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Bij de voorplaat: 
De Chiriqui-harlekijnkikker (A tel opus chiriquiensis) 

Taxonomische status: Familie Bufonidae. 
Verspreiding : Talamanca-gebergte in Costa Rica en Panama. 
Beschrijving : Mannetjes 28-34 mm, vrouwtjes 36-49 mm. Dikke, klierige huid. Zeer varia-
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bel in kleur. Mannetjes groenig, roestbruin, en soms geel. Vrouwtjes zijn nog 
variabeler, maar de oranje streep langs de rug is bij vrijwel aile vrouwtjes te 
vinden. De ogen zijn oranje of geelgroen. We vonden een mannetje met links 
een oranje en rechts een groen oog. 

: Nevelwouden tussen 1400 en 2500 meter, langs snel stromende rivieren. 
Mannetjes Ieven langs de rivier, vrouwtjes trekken buiten de paartijd de 
bossen in. De dieren zijn overdag actief en lopen rond op de bosbodem. 
We hebben enkele metingen gedaan aan de rivier waar we deze kikkers von
den. De stroomsnelheid aan het oppervlak was 46 m/minuut, de pH 6,8-7,0, 
de DH 1,5°, de geleidbaarheid 16-20 microsiemens, de watertemperatuur 
15°C, de luchttemperatuur 12-l9°C. 

: Kleine insekten en andere geleedpotigen. 
: De dieren leggen eisnoeren in stromend water. Het afgebeelde paartje 

vonden we eind juni 1991, tijdens de eerste regenbui sinds een week. De 
larven hechten zich met een zuigschijf vast aan stenen, wortels en dergelijke. 

: Het zijn trage kikkers die bepaald niet schuw zijn. We vonden de dieren vrij 
openlijk op grote bemoste stenen midden in een rivier. Ook bij deze soort 
kan de omklemming lang duren. We vonden een vrouwtje met een sterk 
vermagerd mannetje op de rug. 

: Deze kikkers kunnen niet tegen te hoge temperaturen en aile temperaturen 
hoven de 26°C zijn eigenlijk te hoog. Voor de voortplanting is zeer zuiver en 
zuurstofrijk water noodzakelijk. Redenen om het houden van deze dieren 
over te Iaten aan een enkele specialist. 

: MUDDE, P., 1990. Klompvoetkikkers (Ate/opus) in de natuur en het terrarium. Lacerta 49 (1): 
23-29. 
SAVAGE, J.M., 1972. The Harlequin frogs, genus Ate/opus, of Costa Rica and Western 
Panama. Herpetologica 28 (1): 77-94. 

: Met 'wij' bedoel ik in dit artikel ook Rehe van Wijngaarden en Marjolijn van Dijk. 

Tekst en tekening: Peter Mudde. 



Ron Kivit 
Jan Ligthartstr. 51 
1068 PB 
Amsterdam 

lllustraties: auteur. 
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Ervaringen bij het houden en kweken van 
de Timor-waterpython (Morelia mack/ott) 

TAXONOMIE EN VERSPREIDING 
De Timor-waterpython werd in 1844 
voor het eerst beschreven door DUME

RIL & BIBRON als Liasis mack/oti. Hoe
wei MOLLER er, eveneens in 1844, de 
naam Python timoriensis aan gaf (STIM

SON, 1969) veranderde er aan de naam
geving niet veel tot 1985, toen WELLS & 

WELLINGTON de soort onderbrachten in 
een nieuw (niet algemeen aanvaard) 
genus. Zij gaven er de naam Lisalia 
mackloti aan. Hun werk werd door 
UNDERWOOD & STIMSON (1990) niet 
serieus genomen. 
Vanaf 1932 werden twee ondersoorten 
onderscheiden, te weten Liasis m. 
mackloti en L. m. dunni met als ver
spreidingsgebied de eilanden Timor, 
Semau en Wetar in Indonesie. In 1956 
werden de ondersoorten L. m. dunni en 
L. m. macklotisamengevoegd totL. m. 
mackloti en kwam daar de ondersoort 
L. m. savuensis van het Indonesische 
eiland Savu bij (BRONGERSMA, 1956). 
Nadien werd Morelia mackloti op nog 

Parende Morelia mackloti. 

veel meer plaatsen gevonden. SMITH 

(1981) onderzocht exemplaren die wa
ren gevonden in het noordwesten van 
Australie. McDOWELL (1975) noemt ook 
vindplaatsen op Nieuw-Guinea. 
Interessant is ook dat hij het genus 
Liasis verdeelt in twee groepen, name
lijk de Liasis olivaceus-groep met als 
soorten L . olivaceus (GRAY, 1842), 
L. mack/oti (DUMERIL & BIBRON, 1844) 
en L. papuanus (PETERS & DORIA, 

1878), en de Liasis boa-groep met als 
soorten L. childreni (GRAY, 1842), 
L. a/bertisii (PETERS & DORIA, 1878) en 
L. boa (SCHLEGEL, 1837). 
Verder werd L. fuscus beschouwd als 
L. mackloti en niet meer als aparte 
soort, omdat de beschubbing van de 
dieren vrijwel gelijk is en ze nauwelijks 
in kleur van elkaar verschillen. 
De laatste revisie vond plaats in 
(UNDERWOOD&STIMSON, 1990). Hierin 
is het genus Liasis vervallen, en onder
gebracht in het genus Morelia. Zelfs het 
monotypische (slechts een soort bevat
tende) geslacht Chondropython is ver
dwenen. De herindeling is gebaseerd op 
52 onderzochte kenmerken, waarbij 
niet alleen schubtelling en rangschik
king van de beschubbing een grote rol 
speelden maar ook inwendige kenmer
ken zoals de vorm van het verhemelte 
en de kaakzenuw, de diepte van de twee
sprong in de hemipenes, en het a1 dan 
niet aanwezig zijn van een opening voor 
warmtegevoelige sensoren in of tussen 
bepaalde lipschilden. 
Overgebleven zijn het genus Python 
voor de Afrikaanse en Aziatische soar
ten, en de genera Aspidites en Morelia 
voor de Australische en de Indo-Aus
stralische soorten. Loxocemus bicolor 
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Australie 

Verspreiding van Morelia mackloti. 

en Calabaria reinhardtii zijn niet in het 
onderzoek betrokken omdat ze te ver 
van de eerder genoemde genera afstaan 
en dus geen nauwe verwantschap 
hebben. 

DIEREN EN TERRARIA 
Op 15 oktober 1986 kwam ik in het bezit 
van drie in gevangenschap gekweekte 
M. mackloti. Deze soort was toen een 
vrij zeldzame verschijning in liefheb
bersterraria. De diertjes waren tussen 
7 en 17 augustus 1986 geboren uit een 
legsel van 26 eieren. De ouderdieren 
waren uit het wild afkomstig. Het 
vrouwtje was gevangen op Nieuw-Gui
nea en het mannetje op Timor (SWAAK, 

1988). 
Na het sonderen van de diertjes bleken 
het twee vrouwtjes en een mannetje te 
zijn. Ze werden elk apart ondergebracht 
in een terrarium van 50x50x60 em 
(lxbxh). In deze terraria had ik een 
aantal takken aangebracht waarvan ze 
veelvuldig gebruik maakten. Verder 
bestond de inrichting uit een grote 
waterbak en een 8 watt TL-buisje. De 
waterpythons lagen echter nooit in de 
waterbak maar altijd in de takken. 
Vanaf bet begin zijn het goede eters 
geweest. Elm dier moest echter eerst 

gestimuleerd worden met stukjes kui
ken voordat bet zelfstandig nestmuisjes 
accepteerde. Gelukkig waren ze bijzon
der agressief zodat ze bij bet uit de 
pincet aanbieden van een vers gedood 
prooidier altijd toehapten, hetgeen dan 
meestal resulteerde in een 'verwurging' 
van bet dode prooidier. 
Dat agressieve gedrag behielden ze 
gedurende de eerste anderhalf jaar, en 
de beet werd pijnlijker voor de verzor
ger naarmate de dieren groeiden. Het 
zijn altijd zeer enthousiaste dieren ge
bleven als ze gevoerd werden. Zodra bet 
schuifraam werd geopend, werden ze 
actief en kwamen op de verzorger af. 
Hierdoor heeft zich ook weleens een 
ongelukje voorgedaan. Tijdens bet 
voeren zag een van de dieren mij n hand 
voor een prooi aan. Het beet zich vast 
in de muis van mijn hand, en omdat ik 
als reactie snel mijn hand terugtrok 
viel dit vrouwtje uit bet terrarium. Zelf 
was ze kennelijk ook zeer geschrokken 
van haar vergissing omdat ze die dag 
niet meer heeft gegeten ondanks dat ik 
haar diverse keren voedsel aanbood. 
Het was zeer ongebruikelijk dat ze 
voedsel weigerde. 
Later plaatste ik de dieren in tweeter
raria van 125x70xl00 em (lxbxh) met 
een zelfde inrichting. Verder plaatste 
ik voor elk dier een grote omgekeerde 
bloempot in bet terrarium, met een 
opening aan de voorzijde. De twee 
vrouwtjes bracht ik samen in hetzelfde 
terrarium onder; bet mannetje zette ik 
in bet andere. Vanaf die tijd lagen de 
dieren nog nauwelijks in de takken, 
maar vrijwel altijd in de bloempot. 
Vaak lagen beide vrouwtjes in een 
bloempot. Deze was op een zeker mo
ment kennelij k te klein geworden, zodat 
de dieren boven op elkaar lagen en ze 
de bodem van de bloempot in bet geheel 
niet meer raakten. De pot balanceerde 
boven op de vrouwtjes. 
Aile dieren zijn uitgegroeid tot circa 



Drachtig vrouwtje. Het dier gaat na circa zeven weken dracht regelmatig 
op de rug liggen. 
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220 em met een gewicht van circa 6 kg. 
Als voedsel bood ik grote hoeveelheden 
ratten, muizen, eendagskuikens, kleine 
konijnen, kleine cavia's en duiven aan. 

