblijven bestaan uit
een metalen frame met een afrastering
van gaas, zodat we beter van kooien
kunnen spreken. De ene kooi heeft een
afmeting van ca. 4x2x2 m (lxbxh). Het
dak is eveneens van gaas. Deze kooi
heeft een betonnen bodem. De inrichting bestaat uit enkele kale boomstammen en takken, en een schuilkast:

zes op elkaar gestapelde houten vakken van 60x60x12 em (lxbxh), zodat bet
geheel op een ladenkast lij kt waarvan
de voorkant verwijderd is. In deze kooi
bevinden zich zo'n twintig leguanen.
Met deze dieren wordt niet gekweekt.
De andere kooi meet 4x4x2 m (lxbxh)
en is van boven niet afgedekt met gaas.
Aan de binnenkant zijn, vanaf de
grond tot een hoogte van ruim 1,5
meter, metalen golfplaten aan bet
gaas bevestigd. Hierdoor kunnen de
leguanen niet omhoogklimmen en uit
de kooi ontsnappen. Omdat ze dit in
de hoeken wei kunnen, zijn deze met
platen overkapt. Ook deze kooi heeft
een bodem van beton. Er staat een
schuilkast met vier vakken. In deze
kooi bevinden zich zo'n zestig leguanen. Het grootste gedeelte van bet vloeroppervlak wordt in beslag genomen
door bet eilegvak (2,5x2,5 m). Dit is een
houten bak met een hoogte van 30 em,
gevuld met zand. Hierin zijn vier zogenaamde legbunkers geplaatst. Dit zijn
rechthoekige betonnen bakken van
80x40x40 em (lxbxh). In de voorzijde
(van 40x40 em) zit een gat met een diameter van 15 em. Hierop is een asbest
buis, met een lengte van 40 em aangesloten. Door deze buis komen de leguanevrouwtjes de legbunker binnen. De legbunkers zijn voor de helft ingegraven in
bet eilegvak en gevuld met vochtig
zand. De toegangsbuis wordt niet helemaal met zand gevuld, zodat de leguanevrouwtjes de ingang gemakkelij k
kunnen vinden. De bunkers worden met
asbest, plastic en piepschuim afgedekt,
om de temperatuur en bet vochtgehalte
constant te houden.
Beide kooien staan in de schaduw van
enkele borneo. Toch kan de zon gedurende delen van de dag in de kooien
schijnen. De dieren ontvangen zo bet
voor de ontwikkeling van goede eieren
en gezonde jongen belangrij ke UV -Iicht
KOK (1988).

Gereed voor de verkoop ....

LA CERT A 49{6)

167

VERZORGING EN VOEDSEL
De kooien worden dagelijks schoongemaakt. Hierbij worden de dieren
flink natgesproeid.
Als voedsel wordt dagelijks een mengsel voorgezet dat uit de volgende ingredienten bestaat: 250Jo gekookte rijst,
25% banaan en pompoen, IS% sojameel, 12% vismeel en 220Jo water.
Dit wordt aangevuld met groenvoer:
bladeren van de zoete aardappelplant
(Ipomoea batatas) of van de Kalalu
(Amaranthus sp.). Tweemaal in de
week krijgen de leguanen bloemen te
eten. Meestal zijn dit bloemen van de
Pompoenplant, maar ook Hibiscus-,
lnglo- en lpomoea-bioemen zijn geschikt (JAGER & LICHTENBELT, 1988).
Helaas vermelden zij geen bijzonderheden over het belang van deze bloemen
voor de gezondheid van leguanen.
Vooral jonge dieren moeten voldoende
bloemen te eten krijgen (TIEL, pers.
med.). Het drinkwater wordt dagelijks
ververst.

GEDRAG
Bij een territoriaal dier als de Groene
leguaan zou men heel wat problemen
kunnen verwachten wanneer hij gedwongen wordt met zo vee! soortgenoten een beperkte ruimte te delen. Inderdaag treden er regelmatig schermutselingen op, vooral rond de voerbakken.
Hierbij ontstaan echter nooit verminkingen of dodelijke verwondingen.
VAN INGEN (1984) ontdekte dat het
agressieve gedrag van in gevangenschap
levende leguanen (zij observeerde voor
het Carmabi 54 leguanen in een omheind gebied van 10 bij 10 meter) weliswaar sterker was dan dat van hun in de
vrije natuur levende soortgenoten,
maar dat dit aanmerkelijk verminderd
wordt door de aanwezigheid van een
zeer groot mannetje (een zogenaamde
tiran). In beide kooien van het Carmabi
bevindt zich dan ook een mannetje dat
letterlijk met kop en schouders boven
de rest uitsteekt. Over het algemeen
bieden de kooien een vredige aanblik:

de dieren liggen op een tak of op de
schuilplaats te soezen, zo nu en dan
loopt er een kopkilikkend over de
grond.
Leguanen lijken zeer tolerant te zijn
ten opzichte van elkaar, vooral binnen
een schuilplaats. Zo trof VAN INGEN
(1984) in een vak van een schuilkast
(van 100x60x12 em) eens 25 dieren aan!
HETKWEKEN
De verzorgers controleren de legbunkers dagelijks. Ook inspecteren ze het
droge zand in de rest van het eilegvak op
eieren, vooral wanneer er een nieuw
'leeg' vrouwtje wordt gezien en geen
van de legbunkers eieren bevat (TIEL,
pers. med.). De eilegperiode loopt van
februari tot augustus. De meeste legsels
worden van maart tot mei (in het begin
van de droge tijd) geproduceerd. De legselgrootte varieert van 7 tot 32 eieren.
De leguanevrouwtjes zijn geslachtsrijp
voordat ze twee jaar oud zijn: het
jongste eierleggende exemplaar op het
Carmabi was twintig maanden oud, had
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eenKRL van 18,9cm eneengewicht van
322 gram, inclusief negen eieren (CAR·
MABI & STINAPA, 1981). In een plastic
doos worden de eieren in vochtig vermiculiet (net niet helemaal onder) ingegraven, niet meer dan een legsel per doos.
Deze wordt met een van gaatjes voorzien deksel afgesloten en in een
broedstoof gezet. Bij een temperatuur
van 30 °C komen de eieren na drie
maanden uit. Het uitkomstpercentage
ligt ruim boven 75 o/o, een percentage
dat KOK (1988) ook behaalde.
De eerst uitgekomen leguaantjes blijven
een a twee dagen in de doos zitten. Zij
worden niet direct verwijderd, om de
nog uitkomende dieren niet te storen.
Bovendien kunnen zij zo rustig hun
dooierzak opnemen .
OPKWEKEN VAN DE JONGEN
De jonge leguanen worden in aparte
kooien (met een afmeting van 1,5x1x0,4
m (lxbxh)) opgekweekt. De jongen van
hetzelfde legsel komen in een kooi. 6m
de kleine dieren tegen de felle zon te be-

Een kijkje ih de kooi: een schuilkast en het eilegvak, met daarin vier legbunkers.

Ponrct va n Iguana iguana.

Een dccl van de kwcckgrocp .

schermen, zijn deze platte kooien van
boven geheel met bout bedekt, waardoor de zon pas aan bet eind van de middag in de kooien kan schijnen. Als extra
warmtebron is in de kooien een gloeilamp bevestigd. Deze dient om de stofwisseling en de groei te stimuleren. De
jongen liggen bier graag onder.
Naast een zelfde voedselmengsel als de
ouderdieren krijgen de jongen vooral
bloemen te eten. Tevens worden verse
keutels van de volwassen dieren aangeboden, opdat de jonge leguanen spijsverteringsbacterien binnenkrijgen (zie
TER BORG & DE VRIES, 1984). Wanneer
de jongen goed eten, kunnen ze verkocht worden als ze twee adrie maanden oud zijn.
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SLOTOPMERKINGEN
Tot voor kort werden er op bet Carmabi
jaarlijks zo'n 350 tot 400, soms zelfs
meer dan 600 jonge leguanen gekweekt.
Het is bet Carmabi er echter niet om
begonnen de produktie zo hoog mogelijk op te voeren teneinde zoveel mogelijk winst te maken met bet kweken van
leguanen. Dit blijkt wei uit bet feit dat
de laatste jaren een groot aantal volwassen vrouwtjes is weggedaan en dat van
de huidige kweekgroep niet eens bet
precieze aantal dieren bekend is. Men
is op dit biologisch instituut in bet verleden met bet kweken van leguanen begonnen om te onderzoeken of er voor
particulieren mogelijkheden zijn een
leguanenkwekerij te beginnen. Dit onderzoek heeft o.a. geleid tot bet al eerder genoemde rapport van JAGER &
LICHTENBELT (1988).
Helaas hoorde ik pas kort voor mijn
vertrek dater reeds drie leguanenfarms
op Cura~ao zijn en ben ik niet meer in
de gelegenheid geweest deze te bezoeken. Indien deze (en in de toekomst
misschien meer) leguanenfarms erin
slagen op grote schaalleguanen te kweken, kan de achteruitgang van in de

natuur levende leguanen wellicht een
halt worden toegeroepen. En dat hoeft
niet tot alleen Cura~ao beperkt te
blijven.
DANKWOORD
Hierbij bedank ik de beer A. Tiel, die verbonden
is aan bet Carmabi, voor bet beantwoorden van
mijn vele vragen.

