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Lacerta 
Lacertaisde tweemaandelijkse publikatie van de Nederlandse Verenigin~ voor Herpetologieen Terrariumkunde. De verenigingheeftongeveer 
2000 I eden, waarvan ruim 150m bet buitenland. Voor plaatsing komen m aanmerking artikelen over reptielen, amfibieen, terrariwntechniek, 
terrariwn.Planten en geleedpotigen. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en ecolo~e. 
De vereruging en het tijdschrift hebben geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen geen honoranwn. Overname van artikelen 
aileen na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. 

Aanwijzingen voor auteurs 
Aile correspondentie betreffende het tijdschrift Lacerta via de hoofdredacteur. 
Manuscripten bij voorkeur insturen op MS-DOS diskette in WordPerfect zonder opmaakcodes (of anders in een ASCII-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 al eerder gepubliceerd te zijn, of tegelijkertijd elders ter publikatie aangeboden te worden. 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente nwnmers 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 hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen 
voetnoten gebruiken. Het artikel beeindigen met een Nederlandse samenvatting, die in het Engels wordt vertaald, en een alfabetische litera
tuurlijst met aile in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, boek, verzamelwerk): 
LEEUWEN, F. van, 1984. DeJapanse vuurbuiksalamander (Cynops fJJ"hogaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42: 230-237. 
MERTENS, R. & H. WERMUTII, 1960. Die Amphibien und Reptilien Europas. Kramer Verlag, FrankfUrt am Main. 
SCHNEIDER, B., 1981. Algyroidesjitzingeri (Wiegmann, 1834) - Tyrrhenische Kieleidechse. In: BOhme, W. (red.). Handbuch der Reptilien 
und Amphibien Europas. Band 1. Bchsen II: 392-401. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto's, en zwartwit-tekeningen (m zwarte inkt) op een apart veal. 
Tekeningen en foto's max.imaa1 op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tekst als 
onderschrift. Vermeld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd, overige illustraties alleen op verzoek. Auteurs ontvangen 
drie presentexemplaren, eventueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en bet Mededelingenblad (elfinaal per 
jaar). Vereniging~aar enjaargang lopen van oktober tot en met september. De contributie voor 1993-1994 bedraagt/52,00 (Nederland en 
Belgic), f?O,OO (Europa), en $38.00 (buiten Europa). 
AdreswiJziging, aanmelding, of opzegging (v66r 1 september) bij de ledenadministratie. 
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Bij de voorplaat: De Stekelrand-drieklauw (Trionyx spiniferus) 
Taxonomische status: Familie Trionychidae (Weekschildpadden). 
Synoniemen: Apalone spinifera, Amyda spinifera. 
Beschrijving: Mannetjes tot 22 em, vrouwtjes tot 50 em. Ze hebben een rond schild met een 

ruw leerachtig oppervlak. Aan de voorrand een rij stekeltjes. De neusgaten zijn 
hoefijzervormig. De mannetjes hebben een lange dikke staart met de cloaca in 
de buurt van bet uiteinde (ERNST & BARBOUR, 1989). 

Verspreiding: Oostelijk Noord-Amerika, vanaf de grote meren, tot in Texas en plaatselijk in 
Califomie (CONANT, 1975). 

Biotoop: Hoofdzakelijk rivieren, maar ook meren en andere waterpartijen, met een losse 
bodem en enige plantengroei. Deze schildpadden hebben een voorkeur voor 
zandbanken en omgevallen borneo. 

Voedsel: Kreeftachtigen, slakken, wonnen, vissen en kikkers, en heel af en toe ook 
plantaardig materiaal. 

Voortplanting: Paringen vinden plaats in april en mei. Injuni of juli leggen de dieren 4 tot 32 
eieren van ongeveer 28 mm in doorsnede. De eieren zijn bros van schaal en ze 
worden gelegd in 10 tot 25 em diepe nesten. Mogelijk zijn er meerdere legsels 
per jaar mogelijk. De jongen verschijnen van augustus tot oktober. De seksratio 
is, tamelijk ongewoon bij schildpadden, onafhankelijk van de temperatuur. 

Gedrag: De dieren Ieven vrijwel permanent in bet water, op de kop na. Ze liggen bij 
voorkeur grotendeels ingegraven in de bodem, op een zodanige plaats dat ze net 
met hun lange neus aan bet oppervlak kunnen ademhalen. 

Terrarium: In vroeger jaren werden jonge dieren regelmatig ingevoerd. De eisen die deze 
dieren stellen zijn kennelijk lastig te verwezenlijken, want van die vele jongen 
zijn er weinig volwassen geworden. Eenmaal gewend zijn bet taaie dieren, maar 
zo goed als onhandelbaar. Deze schildpadden Iaten zich niet eenvoudig hanteren. 
Ze krabben en bijten dan. Hun nek is zo lang en flexibel dat ze aileen aan de 
achterrand van het schild veilig aangepakt kunnen worden. Overigens hoeven 
ze helemaal niet aangeraakt te worden, ze bijten ook al als ze zich bedreigd 
voelen. 

Literatuur: CONANT, R., 1975. A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Eastern and Central 
North America. The Peterson Field Guide series. Houghton Mifflin Company, Boston. 
ERNST, C.H. & R. W. BARBOUR. 1989. Turtles of the world. Smithsonian Institution Press. 
Washington DC. 

Tekst: Peter Mudde. Tekening: Kate Spencer. 
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De Argentijnse Slangehalsschildpad 
(Hydromedusa tectifera) in het terrarium 

INLEIDING 
Eind mei 1991 kreeg ik via Schild
paddenopvangcentrum Van den Bosch in 
Alphen aid Rijn zes Argentijnse Slange
halsschildpadden (Hydromedusa tecti
fera). AI deze dieren hadden een carapax
lengte van 6 a 7 em. Omdat deze schild-
padden niet of nauwelijks worden ge
houden en ze vrijwel nooit in de handel 
zijn, heb ik besloten om iets over deze 
schildpadden op papier te zetten. De 
literatnur die ik geraadpleegd heb, bestond 
o.a. uit PRITCHARD (1979), ERNST & 
BARBOUR (1989), MULLER (1987) en 
FREffiERG (1981). 

TAXONOMIE 
De Argentijnse Slangehalsschildpad 
behoort tot de onderorde Halswenders 
(Pleurodira), die is onder te verdelen in 
twee families: de Pelomedusidae, de 
Halswenders en de Cbelidae, de Echte 
Slangehalsschildpadden. Slangehals
schildpadden komen uitsluitend voor in 
Zuid-Amerika en Australie. Van bet 
geslacht Hydromedusa zijn eigenlijk 
maar twee soorten bekend: H. tectifera, 
de Argentijnse Slangehalsschildpad en 
H. moximiliani, de Braziliaanse Slange
halsschildpad. PRITCHARD (1979) noemt 
in zijn Encyclopedia of Turtles nog een 
derde soort H. depressa, maar hij 
beschouwt deze als een synoniem van 
H. moximiliani. 
Van aile bekende slangehalsschildpad
den hebben aileen de soorten van het 
geslacht Chelodina uit Australie en de 
beide Hydromedusa-soorten een zeer 
lange hals. Aile andere vertegenwoordi
gers van de familie der Chelidae hebben 
een veel kortere hals. 
H. tectifera is een vrij grote schildpad, 
met een buikschild van tot 30 em lang. 

De andere soort, H. maximiliani, blijft 
met een buikschild van ongeveer 21 em 
kleiner. Deze schildpadden schijnen 
zeer nauw verwant te zijn aan de Mata
mata ( Chelus fimbriatus). 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
H. tectifera komt voor in bet zuidoosten 
van Brazilie, Paraguay, Uruguay en in 
Argentinie. De dieren die ik in mijn 
bezit beb komen uit Uruguay. Dit land 
heeft een gematigd subtropisch klimaat. 
De warmste maanden zijn december, 
januari en februari, met een gemiddelde 
temperatuur van 23 oc. De koudste 
maanden zijn juli en augustus, met en 
gemiddelde temperatuur van 17 ° C. 
Deze schildpadden Ieven in moerassen, 
poelen, meren en rijstvelden, die bij 
voorkeur een modderige bodem hebben, 
zodat de dieren zich bij gevaar snel 
kunnen ingraven. De dieren hoeven 
aileen hun lange hals te strekken om te 
kunnen ademhalen. Ze houden zich dus 
bij voorkeur op in ondiep water. Toch 
kunnen deze schildpadden erg goed 
zwemmen, en hebben ze in dieper water 
geen problemen. Ze worden soms ook 
in brak water aangetroffen. 
In bet wild zijn bet zeer schuwe dieren 
die al bij bet minste gevaar onderduiken. 
In hun natuurlijke verspreidingsgebied 
houden de dieren een winterslaap. 

