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Lacerta 
Lacerta is de tweemaandelijkse publikatie van de Nederlandse Vereni~ voor Herpetologieen Terrariumkunde. De verenigingbeeftongeveer 
2000 leden, waarvan ruim ISO mhet buitenland. Voor plaatsing komenm aamnerking artikelen over reptielen, amfibieen, terrariumtechniek, 
terrariumplanten en geleedpotigen. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en ecolo~e. 
De vereruging en bet tijdschrift bebben geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen geen bonoranum. Ovemame van artikelen 
aileen na schriftelijke toestemming van de boofdredacteur. 

Aanwijzingen voor auteurs 
Aile correspondentie betreffende bet tijdschrift Lacerta via de boofdredacteur. 
Manuscripten bij voorkeur insturen op MS-DOS diskette in WordPerfect zonder opmaakcodes (of anders in een ASCU-bestand) samen met 
twee afdrukken. lndien dit niet mogelijk is, dan in drievoud ge~t met dubbele regelafstand en brede marge. 
Het manuscript dient niet ai eerder gepubliceerd te zijn, of tegeli;kertijd elders ter publikatie aangeboden te worden. 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente nummers van Lacerta. Na de titel met Nederlandse en wetenschappelijke naam, volgen de naam 
en het adres van de auteur en een korte inleiding. De overige tekst onderverdelen in boofdstukken met zo kOrt mogelijke kopjes. Geen 
voetnoten gebruiken. Het artikel beeindigen met een Nederlandse samenvatting, die in bet Engels wordt vertaald, en een aifabetische litera
tuurlijst met aile in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, boek, verzamelwerk): 
LEEUWEN,F.van.,}984.DeJapansewurbuiksalamander(Cynopspy"hog_aster)(4).Voortplantingingevangenschap.Lacerta42:230-23.7. 
MERTENS, R. & .n. WERMUTH, 1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, FrankfUrt am Main. 
SCHNEIDER, B., 1981. AlgyroidesJitr.ingeri (Wiegmann, 1834)-Tyrrhenische Kieleidecbse. In: BOhme, W. (red.). Handbuch der Reptilien 
und Amphibien Europas. Band 1. Ecbsen ll: 392-401. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto's, en zwartwit-tekeningen in (bij voorkeur) Oostindische inlet. 
Tekeningen en foto's maximaai op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tekst ais 
onderschrift. Vermeld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd, overige illustraties aileen op verzoek. Auteurs ontvangen 
drie presentexemplaren, eventueel meer na over leg vooraf met de hoofdredacteur. 

Udmaatscbap 
Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en bet Mededelingenblad (elfinaal per 
jaar). Vereniging§jaar enjaargang lopen van oktober tot en met september. De contributie voor 1993-1994 bedraagt/52,00 {Nederland en 
Belgie),f70,00 (Europa), en $38.00 (buiten Europa). 
AdreswiJziging, aamnelding, of opzegging (v66r 1 september) bij de ledenadministratie. 
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Bij de voorplaat: De Iberische groene kikker, Rana perezi. 
Taxonomische status: Familie Ranidae, Ecbte kikkers. Vroeger werd deze kikker vaak bescbouwd als 

een ondersoort van de Meerkikker, Rana ridibunda. 
Beschrijving: Een meestal vrij klein blijvende Groene kikker. Vrouwtjes worden tot 8 em. 

De dieren zijn variabel. De kenmerkende verschillen met andere Groene kikkers 
liggen in de verboudingen van de acbterpoten en de kleine tarsaalknobbel, bet 
geluid en de samenstelling van bepaalde eiwitten. Deze kikker is binnen het 
grootste deel van bet verspreidingsgebied de enige Groene kikker. Het valt niet 
uit te sluiten dat ook deze soort in de toekomst zal worden opgesplitst in meer 
soorten, zoals dat ook met de Groene kikkers van de Balkan en ltalie is gebeurd. 

Verspreiding: Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk tot aan de monding van de RhOne. lngevoerd 
op de Canariscbe eilanden en de Azoren. 

Biotoop: Allerlei waterpartijen, van plassen en meren tot redelijk snel stromende rivieren. 
Een voorwaarde is dat bet water zonnig ligt en goed begroeid is. Deze kikker 
komt voor in plassen vlak bij zee, maar ook in bergmeren tot op 2000 meter 
(Laguna de Pesces, Sanabria, Spanje). 

Voedsel: Zoals bet een kikker betaamt, eten ook deze kikkers alles wat klein genoeg is 
en beweegt. In de natuur eten ze allerlei insekten, kleinere kikkers maar ook wei 

Voortplanting: 

Gedrag: 

Terrarium: 
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visjes. 
De dieren zijn al met 4 em (mannetjes) en 5 em (vrouwtjes) geslacbtsrijp. In bet 
voorjaar zetten de vrouwtjes grote eildompen af in min of meer stilstaande 
stukken water. De larven metamorfoseren in de late zomer en de berfst. 
Deze kikkers zijn tamelijk scbuw en sterk aan bet water gebonden. Meestal 
liggen ze in bet water met de ogen en de neus hoven bet wateroppervlak. Vaak 
zitten ze zo verscholen tussen stenen, takken of waterplanten. Ze zitten niet vaak 
op bet land, en bij verstoring springen ze snel weer in hun vertrouwde water. 
Dit dier viet als ondersoort van de Meerkikker (Rana ridibunda) onder de wet 
Bescbermde Inheemse Diersoorten. Hoewel hij nu een eigen status heeft 
gekregen, is bet nog steeds een bescbermde soort, nu onder Europese wetgeving. 
Overigens is deze kikker aileen goed te houden in beschutte buitenvijvers. 

Tekst: Peter Mudde, tekening: Paul Eichenberger. 
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Terrariumervaringen met de Europese 
vierstreepslang (Elaphe q. quatuorlineata) 

INLEIDING 
Europese slangen van bet geslacbt 
Elaphe zijn belaas, met uitzondering 
van de Luipaardslang (Elaphe situ/a) bij 
de slangenhouders niet (meer) populair. 
De reden hiervoor is ons niet bekend. 
Naar onze mening is bet zaak om deze 
mooie slangen te kweken om ze te 
behouden voor de terrariumhouderij . In 
de Ianden rond Nederland is bet name
lijk al verboden deze slangen te bouden 
en/of te vangen. Het is mogelijk dat de 
import van Europese dieren van bet 
geslacbt Elaphe door de toekomstige 
wetgeving ook in Nederland verboden 
wordt. 
Met dit artikel willen we een mooie, 
gemakkelijk te bouden slang die goed 
tot voortplanting te brengen is eens 
nader belichten: E. q. quatuorlineata. 

Jongen van Elilphe q. quatuorlineata. 

BESCHRUVING 
De Europese vierstreepslang is een fors 
gebouwde slang die een lengte kan 
bereiken van circa 200 em (GRUBER, 
1989), maar die meestal niet Ianger 
wordt dan 160 em. De rugscbubben van 
de dieren zijn gekield. Elaphe quaJuor
lineata telt 25, zelden 23 of 27 rug
schubben en tussen de 195 en 234 
buikscbubben (ARNOLD et al. , 1978). 
Deze soort beeft drie ondersoorten: 
quatuorlineata, sauromates en muenteri. 
E. q. quatuorlineata beeft een grijs tot 
beige grondkleur en over de rug en 
flanken vier duidelijke zwarte strepen 
die beginnen in de nek en eindigen bij 
de staartbasis. Van de ogen tot de 
mondhoeken aan weerszijden van de 
kop lopen eveneens twee zwarte stre
pen. Bij E. q. sauromates ontbreken de 
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Foto: Henle Zwartepoorte. 
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Boven Elaphe q. quatuorlineata en onder Elaphe q. sauromates. 
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Foto: Koert Langeveld. 

strepen en blijft de jeugdtekening zicht
baar. Deze tekening bestaat uit een grijs 
tot gele grondkleur met daarop zwarte 
vlekken. Deze twee ondersoorten onder
scheiden zich niet aileen van elkaar 
door hun tekening, maar ook door hun 
verspreidingsgebied. ARNOLD et al. 
(1978) en GRUBER (1989) spreken hei
den over een westelijk en een oostelijk 
verspreidingsgebied. 
Westelijk gebied: Dit gebied omvat 
ltalit!, Sicilie, bet westen van de Balkan, 
zuidwestelijk Bulgarije, Griekenland en 
de Cycladen. In deze gebieden komt de 
ondersoort E. q. quatuorlineata voor. 
Oostelijk gebied: Noordoostelijk Grie
kenland, Europees Turkije, Bulgarije en 
Roemenie. In dit gebied komt de onder
soort E. q. sauromates voor. E. q. 
muenteri heeft dezelfde tekening als de 
nominaatvorm maar wordt niet grater 
dan 80 tot 85 em. Het betreft bier dan 
ook een dwergvorm, die voorkomt op 
enkele eilanden van de Cycladen t. w. 
los, Mykonos, lraklia en Antimilos 
(KRATZER, 1973). 
BOHME & SCERBAK (1993) geven een 
iets uitgebreider verspreidingsgebied 
van de genoemde ondersoorten. Voor 
E. q. quatuorlineata noemen ze nog de 
eilanden Skiathos, Skiros, Spetsai, Kea, 

Euboea, Tmos en Andros, hoewel bet 
voorkomen van de soort op bet laatst
genoemde eiland onzeker is. 
Voor de ondersoort E. q. sauromates 
noemen ze ook Moldavie, bet zuiden 
van de Oekralne tot aan de Kaukasus, 
bet noorden van bet Aziatisch dee! van 
Turkije, westelijk Turkmenie, noord
westelijk Iran, bet zuiden en zuidoosten 
van Anatolie en een geisoleerde popu
latie in zuidwestelijk Syrie. 
Ook voor de ondersoort E. q. muenteri 
geven ze een grater gebied aan dan 
KRATZER (1973). Ze noemen tevens de 
eilanden Paros, Naxos, Amorgos, Schi
noussa, Milos, en Thira. 
Zoals reeds is besproken, verschillen de 
jongen van E. q. quatuorlineata van 
tekening van de volwassen exemplaren. 
De jongen zijn steengrijs met zwart 
fluweelacbtige vlekken. De jongen van 
de andere ondersoorten verschillen niet 
in kleur en tekening met de jongen van 
de nominaatvorm. De jeugdtekening 
verdwijnt na ca. anderhalf jaar, bebalve 
bij E. q. sauromates. 

TERRARIUMGEDRAG 
Naar onze ervaringen zijn bet rustige en 
absoluut geen agressieve dieren. Bij 
Langeveld en Van Marie zijn de dieren 
enigermate schuw. Veelal zitten ze 
onder kurkschorsplaten en stronken. Bij 
Zwartepoorte gedragen ze zicb tegen
overgesteld. Nooit vertonen de dieren 
vluchtgedrag, en ze vertoeven meestal 
op bet open gedeelte van bet verblijf. 
Het actiefst zijn de dieren over het 
algemeen gedurende de avonduren. 

VOEDSEL 
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit 
muizen en/of halfwas ratten. Van Marie 
geeft aan het begin van bet voortplan
tingsseizoen kippe-eieren om aan de 
verhoogde calciumbehoefte te voldoen. 
De slangen slikken de eieren in bet 
geheel in zonder de schaal terug te 
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De copulatie van Elaphe (/UiliUOrlineata (/UiliUOrlineata. 
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Foto: Heo.k Zwartepoorte. 

spugen. De schaal wordt deels in de 
ontlasting teruggevonden. Langeveld en 
Zwartepoorte geven de dieren geen 
eieren, omdat bij een goede voeding van 
de prooidieren de slangen voldoende 
kalk binnen krijgen. De voedselopname 
in de actieve periode gedurende de 
zomennaanden kan gering genoemd 
worden. Na de winterrust hebben de 
dieren een voorkeur voor gemakkelijk te 
eten prooidieren zoals nestratten en 
dode muizen. Dit verschijnsel doet zich 
ook voor vlak voor de winterrust. 
Sarrienvattend betekent bet dat de perio
de van voedselopname zich beperkt tot 
de maanden maart tot september, met 
een verhoogde voedselbehoefte in de 
maanden maart, april en mei. Bij 
Langeveld eten de dieren in augustus al 
niet meer. 

WINTERSLAAP 
Een natuurlijk en essentieel onderdeel 
van de levenscyclus van de Vierstreep
slang is de winterslaap. Deze inactieve 
rustperiode is absoluut noodzakelijk om 
de dieren tot voortplanting te brengen. 
De winterslaap beslaat de periode van 
oktober tot maart. Langeveld houdt de 
dieren dan bij een temperatuur van rond 

de W°C. Bij Van Marie en Zwarte
poorte schommelt de temperatuur tussen 
de 0 en de W°C. Van Marie en Lange
veld Iaten hun dieren, behoudens de 
verschillen in temperatuur, op dezelfde 
wijze overwinteren. De dieren worden 
in de maand oktober afgekoeld tot 
kamertemperatuur. Eind november gaan 
ze in een piepschuim doos, die voor 
driekwart gevuld is met vochtig beuke
blad. De mannetjes worden dan geschei
den van de vrouwtjes. De dozen worden 
bij de genoemde temperaturen weg
gezet. Om de drie a vier weken worden 
de dieren gecontroleerd. Eind februari 
worden de dieren gelijktijdig uit de 
winterslaap gehaald en afzonderlijk in 
de warme terraria geplaatst. Bij Zwarte
poorte zijn gedurende de winterperiode, 
van oktober tot maart, de dieren zonder 
verlichting gehuisvest in een klein 
verblijf van watervast multiplex (beton
plex) gevuld met beukeblad. Een klein 
bakje met water is altijd aanwezig. De 
mannetjes en vrouwtjes zijn hierbij niet 
gescheiden. 

