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Bij de voorplaat :De Ambonese doosschildpad (Cuora amboinensis) 

Taxonomische status: Familie Emydidae, subfamilie Batagurinae. 
Verspreiding : Vasteland van Zuidoost-Azie, vanaf Birma tot Vietnam, Indonesie en de 
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Filipijnen. 
: Meestal tot 20 em schildlengte, vrouwtjes af en toe tot 25 em. 
: Langzaam stromend en stilstaand water: rijstvelden, sloten en vijvers. 
: Jonge dieren eten grotendeels dierlijk, oudere meer plantaardig voedsel. 
: Gedurende de zomermaanden legt een vrouwtje drie of vier legsels van een of 

twee eieren. De eieren zijn ongeveer 5 bij 2,5 em. Na zestig tot honderd da
gen komen ze uit. Jonge dieren eten de eerste dagen niet. Daarna zijn ze met 
beweeglijk voer (muggelarven b. v .) aan het eten te krijgen. Ze kunnen snel 
groeien, maar mijn ervaring is dat meer dan twee centimeter groei per jaar 
leidt tot gebreksziekten. 

: Aquaterrarium met redelijk groot landgedeelte. Liever niet met andere, 
drukke, soorten combineren. Het is aan te raden mannetjes en vrouwtjes ge
scheiden te houden. De mannetjes zijn voortdurend opdringerig en bijten de 
vrouwtjes gemeen in de nek. Vrouwtjes zoeken daarom vaak langdurig het 
landgedeelte op .. Hoewel ze afkomstig zijn uit tropische streken en tempera
turen onder de 18°C eigenlijk afgeraden moeten worden, blijken ze perioden 
van afkoeling (tot 14°C) uitstekend te doorstaan. 

: Het afgebeelde dier is een jong van een plat, gezaagd vrouwtje (C. a. amboi-
nensis) dat tussen bolle mannetjes zit {C. a. kamaroma, zie RUMMLER & 

FRITZ, 1991). Het vrouwtje wordt door de anders zo hitsige mannetjes vrij
wel ongemoeid gelaten (zie ook MUDDE, 1987). De jongen die tot nu toe toch 
uit de door haar gelegde eieren kropen, zijn aile na twee of drie jaar overle
den. Kennelijk zijn kruisingen van ondersoorten niet erg vruchtbaar. 

: MUDDE, P.M., 1987. Voortplanting van de Ambonese waterdoosschildpad (Cuora amboi
nensis) in het terrarium. Lacerta 45 (5) : 70-80. 
RUMMLER, H-J. & U. FRITZ, 1991. Geographische VariabiliUit der Amboina-Scharnier
schildkrOte Cuora amboinensis (DAUDIN, 1802), mit Beschreibung einer neuen Unterart, 
C. a. kamaroma subsp. nov. Salamandra 27 (1/2): 17-45. 

Tekst en tekening: Peter Mudde. 
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Vo1wassen wildvang vrouw. Echte 'rhinolopha-horentjes op de neus. 
Foto: Hellie Klaasse. 

Enkele opmerkingen over de Mexicaanse 
Groene leguaan (Iguana iguana rhinolopha) 

IN LEIDING 
Van het geslacht Iguana zijn twee soar
ten bekend: deGewonegroeneleguaan, 
Iguana iguana, en de Groene eilandle
guaan (ook wel Caribische groene le
guaan genoemd), I. delicatissima. Ge
ruime tijd werd gedacht dater binnen de 
nominaatvorm een ondersoort zou 
bestaan: I. i. rhinolopha. In 1989 heb ik 
in het toenmalige periodiek van de 
Doelgroep Groene Leguanen aangege
ven dat die opvattingen in de literatuur 
betwijfeld werden (BOONMAN, 1989). 
Omdat de naam rhinolopha nog steeds 
blijft circuleren en er zelfs pogingen on
dernomen worden zuivere vormen in 
hand en te krijgen, lijkt het zinvol dear
gumenten v66r en tegen nog eens op een 
rijtje te zetten. Bovendien zijn er gege
vens in de dagelijkse Nederlandse prak
tijk te vinden voor afschaffing van de 
naam rhinolopha. 

NAAMGEVING 
Groene leguanen komen voor vanaf 
Mexico, ten zuiden van de landengte 
van Tehuantepec, via Midden-Ame
rika, tot ver in Brazilie, Argentinie en 
Bolivia. Bovendien worden ze gevon
den op diverse Antilliaanse eilanden. 
De dieren bewonen zeer uiteenlopende 
biotopen, varierend van echte tropische 
regenwouden, via savanne-achtige ge
bieden en stadsparken tot aan zeer dro
ge rotsgebieden (zie ook VAN MARKEN 
LICHTENBELT, 1991). Het wekt dan ook 
geen verbazing dat er zich binnen die 
ene soort allerlei vormen hebben ont
wikkeld. Zo zijn de dieren van de Antil
len beduidend kleiner dan die van het 
vasteland (ALBERS, 1988). Ook komen 
er grote verschillen in kleur en tekening 
voor (LAZELL, 1973). 
Nooit is men er serieus toe overgegaan 
ondersoorten te erkennen, totdat in 



1934 Dunn bes1oot de 1eguanen . uit 
Mexico wei als zodanig te gaan be
schouwen (DUNN, 1934). Het belang
rijkste kenmerk van die dieren was de 
hoornvormige uitgroeiing op de snuit. 
De ondersoort Iguana i. rhinolopha 
werd geaccepteerd. De uitgroeisels op 
de neus hebben een vergelijkbare vorm 
als de stekels op rug en staart, en ze 
staan ook in het verlengde daarvan, dus 
in de lengterichting midden op de snuit. 
Het kunnen er meer dan een in getal 
zijn. De voorste is altijd de grootste, 
verder naar achteren kunnen de uit
groeiingen beperkt blijven tot Iicht ver
hoogde schubben. 

HERZIENING 
In 1973 verscheen van de hand van La
zell een artikel over de verspreiding van 
Groene leguanen (LAZELL, 1973). Daar
in maakte hij melding van het door el
kaar voorkomen van dieren met en zon
der vergrote en op een rij liggende 
schubben op de snuit in zowel Nicara
gua, Brazilie als Mexico. Ook op de bo
venwindse Antillen zijn vormen met en 

zonder de rhinolopha-kenmerken wille
keurig verspreid. Lazell komt dan ook 
tot de, letterlijk vertaalde, conclusie: 
'Omdat het 'rhinolopha' verschijn
sel zich niet steeds in dezelfde gebie
den voordoet en omdat het op veel 
verschillende plaatsen in het ver
spreidingsgebied van/. iguanavoor
komt, erken ik de ondersoort niet.' 

Als er dan tach een indicatie over de 
verspreiding van de rhinolopha-vorm 
moet worden gegeven, lijkt het erop 
dat het aantal toeneemt naarmate men 
zuidelijker op de kleine Antillen komt 
en naar het noorden van zijn versprei
dingsgebied op het vasteland (vooral 
dus tach Mexico). Verder zijn er opval
lend veel rhinolopha-individuen in 
Brazilie en op de Swan eilanden. 
Volgens deze opvatting zou er dus uit
sluitend sprake zijn van een geografi
sche variatie, vergelijkbaar met ver
schillen in kleur, grootte, tekening en 
lichaamsverhoudingen zoals die zich 
ook over het hele verspreidingsgebied 
voordoen. 
Het feit aileen al dat de verschillende 
vormen door elkaar voorkomen sluit 
de erkenning van ondersoorten uit (zie 
MUDDE, 1989). Er zijn echter nog meer 
aspekten. 

GEVANGENSCHAP 
Als wij leguanen in de dierenhandel 
aanschaffen is het bijna nooit duidelijk 
waar ze vandaan komen. Het is dus 
niet doenlijk om uit te maken of ze 
qua herkomst tot de rhinolopha-vorm 
zouden moeten behoren, of juist niet. 
Bovendien zijn pas gelmporteerde die
ren vaak nog erg jong en zijn de neus
knobbels, zo die aanwezig zijn, nauwe
lijks zichtbaar. Systematische fokresul
taten hebben echter wat meer Iicht in de 
duisternis gebracht. 
Sinds 1987 is in Nederland Rene Kok in 
staat geweest jaarlijks een aanzienlijk 

Volwassen nakweekvrouw (5 jaar) met Iicht verhoogde neusschubben. aanta1 jonge leguanen te kweken (KOK , 
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1988). Uit zijn eerste nest, uit 1987, heb 
ik drie dieren op een leeftijd van drie 
maanden overgenomen. Volgens infor
matie van Rene kwamen de vader en 
moeder van de dieren uit respectievelijk 
Suriname en Honduras. In elk geval wa
ren beide van bet 'normale' type, dus 
zonder horentjes op de snuit. 
De drie jonge dieren vertoonden aan
vankelijk hetzelfde gladde uiterlijk als 
hun ouders. Na een aantal jaren ont
stonden er echter verschillen. Een van 
de dieren bleef een normale neus hou
den, een kreeg duidelijk vrij grote knob
bets op de neus en nummer drie vertoon
de een soort tussen-vorm: verhoogde 
schubben, geen echte uitsteeksels. Geen 
van de neusstekels zijn extreem groat, 
maar tach nadrukkelijk aanwezig. 