VOORTPLANTING 
De terraria van de dieren staan in een 
aparte kamer waarin zich ook de ther
mostaat van de centrale verwarming 
van ons huis bevindt. 
Naast een variabele lichtcyclus die on
geveer overeenkomt met onze breedte
graad pas ik een periode van afkoeling 
toe. In de maanden september, oktober 
en november verlaagde ik de tempera
tuur telkens met een graad. In de maan
den januari, februari en maart ver
hoogde ik de temperatuur weer met 
telkens een graad. Tijdens de koelste 
periode was de temperatuur 's nachts 
22°C en overdag 25°C. In de warme 
periode was dit respectievelijk 25 en 
28°C, met dien verstande dat de kamer 
op het zuiden ligt en dat ik in de zomer 
de temperatuur niet meer volledig in 
de hand heb. De temperatuur kan soms 
oplopen tot 34 a 35°C, terwijl ik dan 
aile deuren op de bovenverdieping 
open heb staan om warmte af te voeren. 
De eerste signalen dat de dieren ge
slachtsrijp waren kreeg ik op 15 februari 
1989. Het mannetje weigerde toen het 

aangeboden voedsel, wat tot dan toe 
nog niet was voorgekomen. Het dier 
had op 12 februari 1989 voor het laatst 
gegeten. AI op 15 januari 1989 had ik 
hem bij de vrouwtjes gei"ntroduceerd, 
maar omdat hij gewoon bleef dooreten 
en ook geen toenadering zocht, dacht 
ik dat hij nog te jong was. Wei was er 
sprake van enige opwinding omdat alle 
dieren actief werden en gedurende een 
aantal dagen urinesporen in het terra
rium afzetten. Niettemin liet ik de die
ren bij elkaar, en begin maart zag ik 
tach toenaderingspogingen van het 
mannetje, hetgeen er op 28 maart 1989 
toe leidde dat hij paarde met het klein
ste vrouwtje. Nadien zag ik hem nog 
diverse keren paren met beide vrouw
tjes. 
Ondanks dat ik maar een mannetje had, 
was het geen probleem om hem tot 
paren te bewegen door toepassing van 
bovengenoemde stimuli. De eigenaar 
van de ouderdieren had daar minder 
geluk mee. Zijn mannetje paarde niet 
eerder dan wanneer er een concurrent 
in het terrarium werd geplaatst. Omdat 
hij ook maar een mannetje bad, ge
bruikte hij hiervoor een mannetje van 
Python timoriensis. Zodra dit mannetje 
in het terrarium werd geplaatst, voelde 
het Morelia mackloti-mannetje zich 
dermate beconcurreerd dat hij direct 
toenadering zocht tot het vrouwtje. Tot 
paringsgevechten tussen beide dieren is 
het niet gekomen. 
Het kleinste vrouwtje atop 10 april1989 
voor het laatst twee muizen. Nadien 
weigerde ze elk aangeboden voedsel. 
Het grote vrouwtje bleef gewoon 
dooreten en werd ook niet drachtig. 
Dat het kleine vrouwtje drachtig was 
kon ik pas eind mei duidelijk zien aan 
de verdikking, ongeveer halverwege 
het lichaam. Ook lag ze regelmatig 
opgerold op haar rug, een typisch ge
drag van drachtige pythons. Ik had in
middels een schaal onder de bloempot 



geplaatst van hetzelfde materiaal als 
de bloempot, zonder enig substraat. 
Ik verwijderde het grote vrouwtje uit 
het terrarium, en bracht haar tijdelijk 
onder bij het mannetje om het drachtige 
vrouwtje de gelegenheid te geven de 
voortplantingscyclus in aile rust te 
voltooien. Op 19 juni 1989legde ze haar 
eieren in de bloempot. Ze lag om de 
eieren, en ze regu1eerde met heftige 
spierbewegingen de temperatuur. Na 
het leggen van de eieren heb ik twee 
handdoeken in het terrarium gelegd, 
waarover ik twee liter water verdeelde. 
Hierdoor ontstond een re1atieve 1ucht
vochtigheid van circa 800Jo. Regelmatig 
verliet ze de eieren, en ging ze boven in 
de takken liggen. Ook dan vertoonde ze 
broedgedrag door het maken van spier
contracties, hoewel dat toen niet nodig 
was. Zodra ze iemand in de kamer op
merkte ging ze zo snel mogelijk weer om 
de eieren liggen alsof ze die wilde be
schermen. Ook beg on ze te blazen zodra 
ik het terrarium opende om de hand
doeken te verschonen. 
Op 17 augustus 1989 zag ik dat er een 
ei open was en dat er een kopje naar 
buiten stak. Op 19 augustus heb ik de 
bloempot verwijderd en het vrouwtje 
van de eieren genomen. Ze werd in een 
terrarium eronder gehuisvest en nog 

Morelia mack/oti-kweekgrocp. In januari worden de diercn bij elkaar 
gebracht. 

diezelfde dag at ze een muis. In de daar
opvolgende dagen at ze elke drie a vier 
dagen gemiddeld zeven muizen. Ze wei
gerde ratten te eten. Het legsel bleek te 
bestaan uit zeventien eieren, waarvan er 
een onbevrucht was. De overige eieren 
kwamen allemaal uit. Na sondering ble
ken de jongen acht mannetjes en acht 
vrouwtjes te zijn. Een perfect resultaat 
dus. 
Ook in 1990, 1991 en 1992 heb ik met 
hetzelfde vrouwtje, onder identieke 
klimatologische omstandigheden ge
kweekt. Het grote vrouwtje is bij mij 
nimmer drachtig geworden, ondanks 
dat ze elk jaar een aantal mal en paarde. 
Een oorzaak hiervoor kan ik niet aan
geven. Momentee1 verblijft de kweek
groep bij een bevriend terrariumhouder 
in Schotland, en wellicht dat de veran
dering van omstandigheden bij dit 
vrouwtje in de toekomst kan bevorde
ren dat ze eieren krijgt. 
Ook in 1990 had ik evenveel mannetjes 
als vrouwtjes. In 1991 ging er echter 
iets mis bij het leggen van de eieren. 
Omdat ik het 1eggen nog niet verwacht 
had, had ik nog geen schaal onder de 
bloempot geplaatst. Het vrouwtje legde 
de eieren nu op het tissue-keuken
papier dat gewoonlijk onder de bloem
pot ligt. Bovendien stood de bloempot, 
zoals altijd, op een plek waaronder 
zich de TL-buis bevond van het onder
gelegen terrarium. De eieren werden 
nu verwarmd door het voorschakel
apparaat van de TL-buis. Ook toen 
kwamen aile eieren uit, maar de sex
ratio bedroeg in dat jaar 1,8:1. Ik had 
dus bijna twee keer zoveel mannetjes 
als vrouwtjes. Hoewel een enkele waar
neming geen bewijs is, heb ik sterk het 
vermoeden dat dit te maken had met de 
broedtemperatuur. 
Van de jongen van 1991 en 1992 over
leden er enkele na een paar weken, ook 
diertjes die het aanvankelijk goed 
deden. Onderzoek van dode dieren 



Het eerste ei is opengegaan. 
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vond niet plaats, maar ik vermoed dat 
de kwaliteit van het legsel, na een onaf
gebroken reeks jaren van voortplan
ting, enigszins vermindert. Ik denk dat 
een pauze van een jaar, na twee a drie 
jaar kweken, dan oak geen kwaad kan. 