UITERLDK EN GESLACHTS
ONDERSCHEID 
H. tectifera is een grote, 30 em lange, 
vrij platte schildpad, met een ruw rug
schild, dat donker- of lichtbruin is. Het 
nekschild (nuchale) is naar achteren 
gedrongen, waardoor bet lijkt of bet 
dier een zesde wervelschild heeft. Het 
buikschild (plastron) is geelachtig of 
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Hydromedusa tectifera, op zijn zonneplek. Foto: D. Kelderman. 
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lichtbruin van kleur. De brug, die rug
eo buikschild met elkaar verbindt, is bij 
de meeste dieren donkerbruin. De lange 
hals, die olijfgroen of grijs kan zijn, is 
ongeveer even lang als de wervelschil
den van het rugschild . De extreem 
brede en platte kop en de poten hebben 
dezelfde kleur. Vanaf de neuspunt tot 
ver achter in de nek loopt een zwarte 
streep. De onderzijde van de keel is 
vuilwit, met enkele donkere banen. 
Mannetjes hebben een iets breder buik
schild dan vrouwtjes. Ook is de staart 
veel Ianger en dikker dan die van de 
vrouwelijke dieren. Het buikschild is 
hoi en de anaalschilden zijn V-vormig. 
Vrouwtjes worden veel grater dan 
mannetjes. 

IN GEV ANGENSCHAP 
Ik ben van mening dat je schildpadden 
per soort bij elkaar moet houden, of 
hoogstens samen met dieren die onge
veer dezelfde levenswijze hebben. Ik 
heb deze schildpadden in het begin 
samengehouden met drie jonge Stekel
hals-deukschildpadden (Platemys spixil), 
die uit hetzelfde gebied komen. Omdat 
de dieren toch behoorlijk hard zijn gaan 
groeien en ook omdat ze helemaal niet 
zo schuw zijn als wordt beweerd, houd 
ik de vijf grootste nu sarnen met een jonge 
Roodbuikspitskopschildpad (Emydura 
albertisil) en met vijf Langnekslangehals-

schildpadden ( Chelodina longicollis). 
H. tectifera is in mijn ogen zeker geen 
timide schildpad. Aile dieren die ik 
houd zijn juist erg nieuwsgierig, en ze 
zwemmen direct naar de voorruit zodra 
er iemand bij de bak komt. 
Zoals de meeste slangehalsschildpadden 
zijn deze dieren sterk aan water gebon
den. Het grootste deel van hun Ieven 
brengen ze dan ook in het water door. 
Ze bezoeken het landgedeelte eehter wei 
regelmatig, en als er een zandbak is, 
willen ze zieh graag af en toe helemaal 
ingraven. Ze vinden een stuk kienhout 
en een dikke laag zand op de bodem 
prettig om zich in te verstoppen. Om 
hygienisehe redenen heb ik van dat laatste 
afgezien. Omdathet sehemerdieren zijn, 
is het niet noodzakelijk om een sterke 
verlichting hoven het verblijf te maken. 
De dieren zullen dit misschien zelfs als 
storend ervaren. 
Het aquarium waarin ik de dieren op dit 
momenthoud, is l65x60x50 em (lxbxh). 
De waterstand is 25 em. Dit houdt in 
dat er ongeveer 250 liter water in zit. 
Het water wordt constant geftlterd door 
Eheim 2217 motorftlters. Deze hebben 
elk een eapaeiteit van 1000 liter per uur. 
Op deze manier blijft de bak kristalhel
der. Ik maak beide fllters eens per drie 
maanden geheel sehoon. Elke week 
ververs ik wei een deel van het water. 
Het water in deze bak wordt niet apart 
verwarmd, wat inhoudt dat de dieren in 
de wintermaanden koeler gehouden 
worden. De enige bijverwarming is in 
die tijd een 100 Watt Elstein-lamp. De 
verdere verlichting van de bak bestaat 
uit 40 W spots hoven het Jandgedeelte 
en 15 W kogellampjes. Het geheel 
brandt twaalf uur per dag. 

YO EDSEL 
In het wild eten deze dieren allerlei 
waterinsekten, amfibieen en slakken. Ze 
lijken een voorkeur te hebben voor 
slakken. AI mijn dieren aten vrijwel 
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meteen na binnenkomst meelwonnen en 
vlees. Ze zijn alle zes flink gegroeid. 
De grootste vier zijn nu (april 1992) 
ruim 14 em lang. 
Deze sehildpadden hebben altijd belang
stelling voor eten. In verhouding tot hun 
grootte eten ze ook erg vee!. Ze krijgen 
rood vlees, runderhart, garnalen, regen
wormen, muggelarven en kattebrokjes. 
Ik verrijk rood vlees en runderhart met 
Carmix en Sporavit. De dieren hebben 
een duidelijke voorkeur voor regen
wormen. 

KWEEK 
Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er 
in Europa nooit met deze sehildpad 
gekweekt. De enige mij bekende plaats 
waar jongen zijn geboren, is de San 
Antonio Zoo in de Verenigde Staten 
(BENEFIELD, 1977). In deze dierentuin 
hield men al jarenlang een mannetje van 
19 em lang. In 1977 kwam er een 
vrouwtje bij van 25,5 em. Deze sehild
pad legde tijdens de quarantaineperiode 
met tussenpozen veertien eieren. Het 
grootste aantal eieren dat ze per keer 
legde was vier stuks. Het dier had aile 
eieren in bet water gedeponeerd. Ze 
werden overgebraeht in een broedstoof, 
en uitgebroed bij een temperatuur tussen 
25 en 30 oc. Zeven eieren werden na 
105 en 110 dagen en een ei na 109 
dagen opengemaakt. Er zaten dode 
volgroeide jongen in. Aile andere eieren 
waren 6f niet bevrueht 6f ze hadden al 
te lang in het water gelegen. 
Na de quarantaine is het vrouwtje bij 
bet mannetje gezet, dat meteen grote 
belangstelling toonde. Men hoopt dan 
ook dat er over enige tijd weer eieren 
gelegd worden, zodat men dan kan 
spreken van een eeht kweekresultaat in 
gevangensehap. 

PROBLEMEN EN ZIEKTEN 
Van de zes dieren die ik heb gekregen, 
hadden er vier kleine wondjes aan de 

aehterpoten. Bij drie dieren genas dit 
vanzelf. Een dier hield zieh wat meer 
op de aehtergrond en ook gebruikte hij 
de linkeraehterpoot vee! minder. De 
aehterpoot bleek flink gezwollen en 
ontstoken te zijn. Een dierenarts heeft 
de poot sehoongemaakt en het dier een 
injeetie gegeven met Baytril. Hij advi
seerde me bet dier apart te houden en 
de Baytril-injeeties om de twee dagen te 
herhalen. Het ging om een zeer grote 
ontsteking. 
Na verloop van drie weken was de poot 
mooi genezen. De sehildpad is al die 
tijd gewoon blijven eten, zowel v66r als 
na de behandeling. Hij is wei iets min
der hard gegroeid, maar na behandeling 
kon de sehildpad weer nonnaal zwemmen 
en !open. Toeh is dit dier in april 1992 
plotseling gestorven. De oorzaak is 
helaas onbekend. 

DANKWOORD 
Ik dank de beer R. de Bruin voor bet kritisch 
doorlezen van het manuscript. 

HYDROMEDUSA TECTIFERA 
IN THE VIVARIUM 
Attention is given to the external characteristics 
and South American biotope of H. tectifera 
together with the taxonomy of the genus 
Hydromedusa. It was observed that this terra
pin is neither as shy in captivity nor as cryptic 
in its habits as is usually indicated. In captivity 
this species was not found to have any unusual 
food requirements. Although actual breeding 
was not achieved, all indications lead the 
author to believe that breeding success could be 

De Slangehalsschildpad, zoals hij vaak op bet 
land ligt te zonnen. Foto: D. Kelderman. 
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Zwemmende Hydromedusa tectifera. 

achieved in the future. As an additional point, 
one incidence of severe inflammation of the 
hind-leg is discussed. 