DISCUSS IE 
Het is volgens mij duidelijk dat het rhi
nolopha-verschijnsel zich op willekeu
rige momenten kan voordoen. Pogin
gen om de vorm 'zuiver' te houden lij
ken mij zinloos. Daarmee is overigens 
niets toegevoegd aan de discussie over 

Volwassen rhino/opha wildvang vrouw. 

wei of geen ondersoort. De scheiding 
van de populaties is bet beslissende 
criterium: iedere ondersoort verdwijnt 
als hij zich kan vermengen met een 
andere ondersoort. De ondersoorten 
zijn per definitie meng- en kruisbaar, 
anders was er sprake van onderscheid
bare echte soorten. Daarvan is bij 
Groene leguanen in principe geen 
sprake. 
De steeds weerkerende waarnemingen 
dat Groene leguanen in gevangenschap 
in Nederland zich vee! moeilijker voort
planten dan in de natuur zou echter tach 
in deze richting verklaard kunnen wor
den. Als de dieren van zodanig verschil
lende herkomst zijn dat ze elkaar niet 
meer als soortgenoot beschouwen, 
wordt voortplanting onmogelijk. Die 
verschillen bevinden zich dan wei op 
een ander niveau dan de aan- of afwe
zigheid van neusstekels. We zouden dan 
dus van verschillende soorten Groene 
leguanen moeten spreken. Zover is ech
ter de wetenschappelijke literatuur nog 
niet gegaan. 
Het is in ieder geval duidelijk dat op wil-



Volwassen, dominante leguanenman. Wildvang dier met wat ongelijke 
sehubben op de neus, maar zonder 'rhinolopha-horentjes'. 
Foto: Hellie Klaasse. 1 

lekeurige lnomenten uit 'normale' ou
ders rhinolopha-vormen kunnen ont
staan. Voor zover mij bekend zijn er 
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geen nakweek resultaten gemeld uit 
rhinolopha-ouders. Het zou mij niet 
verbazen als daar ook door elkaar vor
men met en zonder horentjes uit voort 
zouden komen. Mocht er echter toch 
een zekere overerfbaarheid optreden, 
dan heeft dat geen taxonomische bete
kenis: een echte ondersoort wordt dan 
toch niet geaccepteerd . Er is dan aileen 
maar sprake van een variant, zoals ook 
bij vogels wei vaker voorkomt. 

SOME NOTES ON 
IGUANA IGUANA RHINOLOPHA 
Arguments from literature on the status of Iguana 
iguana rhinolopha were collected. Evidence was 
provided not to recognize this subspecies. The in
consistency of the rhino/opha appearance was de
monstrated in common Dutch vivarium practice. 
The systematics of Iguana iguana are discussed 
shortly. 
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K weken met de Tapijtpython 
(Morelia spilota variegata) 

INLEIDING 
Dit artikel over het kweken metMorelia 
spilota variegata is gebaseerd op resul
taten uit 1991 en 1992. 
Op 14 juni 1991 kocht ik een volwassen 
paar van deze prachtige pythons, die 
toen een lengte hadden van ongeveer 
170 em. Ze behoren tot een ondersoort 
van de Australische python M. s. spi
/ota. De volledige verspreiding van deze 
soort is mij nog steeds niet compleet be
kend, omdat daar maar weinig infor
matie in de literatuur over bestaat. 
De naam van een aantal More/ia-soor
ten is regelmatig veranderd, hetgeen 
voor de nodige verwarring heeft ge
zorgd. De eerste wetenschappelijke 
naam van, bijvoorbeeld, de Tapijt
python was Python spi/otes variegata, 
later werd dat Morelia argus variegata, 
en nu heet deze ondersoort Morelia 
spilota variegata. Ook met andere soor
ten en ondersoorten kan het soms een 
probleem zijn om achter de juiste naam 
te komen, omdat je als amateur vaak 

Morelia spilota variegata, vrouwtje. 

niet over wetenschappelijke literatuur 
beschikt. Ik houd ook Liasis mackloti, 
maar deze wordt momenteel Morelia 
mackloti genoemd. 
Ik vind dat je moet proberen om uitslui
tend dieren van dezelfde soort en onder
soort te kweken. Tapijtpythons zijn er 
in zo veel kleurvarianten, afhankelijk 
van het gebied waar ze vandaan komen. 
We moeten proberen een soort 'zuiver' 
te houden en ze niet onderling kruisen 
met dieren uit andere gebieden, waar
door kleurvarianten ontstaan die je in 
de natuur nooit kunt tegenkomen, zo
als bij Elaphe gutta/a tegenwoordig 
meer regel dan uitzondering is. 
Mijn dieren werden in 1987 door een 
handelaar uit de Verenigde Staten in 
Denemarken geYmporteerd en ze waren 
door de slangenhouder die ze toen 
kocht zeer sleeht verzorgd. Toen ze bij 
de slangenhouder kwamen van wie ik 
ze koeht, waren ze mager en verzwakt, 
maar na een tijdje begonnen ze zelfstan
dig te eten. Ze hadden wat groter kun
nen zijn, maar toen ik ze kreeg aten ze 
zeer goed, en na een paar maanden van 
intensief voederen, met ratten van 150 
tot 200 gram, waren zein een uitsteken
de eonditie. 

HUISVESTING 
Ik huisvestte de dieren geseheiden van 
elkaar in twee terraria van 125x60x70 
em (dxbxh) die gemaakt zijn van geplas
tifieeerd spaanplaat. Als waterbak ge
bruik ik twee plastic bakken met een 
doorsnee van 40 em. Beide terraria wor
den verwarmd door gloeilampen van 
20 W die gesehakeld worden via een 
gewone bimetaalthermostaat. Hier
door worden de lampen uitgeschakeld 
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Een enkele weken oud jong van Morefia spilota variegata. 

zodra de luchttemperatuur 29 a 30°C 
bedraagt. Voor de verlichting gebruik 
ik een 36 W TL-buis, die geschakeld 
wordt door een tijdklok , zodanig dat 
het veertien uur per dag Iicht is. 
Als bodembedekking gebruik ik hout
snippers die geschoond zijn van schade
lijke stoffen als lijmresten van multi
plex, spaanplaat en dergelij ke. De voor
kant van de terraria bestaat uit glazen 
ramen van 60x70 em en 4 mm glasdikte. 
Het lichaam van M.s. variegata is uit
stekend geschikt om te klimmen, daar
om heb ik ook een aantal takken in het 
terrarium aangebracht, waarvan de die
ren veelvuldig gebruikmaken. 
I k heb gelezen dat deze slangen zowel op 
de grand als in bomen Ieven, maar ik" 
heb het gevoel dat ze zich in bomen vei
liger voelen dan op de bodem. 
Een paar maanden later verhuisde ik ze 
naar een zeer groat terrarium waar ze 
samen kwamen te zitten met twee 
vrouwtjes Boa constrictor imperator. 
Ik moest dit doen omdat ik de terraria 
wilde verbouwen . 
De nieuwe terraria werden 125x200x200 

em (bxlxh). Ik maakte er weer takken 
in en ik hield dezelfde temperatuur aan. 
Aileen gebruik ik nu twee 80 W pers
glaslampen in plaats van een 40 w gloei
lamp. In deze terraria ·kan ik diverse 
soorten slangen huisvesten, daarom ge
bruik ik ook een grotere waterbak. Dit 
is een douchebak van 70x50x20 em 
(lxbxh) . 