ONTWIKKELING VAN DE JONGEN 
Het moederdier zag er na de kweek niet 
slecht uit. Ondanks dat ze van 10 april 
tot 19 augustus niet meer had gegeten 
en het verwarmen van de eieren zeer vee! 
energie van haar eiste was ze 'slechts' 
1,2 kg afgevallen. Op een gewicht van 
circa 6 kg is dat tach nag aitijd zo'n 
200Jo, maar door haar eetlust was zeal 
na twee maanden weer op gewicht. 
Zodra de jongen het ei hadden verlaten, 
bracht ik ze onder in een apart terrari
um. Hierin stand aileen een waterbakje, 
en er lag een stukje boomschors in als 
schuilplaats. Hiervan maakten ze veel
vuldig gebruik. Ik liet de diertjes met 
rust tot na de eerste vervelling. Ze ver
velden na tien tot veertien dagen alle
maal tegelijk. 
Na de vervelling sondeerde ik de dier
tjes en huisvestte ik de mannetjes en de 
vrouwtjes gescheiden. Op dat moment 
wogen ze gemiddeld 31 gram bij een 
gemiddelde lengte van 43 em. 
Aile diertjes bood ik uit de pincet nest-

muizen aan van drie a vier dagen oud. 
Slechts een enkeling accepteerde ze. 
Als ze niet werden opgegeten, bood ik 
stukjes eendagskuiken aan, die het me
rendeel van de jongen opaten. Om ze 
dan na verloop van tijd aan muizen te 
wennen, sneed ik een eendagskuiken 
open, rolde een pas gedood muisje door 
de ingewanden, en bood dit eveneens uit 
de pincet aan. Zo a ten aile jongen na on
geveer twee maanden muisjes. Op dit 
menu groeiden ze voorspoedig en al na 
negen weken hadden ze hun lichaams
gewicht verdubbeld. Daarna zijn de 
diertjes bij andere liefhebbers onderge
bracht en van enkele die ik later nag 
eens terug heb gezien, weet ik dat oak 
deze inmiddels zijn uitgegroeid tot vol
wassen, kweekrijpe exemplaren. 

CONCLUSIE 
Morelia mackloti is, naar mijn mening, 
een slang die geschikt is voor de begin
nende terrariumhouder. Hoewel deze 
prachtige python niet Ianger zeldzaam 
is in gevangenschap, wordt er voor zo
ver ik weet in Nederland nauwelijks 
mee gekweekt. Behalve in Diergaarde 
Blijdorp in Rotterdam zijn mij aileen 
een aantal kweken bekend in Duitsland 
en Engeland. Maar volgens mij zai dit 
op den duur beter worden. 
Deze slang stelt nauwelijks eisen aan 
zijn woonomgeving, en is daardoor 
makkelijk in de verzorging en kweek. 
Een koele periode in de winter lijkt wei 
noodzakelijk om ze tot voortplanting 
te brengen. Oak kan het soms nodig 
zijn om meerdere mannetjes bij elkaar 
te brengen om de concurrentie te bevor
deren. 
Hoewel de dieren zich gemakkelijk 
Iaten hanteren, kan hun vaak wat on
stuimige karakter een nadeel zijn voor 
een beginnende terrariumhouder. Een 
ander minpunt is het formaat. Mijn 
dieren groeiden in zes jaar uit tot exem
plaren van 220 em en ze zullen in de loop 



der jaren de 250 em zeker halen. Exem
plaren van 250 tot 300 em zijn dan ook 
geen uitzondering. Je moet dus over de 
nodige ruimte besehikken. Het aantrek
kelijke van deze dieren is dat ze vaak 
overdag aetief zijn, iets wat zeer uitzon
derlijk is voor een slang van de familie 
Boidae. Ook vertonen de vrouwtjes een 
interessant broedgedrag. Ik heb deze 
soort dan ook zes jaar lang met vee! ple
zier verzorgd. 

NAWOORD 
Het gezamenlijk huisvesten van meer
dere exemplaren van M . mackloti in een 

Het moederdier wordt van de eieren genomen. 

Regelmatig verschijnen er nu meer kopjes. 

terrarium kan vervelende eonsequenties 
hebben bij het voederen. 
Ik heb de jonge diertjes altijd apart ge
houden bij het voederen. Daarna heb ik 
ze met twee of drie stuks ondergebracht 
in een klein terrarium. Toeh is het me 
een keer overkomen dat ik na het voe
deren twee diertjes gezamenlijk huis
vestte, en toen ik na een paar minuten 
terugkwam in de kamer bleek er nog 
maar een diertje in het terarium te 
zitten, dat heel erg dik was. Het had 
zijn soortgenoot gewoon opgegeten. 
Ik kon het opgegeten diertje weer naar 
buiten masseren. Beide dieren hebben 
geen nadelige gevolgen overgehouden 
aan hun avontuur. 
Ook heb ik een keer het mannetje van 
het vrouwtje moeten seheiden omdat 
het vrouwtje zich had vastgebeten in 
zijn kop, en pogingen ondernam om 
hem te wurgen, kennelijk met de be
doeling hem op te eten. Dit gebeurde 
zonder dat ik aan het voeren was. Om 
de veehtende dieren uit elkaar te halen 
moest ik de koppen langdurig onder 
water houden voordat het vrouwtje 
losliet. 
Er is mij ook een geval bekend van een 
slangenhouder uit het zuiden des lands 
die twee dieren van versehillende afme
tingen bij elkaar had gehuisvest waarbij 
het kleinste dier door het grotere werd 
opgegeten. 
Hoewel dit slechts incidenten zijn en ik 
van andere gevallen van kannibalisme 
nog niet heb gehoord, sluit ik het voor
komen van kannibalisme onder M. 
mack loti niet geheel uit. Het is dan ook 
verstandig om dieren na het voeren nog 
geruime tijd geseheiden te houden tot
dat ze geheel bedaard zijn en de geur 
van prooidieren niet Ianger in het terra
rium aanwezig is. Ook is het raadzaam 
dieren die nogal van elkaar versehillen 
van afmeting niet gezamenlijk te huis
vesten. 
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In een peri ode van drie dagen verlaten aile jongen het ei. 

BREEDING MORELlA MACKLOTI 
IN CAPTIVITY 
The author has bred Morelia mack loti on four se
parate occasions, and he provides a detailed ac
count of one of these. Some notes are given of 
python taxonomy. A description is given of a 
taxonomical investigation by UNDERWOOD & 

STIMSON (1990). They examined 52 characters of 
the pythons, of which not only external characters 
were considered important but also internal cha
racters, like the depth of the fork of the hemipe
nes and, fo r instance, an open or closed maxillary 
foramen of the palatine. 
The author employs a seasonal change in photo
period, and a cool period in winter for his snakes 
to stimulate the reproductive activity of his ani
mals. Some males however, need to be stimulated 
by the company of at least one other male. Ano
ther breeder for this purpose used a male Python 
timoriensis. The eggs hatched after a period of 
sixty days of parental incubation . 
Sixteen young were born. Probing them proved 
there were equal amounts of young females and 
males. The young snakes were fed chicken parts 
and small, young mice(' nuffies') . 
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Broedtemperatuur en sekshormonen bij 
de Roodwangschildpad (Trachemys scripta) en de 
Europese moerasschildpad (Emys orbicularis): 
een directe relatie 
VOORWOORD 
De aanleiding voor deze literatuurstu
die was dat tijdens ons werk op bet 
AMC te Amsterdam ons oog viel op 
de voorpagina van een wetenschappe
lijk tijdschrift getiteld: Differentiation. 
Op de voorplaat was een kleurenfoto 
van de Europese moerasschildpad 
(Emys orbicularis) afgedrukt die be
hoorde bij een van de bier besproken ar
tikelen. Het was ons en (nemen we aan) 
velen met ons, bekend dat de broedtem
peratuur bij verschillende soorten rep
tielen bepalend is voor bet geslacht. De 
artikelen die wij hierover vonden gaan 
dieper in op dit fenomeen en geven een 
aantal antwoorden op de vraag hoe dit 
mogelijk is. Hoewel de informatie in dit 
artikel niet direct zal bijdragen tot bet 
verkrijgen van betere kweekresultaten, 
zal de lezer iets meer te weten komen 
over bet hoe en waarom van dit tempe
ratuureffect. 
In de bier beschreven onderzoeken zijn 
maar liefst ruim 1100 eieren van Trache
mys scripta en bijna 750 eieren van 
Emys orbicularis gebruikt. Deze eieren 
zijn opengemaakt op bet moment dat, 
met behulp van bepaalde histologische 
technieken, bet geslacht van de em
bryo's kon worden vastgesteld. Wij 
kunnen ons voorstellen dat dit binnen 
onze vereniging weerstand oproept. 
Wij hebben er echter voor gekozen deze 
ethische kwestie buiten beschouwing 
te Iaten en ons te beperken tot bet be
spreken van de verkregen resultaten. 