LITERATUUR 
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Vijf kikkers bij de Mesilau-grot op 
Mt. Kinabalu (noordelijk Borneo) 

INLEIDING 
Het plaatsje Kundasang is een van de 
diverse mislukte ontwikkelingshulp
projecten die de bevolkingsgroei stimu
leren en het tropisch regenwoud vernie
tigen. Het ligt aan de zuidhelling van Mt. 
Kinabalu in het noorden van Borneo, 
vlakbij een landscbappelijk schitterend 
gebied dat wat betreft flora en fauna een 
van de rijkste nationale parken van bet 
bele Soenda-gebied is. Op honderden 
bectaren is bet bergwoud volledig plat
gebrand. Her en der staan hutten in 
groepen bij elkaar, bet meeste land ligt 
braak, steile stukken zijn doorgroefd met 
erosiegeulen. Op bet hoogste gedeelte, 
tussen 1300 en 1800 m, liggen een 
grote veeboerderij en een absurd grote, 
nauwelijks gebruikte, goltbaan. Hier
vandaan loopt een paadje bet dal in naar 
de Mesilau-beek, dat abrupt eindigt bij 
een stuwdam annex elektriciteitscentrale 
in aanbouw. Direct hieracbter ligt zon
der duidelijke overgang onaangetast 
regenwoud. Er lopen geen paden, en 
aileen met bulp van gidsen die bet 
gebied goed kennen is bet mogelijk van 
bier uit op een avontuurlijke manier bet 
gebied bij de 4000 m hoge top van Mt. 
Kinabalu te bereiken. 
De Mesilau-beek ligt in de overgangs
zone tussen bet submontane gemengde 
bos van Dipterocarpaceae en Fagaceae 
(beuk-, eik- en kastanje-acbtigen) en bet 
bergnevelwoud. Stammen en takken zijn 
overwoekerd met epifytische varens, 
mossen, korsbnossen en orchideeen. 
Hiertussen hangen vleesetende planten 
(Nepenthes-soorten), met bekers die 
gevuld zijn met verteringssappen, en 
scbitterende rode bessen in trosjes aan 

Mediella-struikjes. In de beekbedding 
liggen enorme rotsblokken die gedeelte
lijk zijn begroeid met epifyten. Acbter 
omgevallen boomstammen ontstaan 
poeltjes die, net als de vele kleine zij
stroompjes van de beek, belangrijke 
leefgebieden zijn van kikkervisjes. 
De naam Mesilau is bij botanici en 
berpetologen goed bekend. Terwijl de 
eersten bier, vaak met succes, zoeken 
naar de grootste bekerplant ter wereld 
(Nepenthes rajah) vindt een herpetoloog 
misschien een uitsluitend bier voor
komende beekpad (Ansonia guibez). 
Half augustus 1992 brachten we een 
middag en een halve nacht door in de 
omgeving van de Mesilau-grot. Tijdens 
dit verblijf viel voort.durend een Iichte 
regen. De lucbttemperatuur varieerde 
van 17 tot 22 o C. De watertemperatuur 
was 14 o C, de zuurgraad (pH) bedroeg 
5,8. We zagen vijf verschillende soorten 
amfibieen, waarop ik bieronder nader 
wil ingaan. 

MEGOPHRYS BALUENSIS 
Vlak bij de stuwdam ontspringen in bet 
bos op de steile bergwand waterloopjes, 
die vol liggen met grote stukken steen. 
Hier leeft M. baluensis, een kikkertje 
dat tot de Pelobatidae behoort. Het is 
nauw verwant met de ook bier voor
komende Aziatiscbe hoomkikker (M. 
monticola), die bekender is omdat dit 
attractieve diertje min of meer 
regelmatig in terraria gehouden wordt. 
M. baluensis is maar half ro groot (marme
tjes 40-45 mm, vrouwtjes 55-70 mm 
lang) als M. monticola, en heeft een 
duidelijk stompe neus zonder de karak
teristieke huidplooi van de laatst-
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Uitloper van de Mesilau. Biotoop van Ansonia guibei. 
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Foto: Rudolf Malkrnus. 

genoemde soort. Hij is tot nu toe slechts 
van enkele plaatsen op Borneo bekend 
(Kinabalu; Sarawak: Mengiong-rivier; 
Mulu). 
In tegenstelling tot de meeste andere 
kikkers in dit gebied roepen de manne
tjes van deze soort overdag. In de regel 
begint een mannetje korte, metaalachtige 
geluidjes te produceren. Andere manne
tjes reageren hierop en even later hoor 
je een heel koor. Zo'n groep roepende 
mannetjes is duidelijk afgescheiden van 
andere koren. Over de grootte van een 
koor is niets bekend. 
De roepende mannetjes zaten in rots
spleten zodat ze op het gehoor nauwe
lijks te vinden waren. Om er een te 
vangen had ik een vol uur nodig! 

Met het aanbreken van de nacht ver
stomden ze en verlieten hun schuilplaat
sen om te gaan zoeken naar voedsel. 

· Dit bestaat uit spinnen, pissebedden, 
wormen en insekten. Vier dieren die we 
op deze plaats vonden, verschilden sterk 
in tekening en kleur. 

RHACOPHORUSEVERETTI 
MACROS CELIS 
AI tegen half zes bij de eerste tekenen 
van de schemering klonk hier en daar 
het wat sonore krassend-krakende geluid 
van boomkikkers uit de Rhacophorus
groep. Het was een endernische onder
soort (de Bemoste boomkikker, R. eve
retti macroscelis) waarvan de nominaat
vorm op Palawan (Filipijnen) leeft. 
Samen met het geslacht Philautus bezet
ten deze schuimnestbouwende kikkers 
hier de ecologische niche van de in 
het Maleise gebied ontbrekende boom
kikkers uit de groep Hylidae. De rond 
19.00 uur overal roepende kikkers 
deden vermoeden dater een behoorlijke 
populatie was. De krap 35 mrn lang 
wordende mannetjes (vrouwtjes worden 
tot 55 mrn) roepen vooral van takken en 
bladeren tussen 0,5 en 3 meter hoogte. 
Overdag zijn ze op de met korstmos 
bedekte stamrnen amper te vinden. Dit 
wordt extra bemoeilijkt doordat ze 
enigszins van kleur kunnen veranderen 
en met hun stekelvorrnige huidplooien 
op rug- en zijkant vrijwel wegvallen 
tegen de achtergrond. 

ANSONIA GUJBEI 
Een bij Kinabalu sterk vertegenwoor
digd geslacht is Ansonia, kleinblijvende 
beekpadden. Momenteel zijn er negen 
vormen beschreven, waaronder vier 
endernische soorten. Toch bleek het 
vaak moeilijk te zijn om aan de hand 
van beschrijvingen en determinatietabei
Ien de juiste naam van een exemplaar 
vast te stellen (INGER, 1960 en 1966; 
INGER & DRING, 1988). Een revisie van 
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Boven: Ansonia guibei, paartje. Midden: De tenen van A. guibei zijn 
door een vlies aan elkaar verbonden. Onder: A. hanitschi. 

Foto's: Rudolf Malkmus. 
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bet geslacht is dus dringend nodig. Een 
soort echter is direct als zodanig te 
herkennen: Ansonia guibei. Deze, voor 
zover nu bekend, aileen in de omgeving 
van de Mesilau-grot levende soort, is de 
enige van bet geslacht die aan weerszij
den van de cloaca een huidplooi heeft, 
die volledige zwemvliezen russen de 
tenen heeft en waar bij de mannetjes de 
kwaakhlaas ontbreekt. Mannetjes wor
den 32 mm, vrouwtjes 35 mm lang. 
In zijn terra typica lijkt A. guibei niet 
zeldzaam te zijn. Tussen zeven en 
negen uur 's avonds vonden we zes 
dieren op stenen vlak aan de rand van 
de beek. Daarbij hadden we bet geluk 
een vrouwtje te betrappen dat een man
netje op haar rug meedroeg. Om onge
veer zeven uur kwam dit paartje te 
voorschijn uit een wirwar van stenen, 
vermoedelijk om in de beek eieren te 
leggen. 
Kik.kervisjes van Ansonia-soorten heb
ben een zuigmond om zich aan de 
ondergrond vast te houden en zijn zo 
dus goed aangepast aan bet Ieven in snel 
stromende beken. 
Om bet leggen in aile rust te kunnen 
bek.ijken, zetten we bet paartje in een 
terrarium. Maar hoewel de amplexus 
nag achttien uur duurde en bet opge
wonden mannetje regelmatig een, in 
snelle opeenvolging klinkend, krakend
klikkend geluid liet horen, volgde er 
helaas geen legsel. 
In bet terrarium is A.guibei goed te 
houden. Ze wennen snel aan mensen, en 
eten zonder problemen. Mijn dieren 
pakten, hoorbaar, met hun tong spin
nen, bladluizen, kleine kevers, rupsjes 
en ander klein spul. Door in het terra
rium te sproeien, worden de dieren met
een actiever. Belangrijk voor de inrich
ting van bet terrarium is een water
gedeelte. De padden zitten hier graag 
urenlang in. 
Over de voortplanting in gevangenschap 
ken ik slechts een artikel (over de soort 
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A. hanitschi, HERRMANN & ULBER, 
1992). Helaas beschimmeldende eieren, 
en kwamen ze niet uit. De omstandig
heden, zoals beschreven in voomoemd 
artikel, waaronder eileg optrad, lijken 
me ook bruikbaar voor de kweek met 
A. guibei. 