VOORTPLANTING 
Van november tot december 1991 ver
laagde ik de temperatuur van 29 a 30°C 
naar 22 a 23°C. Voordat de tempera
tuur wordt verlaagd is het noodzakelijk 
dat de laatste prooi geheel verteerd is, 
anders riskeer je dat de dieren bij deze 
!age temperaturen maagproblemen 
krijgen. Om er zeker van te zijn deze 
problemen te voorkomen stop ik onge
veer drie weken voordat ik de tempera
tum verlaag met voeren. 
Als de temperatuur ongeveer een 
maand lang laag is geweest , verhoog ik 
deze weer langzaam tot 29 a 30°C . Hier 
doe ik drie a vier dagen over. 
Voordat de dieren paren is het erg be-
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Hc1 mocderdicr ligc het liefst in de takken. 

langrijk dat de dieren goed doorvoed 
zijn, omdat ze soms al stoppen met eten 
tot het leggen van de eieren als je ze bij 
elkaar zet. Dit geldt zeker als je het 
vrouwtje zelf de eieren laat uitbroeden, 
omdat ze ook gedurende deze tijd niet 

eet. Het bebroeden van de eieren kost 
zeer vee! energie, en het vrouwtje kan 
dan a l snel verzwakken a ls haar vet
voorraden vanaf het begin te gering 
zijn, en de laatste maand voor het leg
gen heeft het vrouwtje simpelweg geen 

De 'jungle phase' Morelia spilota variegata, een kle urvarieteit uit een andcr gebicd. 
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Jonge Morelia spilota. 

ruimte voor voedsel. 
Het gescheiden houden van mannetjes 
en vrouwtjes, behalve in de paartijd, 
is een belangrijke factor bij het kweken 
van Boidae. 
Begin december 1991 zette ik het man
netje bij het vrouwtje. Behalve dat de 
dieren wat actiever werden en het man
netje voedsel weigerde, merkte ik wei
nig van een verandering in gedrag. lk 
behandelde mijn Python molurus bivit
tatus op dezelfde manier, en ze paarden 
binnen een uur nadat ik ze bij elkaar 
had gezet. Bij deze soort leek het echter 
anders te gaan. lk controleerde de slan
gen vele malen per dag, maar ik zag 
niets bijzonders. Pas op 12 januari 1992 
zag ik 's avonds de dieren voor het eerst 
paren. Het gebeurde nadat de lichten in 
het terrarium waren uitgeschakeld. Het 
was echter de eerste copula tie die ik zag, 
dus ik verwachtte van dat vrouwtje dat 
jaar geen eieren. 
Op 8 maart zag ik het vrouwtje op haar 
rug liggen. lk was bang dat er iets mis 
was, maar een vriend vertelde me dat 
dit het normale gedrag was van een 

drachtig vrouwtje. Nu was ik er zeker 
van dat ze eieren had ontwikkeld. Later 
kon ik de eieren door de huid bijna 
tellen wanneer ze in een bepaalde 
houding lag. 
Terwijl haar lichaam al maar dikker 
werd, kon ze zich oak moeilijker bewe
gen. Speciaal het klimmen in de takken 
ging haar moeilijk af. 
Op 29 februari beg on het mannetje weer 
te eten. Hij had ieder voedsel gewei
gerd sinds ik hem in het grate terrarium 
had gezet en ik werd een beetje bezorgd 
over hem, ondanks dat hij zeer actief 
was en in een goede conditie leek te ver
keren. lk weet dat veel mannetjes in de 

. paartijd stoppen met eten, maar ik had 
niet gedacht dat het vij f maanden lang 
zou duren . 

EIEREN 
Een paa r dagen voor het leggen van de 
eieren was het achterlichaam van het 
vrouwtj e erg opgezwollen. Het vrouw
tje was erg rusteloos en ze was op zoek 
naar een geschikte plek om haar eieren 
te leggen. Op 2 april om 11 uur ' s avonds 
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Morelia spilota variegata, juveniel. 

begon ze, vrijwel onder de lamp die ik 
gebruik om het terrarium te verwar
men, met het leggen van haar 26 eieren. 
Na ongeveer vier uur was ze daarmee 
klaar. Ik was blij dat ik op tijd ter 
plaatse was, omdat de warmte van de 
lamp de eieren in korte tijd zou heb
ben doen uitdrogen. 
Als de tijd van het Jeggen van eieren 
nabij is, inspecteer ik de dieren elke drie 
a vier uur. Ook 's nachts doe ik daten 
als ik het zelf niet kan doet iemand an
ders, in wie ik veel vertrouwen heb, 
het voor me. 
De eieren waren 60x45 mm groot, ze 
wogen gemiddeld 50 gram en waren 
allemaal hagelwit. Als de eieren pas 
gelegd zijn, dan zijn ze ecn bcctjc zacht 
en vochtig, maar na een halfuur in de 
broedstoof wordt de schaal stevig en 
strak. Het vrouwtje legde de eieren zon
der problemen, en afgezien van een 
beetje geblaas, hield ze zich vrij rustig 
toen ik de eieren weghaalde en in de 
broedstoof leg de. Ze zag er niet erg ver
magerd uit na het leggen en meteen 
daarna at ze gulzig een paar kleine 

ratten. 
Als een vrouwtje na het Jeggen van 
eieren niet direct wil eten, k.an het bel
pen haar tijdelijk in een ander terrarium 
onder te brengen en daarna weer in 
haar eigen terrarium terug te plaatsen. 
Deze verandering van omgeving is vaak 
een prikkel om weer te gaan eten. 
Ondanks dat ik de eieren weghaalde, 
begon het vrouwtje broedgedrag te ver
tonen en maakte daarbij behorende 
spiercontracties. Soms met een vrij 
hoge frequentie maar ook erg onregel
matig. Dit stopte na ongeveer twee 
we ken. 

IN CUBA TIE 
Ik ken mensen die het vrouwtje de 
eieren zelflaten uitbroeden en ook kwe
kers die de eieren in een broedstoof 
doen. Beide methoden kunnen succes
vol zijn, maar ik heb vanaf het begin de 
broedstoof, met succes, gebruikt. Aile 
eieren kwamen te liggen in de broed
stoof, die ik gelijmd had van 4 mm dik 
glas. Hij was opgedeeld in twee verdie
pingen, en de temperatuur was afge-
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steld op 29 tot 31 oc bij een luchtvoch
tigheid van 85 tot 95 o/o. 
Om de temperatuur in de broedstoof 
constant te houden, zette ik hem in een 
gelsoleerde kast met een venstertje 
waardoor ik het legsel gemakkelijk kon 
inspecteren. De eieren werden ten min
ste driemaal daags gelnspecteerd, maar 
meestal veel vaker. Zeker in de laatste 
dagen voordat ik bet uitkomen ver
wachtte. 
Het eerste ei ging na 55 dagen open en 
de jongen bleven erg rustig in hun ei. In 
tegenstelling tot Python molurus bivit
tatus en veel andere soorten trokken ze 
zich niet terug in bet ei wanneer ik mijn 
hand bewoog om net uitgekomen jon
gen te verwijderen. Als de jongen zich 
uit angst terugtrekken in bet ei, kan bet 
gebeuren dat ze de opening niet kunnen 
terugvinden en in bet eiwit verdrinken. 
Maar met deze slangen was dat geen 
probleem. 
Het laatste jong kwam 63 dagen na het 
leggen uit bet ei. Van de 26 eieren kwa
men er 25 uit. Een jong stierf in het ei, 
waarom is mij niet bekend. Het maakte 
een kleine spleet in de eischaal, zoals 
aile andere jongen, maar bet kwam er 
niet uit, zelfs niet met de neus. Wellicht 
was bier sprake van een onbruikbare 
eitand of was het dier te zwak. Het zag 
er echter goed uit toen ik bet zelf uit bet 
ei haalde. 
Zoals ik deed met de eieren van mijn 
P. m. bivittatus, kan bet soms nodig 
zijn om de eieren zelf open te snijden 
als er al een paar zelfstandig uitgeko
men zijn en er verder niets gebeurt. Het 
is aileen niet makkelijk vast te stellen 
wanneer je moet ingrijpen. Dit hangt 
erg af van de ervaring die je met dit ver
schijnsel hebt. Bij deze kweek was bet 
niet noodzakelijk om in te grijpen. 

JONGEN 
De jongen waren erg rustig toen ze uit 
bet ei kwamen, maar na een paar dagen 