KWEEJ( BU LANGEVELD 
Ik ben in bet bezit van twee vrouwtjes 
(vrouwtje 1 en 2), die bij C. de Haan 
geboren zijn in september 1988, en 
twee mannetjes (mannetje 1 en 2) die 
geboren zijn bij H . Zwartepoorte op 15 
juli 1989. De mannetjes komen uit 
hetzelfde ei en vormen dus een eeneiige 
tweeling. Ik houd de mannetjes en 
vrouwtjes gescheiden in twee terraria. 
Deze terraria meten 80x50x70 em 
(lxbxh). In de terraria bevinden zich 
twee ligplanken, een stuk kurkschors en 
enkele dozen, die als schuilplaats die
nen. Op de bodem van de terraria ligt 3 
em houtmot. Naast een klimtak bevindt 
zich in elk terrariwn een waterbak met 
een doorsnee van 18 em. Als verwar
ming dient in bet voorjaar een reflector
lamp van 40 W en in de zomer een van 
25 W ('s zomers 25 W in verband met 
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oververhitting van bet verblijt). De 
lampen branden bet hele jaar door 13 
uur (met uitzondering van de periode 
van de winterrust) . 
Op 23 november 1991 bracht ik de 
dieren in winterrust op de eerder 
beschreven wijze. Op 14 maart 1992 
haalde ik ze uit de winters1aap en bracht 
ze direct onder in hun verblijf. Op 17 
april 1992 plaatste ik manne~e 1 bij 
vrouwtje 1 en 2 in bet terrarium. Dit 
resulteerde om 21 .00 uur die dag in een 
paring tussen mannetje 1 en vrouwtje 1. 
Na de paring haalde ik bet mannetje 
weg bij de vrouwtjes. Op 22 april 1992 
plaatste ik mannetje 1 bij vrou~e 1, en 
vrouwtje 2 bij mannetje 2. Omstreeks 
17.00 uur die dag paarde manne~e 2 
met vrouwtje 2. Mannetje 1 en vrouwtje 
1 kwamen niet tot paren. Na 24 uur 
plaatste ik de dieren weer terug in hun 
terraria. Op 28 april en 2 mei 1992 
herhaalde ik de laatstgenoemde han
deling en kwam bet vrijwel direct tot 
paringen tussen de betreffende dieren. 

Het uitkomen van de eieren van Elaphe q. quatuorlineata. 
Foto: Henk Zwartepoorte. 
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Op I6 mei 1992 vervelde vrouwtje I en 
legde, na 15 dagen, op 31 mei zeven 
eieren (legsel I). Op 19 mei vervelde 
vrouwtje 2 en legde ze op 2 juni, na 14 
dagen negen eieren (legsel 2). 
Ik legde de eieren in een broedstoof 
waar ze au bain-marie bij een tempera
tuur tussen de 26 en 28 o C werden 
bebroed. Bij deze methode worden de 
eieren in een bakje geplaatst, en op een 
verhoging gezet in een aquarium, dat 
gevuld is met enige centimeters water. 
Het water wordt met een aquarium
verwarmer verwarmd en de Iucht wordt 
op de bovengenoemde temperatuur 
gehouden. Op bet aquarium ligt een 
glasplaat, waardoor een luchtvochtig
heid ontstaat van ongeveer 100%. Deze 
glasplaat ligt schuin op bet aquarium 
zodat bet gecondenseerde water niet op 
de eieren kan vallen. Ook zijn er venti
latiegaten, zodat de eieren niet kunnen 
stikken. Op 18 juli, na 48 dagen, kwa
men de eerste jongen van legsel I uit 
bet ei. Op 19 juli, na 47 dagen, kwa
men de eieren van legsel 2 uit. 
Uit de zeven eieren van legsel 1 kwa
men zes gezonde jongen. Van legsel 2 
kwamen er van de negen eieren acht 
uit. Alle jonge slangetjes vervelden acht 
tot negen dagen na de geboorte. Een 
week na de vervelling aten zeven van de 
veertien jongen zelfstandig levende 
naakte muizen. 

KWEEK BU VAN MARLE 
Op dit moment Guni 1993) heb ik drie 
vrouwtjes en twee rnannetjes. Twee 
vrouwtjes (vrouwtje 1 en vrouwtje 2) en 
een rnannetje (mannetje 1) zijn in ge
vangenschap gekweekte dieren die op 7 
juli 1984 bij H. Zwartepoorte zijn 
geboren. Vrouw~e 3 is een gekweekt 
dier dat in september 1988 bij C. de 
Haan is geboren. De oorsprong van 
mannetje 2, dat ik in fokleen heb van 
H. Zwartepoorte, is mij onbekend. 
De terraria waarin ik mijn dieren houd 
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me ten circa 70x60x60 em (lxbxh). 
Mannetjes en vrouwtjes houd ik elk in 
een apart terrarium. De inrichting 
bestaat uit twee ligplanken, die op ver
schillende niveaus zijn aangebracht en 
de voile lengte van de terraria beslaan. 
Naast een ldimtak van druivehout en 
een waterbak zijn de verblijven voor
zien van een groot stuk kurkschors, dat 
als schuilplaats dienstdoet. Als bodem
bedekldng gebruik ik sinds kort fijne 
beukesnippers. Aanvankelijk paste ik 
hiervoor houtmot toe dat weliswaar erg 
hygienisch is, maar weinig decoratief. 
De snippers nemen minder vocht op dan 
houtmot, maar omdat ik de terraria 
dagelijks controleer op uitwerpselen is 
dat geen bezwaar. Verder geven enkele 
zijden kunstplanten bet geheel toch nog 
een wat natuurlijke indruk. 
De verwarming en verlichting vindt 
plaats door 25 W gloeilampen ( een per 
terrarium) die aangesloten zijn op een 
lichtregulatiesysteem. Met een licht
gevoelige eel op het raam worden de 
lampen automatisch gedimd. Met dit 
systeem verkrijg ik een natuurlijk dag
en nachtritme en ook een natuurlijk 
seizoensritme. Ook wordt bij een be
wolkte dag de lichtintensiteit vermin
derd. 
In 1990 mislukte de kweek min of 
meer. Van in totaal 30 eieren uit drie 
legsels bleken er 26 onbevrucht te zijn. 
Hieronder worden de kweken uit 1991 
en 1992 beschreven. 
Op 1 december 1990 gingen de dieren 
in winterrust. Op 3 maart 1991 werden 
ze weer tot activiteit gebracht. Eind 
maart zette ik mannetje 2 bij vrouwtje 1 
waama ik de dieren op 31 maart zag 
paren. Rond dezelfde tijd plaatste ik 
mannetje 1 bij vrouwtje 2 in het terra
rium. Op 14 april zag ik een paring 
tussen deze dieren. Bij beide koppels 
hebben hoogstwaarschijnlijk meerdere 
paringen plaatsgevonden. Ik leid dit af 
uit de staat waarin ik de terraria een 

aantal keren 's ochtends aantrof: com
pleet op zijn kop gezet na een wilde 
nacht. Vrouwtje 3 liet ik niet aan de 
paringen deelnemen. 
Beide vrouwtjes vervelden vervolgens 
op 20 mei 1991, waarna ze allebei op 3 
juni een legsel produceerden, respec
tievelijk twaalf eieren van vrouwtje 1 en 
elf eieren van vrouwtje 2. De legsels 
werden in een broedstoof au bain-marie 
bebroed bij een temperatuur van onge
veer 28°C (minimumtemperatuur 27°C 
en maximumtemperatuur 29,5°C). 
Beide legsels kwamen tussen de 43 en 
45 dagen na het leggen uit. 
Van de twaalf eieren van vrouwtje 1 
kwamen er zeven uit, van de elf eieren 
van vrouwtje 2 kwamen er zes uit. De 
overige eieren waren of onbevrucht of 
afgestorven tijdens de incubatieperiode. 
Aile uitgekomen dieren vervelden voor 
de eerste maal acht tot tien dagen nadat 
ze uit bet ei waren gekropen. In 1992 
ondernam ik uitsluitend met vrouwtje 1 
een kweekpoging. Op 16 maart van dat 
jaar haalde ik dit vrouwtje uit de win
terrust. Eind april zette ik mannetje 1 
bij het vrouwtje, waarna ik op 2 mei 
een paring zag. Op 8 juni 1992 vervelde 
bet vrouwtje en op 22 juni legde ze 
veertien eieren. 
Van dit legsel bleken drie eieren on
bevrucht te zijn. De overige eieren 
werden op dezelfde wijze bebroed als in 
1991. 
Thssen 4 en 8 augustus (na 43 tot 47 
dagen) kwamen de resterende elf eieren 
aile uit. De jongen vervelden tussen 
acht en negen dagen na de geboorte. 
Zes van de elf dieren aten vrijwel direct 
na de vervelling naakte muisjes. Van de 
overige dieren heb ik er uiteindelijk een 
aantal moeten dwangvoederen, waarna 
ze geleidelijk aan zelfstandig zijn gaan 
eten. 
Aile dieren van deze legsels zijn 
inmiddels bij andere slangenliethebbers 
ondergebracht. 
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KWEEK BU ZWARfEPOOKfE 
Hoewel ik vanaf 1980 Vierstreepslangen 
verzorg, lukte de kweek eerst in 1984, 
nadat ik van C. de Haan een volwassen 
nakweek vrouwtje ontving. Alle volwas
sen dieren die ik in de loop der jaren 
heb gehouden werden gehuisvest in een 
van multiplex vervaardigd terrarium van 
160x60x50 em (lxbxh). De inrichting 
bestaat uit enkele lrurkschorsplaten en 
klimtakken. De bodem is bedekt met 
een circa 5 em dikke laag houtmot. 
Verder staat er een waterbak van 
30x30x15 em (lxbxh). De verwarming 
en verlichting bestaat uit twee 60 W 
reflectorlampen. Deze branden van 8.00 
tot 22.00 uur. 
Tussen 1984 en 1993 zijn drie vrouw
tjes produktief geweest. Vrouwtje 1 (het 
dier van C. de Haan) echter het minst. 
In 1984 werden er slechts drie jongen 
geboren. Vrouwtje 2 daarentegen kreeg 

dat jaar tien jongen. Uit een van deze 
laatste tien jongen ontwikkelde zich 
vrouwtje 3. In totaal zijn van drie 
vrruwtjes 47 jongen geboren (zie schema). 
Opvallend is dat het wildvang vrouwtje 
het produktiefst is gebleken. 
Altijd zijn er meerdere mannetjes en 
vrouwtjes in bovengenoemd verblijf 
gehuisvest geweest, met een maximum 
van vijf dieren. 
De stimuli om de dieren tot voortplan
ting te brengen zijn anders dan die 
uitgevoerd door Langeveld en Van 
Marie. 
Ik heb in de periode 1984-1993 afwisse
lend eerst de mannetjes dan wei de 
vrouwtjes met een tussenpoos van drie 
weken uit de winterrust gehaald. Het is 
overigens opmerkelijk dat na een vas
tenperiode van enkele maanden totaal 
geen gewichtsverlies van de dieren 
optreedt. 

jaar eilegdatum aantal eieren uitgekomen onbevrucht afgestorven 
jongen 

~ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1983 21-4 - - 11 - - - - - 10 - - 1 - -
1984 12-5 18-5 - 10 10 - 3 10 - - - - 7 - -

1985 23-5 1~ - 10 6 - - 2 - 8 4 - 2 - -
1986 1-6 12-6 - 10 7 - 5 7 - 4 - - 1 - -
1987 30-6 1-7 - 8 6 - - - - 8 5 - 1 - -
1988 15-5 2-6 - 8 10 - - 4 - 8 1 - - 5 -

1989 18-5 25-5 - 10 5 - - 5. - 10 - - - 1 -
1990 28-5 21-5 - 6 9 - - 3 - 6 - - - 6 -
1991 - 7-6 19-6 - 4 4 - 1 - - 3 3 - - 1 

1992 5-6 27-5 1~ 1 6 6 - 6 - 1 - 6 - - -
1993 - 26-5 8-6 - 7 2 - 5 2 - - - - 2 -

totaal 74 70 12 8 43 2 55 13 9 12 14 1 

• Uit een ei kwamen twee jongen. 
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Zes tot acbt weken nadat de dieren uit 
de winterslaap komen volgen de eerste 
paringen. Deze paartijd duurt meestal 
vier tot vijf weken. Weer zes tot acbt 
weken na de paringen leggen de dieren 
de eieren. 
Het uitbroeden van de slangeeieren 
geschiedt bij mij in een laboratorium
broedmachine. De vocbtigheid van bet 
substraat bedraagt meestal 80% en de 
broedtemperatuur 28 a 30°C. 
Voor de eerste legsels gebruikte ik zand 
als substraat. De ervaringen hiermee 
waren slecbt, veel eieren stierven af. 
Wellicbt omdat bet zand te veel inklonk 
en dat daardoor de eieren te veel vocbt 
aan bet zand onttrokken. Latere legsels 
legde ik dan ook op vocbtig keuken
papier, de laatste drie jaar ecbter op bet 
isolatiemateriaal vermiculite, met de 
maat 2+3. 
Bij 28°C bedraagt de broedtijd 53 tot 
61 dagen en bij 30°C 45 tot 50 dagen. 
Op 14 maart 1993 stierf vrouwtje 1. 
Een opmerkelijk te noemen verschijnsel 
was dat vrouwtje 2 bet kadaver bijna 
opat. Dit constateerde ik 's avonds bij 
thuiskomst. Het acbterlichaam van bet 
dode dier was al voor 30 em verorberd. 
lk beb bet kadaver er weer uitgetrok
k~. Het was des te vreemder aangezien 
vrouwtje 2 drie dagen ervoor vijf 
muizen had gegeten. 