INLEIDING 
Het geslacht bij zoogdieren en vogels 
ligt al bij de bevruchting van de eicel 

vast en wordt bepaald door de zoge
naamde geslachtschromosomen. Veel 
soorten reptielen, waaronder krokodil
len, hagedissen en schildpadden bezit
ten deze geslachtschromosomen niet. 
Bij deze soorten wordt bet geslacht be
paald door de incubatietemperatuur 
van de eieren. Een overzichtsartikel 
hierover is geschreven door RAYNAUD & 

PIEAU (1985). In Lacerta is dit feno
meen eerder beschreven door TER BORG 

(1981). 
Bij Emys orbicularis zullen uit eieren 
die bij 28- 29,5°C bebroed worden on
geveer evenveel mannelijke als vrouwe
lijke nakomelingen komen (PIEAU, 

1976). Tevens is bet mogelijk dat bij de
ze temperatuur dieren met zowel man
nelijke als vrouwelijke geslachtsorga
nen ontstaan, de zogenaamde inter
sexen. Beneden deze kritieke tempera
tuur zullen uit de eieren mannelijke die
reo geboren worden, terwijl boven de 
kritieke temperatuur de eieren vrouwe
lijke nakomelingen opleveren. Er zijn 
ook soorten (bijvoorbeeld Agama aga
ma) waarbij dit precies andersom is. De 
temperatuur waarbij deze m/v shift 
(verschuiving in de sekseverhouding 
van bet nageslacht) optreedt is soortspe
cifiek. 
De laatste jaren is er in wetenschappe
lijke tijdschriften een aantal artikelen 
verschenen die dieper ingaan op dit 
eigenaardige fenomeen. In deze artike
len wordt de invloed van de tempera
tour op het geslacht van schildpadden 
tijdens de verschillende ontwikkelings
stadia van de embryo's beschreven. 
Tevens is gekeken naar de mogelijke rol 
van verschillende sekshormonen op het 
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Fig. 1. 
Temperatuur-shift experiment waarin de broedtemperatuur van de eie
ren een keer werd verlaagd <•> of verhoogd (e). 
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ontstaan van mannetjes en vrouwtjes. 
Hieronder willen we de belangrijkste 
resultaten en conclusies uit drie recent 
verschenen artikelen weergeven (WIB
BELSetal., 1991a;WIBBELSetal., 1991b; 
DORIZZI et al., 1991). 

TEMPERATUURGEVOELIGE 
PERI ODE 
In bet eerste artikel (WIBBELS et al., 
1991a), waarbij gebruik is gemaakt van 
eieren van Trachemys scripta, is nage
gaan in welke periode van de ontwikke
ling bet geslacht van de embryo's be
paald wordt. Aangezien embryo's zich 
sneller ontwikkelen bij een hogere tem
peratuur (vrouwtjes) dan bij een lagere 
temperatuur (mannetjes) is deze perio
de niet bepaald aan de hand van de incu
batietijd van de eieren, maar aan de 
hand van de verschillende ontwikke
lingsstadia van de embryo's. Deze sta
dia zijn met behulp van histologische 
technieken vast te stellen. Op deze ma-

nier kunnen experimenten die uitge
voerd worden bij verschillende tempe
raturen met elkaar vergeleken worden. 
Om de temperatuurgevoelige peri ode te 
bepalen is een serie experimenten uitge
voerd waarbij de incubatietemperatuur 
werd verhoogd of verlaagd van respec
tievelijk 'mannelijke'- naar 'vrouwelij
ke' temperatuur (26° naar 31 °C) en an
dersom (31 o naar 26°C). Uit figuur 1 
blijkt dat in bet experiment, waarbij de 
temperatuur_ veranderd wordt van 31° 
naar 26°C <•> voor stadium 16, hetzelf
de geslacht wordt verkregen als wan
neer de eieren gedurende de hele peri ode 
bij 26°C zouden zijn uitgebroed (man
netjes). Eenhogetemperatuurvan31 oc 
voor stadium 16 heeft blijkbaar geen in
vloed op bet geslacht. Echter wanneer 
de temperatuur na stadium 19 verlaagd 
wordt van 31° naar 26°C <•> dan geeft 
dit hetzelfde resultaat als wanneer de ei
eren gedurende de hele peri ode bij 31 °C 
zouden zijn uitgebroed (vrouwtjes). In 
dit geval ligt dus na stadium 19 bet 
geslacht vast, en kan niet meer door een 
verandering van temperatuur gewijzigd 
worden. Het experiment waarbij de 
temperatuur werd verhoogd van 26° 
naar 31 oc (e) geeft een vergelijkbaar 
resultaat te zien. Er kan dus geconclu
deerd worden dat bet geslacht bij T. 
scripta bepaald wordt tussen stadium 
16/17 en 19/20 van de ontwikkeling. 
Deze periode komt overeen met de peri
ode waarin de geslachtsorganen ge
vormd worden. 

CUMULATIEF EFFECT 
In een volgend experiment hebben de 
onderzoekers de temperatuur voor kor
tere of langere tijd verlaagd tussen de 
stadia 14 en 20. Dit is gedaan om te kij
ken of de duur van de temperatuurver
laging invloed heeft op bet geslacht. 
Wanneer de eieren bij een constante 
temperatuur van 31 oc bebroed worden 
zullen uitsluitend vrouwelijke dieren 
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Fig. 2. 
Temperatuur-shift experiment waarin de broedtemperatuur van de eieren werd verlaagd en vervolgens 
weer werd verhoogd op verschillende stadia van de embryonale ontwikkeling. 

geboren worden (fig. 2A). Een tijdelijke 
verlaging tot 26°C tussen stadium 18 
en 20 (fig. 2B) of tussen stadium 17 en 
18 (fig. 2C) heeft bier geen invloed op. 
Als echter de temperatuur over de gehe
le periode (stadium 17 t/ m 20, fig. 20) 
verlaagd wordt , komen er naast vrou
welijke ook mannelijke dieren uit de 

Emys orbicularis van Corsica. Foto: P. Mudde. 

eieren. Om het geslacht van schildpad
den te be1nvloeden is het dus noodzake
lij k dat de temperatuur gedurende lan
gere tijd gewijzigd wordt. Hoe Ianger 
deze periode is, des te sterker het effect 
op de geslachtsbepaling (fig . 2E-G). Dit 
wordt een cumulatief (ophopend) effect 
genoemd. 

KWANTITATIEF EFFECT 
We hebben gezien dat verandering van 
temperatuur na stadium 20 (vrijwel) 
geen effect meer heeft op het geslacht 
(fig. 1). Wordt echter in stadium 20 de 
temperatuur verhoogd naar 32,5°C in 
plaats van naar 31 °C dan zien we dater 
aanzienlijk meer vrouwelijke dieren 
gevormd worden (fig. 3A). In een verge
lijkbaar experiment, waarin de tempe
ratuur van 31 oc naar respectievelijk 
26° en 23°C is verlaagd, zien we dater 
bij verlaging naar 23°C aanzienlijk 
meer mannelijke dieren ontstaan dan 
bij verlaging naar 26°C (fig. 3B). Bin-
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Fig. 3. 
Temperatuur-shift experiment waarin (A) eieren die bebroed werden bij 
een mannetjes-producerende temperatuur (26°C) vanaf stadium 20 wer
den bebroed bij een van de twee vrouwtjes-producerende temperaturen 
(31 oc of 32,5°C). (B) Eieren die in eerste instantie werden bebroed bij 
een vrouwtjes-producerende temperatuur (31 oq werden vanaf stadium 
19 bebroed bij een van de twee mannetjes-producerende temperaturen 
(23°C of 26°C). 

nen de temperatuurgevoelige periode 
(stadium 16-20) is naast de duur dus 
ook de grootte van de temperatuur
verandering bepalend voor bet percen
tage mannetjes of vrouwtjes dat ont
staat. Met andere woorden: bet ge
slacbt wordt bepaald door een kwanti
tatief effect van de temperatuur. 

RELATIE TEMPERATUUR OP 
SEKSHORMONEN 
AI sinds 1935 wordt vermoed (en is in
middels duidelijk) dat seksbormonen, 
met name de oestrogenen, een belang
rijke rol spelen bij de ontwikkeling 
van de vrouwelijke geslacbtsorganen. 
De bierboven bescbreven effecten van 
de temperatuur op de ontwikkeling 
van de embryo's doen vermoeden dat 
bij bogere temperaturen gedurende 
bepaalde periodes er meer van deze 
vrouwelijke bormonen worden aange
maakt. De invloed van deze vrouwelij ke 
seksbormonen is onderzocbt, en deze 
experimenten zijn bescbreven in bet 
tweede artikel (WIBBELS et al., 1991b). 
Ook in dit artikel is gebruik gemaakt 
van eieren van T. scripta. 
Voor dit experiment (fig. 4) zijn eieren 
bebroed bij 26°C (hetgeen normaal ai
leen mannelijke dieren oplevert) en bij 
28,2°C (een temperatuur die op de 
grens ligt van 'mannelijke' naar 'vrou
welijke' temperatuur, maar waarbij 
nog voornamelijk mannetjes worden 
gevormd). Aan deze twee groepen eie
ren is in stadium 17 bet vrouwelij ke 
bormoon oestradiol toegevoegd in ver
scbillende concentraties. In bet con
trole-experiment, waar geen oestradiol 
is toegevoegd, worden er bij 26°C en 
28,2°C respectievelijk 0 en 30/o vrouw
tjes gevormd. Dit was zoals verwacbt. 
Ecbter wanneer er 0,1 p.g oestradiol aan 
de eieren wordt toegevoegd, worden er 
bij 26°C 100/o vrouwtjes gevormd, ter
wijl bet percentage vrouwtjes bij 
28,2°C al op 70o/o ligt. Er is dus bij 



100 

90 

80 
(/) 

.!!>. 70 
~ 
:J 

60 e 
> 
Q) 50 
OJ 

~ 
c 40 
Q) 
u 
Qj 30 

(l_ 

20 

Fig. 4 . 

