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Bij de voorplaat: 
De Vierstreepameiva (Ameiva quadrilineata) 

Taxonomische status: Familie Teiidae. 
Verspreiding : Costa Rica, Nicaragua en Panama. 
Beschrijving : Kopromplengte tot 8 cm. Meestal grotendeels bruin en zwart van kleur. De 

tekening is gemaakt naar een dia van een volwassen mannetje dat kennelijk 
in paarstemming was. Sommige dieren zijn oranje op de onderzijde. 

Biotoop : Wegranden, open plekken in het bos, rivieroevers en langs stranden. In het 
algemeen warme en droge plaatsen in het tropisch regenwoud. Talrijk langs 
stranden. 

Voedsel : Insekten, kleine gewervelden en wat plantaardig materiaal. 
Voortplanting : Deze soort plant zich het hele jaar door voort, maar met een grootste 

activiteit tussen juli en september. Tijdens de paring, die meestal onder 
dekking van enige begroeiing plaatsvindt, grijpt het mannetje het vrouwtje 
in de nek. Tot vier eieren worden begraven in vochtig zand, of onder 
plantenafval. Jonge dieren houden zich op soortgelijke plaatsen op als de 
ouderdieren. 

Gedrag : Deze hagedisjes zijn een groot deel van de dag actief. Ze ritselen tussen de 
bladeren en zonnen op open stukken. Het lijkt erop alsof de dieren elkaars 
gezelschap min of meer opzoeken en in groepjes voorttrekken. Ze zijn heel 
snel en op sommige plaatsen uitgesproken brutaal. Ze zijn ook nogal 
nieuwsgierig en alles wat een beetje beweegt heeft hun interesse. 

Terrarium : Hoewel deze soort een bewoner van het tropisch regenwoud is, is een altijd 
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vochtig terrarium niet aan te bevelen. Veel beter is het een terrarium in te 
richten dat overdag droog en warm is, met zonneplekken, als een woestijn
terrarium, maar in de nacht koeler en zeer vochtig. 

Tekst en tekening: Peter Mudde. 
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De Muskusschildpadden Kinostemon cannatum, 
K. odoratum en K. m. minor in het terrarium 

INLEIDING 
Al jarenlang verzorg ik verschillende 
soorten Modder- en MuskusschiIdpad
den. Daar ze tot de kleinblijvende soor
ten behoren zijn ze mijns inziens zeer 
geschikt om in een terrarium te houden. 
Hoewel de verdraagzaamheid van de 
dieren nogal eens te wensen overlaat, 
is het toch goed mogelijk meer dieren 
van deze soorten bij elkaar te houden. 
Combinaties van verschillende soorten 
geven de minste problemen. 
Dit artikel beschrijft de omstandighe
den waaronder Muskusschildpadden 
in gevangenschap te houden en te kwe
ken zijn. 

INDELING 
De Muskusschildpadden behoren tot 
de familie Kinosternidae die alleen in 
Amerika voorkomt. De familie is ver
der onderverdeeld in drie geslachten: 
Claudius (één soort), Staurotypus (twee 
soorten) en Kinosternon (negentien 
soorten) (ERNST & BARBOUR, 1989). Tot 
1986 werden een aantal Kinosternon
soorten tot het geslacht Sternotherus 
gerekend (ERNST & BARBOUR, 1972; co
NANT, 1975; PRITCHARD, 1979). Op 
biochemische gronden horen ze tegen
woordig allemaal bij het geslacht Ki
nosternon (SEIDEL et al., 1986). Voor 
veel van de informatie in dit artikel 
maakte ik gebruik van de in dit hoofd
stukje genoemde literatuur. 

KINOSTERNON ODORATUM 
Met deze naam wordt de bekendste 
soort aangeduid: de Gewone muskus
schildpad. Het dier dankt zijn naam aan 
de doordringende geur die het kan af
scheiden als het zich bedreigd voelt. De 

schildpad heeft enkele geurklieren. In 
tegenstelling tot de modderschildpad
den, die het voorste en het achterste deel 
van het plastron (buikschild) kunnen 
afsluiten bij gevaar beschikken de mus
kusschildpadden slechts over een klein 
kruisvormig plastron dat nauwelijks 
enige bescherming biedt. Vandaar ook 
de geurklieren. Deze geurklieren heb
ben de dieren ook hun Amerikaanse na
men bezorgd, Stinkpots of Stinking
Jims. 
Met hun carapax-(rugschild-)lengte van 
11 à 13 cm zijn ze een van de kleinere 
soorten en dat maakt ze erg aantrekke
lijk als terrarium dier. 
De kleur van het carapax is donkerbruin 
grijs of zwart, het plastron is oranje
geel of geel met zwarte vlekjes. De kop 
en poten zijn grijs van kleur. Vaak loopt 
er een gele lengte streep langs de zijkant 
van de kop onder de ogen langs. 
Deze schildpad heeft een zeer groot 
verspreidingsgebied. Het dier komt 
voor in Canada (het zuiden van Onta
rio) en in het oostelijk deel van de Vere
nigde Staten. De dieren bewonen er 
moerassen, vennen, poeltjes en meer
tjes. Ook komen ze voor in kanalen en 
parkvijvers. Het zijn typische bodem
bewoners, die bij voorkeur wat over de 
bodem rondscharrelen op zoek naar 
wat eetbaars. Ze eten vlees, vis, waterin
sekten en ook aas. Muskusschilpadden 
worden dan ook regelmatig door henge
laars gevangen, omdat ze proberen het 
aas te verschalken. Vaak moeten ze deze 
daad met de dood bekopen. 
Het verschil tussen de geslachten is ge
makkelijk te zien. De mannetjes hebben 
een zeer lange en dikke staart. Het 
staartje bij de vrouwtjes is meestal erg 
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Kinosternon carinatum. 

kort. In het noordelijke deel van hun 
natuurlijke verspreidingsgebied hou
den deze dieren een winterslaap. In het 
veel warmere zuidelijke deel houden ze 
een kortere winterslaap. Ook gebeurt 
het dat de dieren het gehele jaar door ac
tiefzijn . Zelfs bij een watertemperatuur 
van tien graden zoeken de dieren soms 
nog naar voedsel. 
Meteen na de winterslaap begint de 
paartijd. Deze dieren hebben nauwe
lijks een baltsspel. Het mannetje be
nadert het vrouwtje, klimt er op, houdt 
zich met zijn pootjes goed vast en de 
paring wordt verricht. Eind april begin 
mei leggen ze dan de eieren, doorgaans 

Kinosternon carinatum. onderzijde. 

drie, maar ook wel vierofvijf. De eieren 
zijn ellipsvormig, rozeachtig van kleur, 
hebben een harde schaal en zijn ± 2,7 
cm lang . Soms hebben de vrouwtjes wel 
drie legsels per jaar, twee legsels is ech
ter normaal. 
De jonge schildpadjes, die na ongeveer 
drie maanden uit het ei komen, zijn 
zwart, met drie duidelijke lengtekielen. 
Ze zijn ongeveer 2 cm lang bij de ge
boorte. De eerste levensmaanden eten 
ze hoofdzakelijk waterinsekten, vooral 
muggelarven. Bij deze dieren komt het 
voor dat de jongen van legsels die laat in 
het jaar gelegd zijn, wachten met uitko
men tot het volgende voorjaar. De jon
gen overwinteren dan in het ei. 

KINOSTERNON CARINATUM 
De Gekielde muskusschildpad wordt, 
in tegenstelling tot de vorige soort, 
minder vaak in gevangenschap gehou
den. Het is de grootste, 15 cm, van de in 
Noord-Amerika voorkomende soor
ten. Het rugschild heeft een zeer scherpe 
en duidelijke lengtekiel, scherp naar de 
zijkanten aflopend. Het buikschild is 
klein en kruisvormig en heeft geen keel
schild. Het carapax is olijfgroen of geel
bruin, met donkere vlekjes of streepjes. 
Het buikschild is geel met donkere vlek
ken. De kop en de pootjes zijn licht van 
kleur soms zelfs roze, met kleine zwarte 
puntjes. 
Kinosternon carinatum komt voor in 
het zuidoosten van Okiahorna, centraal 
Arkansas, Mississippi en verder zuid
waarts tot de Golf van Mexico. Het dier 
bewoont het liefst langzaam stromende 
rivieren en moerassen, die bij voorkeur 
een zandige bodem moeten hebben. 
In de zomermaanden zoeken de dieren 
vaak dieper water op in plaats van zich 
in te graven en een zomerslaap te hou
den. 
Net als K. odoratum is ookdeze schild
pad een bodembewoner. In gevangen
schap zijn deze schildpadden soms erg 
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schuw. Ze zullen vooral overdag weinig 
te zien zijn en een meer nachtelijke le
venswijze hebben. 

KINOSTERNON MINOR MINOR 
De derde soort in dit artikel is de Kleine 
muskusschildpad. Met zijn 11,5 cm is 
het de kleinste van deze schildpadden. 
Het rugschild heeft drie duidelijke 
lengtekielen en is geelbruin of oranje
achtig met zwarte streepjes. Het kleine 
kruisvormige buikschild is geelachtig of 
roze. De kop en de pootjes zijn roze met 
zwarte puntjes. Volwassen mannetjes 
hebben vaak een veel grotere kop dan de 
vrouwtjes. Vandaar ook de Engelse be
naming: Loggerhead musk turtle. 
Deze soort komt voor in het oosten van 

Kinostemon minor. 

Tennessee en in centraal Georgia. Ook 
in het noordelij ke deel van Florida en 
in een deel van Mississippi komt deze 
schildpad voor. Het dier bewoont er 
rivieren, kreken, moerassen en poelen . 
Daar deze schildpad erg slecht tegen 
langdurige zonnestraling kan, komt hij 
ook veel minder op het droge dan de 
twee vorige soorten, hoewel dit van 
dier tot dier kan verschillen. 
Van de drie soorten muskusschildpad
den is K. minor minor wel de agres
siefste. Deze schildpadden kunnen zeer 
gemeen van zich afbijten. Hetis dus aan 
te raden deze dieren met de nodige voor
zichtigheid te behandelen. 
De andere ondersoort K. m. peltifer 
heeft i~ plaats van zwarte puntjes zwar
te streepjes op de nek en maar één leng
tekiel op het rugschild. 

HUISVESTING EN VERZORGING 
Mijn muskusschildpadden zijn gehuis
vest in een volglas-aquarium van J30x 
50x40 cm (lxbxh). In deze bak bevindt 
zich een landgedeelte van 50x25 cm, met 
daarin een dikke laag zand van onge
veer 22 cm. De waterstand is 20cm. Het 
geheel is aangekleed met enkele stukken 
kienhout en enige platte leisteenplaten. 
Het watergedeelte wordt gefilterd met 
een Eheim aquariumfilter met een capa
citeit van 790 liter per uur. De filterpot is 
onderin gevuld met keramische pijpjes, 
het bovenste deel is gevuld met gewone 
filterwatten. Een deel van het water 
moet regelmatig ververst worden. 
Boven op de bak zit een lichtkap met een 
10 W TL-buisje en een 40 W spot boven 
het landgedeelte. Verder is er geen ver
warming. De temperatuur komt in de 
wintermaanden nooit onder de 16° C. 
De lichtduur bedraagt in de winter
maanden acht uur en in de zomer twaalf 
uur. Dit wordt met behulp van een scha
kelklok geregeld. 
Behalve twee stellen muskusschildpad
den K. odoratum en K. carinatum 
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woont in de bak ook nog een paartje 
sierschildpadden (Chrysemys p. picta), 
een paart jeK. subrubrum steindachneri 
en sinds kort een paartje K. bauri. Al 
deze schildpadden verdragen elkaar. 
Ik voer de dieren twee of soms drie keer 
per week met runderhart, rood vlees, vis 
en kattebrokjes (Brekkies). Ook krijgen 
ze af en toe meelwormen. Runderhart 
en vlees verrijk ik met Carmix en Spora
vit. 