ANSONIA HANITSCHI 
De Mesilau-grot vonnt de bovenste 
grens van het verticale verspreidings
gebied van deze soort. In de bergbossen 
van Kinabalu is het tussen 1400 en 1700 
meter hoogte de meest voorkomende 
Ansonia-soort. We vonden slechts een 
mannetje bij de beek. 

EEN MERISTOGENYS 
Een aan de beek gevonden watervalkikker 
leek het meest op een door MATSUI (1986) 
beschreven dier (M. amoropalamus) dat 
hij westelijker aan de rivier de Liwago 
op 1500 m hoogte had gevonden. 
De 34,7 mm lange kikker zat rond 20.00 
uur op een steen bij de beek. Het was een 
mannege met lichtbruine copulatieborstels. 
Watervalkikkers komen aileen voor in de 
buurt van snelstromende bergbeken. 
Dankzij hun extreem lange achterpoten 
zijn het uitstekende springers. De kik
kervisjes zijn dusdanig aangepast dat ze 
zich met hun buik aan de ondergrond 
kunnen vastzuigen. Zo zitten ze vast aan 
stenen, en kunnen ze tegelijkertijd eten. 
Deze manier van vastzitten beschouwen 
we als de meest gespecialiseerde aanpas
sing aan het Ieven in snel stromend water. 
De determinatie van deze kikkers is altijd 
moeilijk, en met de beschikbare literatuur 
(INGER, 1966; INGER & GRITIS, 1983; 
MATSUI, 1986; MALKMUS, 1989) slechts 
ten dele mogelijk. In de hierboven 
genoemde artikelen worden aile waterval
kikkers tot het geslacht Amolops gere
kend. YANG ( 1991) onderscheidt op grand 
van significante verschillen bij de larven 
drie geslachten: Amolops, Meristogenys 
en Huia. 

SLOf 
Dat er op deze excursie vijf soorten 
amfibieen zijn gevonden, lijkt naar tropi
sche maatstaven weinig. Hierbij moet 
echter wei bedacht worden dat de meeste 
soorten amfibieen van het Kinabalu-gebied 
niet hoven de 1800 m voorkomen (INGER, 
1966; MANTHEY, 1983; STUBING, 1992; 
MALKMUS, 1994). Opmerkelijk is het 
ontbreken van Philautus-soorten die 
beklimmers van de Kinabalu langs de 
normale, iets westelijker gelegen weg 
regelmatig tegenkomen tot op een hoogte 
van 3000 m. 
Ook de Dwergpad (Pelophryne misera) 
komt op deze hoogte voor. Misschien 
hebben we die gemist omdat ze zo klein 
zijn of omdat hun geluid ( een hoog
frequente, korte pieptoon) niet opviel 
tussen het geluid van de insekten en de 
beek. 

DANK 
Graag wil ik de heren H. Sauer en H. Fleissner 
bedanken voor hun waardevolle hulp bij het 
verzamelen van de dieren. 

FIVE FROG SPECIES AT MESILAU-CAVE 
(MT. KINABALU, NORI'HERN BORNEO) 
Five species of frogs were observed in the vicinity 
of the Mesilau cave, Mt. Kinabalu (at an altitude 
of 1800 - 1850 m): Megophrys baluensis, 
Rhacophorus everemi macroscelis, Ansonia 
guibei, A. hanitschi and Meristogenys cf. 
amoropalamus. These species are described, and 
some ecological data are provided. Of these five 
species, A. guibei is endemic to this locality. 
Its amplexus is illustrated for the first time. 
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Van hoven af: Megophrys baluensis, Meristogenys amoropa/amus, 
Rlracoplrorus everetti macroscelis. Foto's: Rudolf Malkmus. 
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V erzorging en voortplanting van de Australische 
Blauwtongskink (Tiliqua scincoides intermedia) 

INLEIDING 
G. Schoolderman Sinds 1990 verzorg ik twee Australische 
Rijkerswoerdsestr.l Blauwtongskinken (Tiliqua scincoides 
6845 AB Arnhem intermedia) . In 1993 wierp het vrouwtje 

vijf gezonde jongen. In dit artike1 zal ik 
beschrijven op we1ke wijze ik mijn 
dieren de afge1open jaren heb verzorgd. 

DE DIEREN 
Mijn skinken zijn gekweekt door 
Andree Hauschild (Grevenbroich, Duits-
1and). Ze zijn geboren op 24 maart 
1990. Bij aanschaf waren ze acht weken 
oud. Ze hadden een gewicht van 45 
gram, een kop-romplengte van 13 em 
en een totale 1engte van 22 em. Op dit 
moment (voorjaar 1993) weegt het 
vrouwtje 370 gram, heeft ze een kop
romp1engte van 25 em en een totale 
1engte van 40 em. Voor het mannetje 
bedragen deze waarden respectievelijk 
470 gram, 28 em en 43 em. Het manne
tje is duidelijk forser en breder van 
bouw. Vooral de kop van het mannetje 
is breder. De grondkleur van deze 
skinken is Iicht beige met Iichte, bruine 
strepen op de romp en staart. De kop is 
grijs van kleur. 
De meer bekende Indonesische Blauw
tongskink, Tiliqua gigas, is meer ge
spikkeld op zijn flanken en de dwars
banden zijn vee! onduidelijker. 

VERSPREIDING 
Deze skinken komen voor in het savanne
gebied van Noord-Australie. Het kli
maat is er erg droog. Het zijn typische 
gronddieren die overdag actief zijn en 
tijdens de nacht schuilen in holle stuk
ken hout of tussen afgevallen bladeren 
(VISSER & HORN, 1989). 

TERRARIUM 
Van april tot november verblijven de 
dieren in een buitenterrarium. Bij dit 
terrarium hoort een binnenverblijf dat 
overdag verwarmd wordt met lampen, 
en tijdens de nacht met een v1oer
verwarming. Beide verwarmingen zijn 

Volwassen Tiliqua scincoides intermedia. Foto: H. Houtman. aanges1oten op een thermostaat. Deze 
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Jongen van Tiliqua scincoides intermedia, ongeveer zes weken oud. 
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Foto: H. Houtman. 

zorgt ervoor dat de temperatuur niet 
onder de 20°C komt. De totale opper
vlakte van bet buitenterrarium bedraagt 
4 m2

• Het is een stuk tuin dat met verti
caal geplaatste glasplaten is afgezet. 
De bovenkant van bet buitengedeelte is 
gemaakt van gaas met mazen van 2 x 2 
em. De bodembedekking bestaat uit 
zand. In bet verblijf liggen enkele stuk
ken bout en wat dakpannen. Als mede
bewoners zitten er in bet terrarium een 
paartje lndonesiscbe blauwtongskinken 
(T. gigas) enkele jonge Griekse land
schildpadden (Testudo hermanm) en wat 
jonge Breedrandschildpadden (Testudo 
marginata). In bet binnenverblijf ligt op 
de bodem wat stro. Hierin schuilen de 
skinken graag. 
Van november tot april zitten de dieren 
in een terrarium dat in de buiskamer 
staat. Dit terrarium beeft als afmetingen 
80x60x40 em (lxbxh). De achterwand 
bestaat uit kurk, de bodembedekking is 
zand, en in de bak liggen wat stronken. 
Als scbuilgelegenheid dient een stuk 
dakpan waar een laag glazen bakje 
onder staat. In dit bakje ligt altijd wat 
vocbtig mos. Om de vervellingen van 
de skinken goed te Iaten verlopen is bet 
volgens mij belangrijk dat er in bet 
terrarium een vochtige plaats is. Een 
lamp van 100 W zorgt voor de verlich-

ting en de verwarming van bet terra
rium. Onder de lamp kan de tempera
tuur overdag tot 33°C oplopen. In de 
nacbt daalt de temperatuur tot l5°C. 
Als medebewoners zitten er in bet 
terrarium drie Slakkenskinken (Tiliqua 
gerrardil) . 

YO EDSEL 
Het voedsel bestaat uit een mengsel van 
kattevoer uit blik, geraspte winter
wortel, fruit, bladgroente, tarwekiemen 
en bavervlokken. De skinken eten ook 
graag eendagsmuizen, buisjesslakken en 
regenwormen. Het voedsel wordt ver
rijkt met Carrnix, Sporavit en calcium
lactaat (melkzure kalk). In bet drink
water voeg ik per liter tien vitamine
druppels AD3 toe (Dobyfral. De vol
wassen dieren worden twee tot drie keer 
per week gevoerd. De skinken eten 
altijd zonder problemen. De dieren 
bebben ecbter een voorkeur voor buis
jesslakken en regenwormen. De jonge 
exemplaren krijgen betzelfde voedsel als 
de volwassen dieren. Zij worden ecbter 
om de andere dag gevoerd. 