CTRL 0.0 1 0. 1 0 0.50 1.00 1 0.00 
Dosering oestradio l (ug) 

!ZZ2l 26° c 

- 2s.2·c 

Effect van verschillende d oses oestradiol op eieren van Trachemys scripta 
die bij twee verschillende temperaturen werden bebroed. 

LACERT A SI(S) 149 

28,2°C maar relatief weinig oestradiol 
nodig om de verhouding vrouwtjes/ 
mannetjes te doen stijgen. Bij een dose
ring van 10 p.g oestradiol worden in bei
de experimenten aileen vrouwelijke em
bryo's gevormd. De auteurs Iaten zien 
dat na statistische berekeningen gecon
cludeerd kan worden dater een directe 
relatie bestaat tussen de temperatuur en 

Trachemys scripta . Foto: P. Mudde. 

de hormoonconcentratie. 
In het derde artikel (DO RIZZI et al., 
1991), dat geschreven is door de Franse 
onderzoeksgroep van Pieau, is ook de 
relatie tussen de incubatietemperatuur 
en hormonen (oestradiol en oestron) 
nagegaan. Dorizzi en medewerkers heb
ben aanvullende experimenten gedaan 
om de relatie temperatuur / hormonen 
verder te onderbouwen. Voor hun proe
ven hebben ze gebruik gemaakt van 
eieren van Emys orbicularis. De auteurs 
Iaten zien dat toevoeging van hormonen 
voor en na de temperatuurgevoelige pe
riode geen invloed heeft op het geslacht. 
Tevens hebben ze een stof gebruikt (ta
moxifen) die de werking van oestradiol 
remt. Aanwezigheid van deze remmer 
bij een hoge broedtemperatuur (30°C) 
resulteert in remming van de vorming 
van de vrouwelijke geslachtsorganen. 
Zoals hierboven beschreven voor T. 
scripta heeft ook bij E . orbicularis toe
voeging van oestradiol bij een tempera
tour van 26°C tot gevolg dater voorna
melijk vrouwtjes gevormd worden. Met 
tamoxifen is het mogelijk om het extra 
toegevoegde oestradiol te neutraliseren 
en komen er uit deze eieren (26°C + 
oestradiol+ tamoxifen) weer manne
tjes. Dit is weer een extra bewijs dat de 
aan- of afwezigheid van het hormoon 
oestradiol direct verantwoordelijk is 
voor het ontstaan van vrouwtjes of 
mannetjes. 
In het laatste experiment hebben de on
derzoekers de hoeveelheid oestrogenen 
in de embryo's gemeten bij verschillen
de temperaturen en ontwikkelingssta
dia. De concentratie oestrogenen (oes
tron en oestradiol) blijken verhoogd te 
zijn in de temperatuurgevoelige periode 
wanneer de eieren bij 30°C bebroed 
worden. Het is dus deze endogene (niet 
door milieufactoren bepaalde) produk
tie van oestrogenen die tot gevolg heeft 
dat er voornamelijk vrouwelijke em
bryo' s gevormd worden. Een voor de 
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Fig. 5. 
Vorming van vrouwelijke hormonen (oestrogenen) uit mannelijke hormonen (androgenen) onder in
vloed van bet enzym aromatase. 

hand liggende vraag is nu of er naast een 
lage oestrogeenspiegel bij lagere tempe
ratuur, een verhoogde concentratie van 
bet mannelijke hormoon testosteron 
voorkomt. Het is immers niet onlogisch 
te veronderstellen dat als vrouwelij ke 
hormonen aanleiding geven tot de vor
ming van vrouwtjes, mannetjes ge
vormd zullen worden onder invloed van 
mannelijke hormonen (androgenen). 
De onderzoekers hebben inderdaad bet 
testosterongehalte gemeten, maar de 
gegevens, waar vreemd genoeg in bet ar
tikel niet op wordt ingegaan, geven geen 
eenduidig beeld. Van vijf series proeven 
geeft slechts een serie een verhoogd 
testosterongehalte te zien bij een broed
temperatuur van 25°C. De voorzichtige 
conclusie die hieruit te trekken is, zou 
zijn dat mannelijke geslachtsorganen 
zich ontwikkelen in afwezigheid van 
oestrogenen (in plaats van in aanwezig
heid van androgenen zoals testosteron). 
Het is duidelijk dat vrouwelijke 
geslachtsorganen zich ontwikkelen on
der invloed van oestrogenen. 

DISCUSS IE 
In de hierboven beschreven artikelen 
is duidelijk aangetoond dater een direct 
verband bestaat tussen de broedtempe
ratuur en bet voorkomen van vrouwe
lijke hormonen bij schildpadden. Een 
vraag die open blijft is echter hoe bet 
mogelijk is dat een hogere temperatuur 
aanleiding geeft tot de vorming van 
(meer) vrouwelijke hormonen. Slechts 
in een van de drie artikelen wordt bier
over gespeculeerd(DORIZZI etal., 1991). 
Hormonen worden door bet organisme 
(in dit geval E. orbicularis) zelf aange
maakt. Hiervoor zijn verschillende en
zymen aanwezig die in een aantal stap
pen uit cholesterol sekshormonen rna
ken. Het sleutel-enzym voor de aan
maak van vrouwelijke hormonen is een 
enzym genaamd aromatase. De auteurs 
vermoeden dat of de aanmaak of de ac
tiviteit (of beide) van dit enzym tempe
ratuurgevoelig is. Oat ze aile twee een 
rol spelen is niet erg waarschijnlijk. Het 
is wei zo dat enzymen temperatuurge
voelig zijn, maar een groot verschil in 
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activiteit bij een kieine stijging of daling 
van de temperatuur (5°C) is erg on
waarschijnlijk, zo niet onmogelijk. De 
eerste hypothese is (biochemisch gezien) 
wei interessant, maar het voert te ver om 
die bier te bespreken. Deze hypothese is 
echter niet geheei in overeenstemming 
met de waarnemingen van Dorizzi et al. 
Zoals te zien is in fig. 5 is het aromatase 
betrokken bij de omzetting van andro
genen naar oestrogenen. Wanneer er 
door een temperatuurverhoging meer 
aromatase wordt aangemaakt, dan zai 
dit een verhoging van de hoeveeiheid 
oestrogenen tot gevoig hebben. Een ver
Iaging van de aromataseconcentratie 
daarentegen zal in dat geval een verho
ging van de androgenenconcentratie tot 
gevoig moeten hebben. Deze (relatieO 
hoge androgeenconcentratie (in dit ge
val testosteron) kunnen de auteurs ech
ter niet aantonen. In dit Iicht bezien is 
het misschien interessant te vermelden 
dat er bij de mens een erfelijke ziekte 
voorkomt waarbij van dit aromatase te 
weinig aangemaakt wordt. Vrouwen 
met deze ziekte zullen mannelijke 
geslachtskenmerken vertonen, niet ai
leen door de afwezigheid van oestroge
nen, maar juist ook door de aanwezig
heid van androgenen! 
Toekomstig onderzoek zal duidelijk 
moeten maken of bij reptieien andro
genen zoals testosteron wei of geen roi 
speien bij het ontwikkelen van bet ge
slacht van de embryo's. Ook de vraag 
welke biochemische processen in gang 
worden gezet bij een hogere broedtem
peratuur blijft voorlopig onopgelost. 

INCUBATION TEMPERATURE AND SEX 
HORMONES IN TURTLES: A DIRECT 
RELATION 
In many reptiles, the temperature at which the 
eggs are incubated determines the sex of the 
hatchlings. In three articles, described here, the 
temperature sensivity and effect of oestradiol we
re studied in Trachemys scripta and Emys orbicu
laris. Sex determination was sensitive to both the 
duration and magnitude of the incubation tempe
rature. The results indicate that sex determination 
is controlled by the quantitative effect of tempe
rature during a period beginning prior to sexual 
differentation and extending to a time when initi
al sex specific changes are evident in the 
embryo's. Furthermore, the results indicate that 
oestrogen and temperature exert a synergistic ef
fect on sex determination. It is suggested that tem
perature acts on the processes regulating the syn
thesis of the activity of the enzyme aromatase, 
which is involved in the production of oestrogen. 

LITERATUUR 
BORG, J.P. ter, 1981. De invloed van de broed
temperatuur op de sekseverhouding in legsels van 
reptielen. Lacerta 39 (II) : 171-175. 
DORIZZI, M., T-M. MIGNOT, A. GUI
CHARD, G. DESVAGES&C. PIEAU,I991. In
volvement of oestrogens in sexual differentiation 
of gonads as a function of temperature in turtles. 
Differentation 47 : 9-17. 
PIEAU, C., 1976. Donnees recentes sur Ia diffe
renciation sexuelle en fonction de Ia temperature 
chez les embryons d' Emys orbicularis L. (Chelo
nien). Bull. Soc. Zool. Fr. 101 (Supp. 4) : 46-53. 
RAYNAUD, A. & C. PIEAU, 1985. Embryonic 
development of the genital system. In: Gans, C. 
and Billett, F. (eds) Biology of the Reptilia. Vol. 
XV, Development B. Wiley, J. and Sons, New 
York. 
WIBBELS, T., J.J. BULL& D. CREWS, 1991a. 
Chronology and morphology of temperature
dependent sex determination. J. Exp. Zool. 260: 
371-381. 
WIBBELS, T., J.J. BULL& D. CREWS, 1991b. 
Synergism between temperature and estradiol: A 
common pathway in turtle sex determination'? J. 
Exp. Zool. 260: 130-134. 