Xinosternon odoratum. 

KWEEK 
Van de soorten K. odoratum en K. cari
natum zijn er de laatste jaren regelmatig 
jonge dieren bij mij uit het ei gekomen. 
Paringen van volwassen dieren zie ik 
zeer regelmatig, meestal direct nadat ik 
een deel van het water heb ververst. 
Begin mei worden de eieren gelegd. 
Meestal bestaat een legsel uit twee of 
drie eieren . Soms vind ik legsels van 
vijf eieren. Na ongeveer drie à vier 
weken volgt dan weer een legsel. De die
ren begraven de eieren altijd netjes in 
het zand. Het dier dat eieren gaat leggen 
is vaak al een paar dagen op het landge
deelte aan het rondscharrelen en aan het 
graven, terwijl deze dieren normaal niet 
vaak op het land komen. De eieren 
graaf ik voorzichtig uit en ik breng ze 
over in een broedstoof. Mijn broed
stoof is een volglas bak die aan de ach
terzijde hoger is dan aan de voorzijde. 
Daardoor kan het condenswater niet op 
de eieren vallen. In deze stoof staat een 
laagje water van 7 cm, met daarin een 
aquariumverwarming van 50 W, gekop
peld aan een thermostaat. Op vier 
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bakstenen ligt een aluminium rooster 
waarop kunststof bakjes staan. Hierin 
liggen de eieren op een mengsel van pot
aarde en geel zand. Ik hoef de eieren niet 
te bevochtigen. De temperatuur is onge
veer 28° C. 
De eieren van deze schildpadden heb
ben een harde schaal en zijn ellipsvor
mig. Ze zijn rozeachtig van kleur. 
Na een paar dagen verschijnt er een dui
delijke witte band. Deze band duidt er
op dat ze bevrucht zijn. Gewoonlijk 
duurt het 65 à 70 dagen voordat de eie
ren uitkomen, maar er kunnen aanzien
lijke verschillen optreden. Zodra de die
ren uit het ei zijn, breng ik ze over in 

Jonge Kinoslernon odoralum. 

kleine aquaria met een waterstand van 
een paar cm. Binnen enkele dagen eten 
ze meestal de eerste rode muggelarven. 
Zodra de dieren goed eten en ongeveer 4 
cm groot zijn, doe ik ze over aan andere 
liefhebbers. 
Ondanks dat deze schildpadden regel
matig te koop worden aangeboden, zie 
je ze niet echt veel bij andere terrarium
houders. Dat is jammer. Deze dieren 
zijn door hun formaat zeer geschikt 
om te houden. Bovendien stellen ze 
weinig eisen. 

MUD TURTLES IN CAPTIVITY 
A descriptian and same nates an the natural 
histary of Kinosternon carinatum, K. odorotum 
en K. m. minor are given. Intraspecific aggression 
is high, but it is passible ta keep turtles of these 
different species together. 
The mud turtles lay eggs two to three times each 
summer. Each clutch cansisting af about three 
eggs. At an incubating temperature of 28 0 e the 
young appear af ter 65 ta 75 days. The late· 
summer eggs may hibernate and hatch next 
spring. 
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Een succesvolle kweek met de Koreaanse 
vuurbuikpad (Bombina orientalis) 

INLEIDING 
In augustus 1988 heb ik vier Koreaanse 
vuurbuikpadjes (Bombina orienta/is) 
gekocht bij een handelaar in Gronin
gen. De dieren zijn helder groen op de 
rug, met daarop een tekening van zwar
te vlekjes. De buikzijde is felrood met 
eveneens een zwarte tekening. De ogen 
zijn goudkleurig met een zwarte, hart
vormige pupil. 
De dieren waren vanaf het begin dat ik 
ze had zeer levendig. Ze hadden een niet 
te stillen eetlust. Alles wat bewoog 
werd als voedsel aangenomen. Het 
menu bestond onder andere uit regen
wormen, maden, meelwormen, kre
kels, muggen en stukjes vlees die met 
een pincet werden aangeboden. 

TERRARIUM 
Het terrarium meet 44x28x28 cm 
(lxbxh) en is sober ingericht. In het ter
rarium staat een laag water van onge
veer 10 cm. Hierin ligt een platte steen 
die net boven het water uit komt. Als 
schuilplaats dient een halve stenen 
bloempot die op de platte steen staat. 
In het water liggen altijd een paar tak
ken waterpest, die ik om de paar weken 
vervang. 
Voordeel van dit aqua-terrarium is dat 
het eenvoudig schoon te houden is en 
dat de dieren altijd goed zichtbaar zijn. 
Ook is goed te controleren of de dieren 
goed eten. 
Ik houd de dieren op kamertempera
tuur, en alleen in de winterperiode 
wordt de bak met een 25 W lampje ver
licht. In de zomermaanden plaats ik de 
bak met padden buiten, maar wel op een 
wat beschaduwde plaats. 

KWEEK 
Al vlak na de aanschaf van de dieren 
bleek dat er een man bij zat. De aan
dacht werd voortdurend naar de bak 
getrokken door het luide ge-oenk van 
het paarlustige mannetje. De dames 
moesten echter nog niets hebben van 
hem en ze bevrijdden zich steeds uit de 
omklemmingen. 
In de zomer van 1990 besloot ik de die
ren met hun terrarium buiten te plaat
sen op een lichte, maar wel beschaduw
de plaats. Meermalen zag ik de man 
in een omklemming met een van de 
vrouwtjes. 
Bij inspectie van de bak op de ochtend 
van 25 augustus trof ik verscheidene 
klompjes eieren aan. Een deel van de 
eieren dreef los in de bak, een ander 
deel zat vastgekleefd aan de waterplan
ten. De eitjes waren zwart met een klein 
rond wit vlekje. Een deel van de eieren 
heb ik overgeplaatst in drie glazen 
potten, de rest is in het terrarium achter
gebleven. De potten heb ik op een lichte 
plaats in huis gezet. 
Op 28 augustus waren de meeste eitjes 
in de potten uitgekomen. Ik voerde de 
larven met gekneusde sla- en andijvie
bladeren en met Tetramin visvoer . 
Na verloop van tijd plaatste ik de larven 
over in diepvriesdozen, gevuld met een 
laag water van ongeveer 5 cm. Daarin 
kwamen steeds tien larven. Ook de lar
ven die bij de padden in het terrarium 
waren achtergebleven heb ik een paar 
dagen later daarin overgeplaatst. 
Het viel me op dat de larven die uit het 
aqua-terrarium kwamen wat groter 
waren dan de larven uit de glazen pot
ten. Ik denk dat dit komt doordat de 
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larven uit het aqua-terrarium mogelijk 
alle tijd hebben gehad om het eiomhul
sel op te eten, terwijl de larven die het 
eerst zijn overgezet in de diepvriesbak
jes het zonder drilresten moesten doen. 
Die had ik weggegooid bij het verscho
nen van het water. De diepvriesdozen 
verschoonde ik om de twee à drie dagen. 
Op 8 september bleek ik in het bezit van 
230 larven. Eén larve had duidelijk last 
van een luchtbel aan een zijkant en is 
kort na deze ontdekking doodgegaan. 
Op 23 september zag ik de eerste achter
poten en op 28 september heb ik de 
eerste larve met voor- en achterpootjes 
apart gezet. 
Voor de ontwikkelde padjes schafte ik 
een paar kleine plastic kweekbakjes 
aan. Deze bakjes richtte ik in met een 
platte steen, een tak waterpest en een 
laag water van een paar centimeter. 
De steen stak iets boven het water uit, 
zodat er een soort eilandje ontstond. 
De bakken moesten afgedekt worden 
omdat de kleine padjes meesters waren 
in het beklimmen van de wanden ervan. 
Na de 28e kwamen er elke dag een paar 

gemetamorfoseerde padjes bij, wat uit
eindelijk 150 diertjes opleverde. 
De kleine padjes aten goed, hoewel het 
een hele klus was om zo veel mondjes 
te voeden. Het voedsel van deze kleine 
padjes bestond voornamelijk uit fruit
vliegjes, in stukjes gesneden kleine 
regenwormen en wat later de kleinste 
maat krekels. 
Half december waren er nog 120 padjes 
in leven, waarvan er een paar al wat 
groen begonnen te kleuren. Vlak na de 
metamorfose varieerden de kleuren van 
zeer donker bruin tot een wat donkere 
zandkleur. De buikzijde was grijs met 
wat zwarte vlekjes en begon pas na 
maanden wat gelig op te kleuren. Wat 
opviel was dat veel dieren op de rug, 
vlak achter de kop, twee naast elkaar 
liggende ronde zwarte vlekjes hadden. 

BESLUIT 
Ik kan niet anders dan tot de conclusie 
komen dat de Koreaanse vuurbuikpad
den weinig eisen stellen aan de verzor
ging. Natuurlijk moet het aquaterrari
um regelmatig worden verschoond en is 

Twee jonge dieren, 
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Een groepsfoto. 

wat afwisseling van voedsel aan te beve
len, maar daar doen deze mooie en 
grappige dieren het dan ook uitstekend 
op. 
Van het afsterven van eieren en larven 
ten gevolge van gifafscheiding door de 
ouderdieren , zoals weleens wordt be
weerd, is mij niets gebleken. Ook niet 
bij de larven die nog langere tijd samen 
met de volwassen padden in één bak 
gebleven zijn. Ik heb goede hoop dat 
een flink aantal padjes tot gezonde vol
wassen dieren zullen uitgroeien en dat 
ik daarmee een tweede generatie padden 
kan kweken. 
De ouderdieren hebben in juli 1991 weer 

eieren afgezet, die bij het warme weer 
al snel uitkwamen. Ik heb goede hoop 
ook deze larven weer op te kweken tot 
volwassen vuurbuikpadden. Wel be
perk ik nu het aantal larven dat ik tot 
padjes wil opkweken. Ik wil nu verder 
gaan met ongeveer vijftig larven, zodat 
ik een wat beter overzicht op het geheel 
blijf houden. Daarmee hoop ik dat er 
minder sterfte is bij de jonge padjes. 