OPKWEEKJONGEN 
Zoals hoven beschreven, is E. quatuor
lineata een relatief makkelijk te bouden 

. slang. Dit geldt ecbter in mindere mate 
voor de jonge dieren. Ooze ervaring 
met jonge slangen van deze soort is dat 
slecbts een beperkt deel ( ongeveer de 
belft) binnen een maand na de geboorte 
zelfstandig eet. Wat opvalt is, dat de 
niet etende jonge dieren meestal pas in 
januari of februari zelfstandig beginnen 
te eten. Wij denken dat dit komt door 
bet volgende: 
Langeveld en Van Marie zagen in Italie 

tijdens de slangenprocessie te Coculo 
(2 mei 1991) dat de daar rondgedragen 
dieren allemaal mannetjes waren, bet
geen kan betekenen dat de vrouwtjes 
nog uit de winterslaap moesten komen. 
Wanneer vanaf die datum de draagtijd 
en de incubatietijd (die in de natuur 
waarschijnlijk veel Ianger za1 zijn) 
daarbij worden geteld, blijkt dat de 
jongen in de natuur in de maanden 
augustus of september worden geboren. 
Nemen we hiernaast bet voedselpatroon 
van onze dieren in aanmerking, en bet 
feit dat de daglengte korter wordt en de 
temperatuur daalt, dan kan men er 
mogelijk van uitgaan dat de jonge slan
getjes na de geboorte direct in winter
slaap gaan en pas bet daaropvolgende 
jaar in mei voor bet eerst eten. Als een 
jonge Vierstreepslang niet wil eten, 
adviseren wij bet dier koel te bouden. 
Wanneer in januari de temperatuur 
wordt verboogd, zullen de dieren zeker 
gaan eten. Dit bebben we allemaal 
uitgeprobeerd en bet werkt goed. Vindt 
men bet risico te groot de dieren zo 
vroeg te Iaten overwintereD, dan ont
komt men er niet aan de dieren onge
veer twee maanden na de geboorte te 
dwangvoederen. Bij voorkeurmetmuize
staarten, eventueel verrijkt met kalk- en 
vitaminepreparaten. De dieren zullen 
dan na enkele weken of maanden zelf
standig gaan eten. 
Overigens bebben wij totaal geen 
gewicbtsverlies geconstateerd bij de 
maandenlang vastende jonge dieren . 

ELAPHE QUATUORLINEATA QUATUOR
UNEATA IN CAPTIVITY 
Experiences with the maintenance of the Euro
pean Four-striped Snake (Eiaphe q. qutliUOr
lineata) in a terrarium. 
Three breeding groups of E. q. quatuorlineata 
have been maintained in captivity for several 
years. Given current and planned European 
legislation, the possession of European snakes 
of the genus Elaphe will become very difficult 
if not impossible, it is very important to breed 
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E. q. quatuorlineatfJ, gefotografi:erd in de tuin. 

from the current captive populations of these 
snakes. Elllphe q. quatuorlineaJa is a placid, 
non-aggressive snake, very suitable for terra
rium maintenance. This species is maintained 
under similar conditions, in large terraria, by 
all three authors. After hibernation, which lasts 
from November to March, the males are placed 
with the females, after which mating occurs in 
March and April. The females lay their eggs in 
May; clutches comprise seven to eleven eggs. 
The eggs are incubated at 26-3o•c with a 
relative humidity of between 80 and 100%. 
The eggs hatch after 45 to 61 days depending 
on temperature. Getting young snakes to eat 

Elaphe q. sauromates, de tekening wijkt duidelijk af van die van de 
nominaatvorm. Foto: Koert Langeveld . 
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Foto: Koert Langeveld. 

often gives problems; only 50% of the young 
snakes eat after their first skin-change. How
ever, it has been observed that a number of the 
young snakes which do not eat for themselves 
initially will begin to do so in the January or 
February of their second year. It is therefore 
recommended that those snakes which do not 
eat after their first moulding should be cooled 
to induce torpor, and then in January they 
should be taken out of hibernation, after which 
they should eat for themselves. 
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De Indochinese doosschildpad ( Cuora 
galbinifrons, in het terrarium 

Ron de Bruin 
Bongerd 253 
2906 VG 
Capelle a/d IJssel 

INLEIDING 
Hoewel Cuora galbinifrons, de Indo
chinese doosschildpad, of Bloemrug
schildpad, zoals hij door de Chinezen 
wordt genoemd, in 1939 is beschreven, 
werden de eerste exemplaren pas in 
1963 door Petzold vanuit Vietnam 
geimporteerd voor zijn reptielencollectie 
voor de dierentuin van Oost-Berlijn. Dit 
waren lange tijd de enige bekende 
exemplaren, totdat ongeveer in 1985 
door een dierenexporteur in Hong Kong 
C. galbinifrons werd aangeboden. Sinds 
die tijd zijn er honderden dieren in 
Europa en de Verenigde Staten in
gevoerd. De markt lijkt nu verzadigd, 
en gelukkig (voor deze soort) zijn de 
importen de laatste jaren weer afgeno
men. In 1987 heb ik van een bevriende 
schildpaddenhouder een vo1wassen paar
tje van deze dieren gekocht, die direct 
uit Hong Kong afkomstig waren. Dit 
artikel gaat over de ervaringen die ik 

Fig. I. Verspreidingsgebied van Cuora galbinifrons. 
(naar IVERSON, 1992). 
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sinds die tijd met deze dieren heb op
gedaan, en nog enke1e andere C. galbi
nifrons die ik in mijn bezit heb of had. 

NAAMGEVING, GEOGRAFISCHE 
VARIA TIE 
C. galbinifrons is in 1939 beschreven 
door de herpetoloog R. Bourret. Het 
geslacht Cuora is recent gesp1itst in 
Cuora en Cistoclemmys (BOUR, 1980). 
In bet geslacht Cistoclemmys zijn de 
meer landgebonden soortenjlavomargi
nata en galbinifrons ondergebracht 
waardoor in sommige literatuur Cuora 
galbinifrons te vinden is onder de naam 
Cistoclemmys galbinifrons. Deze veran
dering is echter Diet algemeen geaccep
teerd, en in dit artikel zal ik de nog 
meest gebruikte naam Cuora gebruiken. 
Bourret gaf als vindp1aatsen Centraal
en Noord-Vietnam op. Sinds kort is 
bekend dat hij ook in Zuid-China en op 
bet Zuidchinese eiland Hainan voorkomt 
(Fig . 1). Dieren afkomstig uit Noord
Vietnam en Zuid-China zijn te onder
scheiden van dieren van Hainan door 
hun kleur. De obscure C. hainanensis, 
de op westelijk Hainan 1evende doos
schildpad blijkt een op dit eiland leven
de geografische vorm te zijn: C. galbi
nifrons hainanensis (IVERSON & MCCORD, 
1992). Globaal is bet zo dat exemplaren 
van bet vasteland een gele tot beige 
grondkleur hebben van carapax en huid 
(Fig. 3). Bij dieren afkomstig van Hai
nan is de grondkleur van bet carapax 
oranje tot rood, en is ook de huid meer 
rood gekleurd (Fig. 2). Een populatie 
afkomstig uit bet centrale deel van 
Hainan is recent als ondersoort C. g. 
serrata beschreven (IVERSON & MCCORD, 
1992). Deze onderscheidt zich onder 
andere van de vorm van bet vasteland 
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door een gezaagde acbterrand van het 
carapax, drie kielen op het carapax, 
costale schilden die grotendeels zwart 
zijn met licbtgekleurde strepen, de aan
wezigheid van een inter-anale naad bij 
bet overgrote deel van de dieren (afwe
zig bij de andere vormen, zie ook bij 
JONGEN), en een gele vlek achter het 
oog. lnmiddels zijn ook exemplaren 
geimporteerd die afwijken in vorm en 
ldeur van de drie hierboven beschreven 
vormen. Ik denk dat zal blijken dat er 
een aantal ondersoorten te onderschei
den zijn wanneer er meer bekend is 
over bet verspreidingsgebied van deze 
vormen. Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij Terrapene carolina en Trachemys 
scripta. 

BIOTOOP 
Om deze dieren goed te lrunnen ver
zorgen is bet noodzakelijk iets over hun 
leefgebied te weten. Helaas is daarover 
weinig bekend. De gegevens die er zijn, 
spreken elkaar tegen. Dieren afkomstig 
van bet vasteland zijn bewoners van 
bergacbtige gebieden. PETZOLD (1963) 
beschrijft als een van de vindplaatsen 
bet voormalige kuuroord Tam-Dao in 
Noord-Vietnam. De dieren komen bier 
voor in bergwouden op een boogte van 
ongeveer 1000 meter. De temperatuur 
ligt er gemiddeld tussen 21,7 en 
23,8 ° C, met uitschieters naar hoven tot 
39,8°C in de zomermaanden, en in de 
winter naar beneden tot rond het vries
punt. De gemiddelde boeveelheid neer
slag bedraagt 2000 mm per jaar, de 
gemiddelde lucbtvocbtigheid is er 83%. 
Op bet Zuidchinese eiland Hainan wor
den ze ook gevonden in rijstvelden 
grenzend aan bossen, waar de tempera
tour beduidend boger is (0. Shiu, pers. 
med.). De gemiddelde jaartemperatuur 
op dit tropische eiland is 25°C. 

TERRARIUM 
Het is duidelijk dat bet op basis van 

deze gegevens niet goed mogelijk is om 
een voor iedere Indochinese doosschild
pad geschikt terrarium te maken. Ik beb 
mijn dieren (afkomstig van bet vaste
land) samen ondergebracbt in een bak 
van 120x40x40 em. Daarin staat een 
waterbak met een waterdiepte van onge
veer 5 em, die een derde deel van bet 
bodemoppervlak in beslag neemt. Een 
derde deel bestaat uit cement, en een 
derde deel uit vocbtige turfmolm. Als 
schuilplaats dienen enkele plastic plan
ten waar de dieren onder kunnen krui
pen. De relatieve luchtvochtigheid in 
deze bak bedraagt 80-90%. Hij wordt 
niet verwarmd, waardoor de tempera
tour 's winters zo 'n 20-22 o C bedraagt, 
en in de zomer 23-25°C. Omdat deze 
dieren bosbewoners beten te zijn, en 
dus waarschijnlijk in een vrij donkere 
omgeving Ieven, heb ik de bak slechts 
spaarzaam verlicbt met een gloeilampje 
van 25 watt. 

OUDERDIEREN 
Direct na de aanschaf in 1987 leken de 
dieren goed gezond, en voelden ze 
zwaar aan. Het mannetje had een 
gewicbt van 670 gram bij een carapax
lengte van 17,0 em. Het vrouwtje woog 
760 gram en was 17,5 em lang. Ze had 
een ontstoken recbteroog, dat er wat 
troebel uitzag. Verder leken de dieren 
gezond. Het oog is met een tussenpoos 
van twee weken twee maal tien dagen 
behandeld met oogzalf (Lacrybiotic, 
Vetam B. V. ). Het is nooit volledig 
belder geworden, maar de infectie is 
genezen en bet oog lijkt goed te functio
neren. Het vrouwtje at twee dagen na 
aankomst runderhart en nesunuizen, en 
heeft, op de eerste maanden na, steeds 
goed gegeten. Het mannetje at pas voor 
bet eerst zes weken na aankomst enkele 
regenwormen. Later aten de dieren 
altijd goed, en bet voedsel waarmee ze 
aan bet eten zijn gebracbt (nesunuizen 
en regenwormen) heb ik niet meer 

59 



Fig. 2. Cuora galbinifrons van het eiland Hainan. 

gevoerd. De dieren krijgen nu nog 
uitsluitend runderbart vennengd met 
Carmix en Sporavit, in water geweekte 
Brekkies, en soms fruit als banaan, 
perzik en aardbei. Ze krijgen tweemaal 
per week 20 gram per dier. Hun ge
wicbt is in bet eerste jaar toegenomen 
tot respectievelijk 800 en 820 gram. 
Nu, voorjaar 1993, wegen ze respectie
velijk 850 en 910 gram. 

Foto: H.D. Philippen. 

Direct na aankomst hebben beide dieren 
een anti-wonnkuur gekregen met leva
misol (Ripercol, Janssen Pbarmaceutica, 
50 mg/kg intramusculair, op dag 0 en 
dag 14). Omdat C. galbinifrons bekend 
staat om zijn grote gevoeligheid voor 
infectie met flagella ten (BUSKIRK, 1988), 
en er bij mijn vrouwtje bovendien bij 
microscopisch onderzoek flagellaten in 
de ontlasting werden aangetroffen, zijn 
beide dieren nog bebandeld met metro
nidazol (Fiagyl, Rhone-Poulenc, 40 
mg/kg, eenmalig oraal). Hoewel de 
dieren bijna vanaf bet begin voedsel tot 
zich hebben genomen, waren ze pas na 
vijf maanden zodanig gewend dat ze 
echt goed aten. Vanaf die tijd zag ik 
ook de eerste pogingen tot paren van de 
dieren. 