WINTERRUST 
In zowel 1991 als in 1992 beb ik de 
Blauwtongskinken in maart een winter
rust van vier weken Iaten doormaken. 
In de week voor de rustperiode kregen 
de dieren geen voedsel en verlaagde ik 
de temperatuur in bet terrarium geleide
lijk tot ongeveer l2°C. Vervolgens 
plaatste ik de dieren in een plastic bak 
die gevuld was met bladeren. Deze bak 
stond daama vier weken in de kelder. 
Na deze vier weken zette ik de Blauw
tongskinken weer in bet terrarium en 
verboogde ik de temperatuur weer 
geleidelijk. 

VOORTPLANTING 
Volgens de kweker van mijn dieren 
moeten deze skinken ongeveer vier 
weken na bet einde van de winterrust 

Lacerta 52(4) 



paringsbereid worden (Hauschild, pers. 
med.). Die periode schijnt ongeveer 
twee weken te duren. De draagtijd van 
deze eierlevendbarende dieren is val
gens Hauschild ongeveer vier maanden. 
Mijn vrouwtje wierp op 20 januari 1993 
vijf gezonde jongen. De paringen zou
den dan in september 1992 geweest 
moeten zijn, of eerder, als er sprake is 
van spermaopslag. Aangezien ik in 
augustus 1993 mijn dieren voor het 
eerst heb zien paren, vermoed ik dat ze 
in 1992 ook in september of augustus 
gepaard hebben. Dit is echter in tegen
spraak met de ervaringen van Hau
schild. Tijdens de paring bijt het man
netje het vrouwtje in de nekstreek en 
probeert vervolgens te copuleren. Vlak 
na de geboorte van de jongen was het 
vrouwtje zeer agressief tegen mij op bet 
moment dat ik de jongen uit het terrari
um haalde. De pasgeboren skinken zijn 
feller gekleurd dan de vol wassen dieren. 
Vooral de strepen op de flanken zijn erg 
duidelijk. Zes weken na de geboorte 
wogen de jonge dieren ongeveer 46 g, 
hadden ze een totale lengte van 22 em 
en een kop-romplengte van 13,5 em. 
De opfok verloopt tot nu toe (augustus 
1993) zonder problemen. 

Jonge Australische blauwtongskink. Foto: H. Houtman. 
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SLOTOPMERKINGEN 
Er wordt in Nederland bijzonder weinig 
gekweekt met zowel T. gigas als 
met T. scincoides. Volgens mi j is dit het 
eerste kweekresultaat van T. scincoides 
intennedia in Nederland. Er is mij een 
kweekresultaat met T. gigas in Neder
land bekend (Kaal , pers. med.). Kaal 
verzorgde zijn dieren ook een dee! van 
het jaar in een buitenterrarium. 
Aangezien ik in augustus 1993 mijn 
skinken heb zien paren, hoop ik in 1994 
weer jongen te krijgen. Mogelijk wor
den dater meer dan het afgelopen jaar. 
COGGER (1983) vermeldt namelijk een 
maximum van 25 jongen, maar het is 
niet duidelijk of dat op mijn noordelijke 
ondersoort (T. scincoides intennedia), 
of op de zuidelijke slaat. 

HUSBANDRY AND BREEDING OF 
17UQUA SCINCOIDES INTERMEDIA 
The care and breeding of T. scincoides inter
media are discussed . From April until Novem
ber these animals are maintained in an outdoor 
terrarium provided with a heated indoor 
retreat. The rest of the year the animals are 
kept indoors. In 1991 and 1992 the skinks 
hibernated for one month . In this time the 
animals were placed in a plastic contai ner filled 
with leaves, and placed in the cellar. In the 
week prior to hibernation the animals received 
no food, and the temperature was lowered to 
lZOC. T heir diet consists of a mixture of cat 
food, carrot, fruit , mixed green vegetables, 
wheat germ and oat meal. In addition, the 
skinks are also provided snai ls, pink mice and 
eanhworms. In January 1993 the female pro
duced five healthy young. The young were 
more contrasting and richer in colour than their 
parents . 
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Een paartje Gallotia simoeyi. Tussen de met korstmos begroeide lava vallen ze niet op. Foto: Herman in den Bosch. 
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Het leefgebied van Gallotia simonyi , 
de Reuzenhagedis van Hierro 
INLEIDING 
Jarenlang waren de schitterende steen
druk van de Reuzenhagedis van Hierro 
( Gallotia simorl)ll) in BOULENGER ( 1891), 
enkele verschrompelde dieren op alcohol, 
en twee slecht opgezette exemplaren zo 
ongeveer het enige beschikbare mate
riaal van deze welhaast mythologische 
hagedis. Na de ontdekking en beschrij
ving ruim honderd jaar geleden leek het 
snel gedaan met de reus, want halver
wege deze eeuw ging men er aJ van uit 
dat de (zo men toen vermoedde) groot
ste, recente vertegenwoordiger van de 
vier soorten Canarische hagedissen uit
gestorven was. Tot ieders verbazing 

bleek in 1975 Loch nog een kleine popu-
1atie te bestaan (BOHME & BfNGS, 1975). 
Eind maart 1993 ste1de men mij in de 
gelegenheid om waam emingen in de 
inmidde1s streng bewaakte kolonie te 
doen en om onderzoek te verrichten in 
het bio1ogisch station aan deze tot voor 
kort uitgestorven gewaande soort. 

GESCHIEDENIS 
Hoewel de Reuzenhagedis al sinds de 
vij ftiende eeuw in geschriften verme1d 
wordt, zijn de eerste drie exemplaren 
voor de wetenschap pas in 1889 verza
me1d op de kleinste van de Salmor
rotsen, Roque Chico, voor de noord-
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westkust van Hierro. Sommige onder
zoekers menen dat de recentelijk ont
dekte bagedissen op bet eiland niet tot 
dezelfde vorm beboren als die van de 
Salmor-rotsen. De bagedissen van bet 
eiland Hierro zijn door L6PEZ-JURADO 

( 1989) zelfs als een nieuwe ondersoort 
beschreven: Gallotia simonyi machadoi. 
De meningen over de geldigbeid hiervan 
zijn ecbter verdeeld. 
Waarscbijnlijk zijn de Reuzenhagedissen 
op de Salmor-rotsen ecbt uitgestorven, 
boewel er in 1931 nog levende dieren 
zijn gezien. Helaas kon ik de steile 

klippen voor de kust vanwege bet ruwe 
weer niet bezoeken, maar medewerkers 
van de natuurbescberrnings-organisatie 
op Hierro bebben de rotsen in 1989 en 
1992 afgezocbt, steeds zonder resultaat. 
Overigens is bet opmerkelijk dat de 
Salmor-rotsen tijdens mijn bezoek in het 
vroege VOODaar nagenoeg voortdurend 
in de zon lagen, ook als bet op bet 
eiland zelf grijs en beiig was, boewel de 
kortste afstand tot Hierro slecbts 350 m 
bedraagt. Een dergelijk enigszins ander 
rnicroklimaat zou bijgedragen kunnen 
bebben tot een differentiatie van de 
populatie op de rotseilandjes vergeleken 
met die van G. simonyi op Hierro zelf. 
De opdeling in ondersoorten kan daar
door wat aannemelijker worden. 