werden ze agressiever. Het gewicht van 
de jongen was 25 tot 31 gram en ze wa
ren gemiddeld ongeveer 35 em lang. 
Aile jongen hadden een soortgelijke 
kleur en tekening als de ouders. Ze 
waren aileen iets donkerder, maar na de 
tweede vervelling werden ze even Iicht 
als de ouderdieren. Na de eerste ver
velling heb ik ze gesondeerd en bleken 
bet veertien mannetjes en elf vrouwtjes 
te zijn. 
Vanwege het ruimteprobleem bracht ik 
de diertjes elk apart onder in een plastic 
doos. Deze doosjes waren eigenlijk ge
maakt om te dienen als verpakking voor 
koekjes. Een stenen bakje diende als 
waterbak. De temperatuur was geen 
probleem, omdat de hele kamer wordt 
verwarmd tot 28 a 29°C. 
Het bleek achteraf echter geen goede 
oplossing te zijn voor bet ruimtepro
bleem. Slechts een paar jongen begon
nen zelfstandig te eten, nadat ik ze een 
aantal keer had gedwangvoederd. Na 
een tijdje kregen een paar jongen een 
huidschimmelinfectie door de te hoge 
luchtvochtigheid. Mijn jongen van 
P. m. mo/urus en P. m. bivittatus had 
ik gehuisvest in volglas terraria van 
30 em in bet vierkant, met een betere 
ventilatie. Ik wilde zo veel mogelij k 
elk jong apart houden om de gegevens 
over voeding en vervelling zo goed mo
gelijk bij te kunnen houden. Maar wat 
had ik daaraan als ze doodgingen? 
Ik moest toen de jonge Tijgerpythons 
met twee in een bakje huisvesten, zodat 
ik genoeg ruimte had om ook de jonge 
Tapijtpythons in dit soort terraria on
der te brenge9J. Ik deed vier jongen in 
elk terrarium, maar ik verloor toch vijf 
jongen aan de schimmelinfectie. In de 
daarop volgende dagen en weken be
gonnen bijna aile diertjes toch zelf
standig te eten. Oat kwam misschien 
ook wei omdat ik in deze glazen bakjes 
wat takken kon aanbrengen, wat in de 
plastic dozen niet kon. Kennelijk voel-
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den de jongen zich veel veiliger in de 
takken, dus de volgende keer zal ik ze 
vanaf het begin zo huisvesten. Sommige 
diertjes liggen ook graag onder het 
krantepapier dat ik in deze bakjes als 
bodembedekking gebruik. 
Deze slang is op deze manier gemakke
lijk te houden zonder dat ze elkaars 
prooi afpakken tijdens het voeren, al
thans de eerste paar weken. Om er zeker 
van te zijn dat aile jongen hun voedsel 
krijgen, houd ik de zelfstandig etende 
exemplaren apart van de diertjes die 
gedwangvoederd moeten worden. 
Pasgeboren muizen blijken prima voed
sel te zijn, en na een paar maanden zijn 
de jonge slangen zodanig gegroeid dat 
ze al pasgeboren ratten kunnen eten. 
Ik geef er de voorkeur aan om zo snel 
mogelijk over te schakelen op ratten, 
omdat dit het meest economische voed
sel is als de slangen volwassen zijn. 
In sommige gevallen kunnen ze ook 
kleine konijnen eten, maar dan moeten 
ze, denk ik, ten minste 2 meter lang 
zijn. 

TOT SLOT 
Als ik een nieuwe soort aanschaf is bet 
mijn grootste wens om er ook mee te 
kweken, dus ik was zeer tevreden. Ik 
was verbaasd dat ik er al een jaar na 
aanschaf mee kweekte. Als je dieren 
hebt die probleemloos eten, dan is het 
ook een slang die gemakkelijk te hou
den is. Behalve de normale dingen als 
temperatuur, voedsel, schoon drink
water, en een paar takken om in te klim
men, stelt deze slang geen bijzondere 
eisen. Wei heeft een vrouwtje een hoge 
luchtvochtigheid nodig als ze zelf de 
eieren moet uitbroeden. 
M. s. variegata is, in tegenstelling tot 
veel andere soorten, ook overdag actief. 
Het formaat dat ze als volwassen dier 
bereiken, in combinatie met de schitte-

rende kleuren en de mooie tekening van 
de huid maken deze soort tot een zeer 
aantrekkelijke slang om te houden. 
Mijn volwassen paar dieren is nog 
steeds kleiner dan 2 meter. Ze zijn nu 
ongeveer zes jaar oud. Dus zelfs als je 
klein behuisd bent moet het mogelijk 
zijn om een plek te vinden voor een 
paartje van deze slangen. 
Mijn volwassen dieren vinden bet niet 
prettig om in de handen genomen te 
worden, maar zelfs dan zijn ze nog niet 
agressief. De volgende keer dat ik met 
deze soort hoop te kweken, overweeg ik 
om bet vrouwtje de eieren zelf te Iaten 
uitbroeden. Als bet vrouwtje de eieren 
zelf uitbroedt, zijn de jongen mogelijk 
sterker en gaan ze wellicht gemakkelij
ker zelfstandig eten. Ik weet niet precies 
waarom dat zo is, maar waarschijnlijk 
komt dat doordat de eieren de optimale 
temperatuur krijgen tijdens de ontwik
keling. Daarnaast is bet natuurlijk ook 
prachtig bet vrouwtje om de eieren ge
rold te zien liggen. Precies zoals ze dat 
in de natuur gedaan zou hebben. 

BREEDING MORELlA SPILOTA 
VARIEGATA 
The author describes the successful captive bree
ding of Morelia spilota variegata in 1991/1992. 
The article provides notes on the taxonomy of the 
species, the source of the animals and their gene
ral husbandry. A detailed description of housing, 
copulation, egg laying, artificial incubation and 
neonatal husbandry is included, followed by a list 
of breeding statistics. The author was satisfied 
with the hatching rates achieved by artificial incu
bation but may consider maternal incubation in 
the future as this is a more natural alternative. 
The sexes were kept separate until the start of the 
breeding season, which was triggered by a drop in 
temperature to 22-23°C a month prior to intro
duction. (This is the author's standard method of 
inducing reproduction in boids.) Housing the 
hatchlings provided great problems, initially the 
young snakes were all placed in plastic tanks, but 
these lacked adequate ventilation. This resulted in 
five young dying from a fungal infection. The 
problem was remedied by re-housing the animals, 
and the remaining twenty young thrived. 
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Rozenkevers als terrariumdieren 

INLEIDING 
Aquariumhouders zien liever geen ke
vers in het aquarium, omdat waterke
vers als roofzuchtig worden be
schouwd. Dit valt gelukkig mee: aileen 
de Geelgerande watertor (Dytiscus 
marginalis) is erg roofzuchtig. De overi
ge waterkevers zijn overwegend plan
teneters, en ze kunnen zeker een goede 
aanvulling zijn op het menu van sommi
ge aquariumvissen. Bij terrariumhou
ders zijn sommige kevers wei populair 
als voedseldier, bijvoorbeeld de Meet
tor (Tenebrio mo/itor). 
Wat zijn Rozenkevers eigenlijk en hoe 
zien ze eruit? 
Bij het schrijven van dit artikel heb ik 
onder andere gebruik kunnen maken 
van HARDE & PFLETSCHINGER ( 1978) en 
HARDE & SEVERA (1982). 
Eerst een stukje systematiek van de ke
vers of schildvleugeligen (Coleoptera). 

Mannetje van Xilotripes gideon. 

De tot de orde van de Coleoptera beho
rende familie van de Scarabaeidae of 
Mestkevers wordt weer verdeeld in een 
aantal subfamilies zoals de Dynastinae 
of Neushoornkevers met het geslacht 
Dynastes, de Goliathinae of Goliath
kevers met het geslacht Eudicella en de 
Cetoninae of Rozenkevers of Gouden 
torren met het geslacht Pachnoda. 
Naar de vorm van de antennes wordt 
als familienaam ook we! Bladspriet
kevers gebruikt. De benaming mest
kevers is ook eigenlijk onjuist. Dit be
treft maar een kleine groep waartoe ook 
de Scarabee behoort. Deze kever was 
in het oude Egypte heilig, en de hele 
familie is hiernaar vernoemd. De naam 
Bladsprietkevers is veel toepasselijker; 
ook deskundigen gebruiken Iiever deze 
naam. Ikzelf zal ook deze naam gebrui
ken. Aileen deze keverfamilie bezit der
gelijke tasters of antennes, en is zo
doende onmogelijk met anders kever
families te verwarren. De familie mag 
bogen op twee records. De grootste en 
zwaarste en de langste kever ter wereld 
behoren ertoe. De Goliathkever (Golia
thus giganteus uit het westen van 
Afrika kan 10 em groat worden en 
een gewicht bereiken van llO gram. 
Een Neushoornkever van het ge
slacht Dynastes uit Zuid-Amerika 
kan een lengte bereiken van 16 em. 