PARING EN 
De eerste pogingen tot paren zag ik in 
augustus 1988. Vanaf die tijd registreer-

Fig. 3. Cuora galbinifrons jong van 1992, veertien maanden na de ik regelmatig paarpogingen. Het 
het uitkomen van het ei. Foto: Ron de Bruin. mannetje benadert bet vrouwtje dan van 
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opzij, terwijl hij tegelijkertijd zijn keel 
op en neer laat bewegen. Zo kan bet 
dier ruiken. Direct daarna volgt een 
wilde acbtervolging van bet vrouwtje 
door bet mannetje, waarbij hij haar 
probeert tegen te bouden door in haar 
kop en voorpoten te bijten. Hierdoor 
ontstaan er aan de voorpoten van bet 
vrouwtje emstige bijtwonden, die pas 
weer kunnen genezen als bet mannetje 
uit bet terrarium wordt gehaald. Om 
verdere bijtwonden te voorkomen, beb 
ik in mei 1989 de dieren gescbeiden. 
Het mannetje heb ik in een eigen terra
rium van 70x40x40 em geplaatst met 
ongeveer dezelfde inricbting als de 
eerder genoemde bak. V anaf die tijd 
wordt hij eens in de drie tot vier weken 
drie tot vier dagen bij bet vrouwtje 
geintroduceerd om met haar te paren. 
Hoewel ik deze voorbereidingen tot een 
paring vaak zag gebeuren, beb ik nooit 
een echte paring zien plaatsvinden. 

EIEREN 
Door voorzichtig in de liezen te voelen 
kun je bij deze en ook bij een aantal 
andere schildpaddesoorten de eieren 
voelen. Begin februari 1989 ontdekte ik 
zo bij toeval dat bet vrouwtje eieren bij 
zicb droeg. Ik beb toen de in bet terra
rium aanwezige laag turfmolm opge
hoogd tot ongeveer 8 em om bet leggen 
mogelijk te maken. 26 februari vond ik 
op bet turfmolm een ei, dat in de breed
te gebarsten was. Het vrouwtje had bij 
bet leggen bet ei in de turf geduwd. 
Daar is de barst door veroorzaakt. Op 8 
maart vond ik nog een niet ingegraven 
ei. Ook dit ei was gebarsten. Beide 
eieren heb ik gedesinfecteerd met 
Dettol, en de scbeur in de schalen van 
beide eieren heb ik vervolgens afgeplakt 
met lucbtdoorlatend tape. Ik beb beide 
eieren geincubeerd bij 30°C. In bet 
eerste ei, dat na twee weken door de 
barst was leeggelopen, bleek een 
embryo van 1 ,5 em groot te zitten. Het 

andere ei ontwikkelde zich niet. 
Eind januari 1990 waren in beide liezen 
weer eieren voelbaar. Om te voorkomen 
dat die bij bet leggen weer zouden 
scbeuren, maakte ik bet turfmolm in bet 
terrarium kletsnat, zodat de eieren er 
vanzelf in zouden kunnen wegzakken. 
Twee weken later werd bet vrouwtje 
erg onrustig. Vooral 's avonds banjerde 
ze rusteloos door bet terrarium en pro
beerde er uit te klimmen. Ik zag haar 
ecbter geen nestkuilen graven. Op 22 
februari vond ik bij bet omwoelen van 
bet turfmolm twee gave eieren. Het 
vrouwtje bleef onrustig, en op 3 april 
vond ik alsnog een ei, half begraven in 
bet turfmolm. Deze drie eieren legde ik 
in een bakje met vocbtige turfmolm bij 
30°C. AI na twee dagen was duidelijk 
een witte band in bet midden ervan te 
zien, en na acbt dagen waren de eerste 
bloedvaatjes zichtbaar. Half mei bleek 
bij inspectie van de eieren dat twee 
eieren wei bevrucht waren, maar zicb 
niet ontwikkeld hadden, en dat een 
ervan een dood embryo bevatte. 
Ook eindjanuari 1991 droeg bet vrouw
tje weer eieren. Na een periode van 
onrust van bet vrouwtje vond ik de 
eieren de ochtend van 22 februari. Een 
ei was gebeel ingegraven en twee waren 
net zicbtbaar in de kletsnatte turfmolm. 
Ze werden op turfmolm bebroed bij 
30°C. Twee eieren bleken bevrucbt te 
zijn. Na veertien dagen zette ik een van 
de bevruchte eieren over op vermiculiet. 
Beide eieren leken zicb goed te ontwik
kelen. Bij schouwen van een van de 
eieren na 55 dagen bleek daarin een 
embryo van 4-5 em te zitten. Na 
zeventig dagen bebroeden, had bet jong 
een gat in bet ei gemaakt. Dit gat maak
te hij een dag later wat groter, en op 
dag 72 is bet jong uit bet ei gehaald. De 
dooierrest was volledig verbruikt en bet 
diertje leek goed gezond. In bet tweede 
ei bleek uiteindelijk geen jong te zitten. 
Op 1 mei werd bet vrouwtje weer 
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Fig. 4 . Jonge schildpadjes. Links jong 2, een maand oud. Rechts jong 1, ruim een jaar oud. 

onrustig en voelde ik weer eieren in 
haar liezen. 6 Mei legde ze twee eieren, 
waarvan er een was bevrucht. Na 95 
dagen zag dit ei er nog goed uit, maar 
na opening vond ik een volledig vol
groeid dood jong. 
In 1992 vond ik op 26 februari twee 
half begraven eieren. Op 19 juni legde 
ze nog een ei. De eerste twee waren 
bevrucht. Na 65 dagen incubatie bij 
29°C leken de jongen volgroeid, en 
rnaakte ik de eieren open. Een jong had 
een kleine dooierrest, en was in goede 
conditie. Het andere jong had een grote 
dooierrest en stierf. 
In 1993 werden in de nacbt van 29 op 
30 januari twee eieren gelegd. Deze 
legde ik op vochtig turfmolm bij 28°C. 
Na een maand waren ze beschimmeld. 
Aile eieren waren hardschalig, ovaal 
van vorm, mateo circa 5,69 ± 0,42 x 
2,76 ± 0,05 em en wogen 25,2 ± 3,3 
gram (gemiddelde ± standaardafwijking 
van vijf eieren, gemeten met een schuif
maat tot 1/100 em). 

Foto: Ron de Bruin. 

Een totaal van vijftien eieren in zes 
legsels in vijf jaar beeft uiteindelijk 
twee jongen opgeleverd. Dit slechte 
resultaat kan verklaard worden doordat: 
1) drie eieren een scheur of deukje in 
hun schaal badden waardoor ze gelnfec
teerd raakten met microorganismen, 
2) een ei te lang (in 1991), en een ei te 
kort is bebroed (in 1992), 3) bet legsel 
van 1993 waarschijnlijk van slechte 
kwaliteit was, omdat bet vrouwtje bet 
laatste jaar onderbevig is geweest aan 
stress (zie: ERV ARINGEN MEr ANDERE 
DlEREN). 

JONGEN 
Het eerste jong bad een plastronlengte 
van 4,5 em en woog 15 gram. lk zette 
bet diertje in een bakje van 19xl9 em 
met als bodembedekking vocbtig turf
molm. De eerste maand bood ik als 
voedsel regenwormen, tubifex, runder
hart en gelatinevoer aan. Het jong at 
echter niet. Vanuit de Bronx Zoo in 
New York, die ook jongen van deze 
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Fig. 5. Groei en gewichtstoename van beide jonge Cuora ga/binijrons. Tekening: Ron de Bruin. 

soort had, heb ik toen de raad gekregen 
om de dieren in water van 1-1 ,5 em 
diepte 's nachts te voeren. Zij hadden 
namelijk bij hun dieren ontdekt dat ze 
zeer schuw waren, en het liefst in het 
donker aten (J. Behler, pers. med.). Ik 
heb hun raad opgevolgd en bet diertje is 
na een maand zowel overdag als 's 
nachts op bet land gaan eten. Aanvanke
lijk tubifex en regenwormen, maar ruim 
vier maanden na bet uitkomen ook 
runderhart, balletjes van rundergehakt 
vermengd met Carmix en Brekkies. Het 
eten heeft verder geen problemen meer 
opgeleverd. Het diertje groeide goed, 
maar na vijf maanden was de achterrand 
van bet carapax wat omhooggekruld, en 
was de voorrand wat verdikt. Ik heb 
toen aangenomen dat dit kwam door een 
te lage luchtvochtigbeid. Deze heb ik 
verhoogd door de turfmolm natter te 
maken. De afwijkingen zijn niet ver
ergerd, maar nog wei duidelijk zicht
baar (Fig. 4). 
Het tweede jong had direct na het uit
komen een buikschild van 5,0 em en 

een gewicht van 24 gram. Ondanks de 
kortere incubatietijd (65 tegen 72 dagen) 
was het duidelijk groter en zwaarder 
dan het eerste jong. In een poging 
schildafwijkingen te voorkomen, bracht 
ik bet diertje onder in een bakje van 
19x19 em met als bodembedekking 
kletsnatte turf. Bovendien plaatste ik op 
dit bakje een deksel waardoor de lucht
vochtigheid hoog bleef. Dit diertje had 
direct een enorme eetlust. Het groeit 
veel sneller dan bet eerste jong (zie Fig. 
5). Een jaar na bet uitkomen had bet 
eerste jong een plastron van 6,5 em en 
woog 62 gram, terwijl bet tweede jong 
na een jaar 7,0 em mat en 70 gram 
woog. Bij bet tweede jong zijn tot nu 
toe (vijftien maanden na uitkomen) nog 
geen afwijkingen aan het schild opgetre
den (Fig. 3). Twee jaar na het uitkomen 
zit er nog geen scharnier in bet buik
schild. Wei is duidelijk geworden dat de 
afwezigheid van een inter-anale naad bij 
C. g. galbinifrons geen gevolg is van 
slijtage: mijn jonge dieren hebben nooit 
een naad in bet anaalschilc;l gehad. 
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Fig. 6. Mannetje van Cuora galbinifrons. Foto: Ron de Bruin. 
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ERVARINGEN MET 
ANDERE DIEREN 
Zeals ik in de inleiding aJ stelde, is de 
markt voor C. galbinifrons gelukkig 
verzadigd. Een belangrijke reden bier
voor is ongetwijfeld dat bet bijzonder 
moeilijk is gebleken wildvang dieren in 
gevangenscbap in Ieven te houden. Dit 
blijkt niet te liggen, zoals vroeger ge
dacht werd, aan de gevoeligheid van 
deze soort, maar aan de slecbte licha
melijke conditie waarin ze bier aan
komen. WEISS (1989) beschrijft dit in 
zijn zeer lezenswaardige artikel als 
vo!gt: 'De weg vanuit Vietnam is 
schildpad-onvriendelijk. De mensen zijn 
arm, de middelen van vervoer zijn 
slecht. Schildpadden staan laag op de 
ranglijst van niet-Boeddhisten. Lokale 
boeren bouden dieren die ze hebben 
gevangen als voedselvoorraad, en bet 
teveel aan dieren verkopen ze waar
scbijnlijk aan dierenbandelaren. Deze 
handelaren komen zelden langs; de 
schildpadden zijn aJ dagen, weken of 
maanden aan bet wegkwijnen. De smok
kelaars van katte- en reptielebuiden die 
vanuit Laos of Birma naar China terug
keren, nemen wat aantrekkelijke Schild
padden mee in de hoop biermee wat 
extra geld te kunnen verdienen. Dan 
ziuen de dieren nog eens drie weken in 

een zak. Ieder dier dat aan deze omstan
digheden wordt onderworpen is ten 
dade opgeschreven' . 
Wanneer zulke dieren bier door plaatse
lijke handelaren worden aangeboden, 
zien ze er vaak nog verbazingwekkend 
goed uit. Ze zijn ecbter meestal niet of 
nauwelijks meer aan bet eten te krijgen, 
en sterven uiteindelijk. 
Enkele ervaringen die ik met dergelijke 
dieren beb opgedaan, wil ik u niet ont
houden. In juni 1990 beb ik uit een 
grate partij C. galbinifrons afkomstig 
van bet eiland Hainan een paartje uit
gezocht dat op bet oog in goede conditie 
verkeerde. Het vrouwtje was bijzonder 
groat (plastron 20 em) en woog 1180 
gram. Ze beeft echter vanaf de dag van 
aanschaf tot op de dag waarop ze dood
ging, zestien weken later, niet gegeten. 
W el is ze bebandeld voor een infectie 
met flagellaten en beeft ze een wonn
kuur en injecties met vitamine-prepa
raten gebad. Nog vreemder is bet dat ze 
er tot twee dagen voor ze doodging 
gczond beeft uitgezien, en het leek of ze 
gewend was aan het terrarium. Het 
bijbehorende mannetje heeft altijd ge
geten, zij bet matig, maar hij is na 
ongeveer een jaar doodgegaan. Waar
scbijnlijk aan de gevolgen van een reeds 
langdurig aanwezige infectie met Hagel
laten, die ondanks behandelingen niet 
verdween. 
Zoals uit dit verhaal mag blijken, heb
ben deze slechte ervaringen niets te 
maken met problemen die deze dieren 
bebben met bet zich aanpassen aan de 
omstandigheden in bet terrarium, maar 
alles met de wijze van vangst en trans
port. Dit wordt nog eens extra onder
streept door ervaringen met dieren die 
wei in redelijke tot goede conditie zijn 
aangekomen en die vrij makkelijk te 
verzorgen zijn. Bij zulke dieren is de 
grootste bedreiging voor bun gezond
beid de altijd op de loer liggende ver
vetting, omdat ze wanneer ze te veel te 
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Fig. 7. Vrouwtje van Cuora galbinifrons. Foto: Ron de Bruin. 
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eten krijgen, enorme hoeveelheden 
voedsel kunnen verstouwen. 
Dit kan ik illustreren aan de hand van 
het volgende voorbeeld: van een be
vriende liefhebber kreeg ik in oktober 
1990 een halfwas vrouwtje dat al enige 
tijd in gevangensehap werd gehouden. 
Dit vrouwtje eet zeer goed, waardoor ze 
in twee jaar en negen maanden tijd 
gegroeid is van een buikschild van 12,0 
em en gewieht van 304 gram tot een 
rugsehildlengte 16,2 em bij een gewieht 
van 658 gram. Ze at ook het eten van 
mijn oudere vrouwtje op en was domi
nant aanwezig in de bak. Waarsehijnlijk 
heeft dit geleid tot een dusdanige stress 
bij rnijn oudere vrouwtje dat daardoor 
haar eieren dit jaar niet uitgekomen 
zijn. Ik heb deze dieren inmiddels ook 
geseheiden. Iedere volwassen C. galbi
nifrons heeft nu bij mij een eigen terra
rium. lk hoop dat er hierdoor volgend 
jaar weer jongen geboren worden. 
Gezonde dieren lijken niet bijzonder 
gevoelig voor versehillen in tempera
tum. Ze verdragen zo~el de lagere 
temperaturen in hun biotoop in Noord
Vietnarn als de hogere temperaturen van 
het eiland Hainan. Hierbij dient wei 
opgemerkt te worden dat de dieren 
overaetief kunnen worden wanneer de 
temperatuur rood de 30°C of hoger 

wordt. De relatieve luehtvoehtigheid 
moet eehter altijd hoog zijn. 