IGUANA IGUANA ON CURAc;AO
The green iguana (Iguana iguana) on Cura~ao
and in other arid areas is smaller than its congeners from the tropical rain forests in Central
and South America (MOLLER, 1972; BAKHUIS,
1982). Every year green iguanas in arid areas have
to survive a period of low food availability: the
dry season. This influences growth rate negatively. MOLLER (1972) stated that iguanas in these
areas constitute a so-called ecological race, which
has adapted to the climate. Various habitats and a
number of places on Cura~ao where iguanas can
be seen are discussed.
For local inhabitants iguanas constitute a delicacy. Severe hunting and habitat destruction have
caused the number of iguanas in many areas to decline. This occurs not only on Cura~ao, but also in
many other countries in Central and South America (FITCH, HENDERSON & HILLIS, 1982). One possibility to prevent further decimation or even extinction of iguana populations is large-scale breeding of iguanas for consumption. This means that
hunting for free-living iguanas is no longer paying, so these animals will be left in peace and, as a
result, their number will be able to increase.
In recent years the Caribbean Marine Biological
Institute has investigated the possibilities of largescale breeding of iguanas on Cura~ao. Since 1979
this institute has bred iguanas in outdoor cages
succesfully. Until a few years ago about 400, sometimes even more than 600, young iguanas have
been bred here yearly.
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Boa corzsrricror occiderzlalis. Foto: P. Mudde.

De Argentijnse boa, Boa constrictor
occidenta/is, in gevangenschap
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KENMERKEN
Boa constrictor occidenta/is is de meest
zuidelijke ondersoort van Boa constrictor. Hij komt voor in het subtropische
gedeelte van Argentinie en Paraguay.
Boa constrictor occidentalis onderscheidt zich zeer duidelijk van andere
ondersoorten door zijn kleur en tekening. Het is een zeer donker gekleurde
slang, in hoofdzaak zwart met wat
lichtere gele of cremekleurige vlekken
of schubben . Hij onderscheidt zich van
andere donkergekleurde of melanistische vormen van de soort omdat de
zadelvlekken bij Boa constrictor occidentalis aaneengesloten zijn, waardoor
niet de zadels de opvallendste kenmerken zijn (zoals bij Boa constrictor constrictor het geval is) maar juist de lichtere ronde vlekken die door de aaneen-

gesloten zadels gevormd worden.
Verder zien ook de schubben van Boa
constrictor occidentalis er anders uit.
Boa constrictor constrictor heeft vlakke, gladde schubben en voelt glad aan,
terwijl Boa constrictor occidentalis
wat ruwer aanvoelt, omdat de (ook
kleinere) schubben enigszins bol zijn.
HUISVESTING EN VERZORGING
Mijn dieren zijn gehuisvest in twee
houten terraria met in beide een schuilplaats onder de bodem en een verzonken waterbak. Het terrarium wordt verlicht met een TL-lamp. De terraria
staan in een kamer waarin de temperatuur schommelt tussen 23 en 28° C, met
in de zomer uitschieters naar 32° C.
De terraria zelf hebben een bodemverwarming over een gedeelte van de

bodem, wat plaatselijk een temperatuur
oplevert van circa 30° C. In de winter
schakel ik de bodemverwarming gedurende twee maanden uit, waardoor de
temperatuur op de bodem van bet terrarium zakt naar 20° C.
Wat bet gedrag betreft lijken deze
Argentijnse boa's sterk op hun noordelijke soortgenoten, uitgezonderd bet
feit dat ze wat lagere temperaturen
zonder problemen verdragen.
De dieren zijn zeer vraatzuchtig, vooral
de vrouwen, en accepteren dus bijna
altijd bet aangeboden voedsel. De vrouwen dient men dan ook matig te voeren
wanneer ze volwassen zijn. Daar de
mannen een groot deel van bet jaar
(de paartijd) niet eten, is de kans dat
zij overvoerd zullen raken veel kleiner.
De vrouwen blijven tijdens de paartijd
en de afkoeling gewoon dooreten tot
ze drachtig zijn. Stoppen met eten is dan
ook een van de tekenen die erop wijzen
dat een dier drachtig is.
PARING EN DRACHT
De paringen vinden plaats vanaf oktober tot in januari. Bij mijn dieren is tot
nog toe januari steeds de maand geweest waarin de eierstokontwikkeling
plaatsvond en de dieren dracbtig werden.
Zodra ik constateer dater een verdikking is opgetreden in bet middengedeelte van bet licbaam, en ik ervan overtuigd ben dat bet dier dracbtig is, breng
ik bet over naar een ander terrarium
waarin de temperatuur in bet schuilhok
25 o C bedraagt en op de bodem oploopt
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tot 30 a 35° C. Slechts af en toe kun je
haar op deze warme plaats aantreffen;
meestalligt zein bet koelere schuilhok.
In juli volgt dan de geboorte van de
jongen. De eerste dracht leverde vijftien
gezonde jongen op; de tweede twaalf
gezonde jongen en vijf met een geboorte-afwij king.
De jongen hebben een duidelijk jeugdkleed en zijn vaalgrijs van kleur. Pas
langzamerhand krijgen ze een steeds
duidelijker en donkerder patroon met
al of niet roze vlekken.
De opkweek van de jongen Ievert geen
enkel probleem op. Ze gaan zeer bereidwillig aan bet aangeboden voedsel:
halfwas muizen of net bebaarde jonge
ratjes. De meeste dieren aten al voor de
eerste vervelling.
De jongen huisvest ik afzonderlijk in
plastic terraria van 15 x 20 em met een
waterbakje en een bodemverwarming.
De diertjes liggen bijna voortdurend
op deze bodemverwarming, zeker bij
bet verteren van de prooidieren. Als ik
deze bodemverwarming niet aanbood
dan stopten de dieren met eten of spuugden hun prooien terug.
BOA CONSTRICTOR OCCIDENTALIS
IN CAPTIVITY
This dark coloured subspecies lives in subtropical
Argentine and Paraguay. Thus, when kept in a
terrarium, the temperatures need not be higher
than 25° C (in winter 20° C). The females tend to
overeat. Males stop eating in the mating season
(October to January). Pregnant females stop eating and rest in the cooler spots of the terrarium.
Grey coloured young were born in July. They were kept seperately and fed readily on half-grown
mice.