BOUW 
De Neushoornkevers worden vrijwel 
allemaal vrij groat, terwijl de overige 
!eden van de familie tussen de 2 en 5 em 
groat worden . Er zijn echter uitzonde
ringen, zoals de soorten uit het ge
slacht Goliathus. Ook zijn er kleinere 
soorten (Tropinota hirta uit het zuiden 
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van Europa die 10-12 em wordt). De 
familie is vaak wei kleurrijk. Sommige 
kevers zijn geheel goudkleurig, terwijl 
andere smaragdgroen zijn. Ook geheel 
blauw, zwart met rood of geel komen 
voor. Vele kleuren worden in eindeloze 
variaties gecombineerd. Enkele soorten 
lijken zelfs bezet met edelstenen of 
diamanten. Neushoornkevers echter 
zijn overwegend bruin tot zwart. Ze 
bezitten daarentegen bizarre vormen 
van bet kop- en borstschild en de daar
op voorkomende 'horens'. Het aantal 
horens kan verschillen van een tot wei 
vijf stuks. De hoorn op bet borstschild 
van de Herculeskever (Dynastes hercu
les) uit Peru kan zelfs 9 em lang zijn. 
Dat is Ianger dan bet eigenlijke lichaam 
van de kever. De bladsprietvormige 
antennes zijn kenmerkend voor de ge
hele familie. Deze organen spelen, sa
men met de reuk, een grote rol bij de 
herkenning van een partner van bet 
andere geslacht. Bij sommige soorten 
zijn de antennes van de mannetjes gra
ter dan die van de vrouwtjes, zoals bij 
de Meikever (Melolonotha melolo
notha). De antennes zijn voornamelijk 
bezet met tast- en reukzintuigen. De 
familie is overwegend overdag actief. 
Rozenkevers houden zich zelfs in ge
vangenschap aan hun natuurlijke tijd
ritme. Zowel in de zomer als in de winter 
komen ze plusminus halfzeven 's och
tends uit de grond te voorschijn en 
's avonds om halfzeven verdwijnen ze 
weer onder de grond. AI blijft de lamp 
uren Ianger branden, ze Iaten zich niet 
misleiden. Een volgend kenmerkend 
feit is de manier van vliegen. Kevers 
hadden, zoals alle insekten, van oor
sprong twee paar vleugels: boven- en 
ondervleugels. Gedurende de evolutie 
zijn de bovenvleugels vervormd tot ver
harde dekvleugels of dekschilden. 
De ondervleugels zijn vliesvleugels ge
bleven; ze worden in ruststand onder de 
dekschilden gevouwen. Op deze wijze 

beschermt de kever niet alleen zijn 
lichaam maar ook de vleugels waar
mee hij vliegt. Als kevers bet luchtruim 
kiezen, klappen de dekschilden open en 
ontvouwen de vliesvleugels zich, waar
na de kever kan opstijgen. De dekschil
den zijn dus half opklapbaar. Blad
sprietkevers vormen hierop een uitzon
dering. De dekschilden zijn niet opklap
baar, maar de vliesvleugels worden van 
onder de dekschilden ontvouwd. De 
vleugelbasis ligt ook wat boger dan nor
maal. Bij bet vliegen klappen de vlies
vleugels tegen de dekschilden aan, wat 
bet brommende of snorrende geluid 
veroorzaakt. Het geluid heeft veel weg 
van een eenmotorig vliegtuigje. Soms 
kan men ze al van tweehonderd meter 
ver aan horen komen. In Midden
Amerika heb ik deze kevers op bet ge
luid kunnen vinden en vangen. Hoewel 
bet woord vliesvleugel fragiel aandoet, 
zijn ze niet echt zo kwetsbaar. De vlies
vleugels zijn grof, en sterk geaderd. 
Het vlies dat de ruimtes tussen de 
aders overspant is vrij dik en stevig. 
De kevers vliegen meestal niet snel, en 
ze sturen vaak vrij lomp en onbeholpen. 
Toch komt er veel bij kijken om de 
veelal lompe dieren in de Iucht te bren
gen. De krachtsinspanning die een 
Goliathkever van 100 gram moet op
brengen is enorm. Het is eigenlijk won
derlijk dat dergelijke dieren nog kun
nen vliegen. 

GESCHIEDENIS 
Rozenkevers is een verzamelnaam voor 
een groep kevers die uit de subfamilie 
Goliathinae (bijvoorbeeld Eudicella) 
en de subfamilie Cetoniinae (bijvoor
beeld Pachnoda) komen. In de kolo
niale tijd van Afrika werden in de tuinen 
van de blanke grootgrondbezitters ro
zentuinen aangelegd. Vooral de Engel
sen konden er wat van. Deze botanische 
rozen verspreidden in tegenstelling tot 
de huidige gekweekte rozen nog geur 
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Twee mannetjes en een larve van Xilotripes gideon. 

en trokken vele insekten aan. Vele soar- KWEEK EN VERZORGING 
ten vliegen, bijen, vlinders en kevers 
kwamen erop af. Sommige kevers aten 
niet aileen van de nectar of het stuif
meel maar vraten oak de bloemblade
ren aan. Dit tot grate ergernis van de 
landeigenaren. Zo is de naam ' rose 
beetles' ofwel Rozenkevers ontstaan. 
Het grappige is dat de landeigenaren 
veelal zelf de oorzaak waren. Ze kweek
ten dikwijls fruit of ze hielden vee op 
het land als bran van inkomsten. Om 
aan bruikbaar land te komen werden 
bomen omgehakt en de takken ver
brand. Wat bleef liggen rotten vorm
de zodoende een voedingsbodem voor 
onder andere de larven van de Rozen
kevers . Oak door de fruitteelt hielpen 
ze de kevers. Onverkoopbaar en rot 
fruit gooiden ze op afvalhopen. Hierop 
leefden zowel de volwassen Rozenke
vers als hun larven. In de veeteelt vorm
de de mest een voedingsbodem voor de 
larven. De landeigenaren zorgden er dus 
zelf voor dat de kevers bleven, en ver
schaften. betere voedselbronnen dan in 
de natuur gewoonlijk aanwezig waren. 

Het voorgaande geeft al aan welk voed
sel de dieren nodig hebben. In tegen
stelling tot voedsel voor veel andere 
insekten is dit menu ovei:al het gehele 
jaar verkrijgbaar. De benodigde infor
matie voor het kweken kunt u het beste 
vragen aan de persoon bij wie u de lar
ven of kevers aanschaft. Tussen de 
larven van Rozenkevers zien we nauwe
lijks verschil in vorm of kleur. Aileen 
de grootte van de volwassen larven kan 
verschilleri. 
Wat heeft men zoal nodig voor de 
kweek? 
1 uitgangsmateriaal, bijvoorbeeld vijf-

tien larven of tien kevers; 
2 bodemsubstraat; 
3 voedsel; 
4 insektenterrarium, opkweekbakjes 

of bekers; 
5 geduld. 
Om te beginnen raad ik u aan om per 
soort tien volwassen dieren of vijftien 
larven aan te schaffen. Vooral bij 
Pachnoda-soorten is het noodzakelijk 
met een groot aantal dieren te beginnen. 
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Deze kevers hebben geringe uiterlijke 
geslachtskenmerken. De kans om zowel 
mannetjes als vrouwtjes te hebben is 
natuurlijk groter naarmate we met meer 
dieren beginnen. Bij Eudicella-soorten 
is wei te zien van welk geslacht de tor is. 
Het mannetje is vaak groter en heeft 
dikwijls een Y-vormige hoorn op het 
neusschild. Toch kunnen we het beste 
met drie mannetjes en zeven vrouwtjes 
beginnen. Als terrarium voor de vol
wassen dieren is een bak met een opper
vlakte van 40x40 em en een hoogte van 
60 em groot genoeg. Zorg voor goede 
ventilatie; de kevers houden niet van 
natte voeten, maar ook niet van te droge 
voeten. Op de bodem kunt u een kurk
plaatje lijmen als houvast. Dit bestrooit 
u met een dun laagje bosgrond of blad
aarde. Helaas is bladaarde niet gemak
kelijk verkrijgbaar. Een goed alter
natief is compost. Dit is verkrijgbaar 
bij tuincentra. Verder bevestigt u enkele 
verticale takken op de bodem, zodat er 
klimgelegenheid ontstaat. Onmisbaar 
is een stuk (kurk-)schors dat plat op 
de bodem ligt. Voor het donker wordt 
kruipen de kevers onder de grond of 
onder het schors. Het zijn echt dieren 
die overdag actief zijn. 
Verder hangt men er een klein lampje in 
om de temperatuur op 26 a 30°C te 
houden. Voor de luchtvochtigheid 
sproeit u een of twee keer per dag. 
Dit bevordert eveneens de activiteit 
van de dieren. Als voedsel geeft u rijp 
tot overrijp fruit. Het gemakkelijkst 
is appel of banaan. Op rijpe meloen of 
papaya zijn ze verzot. Helaas zijn deze 
vruchten vrij prijzig en drogen ze te 
snel in. Het fruit moet ververst worden 
zodra het begint uit te drogen. Uitdro
gen van het fruit is redelijk tegen te 
gaan door het te besproeien. Als het 
toch uitgedroogd is, kunt u deze resten 
aan de larven voeren. 
Als de kevers gewend zijn, zullen ze 
weldra gaan paren. De mannetjes klim-