BREEDING BOMB/NA OR/ENTALIS 
One male and three femaJe toads were kept toge
ther since August 1988. In th e summer of 1990 the 
terrarium was placed ouldoors. Mating took pla
ce resulting in numerous fertilized eggs. About 
150 larvae metamorphosed. 
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De Hehnkameleon (Chamaeleo hoehneliz) 
in het terrarium 

INLEIDING 
De Helmkameleon behoort tot de le
vendbarende, kleinere kameleonsoor
ten. Gezien het grote verspreidings
gebied (oostelijk Afrika), de hoge bio
toopeisen en de geringe mobiliteit zijn 
de beschreven populaties erg variabel in 
zowel kleur als gestalte. Het is daarom 
niet mogelijk om een algemene beschrij
ving van de soort te geven. Hoewel van 
de Helmkameleon ondersoorten be
schreven zijn, heeft naar mijn weten 
nog geen uitgebreid taxonomisch on
derzoek plaatsgevonden om de status 

Het terrarium. 

van de verschillende vormen te bepalen. 
Dit is inmiddels wel gebeurd voor de 
sterk verwante soort Chamaeleo jack
sonii (EASON, 1980). Daarom zal ik mij 
beperken tot het beschrijven van de 
door mij verzorgde dieren die rond Nai
robi (Kenia) gevangen zijn. 
Het opvallendste kenmerk, waaraan de 
dieren hun Nederlandse naam te dan
'ken hebben, is de sterk verhoogde helm 
die qua grootte het best ontwikkeld is 
bij de mannetjes. Vrouwtjes worden 
maximaal 20 cm lang terwijl het groot
ste mannetje 25 cm lang is. Precies de 
helft van de lengte komt voor rekening 
van de staart. Opvallende kenmerken 
zijn verder de keel kam, de grote rugste
kels en de verhoogde neuspunt. Het li
chaam is onregelmatig beschubd en aan 
beide zijden van het lichaam bevinden 
zich twee rijen vergrote schubben. Ver
dere verschillen tussen de geslachten 
zijn duidelijk waarneembaar: manne
tjes hebben buiten de al genoemde gro
tere helm een grotere kop, een wat lang
gerekter lichaam en een veel dikkere 
staartwortel. Het meest in het oog 
springende verschil is echter de kleur: 
mannetjes hebben een lichtblauwe kop 
met zwarte ogen en een groengeel 
dwarsgestreept lichaam. De vrouwtjes 
zijn meer eenkleurig groen met blauwe 
of donkerbruine vlekken en blauwe of 
groene ogen. Al naar gelang stemming 
en conditie kunnen de kleuren echter 
sterk variëren. 
Jonge dieren zijn bruin met soms een 
beige tekening . Na ongeveer vier maan
den beginnen ze langzaam de kleuren 
van de volwassen dieren aan te nemen. 
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Chamaeleo hoehnelii, zwanger vrouwtje . 

TERRARIUM 
Het verblijf van de volwassen dieren 
wijkt af van het standaard terrarium 
voor hagedissen. Het glazen gedeelte 
heeft aIs afmetingen 4Ox40x70 cm 
(lxbxh) en is gevuld met klimtakken en 
een kleine ficus. De grond is uit hygiëni
sche overwegingen bedekt met droge 
bladeren. De enige bron van verwar
ming is een 60 W persglaslamp. De 
luchttemperatuur in de bak is ongeveer 
25° C terwijl deze direct onder de lamp 
kan oplopen tot 35° C. Verdere verlich
ting is overbodig aangezien de terraria 
voor een raam op het noordwesten 
staan. Aan de voorzijde is de bak half 

open. Door de opening steekt een tak 
naar buiten die langs de bak omhoog 
wordt geleid. Boven de bak is een met 
klimop begroeid netwerk van klimtak
ken aangebracht. Jonge dieren worden 
in eenvoudige lege aquaria gehouden 
met alleen wat klimtakken en aIs ver
warming een 25 W spotje. 

VOEDSEL 
Ik voer zowel de volwassen aIs de jonge 
dieren voornamelijk met huiskrekels. 
Pasgeboren dieren voer ik de eerste we
ken bij met fruitvliegen. Alle prooidie
ren worden bestoven met een kalkpre
paraat voordat ik ze aanbied. Hoewel 
de terraria open zijn is de kans op ont
snappen van krekels vrij klein omdat er 
slechts één tak naar buiten steekt. Naast 
krekels, die in grote hoeveelheden gege
ten worden (zodat een eigen krekel
kweek onontbeerlijk is), voer ik de die
ren bij met meelwormen en sporadisch 
met weideplankton. Als extra kalkbron 
bied ik stukjes sepia in een petri
schaaltje met zwarte (contrastrijke) on
dergrond aan. Sommige dieren eten hier 
graag van, maar andere nooit. Met be
hulp van een pipetje geef ik drinkwater, 
waaraan ik vitamine A (10 I.E.lml) en 
vitamine 03 (5I.E.lml) toevoeg. Helm
kameleons lijken onverzadigbaar wat 
water betreft en om moeilijkheden met 
de spijsvertering te voorkomen geef ik 
de dieren maar eens in de twee dagen 
water. 

GEDRAG 
De volwassen dieren vertonen een vrij 
constant gedrag. Nog voor 's morgens 
de lichten aangaan (9 uur) verlaten ze 
hun slaapplaats, die meestal gelegen is 
aan het uiteinde van een tak. Doelge
richt lopen de dieren achter elkaar aan 
naar het glazen gedeelte van het verblijf 
en wachten daar tot het licht aangaat. 
Na een korte opwarmperiode eten de 
dieren wat, en afhankelijk van de tem-
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Chamaeleo hoehnelii, mannetje. 

peratuur buiten de bak, lopen de dieren 
naar believen in en uit. Agressiviteit zie 
ik nauwelijks, hoewel het aantal kame
leons per terrarium vrij groot is (1 man
netje en 4-5 vrouwtjes) en het bekend is 
dat kameleons liefst zo ver mogelijk uit 
elkaar zitten. De dieren gaan elkaar zo 
veel mogelijk uit de weg en lopen zelden 
over elkaar heen. Daarbij bieden de 
klimtakken buiten de bak natuurlijk zo 
veel ruimte dat ze elkaar niet telkens 
hoeven tegen te komen . De beweeglijk
heid van de dieren is relatief groot, veel 
groter dan bij een statische soort als 
Chamae/eo jacksonii, die in de natuur 
voorkomt in hetzelfde gebied als Cha
mae/eo hoehnelii zonder dat er kruisin
gen tussen de twee soorten ontstaan. 
Als tegen de avond de ondergaande zon 
op het terrarrium schijnt, verlaten alle 
dieren snel het glazen gedeelte om te 
gaan zonnen. Afbankelijk van de licht
intensiteit buiten nemen de dieren tus
sen 18.00 en 21.00 uur hun slaapplaats 
weer in. 

VOORTPLANTING 
C. hoehne/ii is een van de weinige kame
Ieonsoorten die ovovivipaar is. Deze 
aanpassing, waarbij de jonge dieren di
rect na het leggen van de eieren uitko
men, wordt gewoonlijk gevonden bij 
reptielen die in de wat minder warme 
streken voorkomen, zoals de hoogge
bergten in het oosten van Afrika. De ei
eren kunnen zo door het vrouwtje tel
kens naar een plaats met gunstige tem
peratuur vervoerd worden (GREENE, 
1970). De Helmkameleon is een zeer 
productief dier, gezien het feit dat een 
vrouwtje per worp maximaal 22 jongen 
kan voortbrengen (SCHMIDT, 1989). 
Het verloop van de paring is als volgt. 
Het mannetje zoekt toenadering tot een 
vrouwtje door kopknikken . Is het 
vrouwtje niet vruchtbaar dan zal ze ant
woorden door heen en weer te schudden 
met haar lichaam en door het aannemen 
van een donkere kleur. Wanneer het 
vrouwtje bereid is tot paren, blijft ze 
roerloos zitten en heft haar staart op. 



Het mannetje beklimt al kopknikkend 
haar rug en wringt zijn cloaca tegen de 
hare aan. Na het inbrengen van een he
mipenis volgt de paring, die ongeveer 20 
minuten duurt. Hij wordt beëindigd 
door het weglopen van het vrouwtje. 
Opmerkelijk is dat het grootste manne
tje absoluut geen belangstelling heeft 
voor grote volwassen vrouwtjes in zijn 
terrarium, maar wel dagenlang achter 
net geslachtsrijpe vrouwtjes aan loopt 
waarmee hij, gezien het enorme verschil 
in grootte, niet kan paren. Soortgelijk 
gedrag heb ik ook gezien bij C. jackso
nii. 
Na de paring krijgt het vrouwtje een 
grote eetlust. Het lichaamsgewicht van 
ongeveer 35 gram loopt binnen de 
draagtijd op tot 50 à 60 gram. Aan het 
einde van de zwangerschap vullen de 
jonge dieren vrijwel de gehele buikholte 

Chameleo hoehnelii, vrouwtje tijdens het afzetten van de eieren. 

van de moeder, en zijn hun bewegingen 
net als bij zwangere zoogdieren duide
lijk aan de buikwand van de moeder te 
zien . Enkele dagen voor de geboorte 
weigert het vrouwtje alle aangeboden 
voedsel. Vlak voor het afzetten van de 
eieren begeeft ze zich naar het glazen ge
deelte van het terrarium en begint on
rustig op de bodem heen en weer te lo
pen. Ze werpt de jongen op de grond of 
vlak daarboven, met tussenpozen van 
enkele minuten. Opvallend is dat ze 
weer voedsel accepteert tijdens het wer
pen! De jongen worden geboren in een 
helder vlies dat vrijwel onmiddellijk 
door strekken van het lichaam wordt 
gescheurd waarna het diertje wegloopt. 
Na enkele uren accepteren de pasgebo
ren kameleons al voedsel in de vorm van 
fruitvliegjes en kleine krekeltjes. Hoe
wel de jongen even groot zijn als een 
prooidier tonen noch het vrouwtje noch 
de andere aanwezige kameleons enige 
belangstelling voor de pasgeboren jon
gen . De vier volwassen vrouwtjes die ik 
verzorg kregen in de periode van janua
ri tot en met juli 1991 samen 126jongen. 
Vij f maanden na haar eerste legsel in ge
vangenschap kreeg vrouwtje 4 haar 
tweede legsel. Dit bestond uit 21 levende 
maar nog niet volledig ontwikkelde jon
gen, die binnen enkele dagen stierven. 
Vrouwtje 3 kreeg na vijf en een halve 
maand eveneens haar tweede legsel, dat 
uit dertien volgroeide levende jongen en 
vijf onbevruchte eieren bestond. 
Vrouwtje 1 wierp na een zwangerschap 
van ongeveer vijf en een halve maand 
veertien levende, één dood jong en één 
onbevrucht ei. Het laatste vrouwtje is 
eveneens duidelijk zwanger en zal waar
schijnlijk ook in juli 1991 haar tweede 
legsel afzetten. De voortplantingssnel
heid is hiermee net als in de natuur 
groot. Uit veldstudies is gebleken dat 
Chamaeleo hoehnelii geen seizoenaf
hankelijke voortplanting kent (LIN, 
198Ia). Zowel mannetjes als vrouwtjes 



Enkele maanden oude dieren. 

zijn constant in voortplantingsconditie, 
zodat bij een draagtijd van ongeveer zes 
maanden elk vrouwtje twee legsels per 
jaar kan produceren. Een verdere op
merkelijke eigenschap van het Helmka
meleonvrouwtje is het vermogen om le
vensvatbaar sperma minstens 273 dagen 
levend op te slaan zodat paringen voor 
de bevruchting van een tweede en derde 
legsel niet nodig zijn (LlN, 1981b). Deze 
eigenschap is niet uniek voor C. hoeh
nelii daar ook voor Microsaura pumila 
(ATSATT, 1953) en C. ellioli (LEPTlEN, 

1989) bevruchtingsvertraging bevestigd 
is. 