Een buitenverblijf voor Roodwangsierschildpadden (Chrysemys scripta elegans)
Dick Roozendaal
Zonnehof5
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INLEIDING
Een van de meest voorkomende schildpadden in ons land is de Roodwangsierschildpad (Chrysemys scripta elegans).
Het verspreidingsgebied van deze soort
ligt in bet middenoosten van de Verenigde Staten: van noordelijk Illinois
en Indiana tot en met Mississippi, Louisiana en de oostelijke helft van Texas.
Deze dieren worden meestal als baby
verhandeld. Door de rode vlek aan
weerszijden van de kop, bet frisgroene
schild met gele strepen en bet gele buikschild met ronde, olijfgroene vlekken
wordt menigeen tot de koop verleid.
Echter, bij goede verzorging (ADRIAN,
1981) kunnen vrouwtjes uitgroeien tot
dieren met een buikschild van 20 em
lengte. De eigenaar komt dan in de problemen, want deze dieren hebben veel
zwemruimte nodig en vervuilen bet
water snel. Een oplossing hiervoor is
een biologisch filter (BOONSTRA, 1988;
NETTEN & ZUURMOND, 1983), een andere oplossing, tenminste voor in de zomermaanden, kan een buitenvijver zijn.
GeYnspireerd door bet boek van OBST
( 1983) heb ik een aantal jaar geleden
een vijver voor schildpadden aangelegd. In dit artikel zal ik deze vijver
en mijn ervaringen ermee beschrijven.
DE VIJVER
Voordat de graafwerkzaamheden beginnen is bet raadzaam een zo zonnig
mogelijk en beschut plekje voor de
vijver uit te zoeken. De vijver die ik
hier beschrijf, ligt oostelijk van een
huis, met aan de noord- en oostkant
een beg. Dit plekje ontvangt 80o/o van
de dag zon. Eerst groeven we een gat
van 3,50 bij 2, 75 m. Het diepste punt

is 1 m. Verder is bet gat 60 em diep, en
aan de randen 20-40 em diep. Hierna
werd de kuil bekleed met plastic vijverfolie, verkrijgbaar bij tuincentra, en
met water gevuld. Om de dieren zoveel
mogelijk te Iaten profiteren van de
schaarse zonnewarmte in ons land is
de noordkant van de vijver met glas
overdekt. Deze overkapping meet 1, 70
bij 2,90 men is 30 em hoog. Hoe lager
de overkapping, des te meer de temperatuur onder bet glas oploopt. Onder
deze overkappiitg is een zandstrand gemaakt, bedoeld voor bet leggen van
eieren. Aan de waterkant zijn flinke
stukken kurkschors bevestigd, die
voor een deel in bet water drijven.
Langs deze stukken kurkschors kunnen
de dieren makkelijk uit bet water klimmen. Ze kunnen erop zonnen, terwijl
ze bij gevaar onmiddellijk bet water
in kunnen schieten. Als zonneplaats
zijn ook andere materialen geschikt,
zoals een grote steen of een boomstam.
Belangrijk is dat de oppervlakte goed
droog is, dat de plaats vlak naast bet
water ligt en in de voile zon. Ten slotte
is er om de vijver een omheining gemaakt om te voorkomen dat de schildpadden cmtsnappen. Deze omheining
bestaat uit houten paaltjes en planken
van 50 em hoog en meet 3,60 bij 4,80 m.
BEPLANTING EN BEVOLKING
De vijver is beplant met een Waterlelie
(Nymphaea), die met een baksteen aan
de bodem verankerd is. In bet water
drijft Hoornblad (Ceratophyllum),
Blaasjeskruid (Utricularia), Waterviolier (Hottonia palustris) en eendekroos. Aan de rand van de vijver groeien Dotterbloemen (Caltha palustris),

Roodwangsierschildpad in buitenterrarium. Foto: P. Muddc.

LACERTA ~9(6)

175

Kleine watereppe (Berula erecta) en
Echte koekoeksbloemen (Lychnis floscucull). Toen de vijver beplant was heb
ik een jaar gewacht met het loslaten
van de schildpadden om de planten
eerst goed te Iaten groeien. Lidsteng,
Krabbescheer en Kikkerbeet werden
kapotgemaakt of opgegeten door de
schildpadden.
Planten nemen afvalstoffen op uit bet
water en produceren zuurstof in bet
water (vooral Hoornblad, Blaasjeskruid en Waterviolier). Tussen de waterplanten kunnen de schildpadden
zich oak verschuilen. Bij een goed begroeide vijver met weinig schildpadden
blijft bet water schoon zonder dat bet
ververst hoeft te worden. Volgens
OBST (1983) is water verversen niet
nodig bij een schildpad per m 3 water.
Deze vijver biedt ruimte aan zes Schildpadden. De vijver heeft oak andere bewooers: Aan de rand tussen de planten
Ieven in harmonie Bruine kikkers
(Rana temporaria) en Kleine watersalamanders (Triturus vulgaris).

ONDERHOUD EN VERZORGING
Wanneer de vijver te dicht begroeid
raakt, komt er niet voldoende Iicht
onder het wateroppervlak en kunnen de
waterplanten niet voldoende zuurstof
produceren. Daarom knip ik regelmatig de buitenste bladeren van de waterlelie af en dun ik de overige waterplanten uit. In mei bij mooi weer laat ik de
schildpadden in de vijver. De eerste
dagen in de vijver zijn de dieren schuw
en zonnen niet. Nadat ze gewend zijn,
komen ze wei zonnen en eten. Bij zonnig
weer zitten de dieren meestal op hun
zonneplek. Wanneer er iemand bij de
vijver komt, reageren ze direct en
springen ze bet water in . De Schildpadden worden gevoerd met hart, vis,
gekookte garnalen, bepoederd met Gistocal, geweekte kattebrokjes en af en
toe wat regenwormen, naaktslakken of
gekraakte huisjesslakken. Mijn dieren
eten bet voer uit de hand, wat gemakkelijk is voor bet vangen en controleren
van de dieren. Ze eten oak van de Waterlelie, wat te zien is aan de ronde hap-

D

A
Schema van de vijver.
A=vijver
B = diepste plek (I m)
C = overkapping
D = omheining
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pen uit het blad. Bij zonnig, warm weer
voer ik vaker en meer, de dieren hebben
dan ook duidelijk meer honger. In september- begin oktober, ook afbankelijk
van het weer, haal ik de dieren weer
naar binnen. Het buiten houden van
Roodwangschildpadden is aileen geschikt voor volwassen dieren.

OVERWINTERING
Een of twee schildpadden laat ik in de
vijver om te overwinteren. Dit gaat al
vijf jaar goed. In oktober worden de
dieren trager en houd ik op met voeren.
In de winter kruipen de dieren naar het
diepste plekje van de vijver. Waarschijnlijk halen ze de weinige zuurstof
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die ze bij een lage temperatuur nodig
hebben uit bet water via de keelholte
of de cloaca. Zo kunnen ze onder een
dikke ijslaag in Ieven blijven.
Er zijn twee tips voor een vijver in de
winter:
1. om ervoor te zorgen dater Iucht onder bet ijs kan komen, kan er, voordat
de vijver bevroren is, een bos riet in bet
water gestoken worden;
2. om te voorkomen dat de ijslaag de
vijverrand beschadigt en de vijver lek
maakt, kan men een groot stuk schuimplastic in de vijver Iaten drijven. Dit
stuk plastic vangt dan de druk van bet
ijs op in plaats van de vijverrand.
In maart, begin april worden de schildpadden weer actief. Ze zwemmen dan
weer rond en zitten te zonnen op hun
zonneplek. Een keer is een Roodwangschildpad in de winter in de vijver gestorven. Oat was de tweede keer dat hij
overwinterde, daarvoor had hij een
Elfstedentochtwinter overleefd. Afgelopen winter, wat een strenge winter
was, er lag meer dan twee weken een
dikke ijslaag op de vijver, hebben drie
schildpadden hun winterslaap overleefd. Het is ook mogelijk schildpadden
kunstmatig te Iaten overwinteren. In
een aquarium of een grote bak schoon
water gaan de dieren bij een temperatuur onder de 10° C in winterslaap.
De dieren moeten wei op deze winterslaap voorbereid worden door ze eerst
bij een kortere daglengte en een lagere
temperatuur te houden. Het lijkt mij
een te groot risico om aile zes schildpadden in de vijver te Iaten overwinteren. Het Nederlandse klimaat is een
stuk kouder dan dat in bet natuurlijke
verspreidingsgebied, en bet is veiliger
om Roodwangschildpadden een deel
van bet jaar verwarmd binnen te houden. Wanneer de vijver groot en diep
genoeg is, is niet de winter de meest
kritieke tijd, maar bet koude voorjaar.