men bij de vrouwtjes op de rug en bren
gen hun copulatie-orgaan in dat van het 
vrouwtje. De paring kan, afhankelijk 
van de soort, enkele uren tot een dag 
in beslag nemen. U kunt de dieren hier
bij beter niet storen. Enkele dagen tot 
twee weken na de paring gaat het 
vrouwtje op zoek naar een geschikte 
plek om eieren af te zetten. Hiervoor 
zet men een bakje in het terrarium 
(bijvoorbeeld een ijsbakje van een halve 
liter) gevuld met bladaarde of compost 
gemengd met enkele korrels koemest. 
Dit houdt u aardvochtig door het regel
matig te begieten of te besproeien. 
In de bodem heeft u van tevoren enkele 
gaatjes gemaakt om het overtollige 
water af te voeren. Er mag nooit water 
in het bakje blijven staan. Aangelokt 
door de mestgeur en de enigszins voch
tige aarde, zal het vrouwtje hierin 
eieren afzetten met een (van de soort 
afhankelijk) gemiddelde van een tot 
drie per dag. 
Afhankelijk van de soort zal het totaal 
aantal eieren dertig tot tachtig per 
vrouwtje bedragen. Het ei-afzetbakje 
verwisselt u maandelijks. Het bakjemet 
de eieren en mogelijke larfjes wordt 
weggezet bij 25°C. Na weer veertien 
dagen keert u het om en vist er de larven 
uit. Deze doet u in kleine plastic bakjes 
(ofnogmakkelijker, vla-ofpapbekers). 
Deze vult u voor 400Jo met blad- of com
postaarde met wat koemestkorrels. Per 
beker komen vijf larven van gelijke 
grootte en een stukje appel op de aarde. 
Het geheel sluit u af met een glasplaatje. 
De grond van het ei-afzetbakje doet 
u weer terug om het over veertien dagen 
nogmaals te controleren. Aan de larven 
heeft u verder geen omkijken. Op de 
beker schrij ft u de naam van de soort en 
de datum van de dag dat ze in de beker 
zijn gezet. Het beste kunt u dit ook op 
papier bijhouden. Op deze wijze krijgt 
u een indruk over de ontwikkelings
snelheid van de larven. Mocht u met 



Rozenkevers in een museumcollectie. Het exemplaar rechtsonder, een 
Paclrnoda-soort , is 30 mm lang. Foto: P. Kuijten. 
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vakantie gaan, dan weet uw waarnemer 
precies hoe alles ervoor staat. 
Bij 25°C kunnen de larven na drie 
maanden volgroeid zijn en verpoppen. 
Ondertussen controleert u wekelijks 
of er nog appel gevoerd moet worden, 
de grond ververst dient te worden en of 
de vochtigheid nog voldoende is. 
Sommige soorten zijn als larve kanni
balistisch, vooral in het eerste dee! van 
het larvestadium. Oak gebeurt het dat 
grotere larven kleinere opeten . Daarom 
moet u aileen larven van gelijke grootte 
samen zetten. Vooral bij Pachnoda's 
kan dit voorkomen . Daarom zetten we 
er niet meer dan vijf per beker. Als der-

gelijke larven halfwas zijn kunnen ze 
beter gehuisvest worden met twee 
per beker of, nag beter, geheel apart. 
Op het moment dat de stukken appel 
niet meer opgegeten worden of onder 
de grand verdwijnen, kan het zijn dat 
de larven gaan verpoppen. Haal het 
stuk appel weg om ongedierte te voor
komen en controleer een week later of 
er poppen zijn. Zo ja, dan kunt u het 
zo Iaten tot ze uitkomen, of u wacht 
nog een week en verzamelt dan de pap
pen. Deze ligt u in een afzetbakje 
en dekt ze af met aarde. Dan zet u ze 
in een leeg terrarium. 
Zodra de kevers ontpoppen begint de 
cyclus opnieuw, en een volgende gene
ratie kan starten. Op deze wijze kan 
men aile Rozenkevers kweken. Als u 
zelf soorten uit de tropen meebrengt, 
moet u wel rekening houden met het 
feit dat niet aile soorten fruit eten. 
Vee! soorten eten wortels van levende 
plan ten of borneo. Andere soorten eten 
rottend hout of humus, zoals de Neus
hoornkevers. Ook deze Iaten zich rede
lijk goed kweken. Men moet dan wei 
over voldoende rottend hout en blad
afval beschikken. Blad (vooral van eik 
en beuk) kunt u in de herfst in vuilnis
zakken verzamelen en donker wegzet
ten. De bladeren gaan ontbinden en 
vormen zo een uitstekende humus
bodem. Hout kunt u uit het bas hal en 
of zelf in de juiste conditie brengen . 
Overal kunt u hout voor de open haard 
aanschaffen. Begraaf dit op een voch
tige plek in uw tuin. Na een jaar is het 
aan rotting onderhevig en kunt u het 
opgraven. 
Ook zaagsel kan op deze manier in de 
grand of vuilniszakken voorbewerkt 
worden. Voedsel voor de larven is zo
doende niet moeilijk te krijgen. 
De aanschaf van kevers is helaas het 
moeilijkst. De larven zijn aileen ver
krijgbaar op internationale insekten
beurzen, en zelfs dan moet u geluk heb-
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ben. Het is altijd raadzaam bet hiervoor 
genoemde voedsel alvast gereed te rna
ken als u wilt gaan kweken. Als u dan 
eindelijk larven in uw bezit hebt, is er 
direct voldoende voedsel. 
Het larvestadium van Neushoornkevers 
kan twee tot vier jaar duren. Het pop
stadium kan zes tot tien we ken in beslag 
nemen, waarna de kever twee tot drie 
maanden kan Ieven. De volwassen 
kevers eten weer vruchten. Een grote 
wens van veel kwekers, ook van mij, 
is een geslaagde kweek met Goliath
kevers. De larven worden zo groot dat 
ze een hand volledig vullen. Voor de 
lokale bevolking vormen ze een aan
vulling op bet vaak schaarse menu. 
De kevers zelf zijn echte voedsel
specialisten: ze Ieven van kokos
palmen. De larven eten bet 'spinthout' 
van Ieven de en dode palmen. Ze veroor
zaken nagenoeg geen schade, maar 
ondermijnen de boom zelf. Deze wordt 
kwetsbaarder voor stormen. De vol
wassen kevers Ieven van de bloemen 
en vruchtbeginsels van palmen. De 
schade blijft gering, gezien bet aantal 
palmen dat voorhanden is. 
Het kweken met de volwassen kevers 
is geen probleem, ze accepteren ook 
andere zoete vruchten. De larven vor
men bet probleem. Door de grootte 
van de larven zijn ze moeilijk mee te 
nemen uit Afrika. Hetzelfde geldt voor 
de kevers, die de reis in een koffer niet 
gemakkelijk overleven. Toch zullen we 
de kweek met kevers moeten beginnen. 
Aileen via volwassen kevers kunt u aan 
voldoende larven komen. Het blijft een 
uitdaging voor gevorderde kwekers. 

SLOTWOORD 
Als u kevers wilt gaan houden zijn de 
volgende soorten aan te bevelen. 
Rozenkevers: 
Coelorrhina loricata oberthuri, 
Diceros maya/anus, 
Dicronorrhina micans, 
Eudicella smithii, 
Eudicella smithii berterandi, 
Pachnoda ephippiata, 
Pachnoda marginata marginata, 
Pachnoda marginal a peregrina, 
Potosia affinis, 
Potosia cuprea, 
Smaragdestes africana 
en van de Neushoornkevers: 
Chalcosoma atlas, 
Dynastes tytius en 
Xilotrupes gideon. 
Rozenkevers kunnen voor bet plezier 
gekweekt worden. De larven kunnen 
ook als een uitstekend, eiwitrijk en 
voedzaam voedsel aan terrariumdieren 
en aquariumvissen verstrekt worden. 
Ik hoop dat u bet gaat proberen en 
wens u veel succes. 

ROSE BEETLES IN THE VIVARIUM 
Rose beetles are an interesting family of the 
Coleoptera. Among them we find the largest and 
longest species of all beetles. 
Their name was given by English fruit growers in 
tropical regions. The larvae did very well in the 
fruit waste piles, and the beetles frequently visited 
the rose gardens of these fruit growers. In captivi
ty the beetles can be bred easily. The larvae live in 
moist soil and eat different kinds of fruits. Also 
they can be used as food for other animals. 
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De Groene basilisk (Basiliscus plumifrons) en 
de Helmbasilisk (B. basiliscus) in Costa Rica 

INLEIDING 
De afgelopen jaren heb ik voor mijn 
werk regelmatig bezoeken gebracht aan 
verscheidene nationale parken in La
tijns-Amerika. Tijdens deze reizen be
stond de unieke mogelijkheid om vele 
reptielen en amfibieen in hun biotoop 
waar te nemen en te fotograferen. Van 
1988 tot 1992 bezocht ik Costa Rica di
verse malen en kon ik in mijn vrije tijd 
aandacht besteden aan de herpeto
fauna. In dit artikel wat notities over 
B. basiliscus en zijn Caribische analoog 
de groene B. plumi]rons. De bezochte 
periodes vielen zowel in de droge tijd 
als in de natte tijd . De waarnemingen 
werden gedaan in het Nationale Park 
Tortuguero aan de Atlantische kust en 
het ook aan de Atlantische zijde gelegen 
Nationale Park Braulio Carillo. Ook 
bezocht ik het Nationale Park Corco
vado, een regenwoud gelegen op het 
schiereiland Osa aan de Stille Oceaan. 
Voor meer informatie over Jigging en 
klimaat van Costa Rica verwijs ik naar 
MUDDE & VAN DIJK (1983). 