Voortplantingsg~gevens van vier volwassen vrouwtjes 
gedurende de eerste helft van 1991. 

vrouwtje aantal jongen onbevr. 
nr. datum levend dood eieren 

4 05/ 01 18 0 
3 1l / 01 19 1 0 
2 12101 19 0 1 

IS/ Ol 22 2 0 
4 09/ 06 21 0 0 
3 28/ 06 13 0 5 
1 07/ 07 14 

JONGEN 
Als de jonge dieren geboren worden, 
hebben ze een lengte van ongeveer 
5 cm. Bij een temperatuur van 20-25° C 
en een constant voedselaanbod is de 
groeisnelheid enorm. Sommige dieren 
groeien 2 cm per maand. Opmerkelijk 
is dat, hoewel de jongen in groepen van 
ongeveer tien stuks onder dezelfde om
standigheden gehouden worden, de 
individuele groeisnelheid sterk kan ver
schillen. De eerste weken na de geboorte 
sterft om mij onbekende redenen onge
veer 30'10 van de jongen. Ook na enkele 
maanden gaan nog af en toe dieren 
dood. Vooral vrouwtjes blijken in deze 
fase zeer gevoelig te zijn voor ziektes en 
stress. Verdere problemen bij het 
grootbrengen zijn de soms optredende 
verdikkingen rond de pootgewrichten. 
Hoewel een tekort aan bepaalde stoffen 
(vitaminen, spore-elementen) hier de 
oorzaak van kan zijn, is het ook moge
lijk dat de zeer snelle groei hieraan ten 
grondslag ligt. 
Na ongeveer vijf maanden hebben de 
dieren een lengte bereikt van 14-15 cm, 
en beginnen ze geslachtsrijp te worden. 
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Dit uit zich bij de mannetjes in sterk 
territoriaal gedrag en kop knikken , bij 
de vrouwtjes in het opzwellen van het 
lichaam en de bereidheid tot paren. 
Uit veldstudies in Kenia blijkt dat zowel 
vrouwtjes als mannetjes pas met onge
veer tien maanden geslachtsrijp wor
den, met een lengte van ca. 14 cm (L1N & 

NELSON, 1981). Dit betekent dat de 
jonge kameleons in gevangenschap be
duidend harder groeien dan in de na
tuur. Dit is waarschijnlijk een gevolg 
van het constante voedselaanbod in het 
terrarium. Aangezien bij reptielen over 
het algemeen niet zozeer de leeftijd als 
wel de lichaamsgrootte het tijdstip van 
de geslachtsrijpheid bepaalt zijn de die
ren in gevangenschap dus aanzienlijk 
sneUer tot voortplanting in staat dan in 
de natuur. Vrouwelijke dieren die in ja
nuari 1991 zijn geboren, zijn inderdaad 
nu (juli 1991) al zwanger, en met een 
draagtijd van ongeveer zes maanden 
kunnen ze voordat ze een jaar oud zijn 
weer voor nageslacht zorgen. Dit bena
drukt eens te meer de grote vruchtbaar
heid van de Helmkameleon. 

SLOTOPMERKINGEN 
Hoewel kameleons zeker niet als ge
makkelijk te houden terrariumdieren 
bestempeld kunnen worden lijkt C. 
hoehnelii een gunstige uitzondering te 
zijn. Door de dieren ruim, licht en hy-

giënisch te huisvesten moet het zelfs 
mogelijk zijn om ze succesvol in meer 
generaties te kweken. 

CHAMAELEO HOEHNELIIIN CAPTIVITY 
The animaIs are kept in a partially open, indoor 
vivarium. The bottom is covered with dry leaves. 
The animaIs are mainly fed on crickets. The only 
heat and light source consists of a 6 W bulb. The 
ovoviviparious females produce offspring every 
six months. The young animaIs are given essenti
ally the same diet as the adults. Sexual maturity is 
reached after about five months, which is at least 
four months earlier than in their natural environ
ment. The mating behaviour and the high repro
ductive effort of this species are discussed. 
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Verzorging en kweek van 
de Trapslang (Elaphe scalaris) 

INLEIDING 
Binnen Europa is het geslacht Elaphe 
met vier soorten vertegenwoordigd 
(ARNOLD et al., 1978) (vijf als men Rus
land ten westen van de Oeral bij Europa 
rekent en daarom Elaphe dione 
meetelt). De meest westelijk verspreide 
soort is de Trapslang (Elaphe scalaris), 
waarover ik het in dit artikel zal hebben. 
De Trapslang is een korte, gedrongen 
slang die een lengte kan bereiken van 
ongeveer 120 cm. Exemplaren van 150 
cm zijn bekend, maar zeldzaam. De kop 
is nauwelijks breder dan de hals. Opval
lend is dat hij, in tegenstelling tot alle 
andere Elaphe-soorten, een 'overhan
gende' puntsnuit heeft. 
De schubben van deze slang zijn niet ge
kield. De Trapslang bezit 25-29 rijen 
rugschilden en 201 tot 220 buikschilden. 
Jonge exemplaren zijn beige van kleur 
en hebben een laddertekening op de 
rug door de aanwezigheid van aan beide 
zijden met elkaar verbonden vlekken. 
Aan deze tekening heeft de Trapslang 
zijn naam te danken. Deze tekening ver
dwijnt in het algemeen in de loop van 
het eerste levensjaar. 
De kleur van de volwassen slangen is 
erg variabel. Zelf heb ik een geeVbeige 
vrouwtje en een oranje mannetje, maar 
ook steengrijs gekleurde dieren zijn 
bekend (STEEHOUDER, pers. med.). 
De volwassen dieren hebben twee leng
testrepen over de rug, maar er zijn ook 
dieren die tot op hoge leeftijd nog vlek
ken vertonen (restant van de jeugdteke
ning). 
Elaphe scalaris komt voor op vrijwel 
het gehele Iberische schiereiland, aan 

de Middellandse Zeekust van Frank
rijk en op Mallorca en de Iles d'Hyè
res. De dieren worden daar voorname
lijk aangetroffen in zonnige, rotsachti
ge biotopen (RIJST, 1988). In de bergen 
bevinden deze slangen zich tot op een 
hoogte van 1000 m (GRUBER, 1989). 

TERRARIUM 
Het terrarium waarin ik mijn dieren 
houd, is 80x60x90 cm (lxbxh). Het is 
gemaakt van polyester. Op de wanden 
is kurk aangebracht dat is behandeld 
met vernis. In het terrarium bevinden 
zich twee dozen die dienst doen als 
schuilplaats. Tevens is er een waterbak 
en een stuk druivestronk. Recht boven 
een van de dozen is een 60 W spot ge
plaatst die het terrarium verwarmt. 
De lichtduur varieert van tien uur in het 
voor- en najaar tot zestien uur in de zo
mer. 

VERZORGING 
De Trapslang is een mooie slang, die 
overdag actief is. De dieren zijn vrij 
schuwen erg agressief. Zodra ze wor
den vastgepakt (bijvoorbeeld voor een 
controle na een vervelling) beginnen 
ze hevig te blazen, en proberen daarbij 
hevig kronkelend en bijtend los te ko
men. Zelfs in de periode van de win
terslaap (bij 90 C) vertonen ze dit ge
drag. Jonge Trapslangen laten bij ver
storing bovendien ook nog een stinken
de vloeistof uit hun cloaca lopen. 
De Trapslang is een warmteminnend 
dier. In het terrarium vind ik ze meestal 
in de doos vlak onder de lamp. 
Als voedsel geef ik mijn dieren eenmaal 
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De Trapslang. 

in de week levende laboratoriummuizen 
en halfwas ratten. De slangen accepte
ren bij mij op elk tijdstip van de dag 
voedsel. Het is bijzonder mooi om te 
zien hoe de slang zijn schuilplaats ver
laat en hevig tongelend zijn prooi ach
tervolgt en grijpt. 
Tijdens de winter houden mijn dieren 
een winterslaap van drie tot vijf maan
den. Ze brengen die door in een piep
schuim doos die voor de helft is gevuld 
met beukebiaderen. De doos wordt in 
een vertrek geplaatst waar de tempera
tuur tussen de 5 en 12° C is. Voordat de 
dieren in winterslaap gaan, zorg ik er
voor dat het maagdarmkanaal leeg is, 
omdat anders de mogelijkheid bestaat 
dat de achtergebleven voedselresten 
in de maag gaan rotten, hetgeen de dood 
van het dier kan betekenen. 

KWEEK 
In 1989 kwam ik in het bezit van een vol
wassen nakweek vrouwtje, in 1987 ge
boren bij Hans van der Rijst , en een 
jong mannetje, geboren in 1989 bij een 
mij onbekende kweker. 
Omdat ik het mannetje te jong achtte 
voor een winterslaap, ging op 16 no
vember 1989 alleen het vrouwtje in win
terslaap. Op 18 maart 1990 haaide ik het 
vrouwtje weer uit de winterslaap en 

plaatste ik haar in het eerder beschreven 
terrarium. Het dier vervelde op 14 april 
1990. 
Omdat mijn mannetje nog niet ge
slachtsrijp was, kon ik van Van der Rijst 
een mannetje lenen dat in 1988 was ge
boren. Dit dier zette ik op 5 mei 1990 bij 
het vrouwtje in het terrarium. Aanvan
kelijk toonde het mannetje geen interes
se in het vrouwtje, maar toen ik op 6 mei 
omstreeks 17.15 uur in het terrarium 
keek, zag ik dat er een paring plaats
vond . Omdat ze in de doos paarden, 
was het niet mogelijk de tijdsduur van 
de paring vast te stellen. 
Het mannetje bleef twee weken bij het 
vrouwtje, maar na de boven genoemde 
paring zag ik geen andere paringen 
meer. 
Het vrouwtje at na de paring nog twee 
muizen, en weigerde vanaf 17 mei 1990 
te eten. Op donderdag 7 juni 1990 ver
velde ze. Negen dagen na de laatste ver
velling, op 16 juni 1990, legde ze zeven 
ovale eieren in een speciaal daarvoor in 
het terrarium geplaatste diepvriesdoos, 
die voor de helft was gevuld met vochtig 
uitgekookt veenmos. De eieren waren in 
mijn ogen opvallend groot, drie- à vier
maal zo groot ais een ei van de Koren
slang (Elaphe gullata), een slang die 
iil grootte niet veel afwijkt van een 
Trapslang. 
De eieren plaatste ik in een broedstoof, 
waarin ze 'au bain Marie' werden uit
gebroed. 
De broedstoof bestaat uit een volglazen 
aquarium van 50x30x30 cm (Ixbxh) 
waarop een glasplaat je ligt. In het aqua
rium staat ongeveer 10 cm water. Dit 
wordt door een aquarium-verwar
mingselement via een thermostaat ver
warmd. Door de verwarming van het 
water wordt ook de temperatuur van de 
lucht daarboven verhoogd en ontstaat 
er een relatieve luchtvochtigheid van 
bijna 1000/0. Vijf tot tien centimeter bo
ven het water hangen drie plastic 
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diepvries-dozen. In de deksels van de 
dozen zitten twee ventilatiegaten. De 
dozen zijn voor een kwart gevuld met 
uitgekookt, vochtig veenmos, waarop 
de eieren liggen. 
De temperatuur bedroeg de eerste we
ken 25 tot 300 C en werd de laatste drie 
weken opgevoerd tot 300 C. In die laat
ste drie weken bedierven twee van de 
zeven eieren. Misschien werd dit ver
oorzaakt door de temperatuurverho
ging. 
Op 15 en 16 augustus 1990 werden in 
totaal vijf jongen geboren. Het geslacht 
werd bepaald door te 'poppen' . Hierbij 
komen door lichte druk op de staart ba
sis de hemipenes bij mannetjes te voor
schijn; bij vrouwtjes uiteraard niet. Er 
bleken drie vrouwtjes en twee manne
tjes te zijn. 
De jonge dieren vervelden na negen 
dagen. De vrouwelijke exemplaren aten 
al na twee weken nestmuizen. De man
nelijke dieren weigerden alle voedsel. 
Na vijf weken begon een van de manne
tjes alsnog zelfstandig te eten. 