ONTSNAPPINGEN
Ondanks de omheining zijn er verschillende keren schildpadden ontsnapt.
Ergens in de omheining moet een zwakke plek zitten waarlangs de dieren omhoog weten te klimmen. Er zijn zowel
mannetjes als vrouwtjes ontsnapt. De
vrouwtjes ontsnapten in een periode
van mooi weer. De vijver ligt in de
omgeving van een meer en veel sloten.
Wanneer een dier dus eenmaal is ontsnapt, is bet moeilijk op te sporen.
Toch zijn er enkele dieren teruggevonden. Een dier is vlak naast de vijver
op een grasveld teruggevonden, op 5
meter afstand. Een ander is door fietsers aan de kant van een meer gevonden
(200 meter van de vijver vandaan). Een
dier is in een fuik gevangen door een
beroepsvisser (30 meter van de vijver
vandaan). De beroepsvisser bracht dit
dier naar de dierenwinkel in ons dorp,
waar ik haar twee weken later vond.
Het dier was in een slechte conditie,
bet zwom scheef en bet at niet. Ik heb
de schildpad toen maar warm gehouden
in een klein aquarium bij 28° C. Daar
legde bet dier een stuk of tien eieren,
samen met bloederig weefsel. Later is
ze weer opgeknapt. Ik denk dat dit dier
ont'stoken eileiders heeft gehad.
Waarom ontsnappen mijn schildpadden toch? Wat is er mis aan deze schildpaddenvijver?
Ik denk dat de vrouwtjes ontsnappen
omdat ze een geschikte plaats zoeken
om eieren te leggen. De vrouwtjes ontsnappen immers bij mooi warm weer,
ze scharrelen dan over land, wat ze
anders nooit doen, en ik heb nog nooit
eieren in bet zandstrandje gevonden.
Ik denk dat de mannetjes ontsnappen
om een eigen territorium op te zoeken.
Tussen de mannetjes komen gevechten
voor. Hierbij zwemmen ze achter elkaar
aan en proberen zein elkaars staart te
bijten. Er zijn ook bijtwonden aan de
staart te zien.

Het is duidelijk dat deze vijver verbeterd kan worden. Er zou een goede omheining gebouwd moeten worden waar
schildpadden niet overheen kunnen
klimmen, b. v. een hogere, gladdere
omheining met eventueel een horizontale plank op de rand getimmerd. Er
zou ook een geschikte plaats voor het
afzetten van eieren aangelegd moeten
worden. Helemaal ideaal zou het zijn
wanneer de vijver wat groter was en er
warmere plekjes gecreeerd konden worden d.m. v. elektrische verwarming
bijvoorbeeld.

SLOT
Het is goed mogelijk om Roodwangsierschildpadden in een tuinvijver te
houden en zelfs te Iaten overwinteren.
Voorwaarden hiervoor zijn: een grote,
diepe vijver die de hele dag in de zon
ligt; een droge, warme plek om te zonnen; waterplanten en een goede omheining. Het kost wat moeite om een vijver
aan te leggen en het gedrag onder water
is niet zo goed te zien als in een aquarium. Daartegenover staat dat de dieren
veel ruimte en schoon water hebben, ze
zitten in een 'natuurlijk' ogende omgeving, en er zijn geen stroomkosten.
Bovendien zorgt een buitenterrarium
voor volop frisse Iucht, wat niet aileen
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goed is voor de dieren, maar ook voor
de verzorger.
AN OUTDOOR POOL FOR
CHR YSEMYS SCRIPTA ELEGANS
A garden pool for keeping Red-eared turtles outdoor is described. The pool is 3.50 m long and
2. 75 m wide, and the deepest spot is 1 m deep. One
third of the pool has been covered with glass to
collect heat. A fence of 50 em height has been made to prevent escaping. Plants such as Nymphaea,
Ceratophyl/um, Hottonia and Utricularia produce oxygen in the water and provide hiding places
for the animals. This pool has room for six
turtles. For five years one or two turtles hibernate
on the bottom of the pool. However, in summer
the animals are able to climb over the fence and
thus escape. Important is that a turtlepool is wide
and deep enough and it must receive sunshine during the whole day; there should be a warm and
dry spot for basking, plants and a high, smooth
fence. As the Dutch climate is colder than that of
the natural area of distribution, it is safer to keep
the animals indoor for a period of the year.
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INLEIDING
In 1988 verscheen in Lacerta een artikel
van mij over de verzorging en voortplanting van Tiliqua gerrardii (HOUTMAN, 1988). Nu, drie jaar later, moet
ik een aantal beweringen van toen herzien of uitbreiden, aangezien ik meer
ervaring met de verzorging van deze
dieren heb. In dit artikel zijn ook de
ervaringen verwerkt van een bevriende
terrariumhouder
(SCHEELDERMAN,
pers. med.) die van mij drie in 1987
geboren dieren heeft gekregen.
GESLACHTSONDERSCHEID
Naarmate de hagedissen ouder worden,
wordt bet geslachtsonderscheid steeds
duidelijker. De zwarte strepen op de rug
en de flanken van de mannetjes zijn
zeer duidelijk en overheersen in bet
uiterlijk. Volwassen vrouwtjes hebben
vage strepen op de flanken. Op de rug
zijn ze bijna niet meer te zien. Bij de
vrouwtjes overheerst de egaal lichtbruine rug. De vorm van de kop is bij
de beide seksen ook verschillend. Vanhoven af gezien is de hals van de mannelijke dieren smal en de kop erg breed.
Bij de volwassen vrouwtjes is de kop
smal en gaat deze geleidelijk in de hals
over. De mannelijke dieren blijven wat
kleiner dan de vrouwelijke.
Het grootste mannetje dat ik heb heeft
een totale lengte van 36 em. Het liehaam
is ongeveer 17 em lang. Het grootste
vrouwtje dat ik verzorgd heb, had een
to tale lengte van 40 em. Het lichaam
van de vrouwtjes maakt een wat forsere
indruk dan dat van de mannetjes. Bij
halfwas dieren en niet goed uitgegroeide
dieren zijn deze kenmerken niet altijd
even goed te zien. Toen mijn eerste drie

Slakkenskinken een jaar oud waren
dacht ik dat ik twee vrouwtjes en een
mannetje had. Later bleek een van de
dieren die ik voor een vrouwtje had aangezien een mannetje te zijn.
TERRARIUM
Aanvankelijk bestond de bodembedekking van de terraria uit aquariumzand.
Aangezien Slakkenskinken graag graven heb ik dit vervangen door houtkrullen. De dieren maken bier dankbaar gebruik van en kruipen regelmatig
weg in de dikke laag houtkrullen. Een
voordeel van bet gebruik van houtkrullen is de eigenschap dat ze eenvoudig
door sproeien wat vochtig gehouden
kunnen worden. Slakkenskinken kunnen volgens mijn ervaringen vervellingsproblemen krijgen als ze te droog
gehouden worden. Met name de huid
van de tenen en oogleden kan dan
moeilijk verwijderd worden. Als bet
terrarium besproeid wordt zijn de hagedissen zeer actief en drinken onmiddellijk van bet sproeiwater. Er zijn mij
ook gevallen bekend waarbij de dieren
op turfmolm of een dikke laag bladeren
gehouden worden. Aanvankelijk bestood de inrichting van bet terrarium
aileen uit wat takken. Tegenwoordig
staan er ook enkele plastic planten
in de bak. Het gevolg is dat de skinken
vaak in de takken zitten, verseholen
tussen de planten. Toen de planten nog
niet in bet terrarium stonden, zaten de
dieren veel minder in de takken.
GEDRAG
Bij wat oudere dieren is bet volgens
mijn ervaringen en die van Seheelderman zeer moeilijk om dieren van bet-

Volwassen mannelijke Slakkenskink.
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zelfde geslacht in een terrarium te verzorgen. Dit is in tegenspraak met wat ik
in mijn eerdere artikel heb beweerd.
Toen mijn Slakkenskinken ongeveer anderhalf jaar oud waren werd het
grootste mannetje zeer agressief tegen
het kleinere mannetje. Hij achtervolgde
het kleinere dier regelmatig en probeerde hem te bijten. Om beschadigingen
te voorkomen heb ik de kleinere skink
in een ander terrarium geplaatst. Een
door mij gekweekt halfwas exemplaar
probeerde ik toch te combineren met
het ouderpaar. Ik hield het dier voor
een vrouwtje en dacht dat meer
vrouwtjes in een terrarium misschien
geen problemen zouden opleveren. Het
jongere dier was echter een mannetje,
hetgeen ik concludeerde uit het feit dat
het in het terrarium aanwezige mannetje zo agressief werd dat hij een stuk
staart ter lengte van 5 em van het jongere dier afbeet. Bij Scheelderman zijn
ook twee door mij gekweekte vrouwtjes
onderling agressief. Hij verzorgt de
dieren afzonderlijk en plaatst de dieren

aileen bij elkaar in de maanden januari
en februari. In die periode is de kans
dat de dieren gaan paren het grootst.
Toch kunnen Slakkenskinken dan zeer
agressief zijn. Onlangs beet het mannetje bij een van zijn vrouwelijke dieren
bijna de gehele staart af. Een afgebeten
staart regenereert wei maar wordt niet
zo lang als de oorspronkelijke.
Ik bezit op het ogenblik (februari 1991)
twee paartjes waarbij tussen de seksen
onderling totaal geen agressiviteit te
bespeuren is. Uit het bovenstaande mag
men niet de conclusie trekken dat dieren
van hetzelfde geslacht altijd onderling
agressie vertonen. Ik ken een terrariumhouder die al geruime tijd vijf volwassen mannelijke Slakkenskinken in een
terrarium verzorgt, zonder dat dit problemen oplevert. Het zou kunnen zijn
dat dit het gevolg is van de afwezigheid
van een vrouwelijk dier.
Welke factoren de verschillen in het
onderlinge gedrag belnvloeden is op dit
moment nog niet duidelijk.