BASILISCUS PLUM/FRONS 
De Groene basilisk is ongetwijfeld de 
mooiste basilisk van Costa Rica . Van 
snuit tot staartpunt kan een volwassen 
dier meer dan een meter lang worden. 
Het is de enige groene soort met blauwe 
en witte vlekken op de flank en een fel 
gele iris. De mannetjes hebben een rug
en staartkam en in de paartijd een blau
we keel; een kleurencombinatie die mij 
vee! deed denken aan Lacerta viridis. 
Door zijn kam, grootte en kleur is hij 
eenvoudig te onderscheiden van de klei
nere Gestreepte basilisk (Basiliscus 
vittatus), die een overlappend versprei
dingsgebied heeft. De Groene basilisk 
komt voor in het Caribische laagland, 
van Nicaragua tot in Panama. 

Portret van Basiliscus plumifrons. Foto: P. Mudde. 

In grote aantallen trof ik ze zonnend 
aan op boomstronken en langs de gras
achtige oevers van kreken in het regen
woud van Tortuguero. In tegenstelling 
tot de waarnemingen van MUDDE & VAN 

DIJK (1983) zag ik vee! volwassen dieren 
en halfwas dieren, en zeer weinig jon
gen. De basilisken waren het best te vin
den als je vanuit een langzaam varend 
bootje met de verrekijker de oever af
speurde. De dieren bleven roerloos zit
ten totdat het bootje op circa 2 meter 
was genaderd. Dan vluchtten ze meestal 
met een pions in het water of tussen de 
struiken aan de kant. Enkele malen heb 
ik volwassen dieren over het water zien 
rennen, hetgeen me aan een zinkende 
buitenboordmotor deed denken. In de 
droge tijd van december tot en met 
maart is B. p lumifrons vrij gemakkelijk 
te vinden . In juli, de regentijd, heb ik 
er slechts drie gezien , waarvan een half
was exemplaar in Braulio Carillo (op 
700 m hoogte) in een boom 3 m hoven 
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B. p/umifrons, Nationaal Park Tortuguero , Costa Rica (Litho ter beschikking gesteld door SNP 
Natuurreizen, Nijmegen). 

de grond midden in het regenwoud op 
2 km afstand van een beek. Dit was ook 
het geval voor het volwassen dier dat ik 
in een telefoonpaal zag bij Las Hor
quetas, in een weiland ver van open 
water. De aan bomen en struiken ge
bonden levenswijze van B. plumijrons 
komt overeen met de biotoop zoals ik 
die ken van B. galeritus uit Colombia. 
Ook de bewering van VAN DEVENTER 

(1983) dat B. plumijrons minder aan 
water gebonden is dan andere soorten 
is in overeenstemming met wat ik heb 

gezien. Volwassen dieren heb ik nooit 
zien jagen of vissen. Halfwas dieren 
daarentegen wei. Dit gebeurde vaak in 
het gras van de tuin van mijn hotelletje 
in Tortuguero, waarbij de dieren op 
insekten en andere geleedpotigen jaag
den. Zowel jonge B. plumijrons a ls vol
wassen dieren zijn minder vaak te zien 
dan de algemenere B. vittatus. Waar
schijnlijk komt dit doordat ze verbor
gen Ieven tussen de vegetatie, terwijl de 
Gestreepte basilisk bij voorkeur op ope
ner stukken verblijft. Voor volwassen 
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dieren gelden deze verschillen in bio
toop eveneens (MATURANA, 1962). B. 
plumifrons is in gevangenschap goed te 
houden en te kweken (HOUTMAN, 

1987). 

BASILISCUS BASILISCUS 
Het verspreidingsgebied van B. basilis
cus is grater dan dat van B. plumijrons 
en loopt van Nicaragua tot in de Chaco
regia van Colombia. Het is de tegen
hanger van B. plumijrons aan de kant 
van de Stille Oceaan van Midden
Amerika, en hij lijkt in grootte en vorm 
vee! op de Groene basilisk. B. basiliscus 
is voornamelijk bruin van kleur en de 
volwassen dieren hebben een kam op de 
rug en de staart. Over de exacte ver
spreiding van de twee basilisken bestaat 
nog geen duidelijkheid. Volgens SA

VAGE (1980) overlappen hun versprei
dingsgebieden elkaar in het zuidwesten 
van Costa Rica, rand de baai van Gol
fito en de Golfo Dulce. Hier heb ik B. 
plumifrons echter ook na intensief 
speuren en navragen niet gezien. Ook 

MUDDE & VAN DIJK (1984) noemen 
deze streek niet. MATURANA (1962) 
heeft geen gegevens over het samen 
voorkomen van deze twee soorten . Het 
zijn mij ns inziens allopatrische soorten. 
In Corcovado vond ik de Helmbasilisk 
langs bijna elke beck en rivier. De ge
middelde temperatuur overdag washier 
in de droge tijd 3l-32°C en in de natte 
tijd 25-28°C. 's Nachts kon de tempe
ratuur dalen tot 23°C. Algemeen te 
vinden zijn jonge dieren die zonnen op 
stenen en stukken ho ut. Volwassen die
ren zijn zeer schuw en vooral in de och
tend te zien, a ls ze zich opwarmen op 
kleine zandstrandjes en langs de mod
derige oevers van de riviertjes. De brui
ne schutkleur komt hier zeer van pas. 
Vaak verraden de dieren zichzelf als ze 
plotseling wegrennen. 
Volwassen Helmbasilisken trof ik bijna 
altijd op de bodem van het bos of in 
struiken aan, zelden in hoge bomen, 
zoals de Groene basilisk. Dit komt over
een met wat MUDDE & VAN DIJK (1984) 
gezien hebben . Hoewel de versprei-

B. basiliscus, Nationaal Park Corcovado, Costa Rica. 
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dingsgebieden van B. basiliscus en B. 
plumifrons elkaar niet overlappen, is 
er bier toch sprake van een verschil in 
hun natuurlijke leefmilieu. De Helm
basilisk is meer afhankelijk van water 
dan de Groene basilisk. 
Zowel in de droge als in de natte tijd 
heb ik veel jonge dieren gezien, wat 
erop wijst dat de voortplanting het 
hele jaar door plaatsvindt. Regelmatig 
heb ik jonge dieren achter insekten aan 
zien rennen; meestal met succes. Vissen
de dieren, zoals MARTENS (1977) be
schrijft in een uitvoerig verslag van de 
kweek van B. basiliscus in gevangen
schap, heb ik niet gezien. 

OBSERVATIONS ON BASILISCUS 
BASILISCUS AND B. PLUM/FRONS 
IN COSTA RICA 
Basiliscus basi/iscus and B. plumifrons were 
observed in their native habitat in Costa Rica. 
In this paper some general remarks on their 
ecology and behaviour are given. The two species 
are sympatric, but were found to occupy different 

niches and to exhibit different behaviour. B. 
plumifrons was usually found in trees near open 
water whereas B. basiliscus was more terrestrial 
and was usually observed on the banks of 
streams. 
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BOEKBESPREKING 

The Reproductive Husbandry of Pythons and 
Boas 
Richard A. Ross & Gerald Marzec, 1990 

Dit fraaie boek bestaat uit twee secties, bet is ge
drukt op glanzend papier, en geeft informatie 
over bet kweken van Boidae. 
Na een lijst met aile boa's en pythons (weten
schappelijke naam en triviale naam) in hoofdstuk 
1. wordt de verzorging van gekweekte dieren be
handeld. Hierin vinden we onderwerpen als qua
rantaine, gewichten en voedingspatronen, alsme
de bet verstrekken van vitaminen en mineralen. 
Verder gaat men wat dieper in op de rol van tem
peraturen bij bet kweken. In dit hoofdstuk vinden 
we drie temperatuurschema's. In hoofdstuk 2 
komt bet kweken aan de orde, met onderwerpen 
als seizoenwisselingen, geslachtsbepaling (o.a. 
door sonderen) en kweekstrategieen, bijvoor
beeld door bet gescheiden houden van de geslach
ten, afkoelen van de te kweken dieren, en een vari
abele lichtcyclus. Verder bevat bet een determina
tietabel van de seksen waarbij men. per soort. kan 
aflezen hoeveel schubben de sonde naar binnen 
kan gaan bij een mannetje of een vrouwtje. Ook 
wordt de noodzaak besproken van stimulering 
van bet paringsgedrag door bet houden van meer 
mannetjes in een terrarium. Ook de gevaren van 
gevechten tussen de mannetjes worden bespro
ken. Andere belangrijke onderwerpen zijn de 
grootte van de terraria, ophiophagie (eten van 
slangen), hofmakerij, geslachtsrijpheid in samen
hang met leeftijd, en de samenhang tussen de voe
dingstoestand van bet dier en bet ontwikkelen van 
eifollikels, alsmede de anatomic van bet ei, hoe de· 
diagnose te stellen is van een zwanger dier door 
o.a. echoscopie en bet (voorzichtig!) betasten van 
bet dier, sperma-opslag en de gevaren van rOnt
genstraling voor een zwanger dier. 
Hoofdstuk 3 is een kort hoofdstuk over de oorza
ken en de gevolgen van een onvolkomen zwanger
schap. Zo is op een rOntgenfoto te zien hoe bij een 
Keniaanse zandboa de jongen vroegtijdig bet ei 
verlieten en zich vrij in de buikholte bevonden in 
plaats van in de •baarmoeder•. De 'baarmoeder• 
was gescheurd, en bet dier overleed tijdens de ope
ratic. Verder worden een aantal gevallen van ei
retentie (vasthouden van de eieren. legnood) be
handeld. Het geheel is voorzien van vijf rOntgen-