KWEEK IN 1991 
De slangen, het eerder genoemde 
vrouwtje en mijn eigen mannetje, gin
gen op 23 november 1990 in winter
slaap. Het mannetje werd op 2 maart 
1991 uit de winterslaap gehaald en in 
een apart terrarium van 8Ox4Ox40 cm 
(Ixbxh) geplaatst, het vrouwtje werd 
op 16 maart 1991 uit de winterslaap 
gehaald en in het eerder genoemde ter
rarium ondergebracht. Op 8 apri11991 
zette ik bet nu 18 maanden oude man
netje gedurende vierentwintig uur bij 
het vrouwtje. In die periode zag ik geen 
paring, maar zag ik wel dat het 
mannetje voortdurend bij het vrouwtje 
in de doos bleef. Op 27 april 1991 
plaatste ik het mannetje opnieuw bij het 
vrouwtje, maar nu permanent. Ook nu 
zag ik geen paringen, maar wel dat de 
dieren vaak bij elkaar in de doos verble-

ven. Het vrouwtje weigerde vanaf die 
datum ook elk voedsel, hetgeen erop 
kan wijzen dat er bij hun eerste ontmoe
ting een geslaagde paring had plaatsge
vonden. 
Op 27 mei 1991 vervelde het vrouwtje, 
waarna ze elf dagen later, negen goed 
uitziende eieren in een diepvriesdoos 
legde. 
Ik legde de eieren in de broedstoof en 
broedde ze bij een temperatuur van 280 

C uit. Tijdens de incubatieperiode liep 
de temperatuur in de broedstoof tot 33 0 

C op, doordat de temperatuur in de ka
mer waarin de stoof zich bevond hoog 
opliep door het warme weer. Op 27 juli 
1991, na 45 dagen, kwam het eerste jong 
uit het ei. Op 29 juli volgden er nog twee 
jongen. De resterende eieren kwamen 
niet uit; ze bevatten volgroeide dode 
jongen. Een van de drie jongen had een 
sterk vergroeid achterlijf (vanaf onge
veer 1 cm voor de cloaca tot aan het 
einde van de staart). De jongen vervel
den na respectievelijk elf en twaalf 
dagen. Twee van de jongen aten enkele 
dagen na de vervelling zelfstandig nest
muisjes. 

COMPLICATIES BIJ 
DE VERVELLING 
In dit hoofdstuk wil ik nog even ingaan 
op een problematische vervelling van 
een enkele maanden ouder Trapslang. 
Op 20 oktober 1990 kocht ik een tweede 
vrouwtje (nakweek 1990). Het dier was 
in een uitstekende conditie. Ik bracht 
het onder in een macroion bakje van 
25x15x20 cm (Ixbxh). Ik legde in het 
bakje een velletje van een keukenrol en 
een deel van een eierdoos. Een klein wa
terbakje completeerde het geheel. Het 
bakje werd voor een deel op een warm
tekabel geplaatst, zodat de slang zelf 
kon kiezen of hij koel of warm wilde 
gaan liggen. Deze manier van huis
vesting pas ik altijd toe bij jonge slangen 
van het geslacht Elaphe. Het Trapslan-
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Het uitkomen van de eieren. 

getje at vanaf het begin zelfstandig nest
muisjes en groeide de daarop volgende 
weken goed. Op 15 november 1990 ver
velde de slang. Deze vervelling verliep 
niet helemaal naar wens: het dier was 
namelijk slechts voor ongeveer een 
kwart verveld. 
Door de bodemverwarming was het 
bakje kurkdroog geworden. [n de pe
riode voorafgaande aan de vervelling 
van een slang sproei ik normaal gespro
ken regelmatig, maar dit had ik in dit 
geval verzuimd. Nadat ik het diertje 
ongeveer een kwartier in een lauw badje 
had laten zwemmen, kon ik een groot 
deel van de oude huid afstropen. Dit 
was nog moeilijk omdat de vervelde 
huid heel dun was. Toen ik deze behan
deling nog eens had toegepast, was ik er 
zeker van dat de oude huid geheel was 
verwijderd. 
De daaropvolgende weken at het dier 
weer zelfstandig muisjes. Het bakje 
werd om de twee dagen besproeid ten
einde de luchtvochtigheid te verhogen. 
Desondanks vond ik dat de slang er 
'droog' uitzag: de huid zag er niet soepel 

en glad uit, maar droog en op de flanken 
gerimpeld. Op 25 januari besloot ik het 
dier tegen haar 'droge' huid te behande
len. De behandeling bestond uit het in
smeren van de huid met de, naar mijn 
mening ongevaarlijke, vitamine A oog
zalf van het merk Lacrybiotic (Vetam, 
Aimkerk, Holland). Deze zalf gebruik 
ik omdat ik had vernomen dat vitamine 
A een goede vervelling bevordert. 
Nadat ik de slang geheel had inge
smeerd met de zalf, zette ik het dier 
weer terug in het bakje. Twee dagen na 
de behandeling at de slang een naakt 
muisje. 
Toen ik op dinsdag 29 januari 1991 het 
diertje controleerde, zag ik dat het 
bakje bezaaid was met afgestoten 
schubhoornlaagjes van de slang. De 
huid was niet in zijn geheel verveld, 
maar schub voor schub. Toen ik het 
dier uit het bakje haalde, voelde ik dat 
de buik ter hoogte van de maag sterk 
was gezwollen en'hard aanvoelde. Deze 
zwelling verdween geheel na vijf dagen. 
Omdat ik de zaak niet geheel vertrouw
de, ging ik met de slang naar een dieren-
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arts in Schiedam (A.M. Visee), die be
kend is met reptielen en amfibieën. Hij 
had geen verklaring voor de genoemde 
symptomen, en had ze ook nog nooit 
eerder gezien. Naar zijn mening was de 
zalf uiterst geschikt voor het doel waar
voor deze was gemaakt. Hij gaf mij de 
raad de slang in het vervolg bij een 'dro
ge huid' te behandelen met slaolie. Te
vens vertelde hij dat vitamine A alleen 
werkzaam is als het oraal (via de mond) 
of via injecteren in he! lichaam van de 
slang wordt gebracht. 
Op JO februari 1991 vervelde het diertje 
opnieuw, en ditmaal perfect. 

TOT SLOT 
Elaphe scalaris is een probleemloos te 
houden slang. Gezien het agressieve 
gedrag van de dieren raad ik aan deze 
slang niet te kiezen wanneer men pas is 
begonnen met de hobby. 
Een winterslaap van enkele maanden 
lijkt mij noodzakelijk, gezien het feit 
dat deze bij exemplaren in het wild deel 
uitmaakt van hun levenscyclus . Tevens 
kan een winterslaap als stimulans die
nen om de dieren tot voortplanting te 
brengen. 
Ik denk dat het verstandig is tijdens de 

incubatie de temperatuur in de broed
stoof niet boven de 30° C te laten ko
men . Wellicht is de te hoge temperatuur 
gedurende een deel van de broedperio
de de oorzaak geweest van het afsterven 
van enkele embryo's. 
Tijdens de vervellingsperiode van de 
slangen lijkt het mij gewenst de lucht
vochtigheid in het terrarium te verho
gen teneinde een goede vervelling te be
vorderen. 

NAWOORD VAN DE REDACTEUR 
Het in het gedeelte over de vervellingsproblemen 
beschreven probleem komt wel vaker voor, bij 
verschillende slangen. In een aantal gevallen ging 
het inderdaad om dieren die veel te droog hadden 
gezeten, zodat hier aan uitdroging gedacht kan 
worden. In andere gevallen ging hel om dieren die 
kort tevoren door bloedluis geplaagd waren en 
daar op verschillende manieren van afgeholpen 
waren (dus niet alleen met Neguvon). In deze ge
vallen kan gedacht worden aan een reactie op de 
bloedluis (in de ruimste zin van het woord). Weer 
andere gevallen waren mogelijk een gevolg van 
een slethteconditie van het dier, in elk geval een of 
ander tekort (maar waaraan is ook niet duidelijk). 
Ook het optreden van een vervelling die duidelijk 
dunner is dan normaal komt vaker voor. Over de 
oorzaak hiervan kan ook alleen maar gespetU
leerd worden, hoewel ook hier gedacht kan wor
den aan een tekort van de een of andere aard. 
In die gevallen waarin het om mijn eigen slangen 
ging, heb ik er nooit iets aangedaan. Ik heb de die
ren warm en vochtig gezet en afgewacht , en in alle 
gevallen volgde er vrij snel een nieuwe vervelling 
die prima verliep. 
In het algemeen ben ik er geen voorstander van de 
huid van slangen in te smeren met wat dan ook. 
Het advies van de bovengenoemde dierenarts, sla
olie te gebruiken, is al vrij oud (te vinden in wat 
oudere terrariumboeken) en leidt vooral tot sme
righeid. Als je dan toch met zoiets wilt werken, 
pak dan een crème die spetiaal voor dit soort pro
blemen bij mensen is gemaakt (ongeparfumeerd, 
lijkt mij, hoewel dat voor slangen waarschijnlijk 
ook al niet zoveel uitmaakt). 
Verschillende malen heb ik meegemaakt dat ie
mand zijn slang had ingesmeerd met Pana!og, een 
zalf die in zijn werking vergelijkbaar is met de ge
noemde zalf. Het gevolg was in dit geval steeds 
dat de huid eruit ging zien alsof hel dier ernstig 
schubrot had: schilferend, met ernstige bruin
kleuring. Ook in deze gevallen waren de ver
schijnselen na een spoedige vervelling verdwenen 
(tenzij opnieuw Panalog werd gebruikt). 