VOORTPLANTING
In 1988 en 1989 heb ik zowel paringen
als de geboorte van de jongen kunnen
waarnemen. Op 22 februari 1988 zag ik
een paring tussen twee van mijn oudste
dieren. Op 20 april 1988 wierp het
vrouwtje twintig jongen, die allemaal
levenskrachtig waren. Vreemd genoeg
heeft dit vrouwtje daarna geen jongen
meer geworpen. Zij overleed in 1990
als gevolg van een Salmonella-infectie.
Een door mij gekweekt vrouwtje paarde
op 8 februari 1989 met het andere mannetje dat ik in 1986 gekocht had. Pas
op 7 mei 1989 wierp ze vier jongen.
De draagtijd van Tiliqua gerrardii
duurt dus waarschijnlijk tussen de
zestig en negentig dagen. Bij de paring
bijt het mannetje zich vast in de nekstreek van het vrouwtje. Als zij paringsbereid is duwt ze haar achterlijf omhoog zodat het mannetje met haar kan
paren. Bij de geboorte van de jongen
duwt het vrouwtje het achterlijf ook
omhoog. De jongen komen eerst met
hun kop uit de cloaca. Ze zitten dan nog
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in een vlies. Net na de geboorte eten ze
hun navelstreng en het vlies op. Als er
nog wat vruchtwater aan hun bek zit
dan likken ze dit eveneens op. Ik heb de
afgelopen jaren dertig Slakkenskinken
gekweekt. Van deze dertig dieren is er
slechts een bij mij dood gegaan. In Diergaarde Blijdorp te Rotterdam verliep de
opfok niet altijd voorspoedig. Er gingen daar vee! jongen vroegtijdig dood.
Een keer bestond een worp voor het merendeel uit misvormde jongen (VISSER,
pers. med.).
Het vroegtijdige doodgaan van diverse
jongen was ook de ervaring van een
andere terrariumhouder die met deze
diersoort heeft gekweekt. De jongen
die ik in 1988 en 1989 heb gekweekt
heb ik allemaal verkocht aan andere
Iiefhebbers. Er is mij een geval bekend
waarbij twee jongen niet Ianger dan een
jaar geleefd hebben. De zes in 1987 geboren dieren hebben zich allemaal goed
ontwikkeld en Ieven nu nog steeds. Drie
exemplaren verzorg ik zelf en drie worden gehouden door Scheelderman.

Bij dit paartj e T. gerrardii is het verschil in tekening goed te zien.

Vrouwtje van T. gerrardii.
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Van deze zes dieren bleken er vier
vrouwtjes te zijn. Drie daarvan hebben
zelf a! jongen gekregen. Toch blijkt uit
het bovenstaande dat de opfok van
jonge Slakkenskinken niet altijd eenvoudig is. Ik vermoed dat het belangrijk
is om niet aile jonge dieren in een terrarium tezetten. Ditgeldtdes temeervoor
grote worpen van meer dan tien jongen.
Het is anders zeer moeilijk te controleren of elke jonge skink genoeg voedsel
krijgt. Ik heb nooit meer dan zeven jongen in een terrarium opgefokt. Oat
neemt niet weg dat het een zeer tijdrovende bezigheid is en gedurende de
eerste twee weken na de geboorte alle
dieren van de pincet te Iaten eten. Aangezien zowel jonge als volwassen T. gerrardii slakken prefereren hoven ander
voedsel, geef ik pasgeboren dieren
hoofdzakelijk kleine slakjes of aan
stukken geknipte wijngaardslakken.
Later geef ik ze ook kattevoer uit blik,
mosselvlees en runderhart.

SLOTOPMERKINGEN
Nadat ik ruim vier jaar Slakkenskinken
heb verzorgd ben ik nog steeds van mening dat het goed houdbare terrariumdieren zijn. Het voedsel is geen probleem, de terraria hoeven niet erg groot
te zijn en de dieren zijn erg rustig en
niet schuw. Het combineren van meer
dieren in een terrarium is niet altijd
eenvoudig. De voortplanting is goed
mogelijk maar met de opfok van de jonge hagedissen kunnen problemen ontstaan. Aanvankelijk leek het of deze
skink zeer eenvoudig in grote aantallen
gekweekt kon worden, aangezien ze
zeer productief kunnen zijn. Worpen
van twintig jongen zijn bij grote vrouwtjes geen zeldzaamheid. Toch worden
Slakkenskinken niet op grote schaal
aangeboden. Hopelijk verdwijnt T.
gerrardii niet binnen afzienbare tijd
uit de terraria van de Nederlandse
liefhebbers. Het is namelijk al te vaak
voorgekomen dat een diersoort, on-

danks het feit dat hij goed te houden en
te kweken leek, toch na een aantal jaren
bijna niet meer in gevangenschap voorkwam. Zeker met het oog op eventuele
zeer strenge beperkingen ten aanzien
van het houden van reptielen en amfibieen is het verstandig dat de Nederlandse terrariumhouders proberen deze
soort voor de hobby te behouden.
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ADDITIONAL INFORMATION ON
TIL/QUA GERRARD/I
In an earlier article differences between the sexes
were mentioned. Some information concerning
this subject is added. Points of interest on these
skinks are: keep them in a moist place; do not put
together two animals of the same sex; hatchlings
should, if possible, be housed seperatily.
LITERATUUR
HOUTMAN, H., 1988. De verzorging en voortplanting van Gerrards blauwtongskink (Tiliqua
gerrardil). Lacerta 46 (6) : 92-95.

De Pacifische boa, Candoia carinata paulsoni,
een eenvoudig te verzorgen kleurenjuweeltje
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Candoia carina/a paulsoni is een vrij
stevig gebouwde slang die op verschillende eilanden tussen Indonesie en Australie voorkomt en een lengte bereikt
van gemiddeld 70 em, met uitschieters
tot een lengte van meer dan een meter.
Wat betreft de discussie over de ondersoorten waarin het Candoia carinata
complex kan worden opgedeeld, sluit
ik me geheel aan bij de mening van
John van der Pols (VANDER POLS, 1986)
dat het te ver zou voeren aile verschillende eilandtypen van deze soort tot
verschillende ondersoorten te bestempelen. Van der Pols onderscheidt twee
typen: het type met een lange staart en
dat met een korte staart. Voor de typen
met een korte staart gebruik ik de naam
Candoia carina/a paulsoni, voor de

Candoia carinata paulsoni. Foto: P. Mudde.

typen met een lange staart Candoia
carina/a carina/a. Dit lijkt mij een zinnig onderscheid, omdat de exemplaren
met een lange staart vee! kleinere en
slankere dieren zijn en blijven dan de
vee! zwaardere en plomper gebouwde
exemplaren met een korte staart. Bovendien !open ze ook qua kleur uiteen .
Alleen de gestreepte exemplaren van
beide ondersoorten vertonen enige gelijkenis.
Voor een gedetailleerde taxonomische
beschrijving verwijs ik naar Mc DOWELL
(1979).