Keen Brouwer 
Stichting 
Nationale 
Dierentuinen 
p/ a Artis 
Postbus 20164 
IOOOHD 
Amsterdam 

Foto's: 
Jessie Cohen 
(National 
Zoological Park) 

Komodovaraan; 
jong van 1992. 

LACERTA 51(5) 152 

Unieke geboorten van Komodovaranen 
(Varanus komodoensis) 

INLEIDING 
Sinds vorig jaar bezit Diergaarde Blij
dorp in Rotterdam een mannetje van de 
Komodovaraan ( Varanus komodoen
sis). Dit ongeveer zeven jaar oude dier 
werd op basis van fokleen ontvangen 
van de dierentuin van Singapore (VIS

SER, 1992). Blijdorp heeft inmiddels 
de hele wereld afgezocht om een partner 
voor dit dier te vinden, maar tot nu toe 
zonder succes. Aile hoop is nu gericht 
op het verwerven van een van de dertien 
Komodovaranen die in september 1992 
uit het ei kropen in de National Zoo, 
de dierentuin van Washington D.C. in 
de Verenigde Staten. 

IN DE NATIONAL ZOO 
De National Zoo ontving in mei 1988 
een paar Komodovaranen als geschenk 
van Indonesie. De dieren waren in het 
wild gevangen op het eiland Flores, 
waar 'lastige' varanen som:: verwijderd 
worden omdat ze de menselijke bewo
ners lastig vallen. 
De diere~ arriveerden in goede gezond-

heid in Washington na een lange, ver
moeiende reis. Het mannetje woog bij 
aankomst 16 kg en was ongeveer 1,5 m 
lang, terwijl het vrouwtje 9 kg zwaar en 
1,4 m lang was. De leeftijd van beide 
dieren werd geschat op ongeveer zeven 
jaar. Na de gebruikelijke quarantaine
periode werden de varanen tot begin 
1990 gezamenlijk in een binnenverblijf 
gehuisvest. Hierna werd het verblijf 
vergroot met een extra gedeelte, waar
door de dieren zo nodig, bijvoorbeeld 
tijdens het voeren of wanneer de vrouw 
eieren zou leggen, gescheiden konden 
worden. Ook werden diverse onder
grondse schuilplaatsen voor de varanen 
gegraven. Het vrouwtje bleef echter 
voorkeur houden voor holen die ze zelf 
gegraven had. De dieren kiezen ieder 
een eigen ondergronds hoi voor de 
avond uit. 
De temperatuur in het verblijf loopt in 
de zomer op tot 33°C, met hier en daar 
gedeelten waar met behulp van speciaal 
hiervoor geplaatste warmtebronnen de 
temperatuur oploopt tot ongeveer 
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40°C. De voor Washington natuurlijke 
daglengte wordt gehandhaafd. 

VOORTPLANTING 
Tussen augustus 1988 en december 1990 
produceerde het vrouwtje drie legsels. 
Deze werden aile opgegeten of bleken 
onbevrucht te zijn. 
Contact tussen de twee varanen zagen 
we aileen tijdens voortplantingsactivi
teiten, die vooral tussen half november 
en eind december plaatsvonden. Hoe
wei het mannetje in deze periode nor
maal at, verminderde de eetlust van het 
vrouwtje enorm. Herhaaldelijk nam 
het vrouwtje gedurende vier tot zes 

we ken geen voedsel tot zich. 
Op 7 december 1991 constateerden de 
dierverzorgers dat het gebied voor de 
cloaca van het vrouwtje gezwollen was. 
Men vermoedde dat dit verschijnsel 
samenhing met het begin van de ovula
tie. De interesse van het mannetje voor 
het vrouwtje nam ook sterk toe, en de 
dieren paarden tussen 7 en 28 december 
dagelijks. De hierop volgende dagen 
veranderde het gedrag van de varanen, 
en gingen de dieren elkaar steeds meer 
uit de weg. Het lichaam van het vrouw
tje was inmiddels ook erg dik geworden 
en de zwelling bij haar cloaca was groter 
geworden. Besloten werd de varanen te 
scheiden. 
De gemiddelde temperatuur van het 
verblijf werd verlaagd tot 25°C om de 
vrouw te stimuleren te gaan zonne
baden en eventueel haar eieren te leg
gen onder een van de speciale warmte
bronnen . De temperatuur van de grond 
werd daar 24 uur per dag op 40°C ge
houden. Op 20 januari 1992 werd ge
zien dat het vrouwtje onder een van de 
warmtebronnen aan het graven was. 
Omdat ze echter geen echt hoi achter
liet vermoedde men dat ze mogelijk op 
20 januari eieren had gelegd. 
Dit vermoeden bleek juist, en op 23 
januari werden maar liefst 26 eieren 
opgegraven, die 60-70 em onder de 
grond lagen. De temperatuur van de 
grond rondom de eieren was 25°C. 
Tijdens het verwijderen van de eieren 
vertoonde het vrouwtje geen agressief 
gedrag en bleef zein haar zelf gegraven 
ondergrondse tunnel. 

EIEREN 
Elk van de eieren werd gewogen en ge
meten en vervolgens bij een tempera
tum van 27,5-29°C op een bodem van 
vermiculiet met water in plastic broed
bakjes geplaatst. Het gemiddelde ge
wicht van de eieren was 167,3 g, terwijl 
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In 1992 geboren jong van de Komodovaraan. 

de afmetingen van de eieren gemiddeld 
89,2 mm bij 58,6 mm bedroegen. Om 
het risieo enigszins te spreiden, werden 
de eieren verdeeld over een aantal insti
tuten. De eieren werden om de twee 
weken gewogen, en om de voehtigheid 
op peil te houden werd er regelmatig 
water toegevoegd. 

JONGEN 
Het eerste jong kroop, na een ineubatie
periode"van 237 dagen, op 23 september 
1992 uit het ei. Gedurende de volgende 
23 dagen werden nog twaalf Komodo
varanen geboren. De jongen waren ge
middeld 40 em lang en wogen tussen de 
75 en 100 g. AI vrij snel na uitkomst 
kregen de jonge varanen kleine muisjes 
aangeboden, die ze gretig verorberden. 
De jongen werden gehouden bij een 
temperatuur van 32-35°C. 
Op 1 februari 1993 waren de jonge va
raantjes al flink gegroeid, wogen ze 
gemiddeld 250 g en waren ze 65 em 
lang. Aile jonge varanen maken het 
goed, en inmiddels heeft de National 
Zoo ze aangeboden aan eollega-dieren
tuinen die gelnteresseerd zijn om serieus 
met deze bijzondere soort te gaan wer
ken. Ongetwijfeld zullen de dieren
tuinen van San Diego en Cincinnati 
ook varanen ontvangen, daar zij even
als Diergaarde Blijdorp al enige tijd 

besehikken over eenzame mannetjes. 

TOT SLOT 
Inmiddels heeft het nu 23 kg zware en 
1,83 m lange vrouwtje van de National 
Zoo een tweede legsel van 24 eieren ge
produeeerd. In het najaar van 1992 
werd ze naar Cincinnati gestuurd, waar 
ze paarde met een niet-verwant manne
tje. De eieren worden ditmaal bij een 
iets hogere temperatuur (29-31°C} be
broed, en de volgende groep jonge Ko
modovaranen wordt eind augustus 1993 
verwaeht. 

DANKWOORD 
Dit artike1 is gebaseerd op persberichten en op 
persoonlijke communicatie met Trooper Walsh 
en Roger Rosscoe, medewerkers van de National 
Zoo. 

UNIQUE BIRTHS OF 
VARANUS KOMODOENSIS 
The successful breeding of Varanus komodoensis 
in the National Zoo, Washington DC, USA, is 
described. After three failed breeding attempts, 
January 1992 one female produced a clutch of 26 
eggs. After a 237 to 260days' incubation at 27,5 to 
29•c thirteen young monitor lizards were bron. 
Rearing the young animals did not offer serious 
problems during the first months. 

LITERATUUR 
VISSER, G., 1992. Komodovaranen in dierentui
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Observaties aan enkele soorten kameleons 
in Madagascar 

INLEIDING 
Volgens KLAVER & B0HME (1986) is de 
familie der Chamaeleonidae onderver
deeld in twee subfamilies, namelijk de 
Chamaeleoninae (de Echte kameleons) 
en de Brookesiinae (de Aard- en Kort
staartkameleons). De eerste familie be
vat vier geslachten: Calumma, Furcifer, 
Bradypodion en Chamaeleo. Voor de 
duidelijkheid moet worden opgemerkt 
dat de onderfamilie Chamaeleoninae 
vrij recent opnieuw is ingedeeld in de 
vier bovengenoemde geslachten, en dat 
er nog geen algehele erkenning is. 
De subfamilie Brookesiinae heeft twee 
geslachten: Brookesia en Rhamphole
on. Van de thans bekende soorten ka
meleons leeft een groot aantal op het ei
land Madagascar. Het overgrote deel 

Tul 

~ 
199 k .. 