LACERTA 50(3) 117 
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CARE EN BREEDING 
OF ELAPHE SCA LARIS 
E/aphesca/aris is one of four E/aphe species accu
ring in Europe. Normally they grow la a length of 
120 cm. They can be found at the Mediterranean 
coast of France and on the Iberian peninsuia. 
In 1989 a capt ive bred couple was baught. Af ter 
hibernation the female was coupled with an adult 
male, as the male of the capt ive bred couple was 
not yel sexuall y mat ure. They mated, and seven 
eggs were laid same five weeks later. Five of them 
hatched af ter being incubated at temperatures 
bet ween 25 and 30° C in approximately eight 
weeks. 
In 1991 theoriginal coupJe matcd, and nine fertili 
zed eggs resulted. Three hatched. the ather cggs 
contained fu ll grow n, but dead yaung. Thei r 
death was possibJy caused by high incubating 
temperatures. 
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Kweken met de Geelkopschildpad 
(lndotestudo elongata) 

INLEIDING 
Sedert enige tijd verzorgen mijn man en 
ik twee Geelkopschildpadden (Indotes
tudo elongata). Deze twee schildpadden 
zijn afkomstig uit import. Het vrouwtje 
is nu twee en een half jaar en het manne
tje een half jaar in ons bezit. Toen we 
het vrouwtje kochten had ze een buik
schildlengte van 12 cm en woog 500 
gram. Op dit moment is de buikschild
lengte van het vrouwtje 18,7 cm en die 
van het mannetje 19,2 cm. Ze wegen 
op dit moment respectievelijk 2 en 2,5 
kg. Geelkopschildpadden komen van 
het vasteland van zuidoost Azië!, maar 
het is ons niet bekend waar onze dieren 
nu precies vandaan komen. 

TERRARIUM 
Het terrarium waarin de dieren verblij
ven meet 240x5Ox60 cm (lxbxh). Het is 
gebouwd van 5 mm dik glas. Aan de 
linkerkant is de gemiddelde dagtempe
ratuur 25 à 27° C en de gemiddelde 
nachttemperatuur (in het gehele terra
rium) rond 22° C. Aan de rechterkant 
is een warmtelamp aangebracht, waar
door de temperatuur recht daaronder 
oploopt tot circa 37° C. Gemiddeld is 
de dagtemperatuur in de rechterkant 
van het terrarium zo'n 31 ° C. Als 
hoofdverlichting is er een TL-buis van 
18 W boven het terrarium aangebracht. 
De lampen in het terrarium gaan om 
acht uur 's ochtends aan en om zeven 
uur 's avonds uit. 
De bodem van het terrarium is bedekt 
met beukehoutsnippers. Deze snippers 
zijn bij gespecialiseerde dierenhande
laren hier en daar wel te koop. In de 
bodem van het terrarium zijn vier 
warmtedraden aangebracht die naar be-

hoef te, afzonderlijk kunnen worden in
geschakeld. Slechts in winterse koude 
nachten worden zij ingeschakeld. De 
bodem met de beukehoutsnippers 
wordt elke ochtend natgesproeid, zodat 
de relatieve luchtvochtigheid dan 
oploopt tot 95010. In de loop van de dag 
zakt de vochtigheid tot hij 's avonds cir
ca 60010 bedraagt. De twee Geelkop
schildpadden hebben het terrarium 
voor zichzelf. Er zitten geen andere die
ren bij. 
Op de achterwand van het terrarium 
zijn twee grote plantebakken gemet
seld. Die zijn, net als de bodem, met 
cementverf zandkleurig geschilderd. 
Hierin staan smalle stammetjes met wat 
planten. Links, aan de koude kant van 
het terrarium, dient een uitbouw als 
slaapplaats. Omdat de dieren nog niet 
zo lang samen in het terrarium zitten, 
wachten we nog even met het terrarium 
definitief in te richten. We willen eerst 
observeren hoe de dieren zich in het ter
rarium gedragen. 

VOEDSEL 
Onze schildpadden krijgen zeer geva
rieerd voedsel. Groenten, zoals andij
vie, paksoi, lof, boerenkool, rode kool, 
chinese kool, ijsbergsla, taugé, kom
kommer, spitskool, witte kool, groene 
kool, broccoli, sperziebonen, bloem
kool, tuinbonen en fruit zoals appelen, 
peren, pruimen, meloenen, aardbeien, 
abrikozen, tomaten, bananen, caram
bola's, mango's en kiwi's. Daarnaast 
krijgen de schildpadden drie keer per 
week een bruine boterham gemengd 
met Gistocal. Ook krijgen ze drie keer 
per week in water geweekte kattebrok
ken. Aan het drinkwater wordt regel-
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matig druivesuiker toegevoegd. Het 
vrouwtje eet ook graag rauw rund- of 
varkensvlees, gemengd met Gistocal. 
Het mannetje eet dat niet. 

VOORTPLANTING 
Vanaf de eerste dag dat het mannetje 
bij het vrouwtje werd geplaatst, ver
toonde hij paargedrag. Aanvankelijk 
was het vrouwtje hier niet van gediend 
en maakte ze dat ze wegkwam. Na een 
paar weken werd ze gewilliger. Op 29 
oktober 1990 zagen wij haar driftig gra
ven met haar achterpoten. Nu is het dui
delijk dat er in een bodem van 2 cm beu
kehoutsnippers niet veel te graven valt, 
dus plaatsten we een bak van 29x24x9 
cm, gevuld met een mengsel van drie de
len aarde en één deel zand in het terrari
um. Aan de zijkanten is hij voorzien van 
stenen opstapjes. Dit substraat werd 
vochtig gemaakt. De leg bak zetten we 
bovenop de bodemverwarming. Dat be
valt het vrouwtje kennelijk wel want ze 
gaat er regelmatig in zitten. Wanneer ze 
eruit komt dan lijkt dit wel om het man
netje erin te jagen. Opvallend is dat hij 
dan meestal in de leg bak urineert, waar
door het substraat extra vochtig wordt. 
Of dit met opzet gebeurt weten we niet. 
In de nacht van 1 op 2 november 1990 
legde ze haar eerste drie eieren. Gezien 
haar afmetingen bij aanschaf, is het 
niet waarschijnlijk dat ze al eerder 
eieren had gelegd. Er volgde een twee
de legsel van drie eieren op 13 december. 
Op 14 maart, de 134ste dag, was in de 
ochtend het eerste ei uitgekomen. Om 
half acht was er een gaatje te zien in het 
ei. We hebben toen het eerste opvang
bakje gemaakt door twee aquaria in el
kaar te zetten en het buitenste met water 
te vullen dat op 30° C wordt gehouden. 
In de binnenste bak hebben we keuken
rolpapier op de bodem gelegd. 
Om half negen zagen we het kopje in het 
ei en een pootje. Toen om negen uur 
het opvangterrarium op temperatuur 

was, hebben we het ei uit de broedstoof 
gehaald en het daarin gelegd. Daar 
hebben we het ei heel voorzichtig verder 
uitgepeld. Het jonge schildpadje zag er 
goed uit. Het dooierzakje mat ongeveer 
één centimeter in doorsnee. Een uur 
later was het al geen bolletje meer, maar 
alleen een zachtrose kwetsbare plek. 
Het diertje was heel beweeglijk. Het 
had een buikschildlengte van onge
veer 3,5 cm. 
Op 21 maart kwam het tweede ei uit, 
precies een week na het eerste. Het dooi
erzakje van het tweede jong was groter 
dan van het eerste. Maar dat was na een 
paar uur ook weg. Het tweede Geelkop
schildpadje had een kleine schildafwij
king: één schildje had een diagonale 
naad, waardoor er als het ware een 
schildje extra was. Na een maand zagen 
beide jonge dieren er goed uit en ze 
groeiden voorspoedig. 
De jonge dieren worden gevoed met 
groenten zoals sla, tomaat, witlof, Chi
nese kool en fruit zoals peer, kiwi, appel 
en banaan. Als voer- en waterbak ge
bruikten wij aanvankelijk rode en 
groene onderzetters. Deze bleken echter 
geen succes. De dieren bleven in deze 
onderzetters bijten en konden kennelijk 
het voedsel daardoor niet vinden. Blau
we onderzetters boden uitkomst. 
Het eerste ei kwam uit na 134 dagen, 
het tweede na 141. Op de 200ste dag 
hebben we besloten het derde ei van het 
eerste legsel te openen. Dit bleek een 
volgroeid (of bijna volgroeid) dood 
jong te bevatten. Toen moesten we 
beslissen wat we met de drie eieren van 
het tweede legsel van 13 december 
moesten doen. We besloten ook deze ei
eren open te maken. Voor dit legsel was 
dit de 147ste dag. Ook hierin bleken de 
vrijwel volledig volgroeide jongen te 
zijn gestorven. Een droevig gezicht, vier 
dode diertjes in vier verschillende eie
ren. 
Naast de voldoening over het uitkomen 
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De Geelkopschildpad tijdens de paring. Foto: n .L. Laurens. 

geboren op 14 maart 199 1 geboren op 21 maart 199 1 

gewicht nr. I lengte nr. 1 gewicht nr. 2 lengte nr. 2 

17,5 gram 33 mm 
20 gram 
23 gram 
26 gram 
26 gram 
28 gram 
28 gram 

35 mm 17 gram 31 mm 
36 mm 18 gram 31 mm 
36 mm 20 gram 32 mm 
37 mm 22 gram 33 mm 
38 mm 22 gram 34 mm 
38 mm 24 gram 34 mm 

van de twee eieren, zijn er ook nog enke
le kanttekeningen te plaatsen. 
- Er wordt weleens gesteld dat alleen 
ronde eieren van landschildpadden 
kunnen uitkomen. In dit geval ging het 
om een ' kroketvormig' ei. Deze stelling 
lijkt dus niet te kloppen. 
- Ook wordt er vaak gesteld dat het 
eerste legsel van een schildpad kwalita
tief meestal niet goed is en daardoor 
niet uitkomt. Het ei dat nu uitgekomen 
is maakt waarschijnlijk deel uit van het 
eerste legsel van drie eieren dat deze 
Geelkopschildpad ooit heeft gelegd . 

- Daarnaast wordt er weleens gesteld 
dat een stelletje landschildpadden mini
maal een jaar samen moet zijn om be
vruchte eieren te kunnen produceren. 
Onze Geelkopschildpadden waren niet 
langer dan zes maanden samen . 

SLOTOPMERKINGEN 
We vragen ons af wat er is foutgegaan. 
Gezien het feit dat er twee Geelkop
schildpadden geboren zijn, lijkt het niet 
aan de broedstoof te liggen. Om welke 
reden of door welke oorzaak konden 
de jonge dieren het ei niet uit? Misschien 
dat volgende ervaringen ons dat zullen 
leren. 