SLOTOPMERKINGEN 
C. galbinifrons is een goed te houden 
sehildpad, gesteld dat de eonditie waarin 
het dier aangeboden wordt redelijk is. 
ln grote lijnen is deze soort op dezelfde 
wijze te houden als Terrapene carolina. 
De ervaring heeft me geleerd dat de 
dieren elkaar, om stress te vermijden, 
uit de weg moeten kunnen gaan, of ze 
moeten aileen gehouden worden. 
Het is belangrijk dat jongen bij een 
hoge luehtvoehtigheid worden gehou
den, omdat anders sehildafwijkingen 
tijdens de groei kunnen optreden. 

DANKWOORD 
Met dank aan Henk Zwartepoorte voor zijn 
hulp bij het uitbroeden van de eieren. 

CUORA GALBINIFRONS, 
IN THE VIVARIUM. 
In 1987 a pair of C. galbinifrons was obtained 
from the pet trade. The female had a straight
line plastron length of 17.5 em and weighed 
760 g. The male had a plastron of 17 em and 
weighed 670 g. Both animals were treated 
prophylactically with 50 mg/kg levamisole 
given intramuscularly on days 0 and 14, and 
with a single dose of 40 mg metronidasole/kg 
given orally. They were housed in a terrarium 
measuring 120x40x40 em with a water basin of 
40x30x5 em. The relative humidity was kept 
between 80 and 90%. The temperature ranged 
between 20 and 22oc i.n winter, and from 23 
to 25°C in summer. The light levels were low. 
The animals were fed twice a week with beef
heart sprinkled with a multi-vitamin/mineral 
preparation, cat food (Brekkies) and fruit such 
as banana, strawberry and peach. 
The first mating attempts of the animals were 
seen in August 1988. Since that time, regular 
attempts have been observed, but never copula
tion. During courtship , the male bites the 
female in the head and the forelimbs, thereby 
inflicting severe wounds to her elbows. As 
these wounds only healed when the male was 
removed from the terrarium. He was housed in 
a similar, but smaller container in May 1989. 
From that time on he was only introduced to 
the female once every 3-4 weeks in order to 
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allow mating. On February 26, 1989 one egg 
was found on the moist peat in the terrarium. 
On March 8 a second egg was laid. Both eggs 
were incubated at 30°C, but did not develop. 
On February 22, 1990 two eggs were laid and 
on April3 a third egg was found. Two of these 
eggs developed. After seventy days of incubati
on, a hatchling had made a hole in one of the 
eggs. Two days later it was removed from the 
egg. It appeared to be healthy,. Its plastron 
measured 4.5 em, and its weight was 15 g. The 
other egg contained no embryo. On May 6, 
two more eggs were laid. One of these eggs 
was later opened and was found to contain a 
dead embryo. The other egg did not develop. 
In 1992, two eggs were found on February 26. 
A third was laid on June 19. After 65 days the 
young in the first two eggs seemed full-grown, 
and the eggs were opened. One young had a 
small yolk-sac and was healthy, the other had 
a large yolk-sac and died. In 1993, two eggs 
were found on January 30. These became 
mouldy after one month's incubation at 28°C. 
All eggs were hard-shelled, oval shaped, 
measured 5.69 ± 0.42 x 2,76 ± 0,05 em, and 
weighed 25,2 ± 3.3 g (mean ± standard 
deviation of five eggs). 
The first hatchling started to eat earthworms 
one month after hatching. It later learned to eat 
beef-heart and cat food, followed some months 
later by fruit. One year after hatching it had a 
plastron length of 6.5 em and weighed 62 g. 
At that time, the posterior marginals were 
somewhat curled, probably because the humid
ity was too low. Two years after hatching, it 
measured approximately 8.0 em and weighed 
llO g. The plastral hinge has not fully 

developed. The second hatchling measured 5.0 
em and weighed 24 g. This animal was kept at 
a higher humidity, and shell development was 
normal. One year after hatching it measured 7.0 
em and weighed 70 g. These experiences show 
that C. galbinifrons does well in captivity, 
provided that specimens are healthy on arrival. 
To avoid stress, animals should either be 
housed individually or the terrarium should be 
designed in such a way that tlie animals can 
hide from each other. These animals seem 
relatively tolerant to a wide range of tempera
tures, although extremely high temperatures 
should be avoided. The relative humidity, 
however, should always be high. 

UTERATUUR 
BOUR, R., 1980. Position systematique de 
Geoclemmys palaeannamitica, Bourret, 1941. 
Amphibia-Reptilia 1: 149-159. 
BUSKIRK, J.R., 1988. The Indochinese box
turtle. A perspective on captive management. 
The Vivarium 1: 22-25. 
IVERSON, J.B., 1992. A revised checklist 
with distribution maps of the turtles of the 
world. Prive uitgave, Richmond Indiana. 
IVERSON, J.B. & W.P. MCCORD, 1992. 
A new subspecies of Cuora galbinifrons 
(Testudines: Batagurinae) from Hainan island, 
China. Proc. Bioi. Soc. Wash. 105: 433-439. 
PETZOLD, H-G., 1963. Uber einige 
Schildkroten aus Nord-Vietnam im Tierpark 
Berlin. Senckenbergiana Biologica 44: 1-20. 
WEISS M., 1989. A chelonian puzzle: The 
lnd<><hinese box turtle in captivity. Plastron 
Papers 19: 20-24. 

Lacerta 52(3) 



S. Topper & 
V. van Laar 
Centrum voor 
natuur- en 
milieu-educatie 
Schothorsterlaan 21 
3822 NA 
Amersfoort 

Lacerta 52(3) 

Albinisme bij larven van 
de Gewone pad (Bufo bufo) 

INLEIDING 
Albinisme, bet verschijnsel dat dieren 
wit zijn en (in volledige albino's) rode 
ogen bebben door bet erfelijk ontbreken 
van pigment, is bij de Gewone pad 
slecbts enkele malen waargenomen. In 
Nederland zijn gevallen bekend uit 
Limburg, waar op 24 maart 1987 in het 
kasteelpark te Elsloo een albinistische 
pad werd waargenomen (STARMANS, 
1992), uit Kijkduin in Zuid-Holland, 
waar op 19 maart 1990 in een sloot een 
mannelijke albino werd aangetroffen 
(IN DEN BOSCH, 1990), en uit Amers
foort, waar op 17 maart 1991 in een 
tuinvijver drie mannetjes en een vrouw
tje werden gevonden (VAN LAAR, 1992). 

GEWONEPAD 
Albinisme bij de volwassen Gewone pad 
geldt als zeldzaam; bij de larven zou het 
ecbter vaker voorkomen (FRAZER, 
1983). Niettemin was het een bijzondere 
gewaarwording toen Topper op 2 juni in 
bet moerasgebiedje De Breede Goren bij 
bet landgoed Schothorst te Hoogland 
(gemeente Amersfoort) een albinistische 
larve aantrof tussen een groep van 
bonderden normaal gepigmenteerde 
dieren. Het diertje was al rover gemeta
morfoseerd dat er kleine achterpootjes 
aanwezig waren. De volgende dag werd 
op dezelfde vindplaats nog een tweede 
exemplaar aangetroffen, ook met achter
pootjes. Daarna, op 4 en 5 juni, werden 
daar nog eens zes, respectievelijk drie 
larven gezien. 

TERRARIUM 
De eerste twee larven werden in een 
klein aquarium ondergebracht om hun 

ontwikkeling te kunnen volgen. Op 9 
juni had een van beide nog steeds de 
larvale vorm. Het andere was bijna 
geheel gemetamorfoseerd: bet had al het 
uiterlijk van een klein padje, maar nog 
met een kort staartje. Het diertje deed 
nog geen pogingen om het water te 
verlaten. Op 13 juni waren beide padjes
volledig gemetamorfoseerd en werden 
ze naar een terrarium overgebracbt. Een 
van de twee bleef duidelijk in groei 
achter en stierf in juli. Het andere leek 
zich voorspoediger te ontwikkelen, 
maar helaas stierf begin september ook 
dit dier. 

ALBINISM IN LARVAL BUFO BUFO 
In the first week of June several albino Bufo 
bujo larvae were observed in the marshy area 
of 'Breede Goren' in Hoogland (near Amers
foort, Netherlands). Two tadpoles were col
lected. On June 13 both metamorphosed. One 
grew noticeably slower and died in June. The 
other seemed to thrive, but eventually died 
later in September. 
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Albinisme bij Rana temporaria: 
een witte Bruine kikker 

EEN WITIE KIKKER 
In een plantsoen in Den Helder werd in 
juni 1990 een grote wit-roze kikker 
aangetroffen. Het bleek een exemplaar 
van de Bruine kikker (Rana temporaria) 
te zijn. Het was waarschijnlijk een 
mannetje. Er was namelijk op de han
den nog een welving van paarkussens te 
zien. Paarkussens zijn verdikkingen van 
de buid, een soort eeltkussentjes die op 
de duimen van bet mannetje groeien 
tijdens de paartijd, en die dienen om 
tijdens bet paren beter greep te hebben 
op bet wijfje. Nonnaal gekleurde Bruine 
kikkers bebben grijsachtig gekleurde 
paarkussens. Gewoonlijk zijn ze in juni 
al niet zo duidelijk meer te zien. Bij dit 
albino exemplaar waren ze extra ondui
delijk, omdat ook de eeltkussentjes 
ongekleurd waren: bet gebele dier was 
spookachtig wit en roze, en had danker
rode pupillen en donkere irissen. Op 
plaatsen waar de huid direct over bet 
bot lag, was de kleur wit, waar de huid 
direct over spierweefsel lag, was de 
kleur roze vanwege de doorschemerende 
bloedvaten. Het dier zag er fascinerend 
uit en tevens heel kwetsbaar. 

WAARNEMINGEN ELDERS 
Albino Bruine kikkers worden zelden 
gezien. Voor mver bekend is dit de 
eerste volwassen albino Bruine kikker 
die in Nederland is aangetroffen. Albino 
eieren van Bruine kikkers werden wei 
eerder van een plaats in Nederland 
gemeld door Rijcks (in 1986), uit de 
omgeving van Kerkrade (ANON., 1986). 
In de literatuur wordt melding gemaakt 
van tientallen gevallen van albinisme bij 
Bruine kikkers uit de ons omringende 
Ianden. EALES (1933), KLEMZ & 
KOHNEL (1986) en SMALLCOMBE (1949) 

geven reeksen van waarnemingen. Soms 
werd daarbij melding gemaakt van witte 
eieren, soms waren witte larven gezien, 
meestal halfwas of volwassen dieren. 
De waarnemingen van volwassen albino 
Bruine kikkers betroffen meestal manne
tjes. 