KLEURENPRACHT
De kleurenpracht van Candoia carina/a
paulsoni is buitengewoon groat. Er zijn
donkergrijs gekleurde dieren maar ook
zeer Iichte met een donkerbruine streep-

tekening, ook zijn er dieren met een zeer
lichtrode of lichtbruine streeptekening
maar ook met een volledig dieprode
kleur. Verder zien we dieren met een
heel lichtgrijze ondergrond dooraderd
met een waas van rood enzovoort, enzovoort. Zelden heb ik bij een boa-soort
zo'n uiteenlopende kleurenpracht gezien als bij deze. Bovendien hebben een
aantal kleurvarieteiten de mogelijkheid
van kleurverandering. Dit fenomeen,
voor Candoia bibroni door verschillende auteurs beschreven, is in een enigszins andere vorm ook van toepassing op
Candoia carina/a paulsoni.
De donkergrijs gekleurde dieren zijn
bet donkerst van kleur wanneer ze niet
gegeten hebben. Als ze echter wei gegeten hebben, dan veranderen ze binnen
enkele uren van kleur, en worden steeds
Iichter grijs, waarbij ook de rode vlekjes
veel duidelijker zichtbaar worden. In
dat Iichte grijs is vaak een waas van rood
te zien. Deze mogelijkheid om van kleur
te veranderen valt niet te constateren bij
de lichtcreme gekleurde dieren en ook
niet bij de volledig rode dieren.
Niet aileen qua kleuren lopen de dieren
nogal uiteen, maar ook in grootte.
Als we als kriterium voor volwassenheid de vruchtbaarheid nemen, loopt
bet formaat van volwassen exemplaren
uiteen van soms maar 40 em lang en vingerdik, tot zo'n lOOcm en polsdik. Ook
bet aantal jongen in een worp (deze
soort is eierlevendbarend) varieert zeer
sterk: van 4 jongen bij een klein, vingerdik dier tot 65 jongen bij een polsdik
dier.
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PROBLEMEN MET ETEN
Van de vijftien volwassen wildvangdieren die ik verkreeg, gingen na twee
weken de niet-drachtige dieren probleemloos aan bet eten. Als voedsel
accepteerden ze muizen en kleine ratjes, levend zowel als dood. Van de
drachtige dieren wilden er vijf na de

bevalling aanvankelijk niet eten. Na
ongeveer een maand ging een van de
vijf toch nog muizen en ratjes eten.
De vier die bleven weigeren, reageerden aanvankelij k op geen enkel aangeboden voedsel (kuikens, ratten en muizen, gerbils en hamsters, levend en
dood). Elke twee tot drie weken werden
deze dieren gedwangvoederd met muizen, telkens nadat ik eerst geprobeerd
had ze zelfstandig te Iaten eten. Na vijf
maanden heb ik een maand geen voedsel aangeboden en ook niet gedwangvoederd. Daarna probeerde ik weer de
hele rij prooidieren, .en tot mijn verbazing namen ze wei dode kuikens. Van
deze kuikeneters zijn er inmiddels drie
ratten en muizen gaan eten; een eet nog
steeds aileen dode kuikens.
VERZORGING IN
HET TERRARIUM
De dieren zijn zeer robuust en floreren
onder zeer verschillende omstandigheden in dezelfde mate. Een deel van
de dieren houd ik in een kamer
waarin een temperatuur heerst van
25-30 °C, in glazen terraria van
40 x 50 x 50 em (lxbxh) met een bodemverwarming die de temperatuur plaatselijk verhoogt tot 35 °C, maar verder
zonder lamp als Iicht of warmtebron.
Je vindt de dieren zelden op deze bodemverwarming maar steeds op de
koelste plek van bet terrarium.
De rest van de dieren houd ik in
een kamer waarin de temperatuur
varieert van ca. 23 oc tot ca. 28 °C, in
hetzelfde soort terrarium maar nu zonder bodemverwarming.
In de koelere kamer zijn twee dieren
drachtig geworden, in de warmere kamer een. Er is geen wezenlijk onderscheid tussen de koeler en de warmer
gehuisveste dieren wat betreft de mate
waarin ze voedsel accepteren en verteren.
AI met a1 zijn de omstandigheden waar-

onder ik de dieren houd, te vergelijken
met die welke FAUCI (1981) beschrijft.
Over het algemeen zijn exemplaren van
Candoia carinata paulsoni zeer rustige,
goed te hanteren dieren zonder bijtneigingen, tenzij ze honger hebben en de
reuk van voedsel hen bereikt. In dat
laatste geval namelijk is de ademhaling
plotseling sneller en pompender, en
vallen ze al tongelend uit naar alles wat
er in de buurt beweegt, zelfs naar elkaar. Dat ze elkaar daarbij ook wurgen
of opeten heb ik nooit waargenomen,
noch bij jonge noch bij oudere dieren,
zelfs niet als ze met zijn tweeen een
prooidier te pakken hebben.
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PARINGSTIJD
Het mannetje, dat erg klein is in vergelijking met de meeste vrouwelijke diereo, werd samen met twee vrouwtjes in
een terrarium gehouden. Daarbij zag ik
nooit enige paringsactiviteiten.
Eind april 1990 begon bet mannetje erg
onrustig te worden. Daarom heb ik hem
in een andere bak met andere vrouwtjes
geplaatst, waarna hij zeer heftig tongelend de vrouwtjes verkende. Dezelfde
avond nog vond de eerste paring plaats.
Ik liet het mannetje zolang in dezelfde
bak tot hij geen interesse meer vertoonde. Toen werd hij overgeplaatst naar
een andere bak met vrouwtjes en begon
het spel weer opnieuw. Gedurende de
hele maand mei heeft het mannetje met
verschillende vrouwtjes gepaard. Vrijwel onmiddellijk hierna hielden vier
vrouwtjes op met eten, en waren er duidelijke verdikkingen te constateren in
het middengedeelte van het lichaam.
Na twee maanden verdween de verdikking bij een van de vier vrouwtjes en
begon ze ook weer te eten. Bij de andere
drie breidde de verdikking zich van het
midden van het lij f ook uit naar het
achterlijf, en waren er duidelijk bobbels
te zien.
Op 19 oktober 1990 wierp het eerste

vrouwtje haar jongen nadat ze al drie
dagen zeer onrustig was geweest. Bij dat
vrouwtje, dat vrij klein was (ca. 50 em
lang), lagen 23 gezonde jongen. Ze vervelden onmiddellijk na de geboorte.
Bij de beide andere dieren is het misgegaan. Zij bleken niet in staat de
jongen te werpen en pas na toediening
van oxytocine zijn de volledig ontwikkelde, maar dode, jongen geboren.
HET GROOTBRENGEN
VAN DE JONGEN
Dit bleek niet eenvoudig te zijn. De jongen wogen bij de geboorte rond de 4
gram en waren te klein voor zelfs de
kleinste nestjonge muisjes. Sommige
aten visjes, sommige kikkertjes, maar
niet allemaal. Dat betekende dus
dwangvoeren.
Daar waren enkele mogelijkheden
voor. Muize- en rattestaarten in bescheiden porties verdeeld, hebben het
voordeel dat ze door de stij fheid gemakkelijk te dwangvoederen zijn. Het nadeel is echter dat die stukjes maar een
geringe hoeveelheid voedingsstoffen
bevatten en dat de slangetjes dus weinig
groeien.
Ook kan men stukjes vis of vlees geven,
maar dit voer wordt vaak niet goed verdragen en er dient op zijn minst kalk aan
toegevoegd te worden.
Zelf gebruik ik liever nestjonge muisjes
die ik in de lengte doormidden knip en
zo dwangvoeder. Dit voedsel wordt zelden teruggespuugd, wat wei vaak gebeurt met muize- of rattestaartjes of
stukjes vlees. De vertering gaat binnen
enkele dagen en dat betekent dat je ook
vaker kunt dwangvoederen en zo sneller
het tijdstip bereikt waarop de diertjes
zelfstandig kunnen gaan eten.
Een tweede probleem is de vraag hoe
de j ongen verzorgd dienen te worden.
Ze mogen beslist niet vochtig liggen.
Er is wat dat betreft verschil tussen
vochtigheid en luchtvochtigheid. Ver-