BREEDING l NDOTESTUDO ELONGATA 
A couple orthese turdes are kept toget her in a ter
rarium. Temperatures vary bet ween 22 and 37° C. 
Two clutches of th ree eggs each were produced. 
Two or the rirst c1utch hatched af ter 134 and 14 1 
days. The o ther rou r contained weil grown, but 
dead young. 
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De Brulkikker (Rana catesbeiana), 
herkenning en gevaar voor andere soorten 

INLEIDING 
Larven van de Brulkikker (Rana cates
beiana) worden in Nederland geïmpor
teerd en verkocht als dier voor in tuin
vijvers. In sommige tuinvijverboeken 
worden ze zelfs aanbevolen (HOFMAN, 
1983). De larven metamorfoseren en 
de kikkers die daaruit voortkomen, 
ontvluchten de tuinvijvers en trekken 
de 'natuur' in. Daar vormen ze een be
dreiging voor onze inheemse kikkers. 
Aldus een groot aantal artikelen in dag
bladen over deze nieuwe bedreiging 
voor de natuur in Nederland. 
Door deze, maar ook door serieus be
doelde artikelen (b.v. FAUNA INLICH
TINGEN CENTRALE, 1990; Anoniem, 
1991) is er een hetze-achtige sfeer ont
staan. De Brulkikker moet worden uit
geroeid! Helaas hebben de meeste van 
deze artikelen één kenmerk gemeen: er 
wordt niet vermeld hoe de Brulkikker 
te herkennen is. Behalve dat worden, 
om de dieren verdacht te maken, denk 
ik, aan de Brulkikker eigenschappen 
toegeschreven die overdreven zijn, be
rusten op onvolledige informatie of 
het zijn eigenschappen die ook voor in
heemse kikkers gelden. 
Omdat gebleken is dat in de strijd tegen 
de Brulkikker al een aantal inheemse 
kikkers gesneuveld zijn, lijkt het me 
nuttig de kenmerken van de Brulkikker 
eens op een rijtje te zetten. Verder zal 
ik proberen de verhalen over het gevaar 
dat de Brulkikker voor onze inheemse 
kikkers vormt, te relativeren. Dit artikel 
is ontstaan als initiatief van de Commis
sie Bedreigde Reptielen en Amfibieën 
van Lacerta, maar de inhoud komt ge
heel voor mijn rekening. 

BESCHRIJVING 
Alle wilde verhalen ten spijt, de door 
mij geraadpleegde literatuur geeft als 
grootte voor de Brulkikker aan: 9 tot 15 
cm, met een record van 20,3 cm (CO

NANT, 1975; STEBBINS, 1966; DICKER
SON, 1906). De Brulkikker is wat ge
drongener en massiever, en lijkt daar
om groter dan een grote inheemse kik
ker. Het belangrij kste verschil met onze 
Groene kikkers (Rana escu/enta, R. /es
sonae, R. ridibunda) is het ontbreken 
van ruglijsten. Onze inheemse kikkers 
hebben steeds twee richels verdikte huid 
op de rug, soms lichter van kleur dan de 
rest van de rug, soms zelfs goudkleurig. 
Bij de Brulkikker ontbreken die. Wel 
hebben de Brulkikkers een huidrichel 
vanaf het oog, boven het trommelvlies, 
tot boven de voorpoten. Het trommel
vlies van de mannelijke Brulkikker is 
opvallend groot, groter dan de doorsne
de van het oog. 
De kleur van de Brulkikker is variabel, 
van leemgeel tot groengrijs. Bovendien 
wisselt de kleur met de omstandigheden 
en de stemming waarin het dier is. 
Wel is in alle kleurfasen een netachtige 
donkere tekening herkenbaar. Deze 
gaat door op de buik, waar hij contras
teert met de witte kleur daar. Onze 
Groene kikkers hebben meestal een te
kening met ronde of min of meer recht
hoekige donkere vlekken, en meestal 
een streep midden op de rug. 
Kwakende Brulkikkermannen verschil
len in twee opzichten van de mannen 
van onze Groene kikkers. Ten eerste 
klinkt het geluid anders. Het doet den
ken aan het gebrul van een stier. De 
dieren heten in het Amerikaans ook 
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Volwassen Groene kikker en Brulkikker. De pijlen wijzen op de verschillen. 

stier kikkers (Bullfrogs, misschien is de 
naam Brulkikker daar wel een verbaste
ring van). Ten tweede hebben de man
netjes een enkele kwaakblaas onder de 
keel. Onze Groene kikkers hebben twee 
kwaakblazen, aan weerszijden van de 
bek, achter de mondhoeken. 
De larven van de Brulkikker (en andere 
Rana sp.) zijn te herkennen aan het 
spiraculum (ademopening) op de flank 
(bij onder andere de Vroedmeesterpad 
op de buik) , en de rechts van de staart
vin uitmondende anus bij de Knoflook
pad zit deze in het midden van de staart
vin). Deze laatste heeft overigens ook 
een duidelijk zwart raspbekje. Ook is de 
Brulkikker te herkennen aan de min of 
meer boven op het lichaam geplaatste 
ogen. 
Het begin van de staartvin ligt bij de 
larven van de Brulkikker bijna recht 
boven de plaats waar de achterpoten 
te voorschijn komen. Het lichaam lijkt 
daardoor enigszins afgeplat (bij onze 
inheemse Groene kikkers maakt de 
denkbeeldige lijn tussen het begin van 

de rugvin en de achterpoot-aanzet een 
hoek van 45°). De larven zijn groenig, 
eenkleurig of met een donkere spikkel
tekening. De boven vin is dichter be
spikkeld dan de ondervin. De buik is wit 
of doorzichtig, afhankelijk van de leef
tijd , meestal met spikkels. Larf jes klei
ner dan 25 mm zijn zwart met goud
kleurige dwarsbandjes (ALTIG, 1970). 
Op tekeningen in ARNOLD et al. (1980), 
en ook in STEBBINS (1966) worden de 
larven afgebeeld met een soort dwars
ribbels over de rug. Deze dwarsribbels 
zijn in de praktijk niet te herkennen. 

LEVENSWIJZE 
De Brulkikker leeft bij voorkeur in 
grote, plaatselijk diepe, waterpartijen 
met een dichte beplanting. Hij is voor 
het grootste deel een waterbewoner, 
maar in het stroomgebied van de Colo
rado-rivier brengt hij een groot deel van 
de tijd op het land door (CLARKSON & 

DEVOS, 1986). De dieren zijn actief bij 
luchttemperaturen tussen 8 en 37° C. 
De kikkers eten allerlei kleinere dieren 
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zoals insekten, maar ook gewervelde 
dieren worden verorberd. Brulkikkers 
zoeken hun voedsel op en onder het 
wateroppervlak en zijn minder op vlie
gende prooien ingesteld. Ze schijnen 
niet alleen maar af te wachten, maar 
actief op jacht te gaan (STUMPEL, pers. 
med.) . In de literatuur worden een aan
tal nogal uitzonderlijke prooidieren 
vermeld zoals jonge schildpadden 
(MOYLE, 1973) . 
Voordat de dieren tot voortplanting 
overgaan zijn ze al een maand of meer 
uit hun winterslaap ontwaakt. Het kwa
ken van de mannetjes wordt gestimu
leerd door voldoende hoge temperatu
ren. Vrouwtjes leggen tot 20.000 eieren 
in een laag van één ei dik. Zo'n flap dril 
kan een oppervlakte van 1000 tot 2500 
vierkante cm hebben. Na enige tijd zakt 
het kikkerdril naar de bodem. De larven 
verlaten de eieren binnen een week. In 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
metamorfoseren de larven het volgende 
jaar. In Nederland kan dat soms pas na 
twee of drie jaar gebeuren. 

KAN DE BRULKIKKER 
ZICH IN NEDERLAND VESTIGEN? 
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de 
Brulkikker zich op den lange duur in 
Nederland kan vestigen. De eerste reac
tie van de meeste terrariumhouders is, 
dat de Brulkikker een strenge winter 
wel niet overleven zal, maar dat is niet 
de overlevingsdrempel. De winters in 
het oorspronkelijke woongebied van 
de Brulkikker zijn soms nog strenger 
dan de onze. Nederlandse kwakkel
winters hebben soms een merkwaardig 
patroon dat voor andere Noordameri
kaanse koudbloedigen (Rood wang
schildpadden b.v.) in buitenterraria 
soms fatale gevolgen heeft. De dieren 
leven in een landklimaat. Na een strenge 
winter breekt het voorjaar aan en wordt 
het snel warm. Zo niet in Nederland. 
Daar komt het maar al te vaak voor 
dat een periode van vorst vroeg in de 
winter wordt gevolgd door een warmere 
periode, en later in de winter is er dan 
soms weer een periode met vorst. Het 
feit dat na een vorstperiode een warme-
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Rana catesbeiana. volwassen exemplaar. Foto: Zoölogisch Museum Amsterdam. 

re periode volgt is voor dieren uit een 
landklimaat nog te volgen, maar dat er 
daarna weer vorst volgt, past niet in hun 
'programmering' . De dieren trekken 
zich niet ver genoeg terug, of zelfs hele
maal niet meer t en vriezen dood. 
Het bovenstaande beperkt wellicht het 
aantal volwassen Roodwangschildpad
den in de Nederlandse 'vrije natuur', 
het is niet te zeggen of Brulkikkers 
volgens hetzelfde patroon reageren, 
maar het overleven van volwassen die
ren alleen is nog niet voldoende om 
een gevestigde populatie te bewerkstel
ligen. Daarvoor moet ook de voort
planting lukken. 
De zomers in Nederland zijn voor een 
aantal Europese soorten (b.v. Moeras
schildpad (Emys orbicularis) , Sma
ragdhagedis (Lacerta viridis) en Groen
gestipte pad (Pelodytes punctatus) 
eigenlijk te kort en te koud om tot 
voortplanting te komen. Binnen de be
sloten ruimte van een buiten terrarium 
wil dat nog wel lukken, maar in het vrije 
veld niet. In het noordelijk deel van zijn 

verspreidingsgebied plant de Brulkik
ker zich pas in augustus voort. Dat lijkt 
erop te wijzen dat de kikkers voor hun 
voortplantingsactiviteit nogal wat 
warmte verlangen. In een vijver in 
Breda is de voortplanting van de Brul
kikker gelukt (STUMPEL, 1991). Zo'n 
incident zegt nog niets. Ook de voort
planting van de Smaragdhagedis is in 
een besloten omgeving weleens gelukt 
(VAN DER WOUDE, in Lacerta Medede
lingenblad van juli 1991). 
De tijd tussen het eventuele dril-afzet
ten in augustus en het begin van de win
terslaap, meestal zo half oktober, lijkt 
te kort voor de larven, maar is dat niet. 
De larven overwinteren, in koude gebie
den zelfs verschillende winters. Een 
andere drempel voor het vestigen van 
een populatie Brulkikkers in Nederland 
is het incidentele karakter van het ont
snappen. Voor een zich voortplantende 
populatie is het nodig dat meer dieren 
bij elkaar kunnen komen. Tot nu toe 
zijn slechts enkele, meestal eenzame, 
Brulkikkers in de vrije natuur aange-
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troffen. De populaties in Italië hebben 
zich kunnen handhaven, omdat ze doel
bewust gesticht zijn. Ook in het westen 
van de Verenigde Staten hebben de 
Brulkikkers zich kunnen uitbreiden 
doordat ze zijn uitgezet. 