GENETISCHE ACHTERGROND 
Albinisme heeft een genetische grand
slag. Voor Rana pipiens vend BROWDER 
(1972), dat maar een gen ('amelanotic') 
verantwoordelijk is voor albinisme. Het 
gen houdt de pigmentvorming tegen. 
Als dat gen voor albinisme in beide 
zuster-chromosomen voorkomt, treedt 
albinisme op (BROWDER, 1972; 
SMITII-GILLet al., 1972). Als bet gen in 
slechts een van beide zuster-chromo
somen voorkomt, dan is het dier nor
maal gekleurd. De eigenschap voor 
albinisme is dan recessief of latent 
aanwezig. Albinisme wordt daarom 
nogal eens waargenomen in kleine ge
isoleerde populaties waar de kans op 
inteelt groot is; bijvoorbeeld in afgeslo
ten tuinvijvers. KARBE & KARBE ( 1988) 
vermeldden dat bet opviel dat albino 
kikkers vaak in een tuin(vijver) gevon
den werden. 
Er bestaat een mooi verhaal van 
SMALLCOMBE (1949) over de ontwikke
ling van witte eitjes en de kruisingsre
sultaten van de volwassen geworden 
dieren. Het speelt zich af in Engeland, 
van 1938 tot in 1942. In een beek in de 
buurt van Londen was een wit legsel 
gevonden tussen tientallen normaal 
gekleurde eiklompen van Bruine kik
kers. Het witte legsel werd apart opge
kweekt. De meeste eitjes kwamen niet 
uit, maar een aantal wei. Deze ontwik
kelden zicb aanvankelijk tot geheel witte 
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Albino Bruine kikker, Rana temporaria, gevonden in Den Helder. 
Foto: Louis van der Laan (ITZ, Universiteit van Amsterdam). 
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larven. Na verloop van enkele dagen 
kregen de larven echter kleur, en toen 
ze tot kikkertjes metamorfoseerden, 
waren ze niet meer van normaal 
gekleurde bruine juvenieltjes te onder
scheiden. Veertien nakomelingen von
den een onderkomen in een groot 
buitenterrarium van Miss Fryer, die erg 
goed was in bet verzorgen van larven 
en kikkers. Ze aten uit haar band. Na 
twee jaar, voorjaar 1940, waren de 
kikkers volwassen, en legden er vier 
koppeltjes eieren. Aile eieren bleken 
donker van kleur te zijn, normaal dus. 
De meeste werden uitgezet in de natuur, 
een aantal bleef in de kweekvijver 
achter. Echter, een jaar later bleek 
tussen de overgebleven nakomelingen 
een jonge albino te zitten. Dezelfde 
ouderdieren paarden dat jaar voor de 
tweede keer. De legsels waren weer 
normaal gekleurd, en een jaar later 
bleken tussen de halfwas diertjes op
nieuw enkele albino's te zitten. Daarna, 
dus vanaf voorjaar 1942, zijn er geen 
waarnerningen meer gedaan vanwege de 
oorlogsornstandigbeden en bet over
lijden van Miss Fryer. Achteraf ver
klaarde SMALLCOMBE (1949) de waar
nerningen als volgt. 

Het eistadium van een embryo bestaat 
vooral uit weefsel van de moeder, en 
pas later beginnen de kleurfactoren die 
in de chromosomen van het embryo 
zitten tot expressie te komen. De eitjes 
van een volledig albino vrouwtje zijn 
dus altijd wit, ook als die eitjes 
bevrucht zijn door een gekleurd manne
tje. De kleuring komt dan pas in de 
loop van het larvestadium tot stand. 
Omgekeerd kunnen uit normaal gekleurde 
eitjes albino kikkertjes groeien. Een 
gekleurd vrouwtje legt altijd gekleurde 
eieren, ook als de betreffende eitjes de 
eigenschap voor albinisme van beide 
ouders hebben meegekregen. Dan komt 
bet albinisme pas na de metamorfose tot 
uiting. 

DANKWOORD 
Dank aan Jan van Gelder voor een aantal 
literatuurrererenties. 

ALBINISM IN RANA TEMPORARIA 
A case of albinism in Rana temporaria is 
reported. The frog, an adult male, was found 
in a public garden in Den Helder in June 1990. 
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Verzorging, paargedrag en meervoudige 
kweek met de Afrikaanse doornstaartagame 
( Uromastyx acanthinurus) 

INLEIDING 
Hoewel kweekresultaten in particuliere 
collecties reeds enkele jaren, zij bet 
sporadiscb, voorkomen (vAN KRAA
LINGEN, 1980; KRABBE-PAULDURO & 
PAULDURO jr., 1988; ORTLEPP
SCHUHMACHER & SCHUHMACHER, 1988; 
ORTNER, 1989a en 1989b) bebben Afri
kaanse doomstaartagamen voor zover 
bekend zicb in dierentuinen nog niet 
voortgeplant. Diergaarde Blijdorp beeft 
reeds sinds 1976 een aantal van deze 
attractieve dieren in haar collectie, maar 
bet beeft tot 1990 geduurd voordat de 
eerste kweek, met als resultaat vier 
jongen, een feit was. Vervolgens wer
den in 1991 twintig, in 1992 acbten
twintig en in 1993 zeventien dieren 
geboren. 
In de jaren 1976 tot 1988 werden er 
slecbts twee, naar later is geb1eken 
vrouwelijke, dieren gebuisvest in een 
verboudingsgewijs klein verblijf van 
200x80x90 em (lxbxh). In 1989 werden 
hieraan vier dieren toegevoegd: twee 
mannetjes en twee vrouwtjes. Uit deze 
zes bebben we twee mannetjes en 
twee vrouwtjes geselecteerd, die de 
basis vormden voor de daaropvolgende 
kweekresultaten. Ook bracbten we in 
dat jaar de dieren over naar een nieuw 
onderkomen. 

HUISVESTING 
Het verblijf is gebeel opgebouwd uit 
glas, zodat de dieren van alle zijden 
goed te zien zijn. De afmetingen van 
bet terrarium zijn 300x200x80 em 
(lxbxh). 
De bodem bestaat uit een zandlaag van 
circa 5 em dik, die in bet midden tussen 

vier kunstmatige rotsplateaus oploopt tot 
circa 10 em boogte. In de rotsplateaus 
zijn vijf van elkaar afgewende bolen 
aangebracbt van ongeveer 30 em diep 
en een diameter van 10 em. De dieren 
gebruiken deze bolen graag als scbuil
plek en eiafzetplaats. Rond de rotsen in 
bet centrum van bet bodemoppervlak is 
een warmtekabel aangebracbt, die ter 
plaatse in bet zand voor een tempera
tuur zorgt van rond de 33°C. 
Naast deze bodemverwarming zijn er 
twee 500 watt halogeenstralers gericbt 
op de rotsen, waardoor op die plekken 
een temperatuur van 55°C beerst. Alle 
dieren maken, zeker midden op de dag, 
veelvuldig gebruik van deze stralings
warmte. 
De verlicbting is aangebracbt op een 
boogte van 90 em hoven bet bodemop
pervlak. Hij bestaat uit zestien TL
buizen van elk 30 watt. 
Om een zomer- en wintercyclus te 
creeren zijn de verlicbting en de ver
warming in de verschillende jaargetijden 
als volgt geschakeld: van maart tot 
november is de daglengte tien uur, en 
ook de twee 500 watt stralers zijn gedu
rende deze periode ingeschakeld. Van 
november tot maart brandt alleen de 
TL-verlicbting. De bodemverwarming 
brandt gedurende de wintermaanden 
niet. De temperatuur schommelt dan 
rond de 20°C. 
In de zomer varieert de relatieve lucht
vocbtigheid in bet verblijf van 35% 
vlakbij de glaswanden tot 50% in bet 
midden boven de plaatsen waar de 
eieren worden gelegd. Deze waarden 
zijn gemeten op circa 10 em boven bet 
bodemoppervlak. 
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Portret van Uromastyx acanthinurus. Foto: H. Zwartepoorte. 
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YO EDSEL 
Het voedselaanbod wordt afgestemd op 
de verschillende jaargetijden. Tijdens de 
winterrust krijgen de dieren uiteraard in 
het geheel geen voedsel. Vanaf maart 
wordt het basisvoedsel (andijvie, sla, 
tomaat, appel en wortelen) gedurende 
een aantal weken aangevuld met paarde
bloemen en bloemen van klein hoefblad. 
Het groente- en fruitmengsel dat de 
dieren tweemaal per week krijgen en 
het groenvoer dat ze eens per week 
krijgen, wordt aangevuld met de vitami
nen!kalkpreparaten Carmix tl en Spora
vit 2>. Gedurende hun actieve periode, in 
de zomer, krijgen de dieren tweemaal 
per week huiskrekels (Acheta domesti
ca) en/of treksprinkhanen (Locusta 
migratoria) . Ook deze worden bestoven 
met Sporavit en calciwnlactaat (melk
zure kalk) 3>. In het najaar geven we 
gedurende enkele weken slechts hooi en 
lucerne. 
Een klein waterbassin met een diameter 
van 30 em en een diepte van 5 em 
wordt dagelijks ververst. Het drinkwater 
wordt verrijkt met calciwnlactaat en 
vitamine 0 3 . 

4
> 

VOORTPLANTING 
Het baltsgedrag en de paring van Afri
kaanse doornstaartagamen heeft een 
aantal bijzonderheden die binnen de 
familie der agamen nogal afwijkend te 
noemen zijn. 
Wanneer het zijn bedoeling is een 
vrouwtje te benaderen, buigt het manne
tje eerst diep door de voorpoten, waar
bij zijn kop de grand raakt, gevolgd 
door een pauze van een halve seconde. 
Hierna vertoont hij een serie van zes tot 
negen kopknikken, waarbij hij allopend 
Iicht door de voorpoten zakt. 
Als het mannetje het vrouwtje dicht 
genaderd is, bijt hij haar vervolgens 
zacht in de nek en flanken. 
Als het vrouwtje hem niet afwijst, en 
dus paringsbereid is, gaat ze op de rug 
liggen, waarbij ze met de vier poten in 
de Iucht maait en de staart gekromd 
heen en weer beweegt. 
Het mannetje antwoordt hierop door al 
rondjes draaiend over de buik van het 
vrouwtje te lopen. Nooit is in deze 
houding, waarbij de dieren de buiken 
als het ware over elkaar heen schuiven, 
een copulatie waargenomen. 
Wanneer het mannetje zijn 'voorspel' 
afbreekt doet hij dit door 'gewoon' 
kopknikkend weg te lopen. Het vrouw
tje blijft dan soms nog enige tijd plat op 
de rug liggen in deze kwetsbare hou
ding. 
Wanneer beide aansturen op een copula
tie, tikt het mannetje met de snuit Iicht 
op de keel van het vrouwtje. Daarna 
keert ze zich weer op de buik. Dan bijt 
het mannetje het vrouwtje in de nek, 
waarbij hij haar als het ware fixeert. 
Vervolgens richt het vrouwtje haar 
staart op, waarna bet mannetje zijn 
staart vanaf de zijkant onder die van het 
vrouwtje schuift en de copulatie plaats
vindt. Deze duurt vaak enkele minuten. 
Mannetjes die elkaar als rivaal zien, 
naderen elkaar altijd erg onstuimig. Ze 
bespringen elkaar en bijten daarbij in 
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rug en flanken. Het aangevallen dier 
plat zich bijna altijd af en keert zijn rug 
naar zijn opponent. De aanvaller is in 
de meeste gevallen het dominante man
netje, maar niet dominante mannetjes 
proberen keer op keer de positie van bet 
dorninante mannetje over te nemen. Het 
komt bijna nooit tot vecbtpartijen waar
bij ze elkaar verwonden. 

EIEREN 
De twee vrouwtjes leggen de eieren 
meestal in de tweede belft van april, 
zo'n vijf a zes weken na de eerste 
paringen. Ze maken hiervoor gebruik 

Uromasryx acanthinurus, volwassen vrouwtje. 
Foto: H. Zwartepoorte. 
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van de in de rotsen aangebracbte holen, 
die in genoemde periode zijn gevuld 
met vochtig zand. Het is enkele malen 
voorgekomen dat beide vrouwtjes ge
bruik wilden maken van betzelfde hoi , 
waardoor een bijzondere situatie ont
staat. Vrouwtje 2 legt meestal als eer
ste, en wanneer vrouwtje l dan de 
legplaats van vrouwtje 2 opengraaft, 
dekt vrouwtje l het geopende gat direct 
weer af, waardoor een heen en weer 
gooien van zand ontstaat in het verblijf. 
Van onderlinge agressie op dat moment 
is echter geen sprake. 
Bij beide vrouwtjes zagen we 1991 en 
1992 een opmerkelijk gedrag. Op bet 
moment dat in de couveuses de eerste 
jonge dieren uit het ei kropen, groef bet 
vrouwtje dat de eieren gelegd had, de 
nestplaats open. Hieruit valt wellicht op 
te maken dat er van een of andere vorm 
van broedzorg sprake is, temeer daar de 
nestplaats hersteld wordt wanneer deze 
bescbadigd wordt door andere dieren of 
door de verzorgers. 

UITBROEDEN VAN DE ErEREN 
W ellicht mede door bet toepassen van 
regelmatige, natuurlijke, zomer- en 
wintercycli leggen beide vrouwtjes elk 
jaar hun eieren in de maand april. 
Vrouwtje l vormde in 1993 echter een 
uitzondering door pas op 8 mei twintig 
eieren te leggen. De eieren worden 
geincubeerd in op verschillende tempe
raturen afgestelde ziekenhuiscouveuses . 
Er werd gekozen voor de temperaturen 
28, 30 en 3rc. 
Nadat we het eerste jaar een zand/turf
mengsel badden gebruikt als broedsub
straat, hebben we later uit hygienisch 
oogpunt gekozen voor Vermiculite S>. 
Dit laatste materiaal heeft bet voordeel 
dat bet beter vocht vasthoudt en niet 
slechts een vochtige onderlaag en een 
droge bovenlaag in bet substraat veroor
zaakt, zoals bij zand bet geval is. Voor 
een overzicht van de legdata, de broed-
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Doornstaartagame, juist met de kop uit het ei. 
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Foto: H. Zwartepoorte. 

temperaturen, de uitkomst van de eieren 
e. d. verwijzen we naar de tabel. 
De te constateren minieme verschillen 
in incubatietijd bij temperaturen 28 en 
30 o C zijn wellicht te wijten aan een 
wann voorjaar, waardoor de tempera
tuur in de broedruimte te hoog oploopt 
en de couveuses niet meer op een con
stante temperatuur zijn te houden. 