Madagascar. Hoogtes: I) Boven 1000 m; 2) 500-
1000 m; 3) 200-500 m; 4) onder de 200m. 

hiervan is endemisch, hetgeen betekent 
dat ze nergens anders ter wereld voor
komen. 
Tijdens een vijf weken durend bezoek 
aan dit land in augustus 1990 waren we 
in de gelegenheid negen soorten te ob
serveren en fotograferen. 
De bedoeling van dit artikel is niet di
rect aandacht te besteden aan de ver
zorging in gevangenschap, maar aange
zien de laatste tijd grote aantallen van 
diverse soorten uit Madagascar zijn 
ge"importeerd, kunnen biotoopgege
vens van belang zijn. 

WAARGENOMENSOORTEN 
Van Chamae/eo antimena vonden we 
slechts een exemplaar in Mora-Mora, 
een klein dorp aan de westkust, ca. 20 
km ten noorden van Tulear. Het ca. 10 
em (KRL = kop-romplengte) grote dier 
bevond zich op twee meter hoogte in een 
Tamarindeboom op het strand op nog 
geen tien meter van de waterlijn. Dit ge
bied wordt gekenmerkt door een ex
treem droge periode van maart tot okto
ber. Tijdens ons verblijf maakten de 
meeste dieren een soort winter- of 
droogterust door. Het aangetroffen 
dier profiteerde wellicht van een ver
hoogd voedselaanbod door de aanwe
zigheid van een restaurant en een ver
hoogde relatieve luchtvochtigheid (ca. 
500Jo) veroorzaakt door wind en zee. 
Ongeveer honderd meter van het strand 
in de achter de zeer lage duinen liggende 
Dideria- en Euphorbia-bossen maten 
we echter een relatieve luchtvochtigheid 
van 30% bij een temperatuur van 47°C. 
Van Furcifer ousta/eti vonden we 
eveneens in Mora-Mora, twee dieren in 
de nabijheid van de eerstgenoemde 
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Chamaeleo parsonii van Perinct. 

soort. We zagen deze tot ca. 20 em 
(KRL) uitgroeiende dieren eveneens in 
hoge bomen. Ze bleken bij verstoring 
zeer behendig en snel via dikke takken 
tot enkele meters hoog een goed heen
komen te zoeken. Door hun camoufla
gekleuren vielen ze nauwelijks meer op. 
Later hebben we deze soort eveneens 
gezien in Ranohira, een dorp gelegen 
op ca. 900 meter hoogte op het centraal 
bergplateau in het nationale park lsalo. 
Achter het restaurant midden in het 
dorp leefde een groep van ca. twintig 
dieren op drie bomen op een binnen
plaats. De daar aangetroffen dieren wa
ren zeer variabel van kleur en grootte. 

Ofschoon de bevolking een aangeboren 
angst heeft voor alles dat op een hagedis 
of slang lijkt, accepteerden de mensen 
op deze plek de dieren volkomen en lie
ten ze ook met rust. 
De dieren profiteerden op deze plaats 
van het feit, dat zich onder de bomen 
een wasplaats bevond, waardoor con
tinu een hoge luchtvochtigheid bestond 
in een verder overigens droog gebied. 
Calumma nasutus, de dwerg onder de 
Echte kameleons, hebben we diverse 
malen gezien in regenwoudreservaten 
aan de oostzijde van het centrale berg
plateau . In Ranomafana (gelegen op ca. 
1400 meter hoogte) en Perinet (op ca. 
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Chamaeleo antimena van Mora-Mora. 

1500 meter hoogte) vonden we deze van 
kleur weinig opvallende dieren in het 
struikgewas langs de bermen. Door zich 
te verschuilen tussen trosjes peulvruch
ten werd het zoeken nogal bemoeilijkt. 
Zodra de dieren opschrokken verander
den ze van kleur, en maakten zich uit de 
voeten. In Ranomafana in het struikge
was in de wegberm mat en we op een wis
selend bewolkte dag bij een tempera
tuur van 25°C een relatieve luchtvoch
tigheid van 750Jo; we troffen de dieren 
op zulke momenten in een rusthouding 
aan. Na regenbuien liep de relatieve 
luchtvochtigheid op dezelfde plaatsen 
op tot 98%. 

Calumma nasutus van Perinet. 

In Perinet hielden de dieren zich ook 
opvallend vee! op tussen de schamele 
huisjes, gesitueerd rand het station 
van het dorp. Kinderen baden ons aan 
hun in plastic zakjes gehuisveste dieren 
te fotograferen; dit uiteraard tegen 
vergoeding. 
Opvallend voor een regenwoudklimaat 
zijn de schommelingen in temperatuur 
en vochtigheid. In Perinet maten we on
der droge omstandigheden bij een tem
peratuur van 36°C in de zon een relatie
ve luchtvochtigheid van 38%, terwijl 
twee dagen eerder op een motregenach
tige dag op dezelfde plaats waarden van 
20°C en 45% werden gemeten. 
Daar voedseldieren hun activiteiten 
aan de weersomstandigheden aanpas
sen, valt volgens ons hieruit op te rna
ken dat kameleons in regenwoudge
bieden ook een wisselend activiteits
patroon aan de dag leggen. Van belang 
is daarom ook hier in het terrarium 
rekening mee te houden . Aileen te we
ten dat de dieren uit Madagascar ko
men is zeker niet voldoende; de exacte 
vindplaats zou dan ook bekend moeten 
zijn. Wij bezochten Madagascar in de 
droge tijd; in de regentijd, van decem
ber tot maart, heeft het klimaat een vee! 
gelijkmatiger karakter. Voor een totaal 
beeld van het klimaat van Madagascar 
zie RAVET (1948). 
Furcifer latera/is, de Tapijtkameleon, 
bewoont vrijwel geheel Madagascar 
(het noorden en noordwesten uitgezon
derd) van 0 tot 2000 meter hoogte, maar 
we troffen hem slechts aan in Ranoma
fana op 1400 meter hoogte op dezelfde 
plaatsen als Calumma nasutus. 
Volgens SCHMIDT et al. ( 1989) wordt de
ze soort in zeer uiteenlopende biotopen 
aangetroffen, van regenwoud en droog 
bos tot vochtige savannen. De dieren 
die we waarnamen en fotografeerden 
veranderden binnen enkele seconden 
hun zeer varia bel kleurenpatroon. Deze 
in de vrije natuur slechts een jaar Ieven-
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Furcifer latera/is van Ranomafana. 

Furcifer balteatus van Ranomafana. 

de kameleon legt ook in het wild een vrij 
grote agressiviteit aan de dag. Bij bena
dering sperden de dieren de bek wijd 
open en platten het lichaam zijdelings 
a f. 
Furcifer balteatus is een tamelijk mas
sieve (ca. 20 em KRL) grote kameleon 
en die hebben wij in Ranomafana 
slechts tweemaal gevonden, en wel in 
ca. zes meter hoge borneo . Uit diverse 
bronnen, o.a. van HEINECKE (pers. 
med.) hebben we vernomen dat deze 
soort relatief zeldzaam is. Voor wat be
treft het klimaat gelden alleen voor de 
vindplaats Ranomafana dezelfde gege
vens als voor Ca/umma nasutus. Het 

juiste verspreidingsgebied is ons niet be
kend. 
Calumma parsonii, de reus onder de ka
meleons (KRL ca. 30 ern), hebben we 
uitgebreid kunnen fotograferen in het 
nationale park Perinet te Andasibe. Dit 
park is gesticht ter bescherrning van de 
Indri, de grootste Lemuren (halfapen-) 
soort. 
De weinig actieve dieren bevonden zich 
in laag struikgewas op open plaatsen 
vooral aan de randen van het regenbos. 
Ook bier weer registreerden we net als 
voor Ca/umma nasutus erg wisselende 
weersornstandigbeden. 
Ca/umma brevicornis, een middelgrote 
karneleon, zagen we in bet park Perinet 
in de directe omgeving van Calumma 
parsonii. Ook in de buurt van menselij
ke bebouwing in tuinen, boorngaarden 
en langs paden in de buurt van bet dorp 
Andasibe troffen we ze aan. 
Opvallend was dat we dieren met ver
schillende rugkammen zagen. Kenmer
kend voor deze.soort zijn de opvallend 
grote nekflappen. 
Calumma gastrotaenia, een klein blij
vende soort, bebben we gedurende een 
nachtelijke zoektocht aangetroffen in 
de directe omgeving van het dorp Anda
sibe. Het dier bevond zich in rustbou
ding in bet regenbos ca. 20 em boven de 
grond in het vochtige gras . Door zijn 
egaal felgroene kleur viel bet dier in zijn 
omgeving nauwelijks op. Klirnaatgege
vens zijn weer hetzelfde als voor Calum
ma parsonii en C. brevicornis. 