BEDREIGING VOOR 
ANDERE SOORTEN 
Ergens is een verhaal opgedoken dat de 
Brulkikker, uitgezet in delen van de 
Po-vlakte in Italië, daar de inheemse 
kikkers zou hebben uitgeroeid. De oor
sprong van dat verhaal is onduidelijk, 
maar het is overgenomen door bij voor
beeld ENGELMANN et al. (1983). Bewij
zen daarvoor kunnen door ALBERTINI & 

LANZA (1987) niet gegeven worden en 
ook GRQSSENBACHER (pers. med.) 
heeft tijdens een onderzoek naar de 
Knoflookpad (Pelobates fuscus) in de 
Po-vlakte slechts één keer Brulkikkers 
waargenomen. 
De Brulkikker kan op twee manieren 

een bedreiging voor andere kikkersoor
ten vormen: doordat hij de bedreigde 
kikkers opeet, of doordat hij ze uit hun 
leefgebieden verdringt. Dat een Brul
kikker kleinere kikkers opeet, lijdt geen 
twij fel. Maar daarbij maakt een kikker 
geen onderscheid tussen soortgenoten 
en andere kikkers. Ik heb geen aanwij
zingen gevonden die erop wijzen dat de 
Brulkikker anders dan volgens het klas
sieke kikkerprogramma werkt (Het 
beweegt, het is kleiner dan ikzelf, dus 
het is eetbaar tot het tegendeel bewezen 
is). 
De Brulkikker is in de Po-vlakte uitge
zet, om als volwassen dier de achterpo
ten te leveren, die dan in restaurants 
als kikkerbillen kunnen worden opge
diend. Vanuit kweekvijvers heeft de 
Brulkikker zich via drainage- en irriga
tiekanalen, rivieren en dergelijke kun
nen verspreiden. Vanwege de waarde 
van de achterpoten hebben steeds meer 
individuen, maar bij voorbeeld ook 
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hengelsportverenigingen, geprobeerd 
kikkers op hun terreinen uit te zetten. 
Verder zijn Brulkikkers verplaatst als 
start van een commerciële farm, in een 
poging ze met de inheemse Groene kik
kers te kruisen en zelfs om de locale be
volking voor de gek te houden (ALBER
TINI & LANZA, 1987). 
De in Italië bekende populaties zijn nog 
steeds instabiel. Enkele ervan bestaan 
nu tien tot twintig jaar, maar ze zijn on
derhevig aan sterke fluctuaties (ALBER
TINI&LANZA, 1987). In Frankrijk, waar 
ook geprobeerd is de Brulkikker te in
troduceren werden tot 1983 geen ge
vestigde populaties ontdekt (DUBOIS, 

1983). 
ALBERTINI & LANZA (1987) kunnen in 
hun onderzoek naar het voorkomen in 
Italië geen voorbeelden noemen van 
schade die de Brulkikker aan de plaatse
lijke fauna heeft toegebracht. Wel ge
ven ze voorbeelden van waar schade 
verwacht werd, maar niet is vastgesteld. 
Zij menen dat het nog te vroeg is, en de 
gegevens nog niet in voldoende mate 
voorhanden, om lange termijneffecten, 
zoals dat van verdringing van de plaat
selijke fauna te kunnen vaststellen. 
De Po-vlakte is niet het enige gebied 
waar de Brulkikker ooit is uitgezet. In 
het westen van de Verenigde Staten be
staat een aantal niet natuurlijke kolo
nies. De Brulkikker wordt beschouwd 
als jachtwild ('game'), en opmerkingen 
in HAMMERSON (1982) en literatuur
verwijzingen in CLARKSON & DEVOS 
(1986) suggereren dat de Brulkikker 
voor dat doel actief wordt uitgezet door 
officiële instanties en privé-personen. 
Verder worden de larven onbedoeld 
verspreid bij het uitzetten van vis uit 
kweekvijvers naar viswateren. Brulkik
kers vestigen zich kennelijk graag in 
kweekvijvers. De in Nederland ver
kochte larven zijn meestal ook per on
geluk tussen gekweekte vijvervissen 
aangevoerd. 

In die niet natuurlij ke kolonies is wel 
onderzoek gedaan naar het effect dat 
de Brulkikker heeft op andere kikker
soorten. Een aantal daarvan wordt ge
acht door toedoen van de Brulkikker 
te worden bedreigd of plaatselij k te zijn 
uitgeroeid. DUMAS (1966) legt verband 
tussen de toename van Brulkikkers en 
de afname van Rana pretiosa in de 
noordwestelijke staten van de USA. 
Zijn argument is dat Brulkikkers kik
kers eten en dat de aquatiel levende 
pretiosa daar de meeste last van onder
vindt. MOYLE (1973) bestudeerde de 
situatie van kikkers in de San Joaquin
vallei in Californië. Rana aurora, een 
kikker met een met Brulkikkers over
eenkomende levenswijze, lijkt uit dat 
gebied te zijn verdwenen. Rana boy/ii, 
een kleinere soort met een voorkeur 
voor stromend water, is teruggedron
gen tot in kleine beekjes in de heuvels. 
HAMMERSON (1982) vermeldt dat Lui
paardkikkers (Rana pipiens) in Colo
rado verdwijnen en Brulkikkers in dat
zelfde gebied toenemen. 
Voor de achteruitgang van de genoem
de kikkersoorten zijn meer oorzaken 
aan te wijzen dan de introductie van de 
Brulkikker. In de San Joaquin-vallei 
b.v. zijn de oorspronkelijke water
stromen sterk van karakter veranderd 
door het kappen van schaduwvegetatie, 
en het aanleggen van dammen. Achter 
die dammen ontstaan grote plassen, 
die een goede biotoop vormen voor de 
Brulkikker, maar voor de oorspronke
lijke Rana boy/ii veel minder gunstig 
zijn. Bovendien is de waterhuishouding 
verstoord, waardoor stroompjes droog 
komen te staan en de daarin levende 
kikkers zich moeten terugtrekken in 
restpoelen, waar ze weer worden gecon
fronteerd met Brulkikkers. De bescha
duwing van stukken rivier is verdwe
nen, waardoor de poelen plaatselijk 
warmer worden, minder aantrekkelijk 
voor R. boy/ii, maar juist meer voor 
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R. catesbeiana. De situatie in de vallei 
is zo gewijzigd dat ook andere niet in
heemse kikkers zich er kunnen vestigen, 
zoals de Luipaardkikker (MOYLE, 
1973). Diezelfde Luipaardkikker lijkt 
volgens HAMMERSON (1982) juist het 
slachtoffer te zijn van de toename van 
Brulkikkers in Colorado. Maar Ham
merson merkt op dat Luipaardkikkers 
ook sterk in aantal teruglopen op plaat
sen waar de Brulkikker niet voorkomt. 
JENNINGS & HAYES (1985) veronder
stellen dat de Brulkikker in de San 
Joaquin-vallei is uitgezet rond 1906, 
omdat in die tijd R. aurora door over
bejaging vrijwel verdwenen was. 
In Italië is niet tegelijk met de introduc
tie van de Brulkikker het milieu ingrij
pend gewijzigd. Wellicht zijn er daar
door geen aanwijzingen dat andere kik
kersoorten door de Brulkikker in hun 
bestaan bedreigd worden. 

TERRARIUM 
Hoewel ik het importeren en vrijlaten 
van Brulkikkers afwijs (zie Conclusies), 
wil ik een paar opmerkingen maken 
over het houden in terraria. De dieren 
hebben een ruim terrarium nodig met 
een groot watergedeelte, maar zeker 
ook een landgedeelte waar ze echt droog 
kunnen zitten. JACOBI en STUMPEL 

(pers. med.) vingen Brulkikkers op die 
in Nederland gevangen waren. Beiden 
merkten dat de kikkers zich een groot 
deel van de dag ophielden op droge 
plaatsen, soms ver van het water verwij
derd. Bij langdurige huisvesting zonder 
een droge plek, doen zich allerlei huid
afwijkingen voor bij deze kikkers. 
De dieren eten allerlei kleinere dieren, 
bij voorbeeld treksprinkhanen, grote 
krekels en nestmuisjes. 

CONCLUSIES 
De hetze tegen de Brulkikkers lijkt me 
overdreven. Het in kranteartikelen ge
schetste vraatzuchtige karakter klopt 

wel, maar de daarbij beschreven afme
tingen (tot 25 cm!) zijn overtrokken. 
Ik kan in de door mij onderzochte lite
ratuur geen aanwijzingen vinden dat de 
Brulkikker verantwoordelijk is voor het 
uitroeien van andere soorten. 
Als met opzet gestichte populaties in 
een gunstiger klimaat (het noorden van 
Italië) zich niet of met moeite kunnen 
handhaven, zie ik.geen redenen om aan 
te nemen dat de Brulkikker zich in 
Nederland zal kunnen vestigen op basis 
van een paar ontsnapte exemplaren en 
een incidenteel geval van voortplanting. 
De bedreiging die Brulkikkers voor 
andere soorten vormen, moet ook wor
den gezien in het licht van de verander
de milieuomstandigheden waarmee de 
bedreigde soorten worden geconfron
teerd. Als bergstroompjes worden inge
damd en er plassen ontstaan, terwijl de 
oorspronkelijke beekjes minder water 
gaan bevatten, is het voor de hand lig
gend dat een beekbewonende soort ver
dwijnt. Als daarvoor in de plaats een 
plasbewonende soort als de Brulkikker 
verschijnt is het misschien verleidelijk, 
maar niet erg realistisch om die soort 
de schuld van het verdwijnen van de 
beekbewonende soort te geven. 
We moeten echter voorzichtig zijn met 
de natuur die we hebben. Het risico dat 
de Brulkikker wel een bedreiging gaat 
vormen, moet zo veel mogelijk verme
den worden. Omdat er onder terrarium
lietbebbers weinig tot geen belangstel
ling bestaat voor volwassen Brulkikkers 
en het bovengenoemde risico toch aan
wezig blijft, lijkt me een invoerbeper
king van Brulkikkerlarven gewenst. 

RANA CATESBEIANA, RECOGNITION 
AND THREAT TO OTHER SPECIES 
Recently, a number of articles in newspapers des
cribed the introduction of the bullfrog in the Ne
therlands. The bullfrog is described as a giant 
frog, reaching up to 25 cm in length, and is voraci
ously devouring all original species of frogs. So
me zealous but not well informed friends of natu-
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re began actions against buUfrogs, which effected 
green frogs (Rana esculenta-complex) however. 
Tbis article gives some information on how to 
identify buUfrogs and their larvae. Tbe possibility 
of establishing bullfrog populations is discussed. 
Tbe Dutch maritime climate is considered not sui
table for bullfrogs. Also, introductions of bull
frogs elsewhere in Europe (e.g. Italy) and in the 
western United States are made intentionally, ei
ther for its frog legs or as game-animal. Someti
mes larvae were introduced with fishbrood. 
Tbe decline of some frog species in tbe western 
United States is coupled to the iDcrease of the 
bullfrog population by several authors. But the 
decline of frog populations could also be coupled 
to alterations in the habitat, such as, in the San Jo
aquin vaUey (California), the regulation of water
flow by dams, thereby changing a habitat suitable 
for one species (Rana boydil) into a habitat suita
bie for bullfrogs. 
Tbe author considers it unlikely bullfrogs will be
come established in tbe Netherlands. Tbe impor
tation ofbullfrog larvae should be restricted expe
rience it. 
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