OPKWEKEN JONGE DIEREN 
Dejonge dieren accepteren als voedsel 
vrijwel direct krekels en wasmotlarven, 
bestoven met calciumlactaat en Spora
vit. Dit voeren we driemaal in de week. 
Om te voorkomen dat krekels direct 
tussen stenen kruipen, bieden we ze in 
verdoofde toestand aan. We stoppen de 
krekels hiertoe van tevoren ongeveer 
een kwartier in de koelkast. Het plant
aardige voedsel bestaat uit fijngesneden 
andijvie, sla, tomaat, appel en wortel 
die eveneens bepoederd worden met de 
vitaminen/mineralenpreparaten Carmix 
en Sporavit. 
Hoewel de dieren bet voedsel vrijwel 
direct opeten, is bet grootbrengen van 
jonge doornstaartagamen toch niet 

geheel zonder problemen. 
Enkele weken na de geboorte treden er, 
ondanks bet feit dat ze allemaal een 
evenredige hoeveelheid voedsel krijgen 
aangeboden, verschillen in grootte op 
tussen de jongen. Meestal zijn de grote
re dieren dominant, maar soms over
heersen ook kleine dieren de andere. De 
onderdrukte dieren vertonen dan in 
sommige gevallen stressverschijnselen. 
Het is raadzaam de kleinere exemplaren 
van de grotere te scheiden. N aar onze 
ervaringen komt bet erop neer dat 
binnen enkele maanden alle jongen apart 
moeten worden gehuisvest. Ook is bet 
van belang bet voedsel op een schone, 
zandvrije bodem aan te bieden. Enkele 
malen traden er bij onze jonge dieren 
verstoppingen op. Dit openbaart zich 
door bet opzetten van de buik en bet 
vermageren van staart en poten. Aan
vankelijk zullen de dieren wei blijven 
eten maar na circa twee weken krijgen 
ze toch een gebrek aan eetlust. Verstop
ping is in enkele gevallen verholpen 
door de dieren eenmaal in de bek een 
dosis van 0,3 milliliter Tractononn 6> te 
geven. 
Als de dieren de verharde mest een a 
twee dagen later uitgescheiden hadden, 
werden de dan sterk vermagerde diertjes 
enkele malen per dag naar behoefte van 
bet dier bijgevoerd met uit een pipet 
aangeboden vloeibaar mengsel van 
Protifar 7l en Vita-Cee 8>. De dieren 
accepteerden dit na enige Iichte dwang 
vrij goed en ze knapten er na enkele 
weken zienderogen van op. 
ln tegenstelling tot volwassen dieren 
drinken de jongen regelmatig uit een 
waterbakje, en ze nemen ook weleens 
een bad. Het met vitamine D3 en cal
ciumlactaat verrijkte water wordt dage
lijks ververst. 

DANKWOORD 
Voor de hulp bij het observeren en registreren 
van het gedrag van de fokgroep Afrikaanse 
doornstaartagamen wil ik mijn collega's Judith 
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Uromastyx acanthinurus-jong van vijf dagen oud. 
Foto: H. Zwartepuorte. 

van der Koore, Arie Brand, Sandra Bijhold, 
Edo Visser en Laurent van Ham bedanken. 
Ook dank ik Gerard Visser (curator koudbloe
digen van Blijdorp) en Herman in den Bosch 
(Zoologisch Laboratorium, Leiden) voor het 
kritisch lezen van het manuscript. Tevens dank 
ik Jim Pether van reptielenpark Reptillandia 
(Gran Canaria) en Terry Thatcher (Oxford) 
voor het mogen maken van foto's van hun 
collecties. 

., Carmix: kalk- en vitaminenpreparaat ver
vaardigd door de firma Hope-Farms in 
Woerden. 

2
, Sporavit: vitaminen- en mineralenpreparaat, 

vervaardigd door de fa. Trouw in Woerden. 
3l Calciumlactaat: kalkpreparaat, vervaardigd 

door de fa. AUV, Cuijk, Holland . 
• , Vitamine D3 : Duphasol D3 100 dry stable 

cold water dispersible. Bevat 100.000 IE 
vitarnine D3 per gram. Duphar BV, Weesp, 
Holland. 

5l Vermiculite: isolatiemateriaal, korrelgrootte 
(2+3) 

6) Tractonorm: laxeermiddel, vervaardigd door 
Duphar Nederland BV, Amsterdam, Holland. 

1l Protifar: versterkend melkeiwit-preparaat, 
vervaardigd door Nutricia, Zoetermeer, 
Holland. 

8) Vita-Cee: vruchtenlimonadesiroop rijk aan 
vitamine C, vervaardigd door Interall, 
Helmond, Holland. 

HUSBANDRY, MATING BEHAVIOUR 
AND CAPTIVE REPRODUCTION OF 
UROMASTYX ACANTHINURUS 
Uromastyx acanthinurus have been maintained 
in the collection of Rotterdam Zoo since 1976. 
The first breeding occurred in 1990, and was 
repeated in the years 1991, 1992 and 1993. The 
husbandry and management of this species in 
Rotterdam Zoo is described. A description is 

darum 
legsel-

~ 
broedtemperaruur uitgekomeo afgestorveo 

oobevrucht 
iocubatietijd in d.ageo 

grootte 28" 30" 32" 

28-04-90 20 I - 10 10 

07-04-91 24 I 8 8 8 

27-04-92 20 I 9 9 -
08-05-93 20 I - 10 10 

24-04-90 12 2 5 - 6 

20-04-91 12 2 11 - -

30-04-92 16 2 8 8 -
1993 - 2 

towl 124 

9 I produceerde 49 jongeo uit 84 eieren. 
~ 2 produceerde 20 jongen uit 40 eieren. 

28" 30" 32" 

- - I 

- 7 7 

9 8 -
- 8 9 

I - 2 

6 - -

4 7 -

20 30 19 

28" 30" 32" 28" 30" 32" 

- 3 - 16 - - 84 

7 I I I - 108/117 78/79 

- I - 105/106 96/103 -
- 2 - I - 82/88 78/82 

3 - 2 3 96 - 81/82 

5 - - - 121/126 - -
4 1 - - 104/107 102/108 -

19 6 3 21 

Tijdens de boven beschreven periode sneuvelden vier eieren bij het uitgraven door de verzorgers (twee exemplaren van 
het legsel van 27-04-92, een exemplaar van 24-04-90 en een exemplaar van 20-04-91). 
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given of the enclosure size and structure. Holes 
in the rock structures have been made to 
provide hiding places and nesting holes for the 
animals were provided. The importance of 
seasonal variation in both lighting and climate 
is emphasized. 
Courtship behaviour, reproduction and the 
reactions of males to rivals are described in 
detail. When a male approaches a female in 
courtship he makes a deep bow first, during 
which his head touches the ground. After half 
a second six to nine head nods follow. This 
behaviour is accompanied by a slight bending 
of the forelegs. In the second half of April the 
females lay their eggs in the nesting holes, 
some five to six weeks after the first matings. 
On some occasions two females laid their eggs 
in the same nest hole. Some behaviour indica
tive of maternal care was recorded, for example 
females were observed to dig around the nest 
hole at the same time as the eggs in the incuba
tor were observed to hatch. 
The eggs were all artificially incubated. The 
different techniques of incubation (temperature, 
substrate) are recorded together with their 
success rates. 
The method of rearing of the young lizards is 
also described. Despite all being given the same 
diet of insects and vegetables, some animals 
grew more quickly than others. Since these 
larger animals became dominant, causing stress 

problems in the others, it is advisable to keep 
the young lizards separate. The problem of 
constipation, as indicated by swelling of the 
abdomen and weight loss on the tail and legs, 
arose when the food was contaminated by sand 
from the enclosure floor. Therefore it is prefer
able to keep young animals on a clean, sand 
free substrate. 

LITERATUUR 
KRAALINGEN, R. van, 1980. De geboorte 
van een Afrikaanse doornstaartagame 
Uromastyx acanthinurus. Lacerta 39: 3-5. 
KRABBE-PAULDURO, U. &E. PAULDURO 
jr., 1988. Pflege und Nachzucht der Afrika
nischen Dornschwanzagame Uromastyx 
acanthinurus Bell, 1825 (Sauria: Agamidae). 
Salamandra 24: 27-40. 
ORTI.EPP-SCHUHMA~ E. & R. SCHUH
MACHER, 1988. Uromastyx acanthinurus 
Bell, 1825. Nachzucht der Afrikanischen 
Domschwanzagame. Sauria 10: 17-19. 
ORTNER, A., 1989a. Pflegebedingungen und 
Nachzucht der Nordafrikanischen Dorn
schwanzagame (Uromastyx acanthinurus Bell, 
1825). Herpetofauna 11(59): 11-16. 
ORTNER, A., 1989b. Wiederholte Nachzucht 
der Nordafrikanischen Dornschwanzagame 
(Uromastyx acanthinurus Bell, 1825). Herpeto
fauna 11(63): 20-21. 

75 



Frans Hagedoorn 
Boshuizerkade 3 
2321 TS Leiden 

Foto's: 
Henk van Harskarnp 

76 

De gekko 's Hemidactylus frenatus en Cosymbotus 
platyurus in Thailand en in het terrarium 

BESCHRDVING VAN 
HEMIDACFYLUS FRENATUS 
Hemidactylus frenatus, ook wei bekend 
onder de naam Tjitjak, is een kleine 
gekko uit Zuidoost-Azie. Hij is, waar
schijnlijk met vrachtvervoer, door
gedrongen tot o.a. de oostkust van 
Afrika, Madagascar, zuidelijk Afrika en 
Mexico (VAN EUSDEN, 1982b). ZWI
NENBERG (1973) spreekt van een recen
te invasie rond Darwin in het noorden 
van Australie, waar H. frenatus een 
endemische gekkosoort, Gehyra austra
lis, uit de huizen heeft verdrongen. 
De Tjitjak is circa 13 em groot. De kop 
is lichtelijk spits en de rug is bedekt met 
kleine gladde schubjes. De staart is 
enigszins afgeplat, met aan de hoven
kant een rij puntige schubjes. De kleur 
van de Tjitjak kan verschillen van 
bleekroze tot donkerbruin. De buik is 
vuilwit. De onderkant van de staart is 
lichtoranje. Mannetjes onderscbeiden 
zich van de wijfjes door een rij van 26-
28 (preano-femorale) porien op de buik 
hoven de cloaca en op de binnenzijde 
van· de dijen. Mannetjes hebben ook een 
iets verbrede en verdikte staartbasis. 
Wijfjes kunnen binnen vijf maanden 
acht of meer legsels produceren met een 
tussentijd van minder dan twee weken 
(\AN EUSDEN, 1980). Bij drachtige 
wijfjes kan men soms de eieren door de 
buikwand been zien liggen, zodat dit in 
bepaalde perioden ook bruikbaar zou 
kunnen zijn als geslacbtsonderscbeid. 
De naam Tjitjak is ontleend aan het 
geluid dat de mannetjes maken. 

BESCHRDVING VAN 
COSYMBOTUS PLATYURUS 
Cosymbotus ploJyurus is een andere kleine 

blijkt te kunnen emigreren. VAN EUSDEN 
(1978) meldt de vondst van bet dier in 
Nigeria. 
De lengte van deze gekko bedraagt 
ongeveer 14 em. De kop is spits en de 
rug glad. De staart is sterk afgeplat en 
is in het begin vrijwel even breed als 
het lichaam zelf. Deze bestaat uit een 
stuk of achttien van een soort banden 
overdwars. De kleur van dit dier is 
bruingrijs met op de rug vier tot vijf 
'klavertje vier' -acbtige licbtere vlekken. 
Op de flanken loopt een dunne bruine 
streep, die tot aan bet oog doorloopt. 
De zijkant van de staart is oranje, de 
onderkant, althans bij de exemplaren 
van Thailand, lichtoranje. De buik is 
geelwit. 

gekko uit Zuidoost-Azie. Ook deze soort Hemidactylus frenatus . Foto: H. Harskarnp. 
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Opmerkelijk zijn de 'vliegstroken' langs 
de buik. Aan de zijkant van de nek en 
aan de buitenkant van de dijen zijn 
lobjes te zien. De vliegstroken en de 
lobjes worden gebruikt om een sprong 
te kunnen verlengen (MUDDE, 1980). 
Waarschijnlijk is deze gekkosoort een 
tussenvorm tussen de verder geevolueer
de gekko's van het geslacht Ptychozoon 
en de reguliere muurgekko's (BAKKER, 
1987). Wijfjes hebben witte kalkzakjes 
in de nek, een bredere kop dan de 
mannetjes en ook een bredere staart, 
indien deze niet is geregenereerd. De 
mannetjes produceren een 'tjek-tjek'
achtig ge1uid. 