der moet het verblij f geen temperatuurverschillen kennen. Te grote temperatuurwisselingen verdragen de jongen
aanvankelijk niet, hoewel dat later geen
problemen meer oplevert. Verder is het
uit den boze om de diertjes in kleine afgesloten bakjes met enkele kleine luchtgaatjes te houden. Dit Ievert vaak moeilijkheden op met de ademhalingsorganen en dat betekent voor diertjes met
een zo geringe omvang een zekere dood.
Wat de diertjes het best blijken te verdragen, is een gelijkmatige hoge temperatuur van 28-30 °C met een constante
luchtvochtigheid van ca. 800Jo op een
verder droog substraat. Natuurlijk
moeten ze hierbij wei gewoon drinkwater hebben. Een couveuse is hier natuurlij k een uitkomst, al zijn de geschikte
omstandigheden natuurlijk ook op een
andere manier te scheppen.
Na ongeveer een halfjaar zijn de opkweekproblemen voorbij: een groot
aantal diertjes eet dan zelfstandig, en
de temperatuur en de luchtvochtigheid
worden dan minder belangrijk.
BREEDING CANDO/A CAR/NATA
PAULSON/ IN CAPTIVITY
The author describes the species and recognizes
two different types within it: the short-tailed type
for which he uses the subspecific name C. c. paulsoni and the long-tailed for which he uses the name C. c. carina/a. He than describes the colourfullnes of the first subspecies, which is extremely
diversely coloured.
Of the I 5 wild caught specimens, ten ate well immediately, and one after a month, on mice and
small rats, alive as well as dead. The other four at
first refused to take anything at all and had to be
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force-fed. All started to feed on dead chickens after six months, after which three of them started
to accept mice and rats too.
Some animals are kept at temperatures of 25-30
oc with a floor heating that locally raises the temperatures to 35 oc, without a bulb; others are kept
without a floor heating or a bulb at temperatures
of 23-28 °C. There is no difference in food acceptance or digestion between these two groups. In
both groups females got pregnant.
All animals are quiet and easy to handle, except
when they are hungry and smell food. Though
they occasionally bite each other while hunting,
there has never been cannibalism.
Mating started in April 1990 and continued
through May. Four females had follicles, three
became pregnant. On October 19th the first female delivered 23 healthy young that shed their skins
immediately after birth. The other two females
appeared not to be able to deliver, and only after
administration of oxytocine gave birth to,
dead, young.
The raising of the very small (4 g) young proved to
be problematic, as expected. Though some of
them accepted small fish or frogs, most of them
had to be forcefed with parts of pinky mice.
As they have little resistance against temperature
changes, the young are to be kept at rather
constant temperatures (preferably 28-30 oq with
high air moisture (ca. 800/o) on a dry substrate.
After about half a year most of them accept pinky
mice readily, and temperature and moisture became less important.
LITERATUUR
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De verzorging en de kweek
van de Helmkopleguaan (Laemanctus longipes)
B. Bellekom

Havenplein 9a
2242 NA

Wassenaar

INLEIDING
Sinds een jaar ben ik in het bezit van drie
Helmkopleguan~n, een mannetje en
twee vrouwtjes. Deze hagedis wordt zelden in de dierenhandel aangeboden en
geldt als niet eenvoudig te verzorgen.
Aangezien ik erin geslaagd ben om met
deze soort te kweken, en andere kweekresultaten met deze soort mij niet bekend zijn, leek bet mij de moeite waard
om mijn ervaringen met deze hagedis te
besehrijven.
VERSPREIDING
Het geslaeht Laemanctus komt voor
in heel Midden-Amerika. De dieren
worden met name in regenwouden,
vooral in de buurt van water aangetroffen (GRZIMEK, 1971).
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BESCHRIJVING
Tot bet geslaeht Laemanctus behoren
vier soorten waarvan L. longipes en
L. serratus de bekendste zijn. De dieren
lijken wat op Basilisken maar zijn slanker van bouw. Helmkopleguanen hebben lange poten. De bovenkant van de
kop loopt naar aehter uit in een liehtgewelfde helm. Bij de mannetjes is deze
helm iets groter dan bij de vrouwtjes
(KASTLE, ongedateerd). Het hele liehaam is grasgroen van kleur, met uitzondering van een smalle gele streep die
van kop tot romp over de zijkant loopt.
De maximale lengte is 70 em. Een vierde
gedeelte hiervan komt voor rekening
van de romp.
Als de dieren naar een soortgenoot
dreigen, heffen ze hun helm zo hoog
mogelijk op, strekken hun poten en rna-

ken hun liehaam zo groot mogelijk.
Aan hun poten zitten zeer lange tenen
waardoor ze in staat zijn om over water
te lopen.
TERRARIUM
De dieren waren aanvankelijk gehuisvest in een terrarium dat in de slaapkamer stond, zodat ze aile rust hadden.
Dit terrarium had als afmetingen
150x170x220 em (lxbxh). Er stond een
waterbak in van 60x30xl 0 em (lxbxh) en
wat klimtakken van beukehout. De bodembedekking bestond uit potgrond.
Drie gloeilampen van 60 W zorgden
voor de verwarming en de verliehting.
Het huidige terrarium heeft als afmetingen 120x100x220 em (lxbxh). Een aquarium van 120x50x50 em (lxbxh) doet
dienst als waterbak. De bodembedekking is turfmolm.
De bak is beplant met twee soorten bromelia's, een Ficus benjamina, twee
soorten varens en wat aronskelken. De
aehterwand bestaat uit turfblokken en
wat druivetakken zorgen voor klimgelegenheid.
De verliehting wordt door drie tijdsehakelaars geregeld. Twee lampen van
15 W branden van 7.00 tot 8.00 uur.
Twee spots van 60 W en een TL-buis
hoven bet aquarium zijn van 7.30 tot
21.00 uur ingesehakeld. De spots staan
op de druivetakken gerieht zodat de dieren zieh er kunnen opwarmen. Twee
TL-bulzen die in de liehtkap zitten
branden van 8.00 tot 20.30 uur.
De temperatuur is overdag 24 oc op de
bodem en 35 oc onder de liehtkap.
's Naehts zijn de temperaturen respee-
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tievelijk 18 en 20 °C. Het aquarium
wordt verwarmd door een aquariumverwarmer van 75 W. De tempP.ratuur
van het water is ongeveer 24 °C. Als
gevolg hiervan vormt zich 's nachts
condens op de planten.
Aangezien helmkopleguanen uit het
tropisch regenwoud komen, moet volgens mij de relatieve luchtvochtigheid
minstens tussen de 70 en 800Jo liggen.

Dit gaf nooit problemen.
Ik heb het idee dat het niet goed is om
meer dan twee vrouwtjes met een mannetje in een terrarium te combineren.
Toen ik drie vrouwtjes in een terrarium
verzorgde zat een dier steeds onder in
het terrarium. Het leek dat ze leed aan
sociale stress. Dit verschijnsel is ook
bekend van Stekelnekagamen (HEIJNEN, 1990).

VERZORGING
Helmkopleguanen houden van een gevarieerd dieet. Ik voer ze krekels, vleesvliegen, meelwormen, aardbeien, bramen en kiwi's. Omdat de dieren hoofdzakelijk waterdruppels van de bladeren
van de planten drink en, besproei ik de
bak elke dag. De waterbak gebruiken
de hagedissen regelmatig om in te
baden.
Aangezien dieren die men uit de handel
betrekt bijna altijd wildvangdieren zijn,
is het noodzakelijk ze te onderzoeken
op wormen. Pas aangeschafte dieren
zijn vaak erg verzwakt.
Nadat ik mijn dieren had gekocht,
plaatste ik ze in een terrarium dat op
een rustige plaats stood. Ik behandelde
de hagedissen met Panacur ( 10 mg per
kg lichaamsgewicht van de 40Jo oplossing) en gedurende een maand verschoonde ik de waterbak elke dag. In
deze periode besproeide ik het terrarium twee keer per dag. Aan bet sproeiwater voegde ik vitaminedruppels toe
(Davitamon D3 in een concentratie van
20 druppels per liter). Van de drie door
mij gekochte vrouwtjes ging er een
een week na de aanschaf dood. Wat
later overleed ook bet mannetje. Helmkopleguanen zijn naar mijn ervaringen goed te combineren met andere
soorten reptielen en amfibieen. Ik heb
ze samen gehouden met enkele soorten
boomkikkers en anolissen, plooigekko's (Ptychozoon kuhll) en Koreaanse
vuurbuikpadjes (Bombina orienta/is)

VOORTPLANTING
Naar mijn weten is er met deze soort
nog nooit gekweekt. Beide wijfjes legden elk drie eieren. Een legde er twee
in de waterbak en een tussen de plan ten
op de grond. Van deze eieren ontwikkelden zich er twee goed. Het andere
vrouwtje probeerde drie eieren in een
bloempotje te leggen dat op de achterwand van het terrarium zat. Twee eieren
vielen echter op de grond.
Ik legde de eieren in plastic bakjes met
turfmolm. De temperatuur in de broedstoof was ongeveer 28 °C. Vijf eieren
ontwikkelden zich goed, en waren na
tien weken twee keer zo groot geworden. Van deze eieren kwamen er drie
goed uit, de andere twee bevatten dode
jongen. Ik plaatste de jonge hagedissen
in een terrarium bij elkaar. Na een week
leefde er nog maar een. Ik vermoed dat
de andere twee j onge Helmkopleguanen
als gevolg van stress zijn doodgegaan.
Zij zaten, net als bet volwassen vrouwtje dat bij mij is doodgegaan, steeds onder in het terrarium. Het jonge dier
kreeg als voedsel krekels en fruitvliegen, vermengd met Gistocal. De opfok
van dit dier ging verder probleemloos.
Een paring van de dieren heb ik nie1
waargenomen.
CARE AND BREEDING OF
LAEMANCTUS LONG/PES
L. longipes is a medium sized lizard from Central
America. It is green. with a yellow line on the sides. One male and three females were kept in a rather moist terrarium. Daytime temperatures va-

ried between 24 and 35 °C. At night temperatures
dropped to 18-20 °C. Food consisted of insects
and fruits. One female and the male dj_ed. Theremaining two produced three eggs each. Three
young hatched. Two of these died shortly after.
The remaining one grew up without problems.