FUGA DE GORRETA 
De enige plaats waar G. simonyi nu nog 
in bet wild voorkomt, is op de Risco de 
Tibataje, Fuga de Gorreta, nabij bet 
stadje Frontera, in het noordwesten van 
Hierro. De biotoop is een zeer steile 
rotswand, opgebouwd uit lava en basalt. 
De totale hoogte is ongeveer 1200 m. 
De Reuzenhagedissen komen voor in 
een zone tussen de 350 en 500 m. Een 
bezoek aan de kolonie vereist een lang
durige, vrijwel verticale klim, met als 
enige houvast af en toe wat smalle 
uitsteeksels in de brokkelige lava. Door 
de zuidwestelijke orientatie heeft de in 
maart nog koude, harde westenwind uit 
zee vrij spel. Daar komt overdag door 
opwarming van de zeer donkere lava 
bovendien nog een therrnische stijgwind 
bij die allerlei insekten blijkt aan te 
voeren. 
De bogere delen van het eiland zijn 
regelmatig in nevelen gehuld. 's Zomers 
ligt deze zone volgens MARI'INEZ RICA 

(1982) tussen de 1000 en 1500 m, maar 
tijdens rnijn verblijf lag de ondergrens 
beduidend lager, en hing er dikwijls mist 

De biotoop van Gallotia simorryi, de Risco de Ttbataje, is een bijna in bet leefgebied van de G. sinwnyi. 
loodrechte rotswand. Foto: Herman in den Bosch. Vermoedelijk beperkt dit vochtiger en 
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koeler deel van de bergwand een expan
sie van de kolonie naar hoven. 
Van wat beschutting is op de lagere 
belling nauwelijks sprake. Toch is er op 
zonnige dagen ook dan al een redelijke 
temperatuur te halen door instraling. 
Een meting over 48 uur op ongeveer 
300 m gaf in de schaduw maxima van 
20-32°C en minima van 12-20°C, en 
een relatieve luchtvochtigheid van 80% 
aan het eind van de middag. 
Zo vroeg in het jaar waren er nog 
weinig insekten. Wat vliegen, kevers, 
een paar mieren, wat duizendpoten en 
een enkele spin. 

PLANTENGROEI 
Het was opvallend hoe de vegetatie, die 
wat soorten betreft vrijwel hetzelfde is 
langs de gehele rotswand, in maart in 
bet leefgebied sterk verscbillende stadia 

van ontwikkeling vertoonde, gaande van 
beneden naar hoven. Ongetwijfeld heeft 
ook het feit dat bet grootste deel van de 
habitat pas na bet middaguur in de zon 
ligt, daarmee te maken. 
De meest algemeen voorkomende voed
selplanten voor de voomamelijk vegeta
rische volwassen G. simonyi waren nu 
Hyparrhenia hirta (later de zaden van 
dit gras), Artemisia thuscula, Euphorbia 
obtusifolia, Lavandula canariensis, 
Micromeria hyssopifolia, Opuntia (een 
belangrijke waardplant voor de coche
nillia-luizen (Dactylopius coccus), die 
soms worden gegeten door de hagedis
sen), Periploca laevigata, Psoralea 
bituminosa, Rubia fruticosa, Rumex 
lunaria, Kleinia neriifolia, een Sonchus
soort (gandogeri en/of hierrensis), en 
Tolpis (proustii?). (Determinatie met 
BRAMWELL&BRAMWELL(l990), HOHEN-

Het noordwestelijk dee! van Hierro met uitzicht op El Golfo: uiterst links de Salmor-rotsen, rechts van het midden 
de Risco de Tabataye, rechts het stadje Frontera. Foto: Herman in den Bosch. 
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De belangrijkste voedselbron van de Reuzenhagedis van Hierro: 
de plant Psoralea bituminosa. Foto: Herman in den Bosch. 

Dejonge dieren bezitten nog duidelijke dwarsstrepen. 
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Foto: Herman in den Bosch. 

ESfER & WELSS (1993) en KUNKEL 

(1980)). 
Aile planten kwamen in geringe aantal
len op de kaal aandoende klif voor, wat 
rijker in de 1agere delen. Hyparrhenia, 
Artemisia, Lavandula, Rumex en Psora
lea raakten daar net in bloei. Psoralea 
biiUminosa zou later in het seizoen haast 
90% uitrnaken van het voedselpakket 
van de Reuzenhagedis (mond. med. 
Perez Machin en Quintero), hoewel 
SALVADOR ( 1985) opgeeft dat de hage
dissen vooral Kleinia neriifolia en 
Lavandula abrotanoides (tegenwoordig 
L. canariensis genaamd) eten, waarvan 

overigens aileen de eerste in maart te 
vinden was. Dit is echter een foute 
interpretatie door Salvador van het werk 
van MA.RffNEZ RICA (1982), die stelt dat 
hij aileen overblijfselen van deze plan
ten in de uitwerpselen in het najaar kon 
identificeren (en de rest niet). 
Rond de 300-500 m verschenen nu pas 
de eerste blaadjes van de belangrijkste 
voedse1plant P. bituminosa. Opmerke
lijk genoeg was deze plant veel verder 
in zijn groeicyclus rondom de aan de 
oostkust gevestigde hoofdstad Valverde, 
die op ongeveer deze1fde hoogte ligt, en 
zij b1oeide er al uitbundig, ofschoon het 
daar ook flink waaide en de temperatuur 
amper hoven de l0°C uitkwam. 
Hoewel het menu in het wild redel ijk 
vee1 tarne1ijk houtige en vezelige plan
ten bevat - zoals hierboven is geb1eken -
accepteren de hagedissen in het biolo
gisch station ook zachter voer als kool, 
sla en tomaten. De jongen worden 
echter grootgebracht met krekels. 

BIOIDOP 
Essentieel voor het over1even van de 
hagedissen zijn de vaak temauwemood 
een voet brede riche1s waarop zich wat 
aarde kan verzamelen. Hierop vinden 
planten houvast, en de vrouwtjes hebben 
vochtig blijvende grond nodig om de 
eieren in af te zetten. Voor dit Iaatste 
doel hebben de natuurbeschermers 
enkele plastic bakken met klei ornhoog
gesjouwd. Aangezien dit inmiddels in 
een soort baksteen was veranderd, zal 
het weinig bijdragen tot het voortplan
tingssucces, maar de bedoeling is goed. 
Het is zeker niet denkbeeldig dat het 
beperkte aantal goede ei-afzetplaatsen 
met de juiste vochtigheidsgraad en 
temperatuur een begrenzende factor 
vormen in de populatiegroei. De soms 
gepostuleerde voedselschaarste lijkt mij 
een geringere rol te spelen. 
Schuil- en overwinteringsmogelijkheden 
vinden de G. simonyi in de vele diepe 
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Een volwassen vrouwtje Gallotia simonyi. 

spleten in de rotswand. De mannetjes 
zijn onderling onverdraagzaam. In het 
veld zitten ze zelden dichter dan vijf 
meter bij elkaar. 

ACfiVITEIT 
In de periode dat ik op Hierro was, 
komt G. simonyi net uit winterslaap. In 
vergelijking met de Gallotia's op andere 
Canarische eilanden is dat betrekkelijk 
laat. Men dient echter niet te vergeten 
dat Hierro beduidend Iagere temperaturen 
kent dan de gewoonlijk door vakantie
gangers bezochte eilanden (KUNKEL, 
1976). Op Tenerife liep iedereen a! 
zomers uitgedost rood, terwijl op het 
westelijk dee! van Hierro een trui en 
dikwijls een regenjack hard nodig 
waren. Door de zuidwestelijke orientatie 
van de Risco de Tibataje kunnen de 
meeste hagedissen bovendien pas na het 
rniddaguur gaan zonnen; eerder ligt de 
rotswand in de schaduw. 
Waarschijnlijk heeft de grootte van de 
hagedissen evenzeer met hun late ver
schijnen in het jaar te maken. De klei-

Foto: Herman in den Bosch. 

nere, heel algemene Gallotia galloti 
caesaris was wei al overal actief; een 
dier met een geringere omvang warmt 
nu eenmaal sneller op. In de lagere 
regionen houdt deze soort een winter
slaap van zo'n drie weken gedurende de 
maand december, uiteraard afhankelijk 
van de weersomstandigheden. In de 
hogere streken (ca. 1300 m) verdwijnen 
ze rondom de jaarwisseling zeker voor 
tien weken van het toneel. G. simonyi 
gaat a! veel eerder, in het najaar, in 
winterslaap en komt zoals gemeld pas 
weer in maart te voorschijn. Mei en 
juni zouden de actiefste maanden voor 
volwassen G. simonyi zijn. 
De Reuzenhagedissen zijn erg schuw. 
Om toch te kunnen bepalen of ze a! 
actief zijn, kan men naar uitwerpselen 
zoeken. Op de rotswand zegt dat echter 
niet alles, want de harde wind waait 
vee! schoon. Ook bij de in het biolo
gisch station gehouden dieren krijg je de 
indruk dat ze bijzonder goed zijn aan
gepast aan hun karige menu: ze verzet
ten geen poot te vee!. Ze zitten vaak 
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meer dan een uur bewegingloos. Daar
door verbruiken ze bijzonder weinig 
energie. Dit in tegenstelling tot de 
voomamelijk insektivore G. galloti 
caesaris, die vrolijk been en weer ren
nen. 