SLOTOPMERKINGEN 
Dat karneleons in de verzorging meestal 
Jastig zijn is bekend. Problemen met be
trekking tot voedsel en vocht worden 
behandeld in het boek van SCHMIDT et 
al. (1989). Zoals hierboven reeds opge
merkt, !open de biotopen voor somrnige 
soorten sterk uiteen; dit geldt bijvoor
beeld voor Furcifer latera/is en Brooke
sia stumpffi. 
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Calumma brevicornis van Perinet. 

Chamae/eo gastrotaenia van Mora-Mora. 

Aangezien de door de plaatselijke be
volking gevangen dieren meestal naar 
centraal gelegen exportplaatsen gaan, 
is de precieze vindplaats achteraf vaak 
niet meer te achterhalen. 
Daar de laatste tientallen jaren de bio
toop van kameleons in Madagascar op 
grote schaal vernietigd is en nog steeds 
wordt, zijn alle soorten op dit overigens 

grote eiland sterk bedreigd. Voeg daar
bij het in enorme aantallen exporteren 
van vrijwel alle in het land voorkomen
de soorten, en men kan concluderen dat 
het voor deze dieren '5 voor 12' is. 
Aan te raden valt daarom de reeds in 
gevangenschap aanwezige soorten te re
gistreren en daarvan een goed ·gecoor
dineerde kweek te bewerkstelligen. En
kele kweekresultaten zijn reeds behaald 
door serieuze liefhebbers. Deze zouden 
wat dat betreft de han den ineen moeten 
slaan, waarmee ze zich kunnen distan
tieren van het impulsief aankopen van 
deze kwetsbare dieren door argeloze, 
soms onbekwame consumenten. 

DANKWOORD 
Onze dank gaat uit naar de heer W. Kunstek te 
Landgraaf en de heren Heinecke en Schmidt uit 
de Bondsrepubliek Duitsland voor hun hu1p bij 
het exact vaststellen van de soorten en geslachten 
aan de hand van onze dia's. 

SOME CHAMELEONS 
FROM MADAGASCAR 
During a five weeks visit to Madagascar the au
thors observed and photographed nine species of 
chameleons. 
Data on humidity, temperature and habitat are gi
ven, which can be useful to conditions in captivi
ty. 
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BOEKBESPREKING 

Schlangen im Terrarium. Ludwig Trutnau, 1993. 
Band 1: Ungiftige Schlangen. 
Band 2: Giftschlangen. 

De huidige tendens om als pure hobby en vervol
gens geheel planmatig vele generaties te kweken 
za1 aileen maar aan terrein winnen. Op de voor
grond staat hierbij bet nabootsen van natuurlij
ke levensvoorwaarden. Op grond hiervan richt 
de schrijver zicb in bet bijzonder tot diegenen die 
zich uitgebreid met slangen bezighouden en ken
nis willen vergaren over bet succesvol bouden 
van, verzorgen en kweken van deze diersoorten. 
In deel I behandelt de auteur de niet-giftige slan
gen van de familie Boidae (Reuzenslangen), 
Acrochordidae (Wrattenslangen) en Colubridae 
(Ringslangacbtigen) met in totaal137 soorten. 
Elke soort wordt met de voor hem typische ken
merken volgens herkomst en levenswijze, alsme
de met aanwijzingen voor bet houden en kweken 
(aan bet terrarium te stellen eisen, waarop bet bij 
de overwintering aankomt, wanneer dwangvoe
ding noodzakelijk wordt en hoe de belangrijkste 
ziekten behandeld moeten worden) beschreven. 
De derde oplage van dit reeds in 1979 voor de 
eerste keer verschenen standaardwerk bevat zin
volle en interessante aanvullingen. 
In de laatste jaren zijn bijvoorbeeld talrijke, 
voor de meeste terrariumhouders tot op heden 
onbekende, slangesoorten uit tot voor kort on
bereikbare gebieden (bet Chinese vasteland, 
Vietnam, Borneo, enz.) geimporteerd. De auteur 
stelt een representatieve keuze uit deze soorten 
voor, die nu in bet algemeen voor reptielenlief
hebbers te verkrijgen zijn. 
Op bet terrein van de verzorging en bet kweken 
in bet terrarium zijn vele nieuwe observaties ver
richt en ervaringen opgedaan en die werden in de 
aanwijzingen verwerkt. Ook is rekening gehou
den met veranderingen in de nomenclatuur. 
Een verwijzing naar nieuwe wettelijke regelingen 
inzake de bescherming van soorten toont duide
lijk aan, hoe noodzakelijk bet verder kweken is 
en hoe belangrijk bet is hiervoor de optimale 
voorwaarden te scheppen. 

In aansluiting op de uitgebreidere oplage van bet 
succesvolle deel over de niet-giftige slangen was 
ook een herziening en uitbreiding van bet deel 
over giftige slangen op zijn plaats. 
In de afgelopen jaren zijn uit verre Ianden een 
reeks niet of moeilijk te verkrijgen soorten, die 
destijds aileen als zeldzame exemplaren de mu
sea verrijkten, tot ons gekomen. 
Deze worden intussen met succes verzorgd en 
voor een deel ook door terrariumhouders verder 
gekweekt. Een representatieve keuze uit deze 
soorten giftige slangen wordt in de derde oplage 
van dit deel beschreven. Bij talrijke ondersoor
ten zijn belangrijke aanvullingen over de ver
spreiding, biotopen en bet gedrag evenals de 
nieuwste ervaringen over verzorging en kweek 
toegevoegd. Zo zijn aan bet hoofdstuk Selbsthil
fe bei GiftschlangenbiB twee nieuwe apparaten 
toegevoegd, die naast de klassieke serumtherapie 
voor de bebandeling van beten van giftige slan
gen zeer geschikt zijn en door aile bouders van 
giftige slangen aangeschaft zouden moeten wor
den. Ook bij de nomenclatuur wordt op de intus
sen opgetreden veranderingen gewezen. 
De doelstelling van de nieuwe oplage van dit be
langrijke standaardwerk is om de kennis over 
gifslangen die door mensen worden verzorgd 
verder te vervolmaken. 
Verder geeft de auteur algemene informatie over 
giftige slangen. Onderscbeidingskenmerken tus
sen giftige en niet-giftige slangen, chemie en wer
king van slangegiften, ervaringen met en zelf
hulp bij slangebeten, behuizing voor giftige stan
gen. 

CONCLUSIE 
Zeer uitgebreide en mooi uitgevoerde boeken, 
waarin aile facetten voor bet succesvol houden, 
verzorgen en kweken van de besproken slangen 
ruim aan de orde komen. 

A.S. Heijboer 



van kwekerij 

naar u thuis! 

Verpakking": 

"(1000 cc = 
ca. 660 gr.) 

SPRINKHANEN 
middel formaat 

gr~ot form'~at 

maat 3 maat 4 maat 5 maat 6 maat 7 maat 8 PRI.IS 
350 st. 175 st. 125 st. 90 st. 80 st. 70 st. 3,90 

10,50 
19,50 
37,50 

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

REUZEMEELWORM PRI.IS 
doosje/inhoud 30 st. 3,90 

100 gr. 12,00 
500 gr. 47,50 

1000 gr. 82,50 

PRI.IS 
doosje/inhoud 15 st. 3,00 

45 st. 8,00 
90 st. 14,00 

450 st. 65,00 

DENDROBEANA WORMEN 
PRI.IS 

doosje/inhoud 15 st. 3,90 
45 st. 10,35 
90 st. 18,00 

450 st. 84,00 

KRECAVIT PRI.IS 
mineraal/vitamine preparaat, 
hersluitbare verpakking 20 gr. 7,50 

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

lnsekt Expresse Ievert door geheel 
. Nederland, gegarandeerd vers! Huis- en 
veldkrekels, buffalowormen, wasmotten, 

. fruitvliegen en krulvliegen, meelwormen, 
· tebo's, etc.! 
Zo bestelt U: 
Schriftelijk via ons antwoordnummer (geen 
postzegel nodig), of telefonisch, aan de 
hand van de prijslijst. 
Zo wordt er geleverd: 
U krijgt aile artikelen goed verpakt 
thuisbezorgd! Onze verzenddagen zijn 
dinsdag en donderdag; bestelt u op die 
dagen v66r 10.00 uur, dan wordt uw bestel
ling dezelfde dag nog afgewerkt. 
U betaalt direkt aan de bezorger. 
N.B.: vaste verzendkosten per order f 7,50. 
Maar: op aile orders boven f 50,- 100/o 
korting! 
lnsekt Expresse I B. Adema 
ANTWOORDNUMMER 1254 
6900 WB Zevenaar 
Telefoon 08360-23415 Bel r;;t schrijf, 



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

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

A HERPETOLOGIE 

TERRA!!!!P 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

AHERPETOLOGIE het antwoord op a/ uw vragen 
TERRA!!!!!P op. herpetologisch gebied ... 

Openingstijden: Aileen op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak 