LITERATUUR
GRZIMEK, B., 1971. Het Ieven der dieren. Deel
6. Reptielen. Het Spectrum, Utrecht.
HEIJNEN, G., 1990. Deverzorgingendemislukte kweek van de stekelnekagame (Acanthosaura
crucigera). Lacerta 48 (6): 178-183.
KASTLE, W. (ongedateerd). Hagedissen in het
terrarium. Thieme, Zutphen.

BOEKBESPREKING
Turtles of the World
CARL H. Ernst en Roger W. Barbour
1989.
Uitg.:
Smithsonian
Institution Press.
Washington DC
and London.
56 kleurenfoto's,
313 pagina's,
prijs: US$ 45,00,
ISBN 0-87474414-8

Schildpaddenliefhebbers hebben deafgelopen jaren geen reden tot klagen gehad als bet gaat om bet aantal boeken
over hun interesse.
Sinds 1979 is er het schildpaddenboek
bij uitstek, de Encyclopedia of Turtles
van Peter Pritchard. Daarnaast zijn
er nogal wat meer of minder uitgebreide

werken verschenen die algemener van
aard zijn.
Eerder verscheen van de auteurs van bet
bier besproken boek bet zeer uitgebreide werk Turtles of the United States.
Hun nieuwe boek maakt op bet eerste
gezicht een goede indruk. Het oogt
overzichtelijk, is mooi gedrukt en goed

ingebonden. De belangrijkste reden om
dit boek te maken, is volgens de auteurs
de behoefte aan een modern werk over
de identificatie en classificatie van
schildpadden. Er zijn twaalf hoofdstukken, die aile een familie behandelen. Per geslacht worden de verschillende soorten behandeld. Voor ieder
geslacht is er een apart kader met daarin
een identificatiesleutel voor de verschillende soorten. De opbouw van de soortbesprekingen is ongeveer dezelfde als in
het eerdere boek van de auteurs: iedere
soort wordt eerst uitgebreid beschreven
onder het hoofd 'recognition'. Hierna
wordt het verspreidingsgebied aangegeven, helaas zonder dat er gebruik gemaakt wordt van verspreidingskaarten.
Eventuele ondersoorten worden beschreven onder 'geographic variation'.
De biotoop waarin de dieren voorkomen wordt beschreven onder 'habitat',
en het voortplantingsgedrag en voedsel
onder 'natural history'. Hierbij moet
aangetekend worden dat we niet altijd
de juiste informatie aantreffen. Zo
staat er bijvoorbeeld bij Pyxidea mouhoti te lezen dat deze 'bijna geheel vegetarisch' is, terwijl het overwegend een
vleeseter is. Platemys spixii zou in gevangenschap erg schuw zijn, terwijl dit
juist een erg 'nieuwsgierige' schildpad
is, die goed te verzorgen is. De tekst
wordt onderbroken door kleine zwartwit-foto's die bijdragen aan de herkenning van de soorten.
Uiteraard kan een boek van ruim 300
pagina's niet compleet zijn, en de meeste nadruk ligt op de herkenning van de
soorten.
Een ander belangrijk onderdeel van het
boek is de classificatie van schildpadden. Hierover bestaat nogal wat verwarring, die door dit boek zeker niet
minder wordt. Dit is het eerste boek
waarin de hele revisie van het geslacht
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Trionyx (Weekschildpadden) is overgenomen. Zo kunnen we leren dat bijvoorbeeld de Chinese weekschildpad
niet Ianger Trionyx, maar Pelodiscus
sinensis heet en de Florida-weekschildpad niet Ianger Trionyx, maar Apalone
ferox. Ook bij de Modderschildpadden
heeft een opmerkelijke verandering
plaatsgevonden. Het geslacht Sternotherus bestaat niet meer, waardoor
Sternotherus odoratus, Kinosternon
odoratum en S. minor, Kinosternon
minor zijn geworden.
In dit boek worden ook drie nieuwe
Chinese doosschildpadden beschreven
uit het geslacht Cuora. Het is vreemd
dat de ondersoorten van de Ambonese
doosschildpad, Cuora amboinensis, afgedaan worden met de opmerking dat
er 'geen variatie op ondersoortsniveau'
beschreven is, terwijl het er steeds meer
op gaat lijken dat er verschillende ondersoorten bestaan.
Concluderend kan gezegd worden dat
dit een fraai uitgevoerd boek is, dat zeker een aanwinst is voor iedere schildpaddenliefhebber. Een nadeel voor terrarianen is dat dit boek geen informatie
bevat over de verzorging in gevangenschap. Diegene die nog geen algemeen
boek over schildpadden bezit, zou ik
nog steeds adviseren de 'Encyclopedia'
van Pritchard aan te schaffen. Hoewel
dit boek rommeliger van opzet is en veel
slechte foto's bevat, is de tekst voor een
zeer groot deel nog actueel, en bovendien prettiger om te lezen. Wat betreft
identificatie van soorten is het wachten
mijns inziens nog steeds op een boek
met meer goede foto's per soort en een
korte bondige tekst.
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Dit boek handelt over een groot aantal
thans op de wereld levende slangen.
Er worden 164 geslachten en 413 soorten in genoemd. Het behandelt echter
lang niet alle geslachten (ruim 350) en
soorten (ruim 2500). Toch geeft dit
boek een behoorlijk beeld van de verscheidenheid en de verschillende aanpassingsvormen in de huidige slangenfauna. De bekendste en meest gehouden
slangen komen allemaal aan bod, maar
ook een aantal minder bekende soorten.
Er worden 454 soorten genoemd, waaronder een aantal die dit predikaat misschien niet verdienen. Sommige soortof ondersoortnamen zijn (al dan niet
terecht) anders gespeld dan gebruikelijk.
De foto's in bet boek zijn allemaal in
kleur, en van een goede kwaliteit. Er is
een gladde, zware papiersoort gebruikt
en een prettig te lezen lettertype. Ook
voor degenen die de Engelse taal niet
volledig beheersen is de tekst goed te
begrijpen. Het boek meet 19,5 bij 26,5
em, en heeft een harde kaft.
De indeling van bet boek is als volgt:
een introductie, hoofdstuk 1 over 'pri-

mitieve' slangen o.a. blinde slangen,
woel- en reuzenslangen. Hoofdstuk 2
gaat over ringslangachtigen (Colubridae) en hoofdstuk 3 gaat over de giftige
slangen plus een stukje over slangegif
en antigif. Daarna volgt een glossarium, een omrekentabel van Engelse rnaten naar bet metrische stelsel, een stukje
over de auteur, een index met wetenschappelijke namen, en als laatste een
index met Engelse namen met daarachter de wetenschappelijke naam.
Wat ik enigszins mis in dit boek is een
uitgebreid schema over de taxonomie
van de slangen, ook een verwijzing
naar gebruikte literatuur ontbreekt.
Van de afzonderlijke soorten worden
achtereenvolgens behandeld: habitat,
geografische verspreiding, algemene
informatie over o.a. kleur, tekening
en ondersoorten. Heel beknopt wordt
daarna nog iets gezegd over de verzorging in gevangenschap.
Vooral bet grote aantal foto's van de
vele soorten en ondersoorten waarvan
ook een aantal weinig bekende, maken
dit boek erg aantrekkelijk.
Chris van Kalken
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Levende insekten en wormen zijn een
uitstekend voedsel voor vogels en andere
insekten-eters. Ze zijn ook geschikt als
visvoer of aas. Toch is dit voedsellang niet
overal verkrijgbaar in de speciaalzaken .
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