VOORTPLAN11NGSGEGEVENS 
Het baltspatroon van G. simonyi past 
goed in dat wat ik van de andere soor
ten in bet genus Gallotia ken: een beet 
in de nek en een eopulatie van een paar 
minuten. 
De afgelopen jaren bebben de vrouwtjes 
in bet biologiseh station gelegd tussen 
29 mei en 30 juli. Sleehts eenmaal 
produeeerde een vrouwtje twee legsels 
per jaar. Dit tweede legsel bedierf; bet 
was vermoedelijk onbevrueht. De eerste 
legsels van jonge vrouwtjes tellen zo'n 
vier eieren. Wat oudere dieren leggen 
gemiddeld twaalf eieren met afmetingen 
van 19-21 x 26-31 mm. De maximum 
legselgrootte is vijftien stuks. De ineu
batieduur bij 29°C bedraagt zestig tot 
zeventig dagen. (mond. med. Alfonso 
Quintero.) 
Ondanks hun populaire naam, worden 
de G. simonyi niet zo heel groot. 
De kop-romp1engten van vrouwtjes 
bedragen 18-20 em, met een staartlengte 
van ongeveer 30 em. Buiten de voort
plantingsperiode wegen ze 210-310 g. 
De mannetjes worden wat groter, en 
kunnen in uitzonderingsgevallen een 
totale lengte bereiken van ruim 70 em. 
Ze wegen gemiddeld 350 g. Niettemin 
behoren ze daarmee toeh tot de reuzen 
onder de Laeertidae, met de meeste 
eoneurrentie van Gallotia stehleni en 
Lacena lepida. 

HUIDIGE SITUATIE 
Vlak na de herontdekking sebatte men 
de populatie in bet wild op zo 'n twee
honderd dieren (MARffNEZ RICA, 1982). 
In later jaren wisselden de getallen 
sterk: van minder dan honderd tot meer 

dan duizend. Mogelijk had dat niet 
aileen biologische gronden. Sedert 1986 
tracht men met wisselend sueees de 
dieren in bet biologisch station te kwe
ken. Tot nu toe zijn er 61 hagedisjes uit 
bet ei gekomen (DOMiNGUEZ CASANOVA, 
1993). Vreemd genoeg vormt echter bet 
lokale en landelijke politieke en weten
schappelijke klimaat de laatste jaren een 
groter probleem voor de overleving van 
de soort dan bet variabele kweekresul
taat met de Reuzenhagedis van Hierro. 
Want, waarheen met al die jongen ... ? 

DANKWOORD 
Fernando Dominguez (Medio ambiente, Go
bierno de Canarias, Santa Cruz de Tenerife) 
verleende de vergunning (# 661 ), en zorgde 
voor ogenblikkelijke vervanging van mijn 
gestolen foto-apparatuur. Bijzondere dank 
evenzo aan Medio ambiente op Hierro, met 
name aan Alfonso Quintero en Juan Pedro 
Perez Machin voor veelzijdige hulp en vervoer. 
Hans Adema (NNM Leiden) en Andreas Helm
dag (Duisburg) waren behulpzaam bij de 
na-determinatie van planten. Brigitte Bannert 
(Freie Universitat Berlin) zorgde voor waarde
volle contacten. 
De reiskosten zijn gedragen door de Dr. J.L. 
Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psycho
logie. 

THE HABITAT OF GAILOTIA SIMONY/ 
The only known recent locality of Gallotia 
simonyi near Frontera on Hierro, Canary 
Islands, was visited at the end of March. At 
this time of the year the vegetation has only 
just started to develop. A list is provided of 
recognized and potential food plants for this 
mainly vegetarian species. Remarkably, most 
of these are ligneous and seem to have a low 
nutritional value. However, recent work indi
cates that later in the year the herbaceous plant 
Psorolea bituminosa is the major food item in 
the diet of adults. This leguminosid plant was 
only just budding on the rock face in March. 
A strong sea wind combined with frequently 
overcast skies made the area inhabited by this 
species, 300-500 m on the south-west facing 
exposed cliff, chilly although ambient tempera
ture there ranged between 12 and 32 °C. The 
annual active period of G. simonyi extends 
from the end of March to early autumn, when 
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Foto: Herman in den Bosch. 

the lizards gradually start hibernating. Peak 
activity occurs in early summer. Even at 
this time the animals appear lethargic and they 
are very shy; this may be an energy saving 
tactic due to the harsh conditions. 
Mating lasts a few minutes with the male biting 
in the side of the fumale's neck, as is common 
in Gallotia. Oviposition in the study area 
occurs between 29 May and 30 July. On only 

one occasion did a fumale produce two clutches 
in one year, the second of which did not 
survive long. The first clutch of young fumales 
typically consists of four eggs while older 
females usually lay twelve eggs on average, 
fifteen being the maximum recorded. Soon after 
the moment of laying, the size ofthe eggs ranges 
between 19-21 x 26-31 mm. Incubation takes 60-
70 days at 29°C. A constraint on population 
growth could be the scarcity of suitable 
oviposition sites. 
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Een succesvolle kweek met de Bosadder 
(Atheris squamiger) 

BESCHRIJVING EN VERSPREIDING 
Atheris squamiger heeft het grootste 
verspreidingsgebied van het geslaeht 
Atheris. De soort komt voor in de 
regenwouden van Afrika. Het versprei
dingsgebied strekt zieh uit van Kame
roen, het eiland Macias Nguema (Fer
nando Poo), bet Kongo-gebied, met 
uitzondering van de provineie Katanga, 
Oeganda, tot bet westelijk deel van 
Kenya en in Angola (TRUTNAU, 1981). 
In de bergwouden van de provincie 
Oriental leeft bij de rivier de Ituri in 
bet Kongo-gebied de ondersoort A. s. 
robustus (TRUTNAU, 1981). 
A. squamiger is een zeer kleine adder 
die een gemiddelde 1engte bereikt van 
ongeveer 48 em. De vrouwtjes zijn 
over het algemeen groter dan de man
netjes. De recordlengte is 78 em. De 
kop is breed en plat, en duidelijk afge
seheiden van de nek. Op de kop bevin
den zich zeer ve1e kleine, gekielde 
sehubben die bet dier een nogal ruw 
uiterlijk geven. Het liehaam is robuust 
en zwaar gebouwd, maar toeh ook 
slank. De grijpstaart is sterk en kort. 
De kleursehakering bij deze soort is 
groot. Van groen tot helder geel, soms 
olijfgroen of bruinaehtig rood en vele 
kleuren daartussenin. 

DIEREN 
Mijn dieren zijn redelijk hanteerbaar, ik 
heb geen enkel probleem met hun tem
perament, maar ik weet van andere 
verzorgers van deze soort dat deze 
dieren erg agressief kunnen zijn. Het 
zijn echter geen dieren die snel aan 
stress zullen lijden. Ik werk regelmatig 
in de terraria om sehoon te maken of de 
waterbakken te versehonen, zonder 

enige reaetie. Ik weet natuurlijk niet 
hoe hun gedrag in de natuur is, maar A. 
squamiger, is in vergelijking met andere 
kleine adders in gevangensehap vrij 
rustig. Dat betekent niet dat je rustig 
zonder handsehoenen met je handen in 
de buurt van de dieren moet komen. Er 
is een geval bekend waarbij de beet de 
dood tot gevolg had, maar bet slaeht
offer ging dan ook pas na drie maanden 
naar bet ziekenhuis. Het zijn giftige 
dieren, en je moet ze net zo voorziehtig 
behandelen als aile andere gifslangen. 
De dieren die ik heb, zijn in bet voor
jaar van 1990 bij een terrariumhouder 
in Belgie geboren. Ik heb twee vrouw
tjes en een mannetje van ongeveer 
dezelfde grootte. De sekse is vastge
steld door middel van sonderen. Uiter
lijk zijn er geen kenmerken die de 
mannetjes van de vrouwtjes ondersehei
den. De vrouwtjes zijn nu 48 en 49 em 
lang, bet mannetje 46 em. Het mannetje 
is geel met lichtgroene vlekken, beide 
vrouwtjes zijn groen terwijl een vrouw
tje gele vlekken heeft. De vrouwtjes 
eten halfwas muizen of nesbnuizen, het 
mannetje eet kleine volwassen muizen 
en soms ook nesbnuizen. Het mannetje 
eet minder dan de vrouwtjes, gemiddeld 
eens per veertien dagen, soms een keer 
per maand. De vrouwtjes eten meer en 
regelmatiger, meestal een muis per 
week, en af en toe een keer per maand. 
Ik geef ze hoogstens twee a drie keer 
per jaar vitaminen, die ik in de prooi
dieren injeeteer (Polymin, een multi
vitaminenpreparaat). Meestal geef ik ze 
levende muizen die ik met een tang bij 
de kop houd. Ze slaan dan onmiddellijk 
toe. Als ik de prooi te hoog of te dieht
bij houd dan slaan de dieren niet toe, 
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maar trekken ze zich juist terug. Het 
schljnt dat ze het liefst naar opzij uit
vallen of naar een lagere positie bijten. 
Het terrarium van de vrouwtjes is 
80x80x80 em; dat van het mannetje is 
ldeiner: 40x.50x30 em (lxhxd). De 
temperatuur overdag bedraagt 25-27 °C 
en 's nachts 20-22 oc. De luchtvoch
tigheid is nooit lager dan 60% maar 
meestal rood de 75% . Dit bereik ik 
door 's morgens en 's avonds wat water 
te sproeien op de takken en de dieren. 