foto's, twee kleurenfoto's van een operatic (bet 
verwijderen van eieren) en ook een aantal van 
misvormde jongen. 
In hoofdstuk 4 wordt uitvoerig stilgestaan bij bet 
beheer van python-eieren, bet al dan niet Iaten 
broeden door bet moederdier, hoe de eieren bij 
bet moederdier te verwijderen zijn, kunstmatig 
uitbroeden, bet gebruik van diverse substraten, de 
toepassing van twee in serie geschakelde ther
mostaten (beveiliging tegen oververhitting), bet 
ontwerp van een incubator met daarbij een teke
ning van de constructie, de wijze waarop is vast te 
stellen of een ei levensvatbaar is, bet schouwen 
van eieren, en wat je moet doen met eieren die op 
bet punt staan uit te komen. 
In hoofdstuk 5 wordt de verzorging van de jongen 
beschreven: hoe ze aan bet eten te krijgen zijn, 
welk voedsel voor welk dier, bet stimuleren van 
bet dier door bet op diverse plaatsen aan te raken 
met een prooidier, dwangvoederen en bet voede
ren via een maagsonde. 
In hoofdstuk 6 gaat de schrijver in op de preble
men die zich (kunnen) voordoen bij bet ongelimi
teerd onderling kweken van familieleden, en de 
zin en onzin van het kruisen van soorten en onder
soorten. 
In hoofdstuk 7 is bet begin van sectie 2. Hierin 
staat een inleiding op de volgende hoofdstukken 
en een uitleg van de schema's daarin. 
Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de kweekge
gevens (per soort) van de python-achtigen, hoofd
stuk 9 van de boa-achtigen. Deze hoofdstukken 
bevatten een schat aan informatie, overzichtelijk 
weergegeven in een stuk tekst, enkele foto's (van 
elke soort) en een schema waarin de periodes zijn 
weergegeven wanneer de dieren paren, de tijdstip
pen waarop de eieren gelegd worden en uitkomen 
(pythons en Casarea dussumieri, de enige eierleg
gende boa) en de tijdstippen waarop de jongen ge
boren worden (boa's). 
Ten slotte hoofdstuk 10. Hierin gaat de schrijver 
in op de herpetologie in de toekomst. 
Door de veelheid aan onderwerpen en de vele 
waardevolle gegevens is dit boek een absolute 
must voor de slangenhouder. Niet aileen voor de 
houder van Boidae. maar ook voor die van andere 
slangen, omdat veel gegevens ook van toepassing 
zijn op andere soorten. Bovendien is het boek 
uiterst scherp geprijsd. 

Ron Kivit 
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BOEKBESPREKING 

Le Serpent, images et rituel, 1992 
Rafi Toumayan (foto's) , Jacques Lacarriere & 
Ivan Ineich (tekst) 

Een opmerkelij ke combinatie van romantische 
foto 's , mythologie en biologic met Afrikaanse 
slangen als figuranten in een schitterend uitge
voerd boek, zo val! een eerste karakterisering uit. 
Een nadere duiding is minder simpel , temeer daar 
mythologie en symbo1iek nu niet tot ons dagelijks 
brood behoren; en esthetische beleving een zeer 
persoonlijke aangelegenheid is. 
De foto's ademen een sfeer die sterk contrasteert 
met de harde, scherpe opnamen die we van onze 
diercn in boeken gewoon zijn. Schubben tellen is 
zeker niet altijd mogelijk. Dikwijls wordt een hele 
of een dubbele pagina benut; er is zelfs een uit
klapvel van vier pagina's. Het is wat raadselachtig 
waarop die keuze berust : sommige onscherpe of 
zeer korrelige foto's waarop een slangekopje een 
miniem deel van het beeld uitmaakt, zijn afgc
drukt over twee b1adzijden. Anderzijds zijn er op
namen die juist aan sterkte winnen door rand
overstraling, silhouettering en bewegingson
scherpte. Zoals gezegd, een kwestie van smaak. 
Veel slangen zijn actief: zij tongelen, eten (The/o
tornis capensis werkt zelfs drie verschillende 
prooien naar binnen), dreigen en kruipen, het
geen doet vermoeden dat de fotograaf zich als ac
tief toeschouwer in het veld opstelde. 
De teksten houden niet direct verband met deaf
gebee1de soorten of situaties en zijn ook onderling 

grotendeels onafhankelijk te lezen. De mytholo
gische opmerkingen van Lacarriere worden afge
wisseld door biologische paragrafen van Ineich. 
Voorbeclden uit de mythologie illustreren dat de 
negatieve christelijke benadering van de slang 
eerder uitzondering dan regel is. Wie echter op 
vele culture1e wetenswaardigheden uit is, komt 
hier niet ruim aan zijn trekken; diegene grijpt 
beter naar Men and Snakes van Ramona en Des
mond Morris. 
Gedegen en overzichtelijk zijn de vijftien bondige 
verhandelingen over de ons wat bekendere wereld 
van de slang, varierend van afstammingsleer en 
slangegiftot agressie, voortp1anting en de verhou
ding mens-slang. In dit laatste deel komt de terra
riumhouder nog even ter sprake als iemand die 
met zijn activiteiten een forse aans1ag op de na
tuur zou plegen. Gelukkig wordt direct erna ook 
de grootste, echte bedreiging genoemd: habitat
verwoesting, waardoor er soorten verdwijnen 
vooraleer de wetenschap die kan beschrijven. En 
dat laatste 1ijkt mij nu irrelevant. Het weerspiegelt 
aileen die visie in ons Westers erfgoed waarin de 
natuur er is voor de mens, tcrwijl de ervaren terra
riumhouder juist weet dat de mens slechts een on
derdeel van de natuur vormt. 

LITERATUUR 
MORRIS, R. & D. MORRIS, 1965. Men and Snakes. 
McGraw-Hill, New York. 

Herman A.J. in den Bosch 

Bit is arietans, de Gewone pofadder. Foto: Herman in den Bosch. 
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.~~~.\\ van kwekerij 

naar u thuis! ·F~' .-,! ~~I ~ 
11/NSE '' 

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 

YELDKREKELS PRI.IS I WASIIGnEN PRI.IS 
maat 6 I 70 st. 4,50 voederdoosje ca. 70 larven 5, 75 
maat 7160 st. 

volwassen I 30 st. 

Verpakking•: 

*(1000 cc :::: 
ca. 660 gr.) 

SPRINKHANEN 
middel formaat 

groot formaat 

TEBO LARVEN" 
doosjelinhoud 
*(zeer zachte, 
roodlgeel-kleurige 
vlinderlarve) 

IIEELWORIIEN 
· doosje/inhoud 

PRI.IS 
100 gr. 4,00 

1000 or. 27,50 

REUZEIIEELWORII PRioiS 
doosje/inhoud 30 st. 3,90 

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

1000 gr. 82,50 

REQENWORIIEN PRioiS 
doosjelinhoud 15 st. 3,00 

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

450 st. 65,00 

DENDROBEANA WORMEN 

doosjelinhoud 
PRI.IS 

15 st. 3,90 
45 st. 10,35 
90 st. 18,00 

450 st. 84,00 

KRECAVIT PRI.IS 
mineraallvitamine preparaat, 
hersluitbare verpakking 20 gr. 7,50 

lnsekt Expresse Ievert door geheel 
Nederland, gegarandeerd versl 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 goven f 50,- 100/o 
korting! 
lnsekt Expresse I B. Adema 
ANTWOORDNUMMER 1254 
6900 WB Zeve·naar 
Telefoon 08360-23415 Bel of schrijf, 



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

A HERPETOLOGIE 

TERRA!!!!P 
Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 
Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

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

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