BIOfOOP IN THAILAND 
Begin 1991 maakte ik een reis door 
Thailand. Grofweg trok ik van zuid 
(Bangkok) naar noord (Chiang Mai) en 
terug. De temperatuur varieerde nogal: 
in Bangkok overdag waarden van 36°C 

f, 

Cosymbotus platyurus. Foto: H. Harskamp. 

en in Chiang Mai, in het noordelijke 
heuvelland, 's nachts soms 14°C. Bij 
beide temperaturen waren H. frenatus 
en C. platyurus voornamelijk in de 
avond na het invallen van de scheme
ring actief. C. platyurus vond ik ook in 
het late middagzonnetje. 
Beide gekkosoorten zijn cultuurvolgers 
en 'huisgekko'. Ze zijn dan ook op en 
in ieder klein en groot gebouw te vin
den. Dit geldt voor zowel bouwsels in 
het drukke centrum van de steden als 
voor losstaande bouwsels op het platte
land. Vrijwel altijd houden de dieren 
zich op in de buurt van hun schuilplaat
sen: rommelhoekjes, muurspleten, 
meterkasten enzovoorts. 
MUD DE (1991) vond vooral H. frenatus 
ook tussen houtstapels of onder losse 
boomschors in plantages. Het valt op 
dat beide gekko's plaatsgebonden zijn. 
Wanneer ik bijvoorbeeld langere tijd in 
hetzelfde huis of hotel doorbracht, 
leerde ik al gauw bepaalde individuele 
dieren en hun plekje kennen. Wanneer 
ik drie dagen in hetzelfde huis de 
avondmaaltijd gebruikte, was het niet 
ongebruikelijk dat ik steeds dezelfde 
dieren vlakbij hun schuilplaatsen zag: 
een pal hoven de eettafel naast de TL
balk, een tweede naast het ingelijste 
fotootje van de koning van Thailand en 
een derde naast de kalender. Beide 
soorten komen naast en door elkaar 
voor. Uit het bovenstaande mag blijken, 
dat een eenduidig specifiek biotoop voor 
H. frenatus en C. platyurus niet te 
geven valt. 
Om de biotoop van huisgekko's zo 
getrouw mogelijk na te bootsen hield 
VAN EUSDEN (1982a) een aantal gekko
soorten, waaronder H. frenatus los in 
zijn centraal verwannde huiskamer. Om 
de watervoorziening goed in de gaten te 
houden had hij een groot assortiment 
natgespoten plantenbakken en water
schote1tjes in zijn kamer. Bij onthouding 
van alcohol en frisdrank kan bijvoor-
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beeld een open fruitvliegenkweek over
wogen worden. Voor bet slapen gaan 
liet hij een handjevol krekels los. Aan 
het experiment kwam een abrupt einde 
toen Van Eijsden katten ging bouden. 

TERRARIUM 
Ik heb een aantal exemplaren van H. 
frenatus en C. platyurus uit Thailand 
meegebracht. De twee soorten zijn 
samen ondergebracht in een terrarium 
van 80x40x70 em (lxbxh) . In de vaste 
bovenkant is een strook horregaas aan
gebracbt. De voorkant is scbuin, en hij 
bestaat uit twee afneembare ruiten, 
terwijl de onder- en bovenkant vast zijn 
en respectievelijk 25 en 10 em meten. 
De vaste bovenkant verrnindert de kans 
op ontsnappen. Ter isolatie zijn de 
achterkant en de zijwanden aan de 
buitenkant beplakt met platen poly
styreen. Van binnen zijn acbterwand en 
zijwanden bestreken met gips (Knauf
Goldband). Er hang en twee warmte
lampen van ieder 25 W halverwege in 
het terrarium. Deze zijn aangesloten op 
een aquariumthermostaat, waardoor de 
temperatuur op circa 27°C blijft. De 
verlicbting bestaat uit een TL buis van 

Foto: H. Harskamp. 

18 W, die tien uur per dag brandt. De 
inricbting bestaat uit enige stronken, een 
aantal platen leisteen, die scbuin tegen 
de achterwand geplaatst zijn en twee 
planten: Sansevieria parva en Cyperus 
(parapluplant). Het terrarium heeft geen 
bodembedekking. 
Eens per week besproei ik bet terrarium 
met water waaraan vitamine AD3 is 
toegevoegd. De gekko's worden ge
voerd met wasmotten, wasmotlarven en 
huiskrekels, die bestoven zijn met Gis
tocal. Op de bodem is vergruizelde 
eischaal voor de kalkbeboefte gestrooid. 

VOORfPLANTING 
Na enige tijd vond ik de eerste eieren 
vastgeplakt op stronken, stukjes scbors 
en dergelijke. Deze eieren beb ik uit het 
terrarium gehaald en ondergebracht in 
een klein terrarium van 30x20x40 em 
(lxbxh). De manier waarop ze hun 
eieren leggen lijkt bij C. platyurus en 
H. frenatus verschillend te zijn. C. 
platyurus legt zijn eieren los op de bo
dem of ingegraven in aarde, terwijl 
H. frenatus ze veelal vastplakt. De 
eieren kwamen bij een temperatuur 
varierend tussen l8°C en 26°C na 75 
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dagen uit en bleken van H. frenatus te 
zijn. VAN EUSDEN (1980) geeft bij een 
constante temperatuur van 25°C veertig 
dagen als incubatietijd op voor H. 
frenatus. Bij C. plalyurus heb ik de 
exacte incubatietijd niet kunnen contro-
leren, omdat ik niet aile eieren opge
merkt beb. Ik zag de jongen bij toeval 
in de ouderbak, waarna ik ze pas over
gezet beb in bet ldeine opfokterrariwn. 
BAKKER ( 1987) geeft bij een constante 
temperatuur van 26 oc een duur op van 
circa 54 dagen. Bij PWNAAR (1978) 
kwamen de eieren bij een temperatuur 
die varieerde tussen 18 oc en 30° C, na 
ongeveer zestig dagen uit. De jongen 
van beide soorten eten fruitvliegen, 
jonge wasmotlarven en jonge krekels. 
Ik beb gemerkt dat H. frenatus binnen 
een halfjaar geslachtsrijp kan zijn. Deze 
staat te boek als een onverdraagzame 
soort (VAN EUSDEN, 1982b). Maar over 
bet algemeen blijkt dat wanneer men 
dieren tegelijk loslaat in het terrarium, 
dit terrarium ruim genoeg is en er ge
noeg scbuilmogelijkheden zijn, de on
derlinge agressie beperkt blijft. Dit 
gegeven geldt ook voor H. frenatus en 
C. plalyurus onderling, hoewel mijn 
indruk is dat C. plalyurus enigszins 
domineert. Het aantal schuilplaatsen 
dient in ieder geval in overeenstemming 
te zijn met bet aantal dieren in het terra
rium. 
Ik heb volgroeide dieren steeds, wan
neer ze volwassen geworden waren, in 
de moederbak teruggeplaatst. Maar de 
populatie daar dijt niet echt uit, omdat 
er veel uitval is bij de oudere dieren. 
Deze schijnen ook niet echt oud te 
worden, misschien twee a drie jaar, 
waardoor wellicbt te verklaren valt 
waarom H. frenatus zo'n frequente 
eiafzet beeft. 

HEMIDACITLUS FRENATUS AND 
COSYMBOIVS PLATYURUS IN THAILAND 
AND IN CAPTIVITY 
This article discusses two tropical geckonidae, 
H. jre1UIIUS and C. platyurus, both of which 
are found in South-east Asia. Comments are 
made on their habitat in Thailand where they 
were observed. They are known to be frequent
ly found in the vicinity of human habitation. A 
few specimens of each species were brought to 
Holland. As they were observed to co-exist 
peacefully in Thailand, they were housed 
together in a single terrarium. Since then both 
species have bred successfully, however due to 
the natural conditions of the terrarium it has 
not been possible to provide detailed descrip
tions of mating, egg-laying or hatching. In the 
case of C. platyurus, hatchlings were first 
found in their parent's terrarium, after which 
they were removed and reared separately. 
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160 pagina's De Groene leguaan is een grote, intelligente 
11 zwart-wit-figuren hagedis. Hij is misschien wei het meest huis-
32 kleurenfiguren dier van aile reptielen, maar is ook bijzonder 
7 tekeningen, gevoelig voor onvolwaardige voeding. Zijn 
kleurentekeningen behoefte aan afwisselend voer, samen met bet 
op de schutbladen gebrek aan kennis van veel eigenaars maakt dat 
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circa f 65,- voor 'zieke en nooddruftige' exemplaren. 
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Vertaling: 
John Boonman 

80 

ziektekundige en weteoschappelijke informatie 
voor de amateur, gelardeerd met praktische 
wenken van een doorgewinterde leguanen
houder. De tekst is technisch en wetenschappe-
lijk. Een onderbreking met 'Doddeltje en 
Honneponnetje' valt dan ook behoorlijk uit de 
toon. Als de leek niet geremd wordt door het 
eerste en de ervaren houder niet door het 
tweede, is dit hoek een belangrijke aanwinst 
voor iedereen met een serieuze belangstelling 
voor leguanen. 
Hoewel in het hoek ook aandacht wordt be
steed aan andere leguanesoorten, gaat het 
vooral over de Groene leguaan. Het werk telt 
negen hoofilstukken. De inleiding bevat zaken 
als huisvesting en gedrag. De voeding wordt in 
haofdstuk 2 beschreven. Daarna komt een lijst 
van vier bladzijden met giftige planten. Hoofd
stuk 4 over voortplanting is teleurstellend kort, 
en biedt weinig praktische gegevens over het 
stimuleren van de voortplanting in gevangen
schap. Het bevat wei een nuttige tabel met 
incubatiegegevens van twee Cyclum's en een 
Iguana iguana. Ook staan er gegevens in over 
Brachylophus (sic!). 
Het merendeel van het hoek gaat over de 
voedings- en stofwisselingsziekten waaraan 
Groene leguanen lijken te lijden. In hoofdstuk 
5 staan de aandoeningen die samenhangen met 
de spijsvertering; in hoofdstuk 6 de infecties en 
infectieziekten, en in hoofilstuk 7 de parasieten. 
Hoofdstuk 8 geeft een boeiend verhaal over het 
seksuele gedrag van leguanen tegenover hun 
verzorgers. Het laatste boofdstuk gaat over de 
ervaringen van Wendy lbwnsend zelf met 

een aantal leguanen van verschillende leeftijd 
en diverse licbamelijke condities. 
Het hoek eindigt met een lijst van verenigingen 
die van belang zijn voor iedereen die gespecia
liseerd is in leguanen. Een verklarende woor
denlijst gaat vooraf aan een literatuuroverzicbt, 
omrekeningstabellen, een taxonomische en een 
algemene index. 
Er zijn wat kansen gemist: voortplanting in 
gevangenschap krijgt niet de aandacht die je 
zou mogen verwachten, en van het kleine 
aantal kleurenfoto's toont er een een hoop 
groente, en op twee andere staan leguanen die 
met de hand gevoerd worden. Er ontbreken 
kleurenfoto's van andere leguanen, die wei in 
de tekst genoemd worden. Een buitenverblijf in 
de dierentuin van San Diego wordt getoond 
met twee foto's, waarvan de ene een bosje 
kreupelhout laat zien dat overal zou hebben 
kunnen voorkomen en de andere een betonnen 
muur. Van binnenverblijven worden alleen 
tekeningen getoond. 
Op de scbutbladen staan twee mooie kleuren
tekeningen van Groene leguanen, een van een 
volwassen vrouwtje, een van een mannetje, 
maar de bijschriften staan op pagina 11 bij een 
zwart-wit weergave van de tekeningen. 
De informatie in bet boek is van grote waarde 
om een goed dieet samen te stellen en voor het 
op de juiste wijze bouden van de dieren in het 
algemeen. Het probleem is dat iemand die voor 
bet eerst een leguaan koopt niet de overvloed 
aan kleurenfoto's vindt die soms elders wei 
wordt aangetroffen. 
Er zijn ook een paar twijfelachtige stelling
names: de erkenning van Iguana i. rhinoloplul 
a1s een echte ondersoort om een of andere 
steeds weer berhaalde reden. 
Ondanks dit alles is dit hoek verplicbte kost. 
Koop het niet aileen voor het deel over ziektes 
maar ook voor de positieve informatie over 
voeding en de beschrijving van complete dieten 
voor de dieren. Het is een merkwaardig 
mengelmoesje, maar bet is wei waardevol voor 
de serieuze leguanenhouder. 
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Gegarandeerd vers, 
door geheel Nederland! 
Levende insekten en wormen 
zijn een uitstekend voedsel voor 
vogels en andere insekten
eters, maar ook zeer geschikt 
als visvoer of aas. Toch zijn ze 
lang niet overal verkrijgbaar in 
de speciaalzaken. Daarom 
verzorgt lnsekt Expresse al 
sinds 1988 postorder-levering 
door geheel Nederland. Een 
ruim assortiment, zorgvuldig 
verpakt, gegarandeerd vers! 
Kijkt u de prijslijst er maar op 
na. 

EENVOUDIG 
BESTELLEN: 
Telefonisch: bel 033-550136 en 
de antwoordcentrale noteert uw 
bestellingl U kunt bellen van 
maandag tim vrijdag, van 8.00 
tot 18.00 uur. 
Schriftelijk: met gebruikmaking 
van de BESTELCOUPON die u 
bij iedere zending aantreft, of 
d.m.v. een briefje naar onze 
vestiging in Harderwijk. 

FRANKO 
THUISBEZORGD: 
Uw bestelling wordt wekelijks 
op dlnsdag verwerkt, zodat u 
die op woensdag thuis ont
vangt. Daarom moet uw bestel
ling uiterlijk op dinsdag v66r 
11 .00 uur genoteerd zijn, maar 
liever een dag eerderl Uiteraard 
kunt u op andere dagen bestel
len voor levering in de volgende 
week. (Uitzonderingen hierop 
i.v.m. jonge dieren etc. even
tueel in overleg.) Vaste verzend
kosten voor iedere levering 
f 7,50. 

BETALING: 
Daarvoor geldt een eenvoudige 
afspraak: wij leveren snel en 
zonder vertragingen, dus u 
betaalt de bijgesloten faktuur 
per omgaande. Habben wij op 
het moment dat u opnieuw 
bestelt nog geen betallng 

bestel- en infolijn: 033-550136 ontvangen, dan wordt levering 
in afwachting daarvan uit
gesteld. 

DIREKT VAN 
DE KWEKERIJ 
NAAR U THUIS/ 
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