PARINGEN EN KWEEK 
Eind november 1991 heb ik mijn man
netje bij de vrouwtjes gezet. Ik zag 
slechts een paring, met het grootste 
vrouwtje. Deze duurde van de vroege 
nacht tot de volgende ochtend. De pa
ring vond plaats in de nacht van 5 op 6 
december. Voor zover ik het kon zien 
lagen de dieren tijdens de copulatie de 
meeste tijd stil. Van het andere vrouw
tje zag ik helemaal geen paring, dus ik 
had niet verwacht dat ze drachtig zou 
worden. Beide vrouwtjes aten gewoon 
door tot eind maart 1992. Het mannetje 
at helemaal niet totdat ik hem begin 
januari 1992 weghaalde. Ik bracht hem 

terug naar zijn eigen terrarium en toen 
begon hlj weer te eten, maar niet zo 
veel als norrnaal. Hij at pas voor het 
eerst weer een muis nadat ik hem bij de 
vrouwtjes had weggehaald. Vanaf 18 
februari at hlj weer normaal en eind 
februari vervelde hij . Op 20 juni 1992 
vond ik acht mooie, gezonde jongen, 
twee onbevruchte eieren en een dood 
jong. Het waren drie gele en vijf groe
ne jongen, het dode jong was groen. 
Zes jongen waren goed gevormd, twee 
hadden een afwijking aan de staart. 
Maar ondanks die afwijking gedroegen 
ze zich normaal . De eerste drie weken 
voerde ik de jongen niet. De jongen 
van het andere vrouwtje werden in juli 
geboren. Ook nu vond de geboorte 's 
nachts plaats en op 10 juli 's morgens 
vond ik eveneens acht jongen, twee 
onbevruchte eieren en een dood jong. 
De jongen van deze worp waren erg 
klein in vergelijking met de andere jon
gen. Ik weet niet wat daar de oorzaak 
van is. Vier jongen waren geel, vijf 
jongen groen. 

DE OPKWEEK VAN DE JONGEN 
Ik had al enig idee hoe ik de jongen 
zou gaan aanpakken met voeren enz. lk 
heb eerst een tijd gewacht voordat ik 
het eerste voedsel aanbood, maar dat 
werkte niet zo goed als ik gehoopt had. 
Zo kon ik afwachten of ze het voedsel 
zelf zouden accepteren of dat ik moest 
gaan dwangvoederen. Hiertoe zou ik 
pas overgaan als aile andere mogelijk
heden zouden zijn uitgeput. Ze begon
nen niet zelf te eten. De eerste keer 
moest ik een nestmuisje in de bek 
leggen en het voorzichtig doorduwen tot 
achter de kop. Eerst probeerden ze dat 
weer uit te spuwen maar na een tijdje 
begonnen ze het muisje naar achteren te 
werken. Nadat ik dit een paar maal ge
daan had, hoefde ik het muisje alleen 
nog maar in de bek te leggen, waarna 
ze het zelf opaten. Alles bij elkaar 
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duurde bet twee a drie maanden voordat 
ze zelfstandig aten. De groep kleinere 
jongen proheerde ik zelf te Iaten eten 
door ze ldeine kikkers aan te hieden. 
Op twee diertjes na accepteerden ze dat 
ook. De eerste keer hood ik ze kikker
tjes aan, daarna gaf ik ze stukjes muis 
die naar kikker roken. Dat accepteerden 
ze allemaal. Na twee maanden hood ik 
nestmuisjes aan die ik onder de kraan 
had gewassen zodat de muizenlucht er 
een beetje af was. Drie diertjes aten 
dat, maar vijf weigerden. Omdat ik nu 
niet meer aan ldeine kikkertjes kon 
komen, moest ik deze vijf diertjes drie 
a vier keer dwangvoederen voordat ze 
dode muisjes accepteerden. Later pro
beerde ik ook andere methoden. Som
mige jongen gaf ik levende muisjes 
terwijl zeal dode muisjes accepteerden. 
Ze sloegen dan snel toe en ze aten meer 
en vaker dan wanneer ik ze dode muis
jes aanhood. In dat geval moes.t ik ze 
meer provoceren, en soms aten ze in 
bet geheel niet. Later proheerde ik hoe 
ze zouden reageren als ik ze niet regel
matig voedsel aanhood. Naar mijn idee 
reageerden ze daar heter op. In plaats 
van ze iedere week eten te geven begon 
ik ze elke veertien dagen een muis aan 
te hieden en wachtte dan weer twee 
weken. Dan gaf ik ze weer een muis en 
wachtte een week. De jongen die ik zo 
voedsel aanbood reageerden alerter en 
begonnen nu ook toe te slaan als je in 
hun huurt kwam. Maar ze gedroegen zich 

nog even rustig als de ouderdieren, dus 
er was goed mee te werken. Normaliter 
experimenteer ik niet met jonge sian
gen. Ze hehhen regelmatig voedsel 
nodig, zeker in bet begin. Anders kun 
je ze makkelijk op vele manieren ver
spelen. Maar als ze al enigszins ge
groeid zijn, zijn ze niet meer zo kwets
baar en kan bet geen kwaad je eigen 
ideeen over bet opkweken van slangen 
uit te proberen. 

HUSBANDRY AND BREEDING 
OF ATHERIS SQUAMIGER 
The distribution of the species A. squamiger 
and the subspecies A. s. robustus is provided 
and a physical description of A. squamiger is 
provided. In order to breed this small adder 
species in captivity it proved necessary to 
provide them with a relatively high humidity. 
The sexes were housed apart from January 
until the end of November. Although the two 
females became pregnant, mating was only 
seen in one female. Both animals produced 
eight young of which most were green in 
colour and a few yellow. In addition, both 
females produced one dead green young. Some 
of the young snakes fed independently on the 
frogs provided, while others had to be force 
fed with pink mice. When no further frogs 
were available, all the young snakes were 
force fed with pink mice. Eventually, after a 
few months, all the young snakes ate indepen
dently. 
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BOEKBESPREKING 
Ulrich Manthey en Norbert Schuster, 1992. 
Agamen. 

In de inleiding stellen de auteurs dat dit boekje 
geen receptenboekje is voor bet houden van 
agamen. Agamen vormen binnen de terra
riumliefhebberij een diergroep waarvoor de 
belangstelling Diet erg groot is. De resultaten 
ermee zijn daarom Diet geweldig. Het boekje is 
eerder een overzicht van de familie der Agamen, 
en toont ons zulke enigmatische dieren als de 
Harpesaurus-, Ceratophora- en Gonocephalus
soorten, en niet te vergeten een hele reeks 
Calotes-achtigen. Over terrariumhouden in bet 
algemeen gaat bet maar op zeven van de 108 
tekstbladzijden. Van de familie Agamen wor
den in alfabetische volgorde zo veel mogelijk 
aile genera genoemd. Per genus worden 
kenmerken, levenswijze en verspreiding be
sproken. Dan volgt een bespreking per soort, 
waarbij aan de orde kunnen komen: beschrij
ving, biotoop, gedrag, voortplanting en bijzon
derheden, verspreiding, literatuurverwijzingen. 
Soms worden een of meer soorten in telegram
stijl in een kadertje besproken. 
De foto's zijn prachtig, maar meestal nogal 
klein. Hoe kan bet ook anders in een klein 
formaat boekje? De gegeven informatie is kort 
en bondig, en in bet algemeen goed. Er zijn 
wat typefouten, en de aangehaalde literatuur 
over de Kraaghagedis ontbreekt. 
Het is opvallend hoe weinig agamen eigenlijk 
regelmatig gekweekt worden: Pogona, LaudaJda 
en Hydrosaurus-soorten, dat is het wei zo'n 
beetje. Bij bet onderdeel over de verzorging 
mis ik een paar regels over de grote sterfte die 
kan optreden onder pas geimporteerde dieren, 
vooral onder de Calotes-soorten. Ook bet 
fenomeen stress, een bekende oorzaak van bet 
mislukken van de kweek van bijvoorbeeld 
Acanthosaura, vind ik te weinig terug. Manthey 

en Schuster raden bet houden van Draco-soorten 
af. Terecht wellicht, maar andere soorten waarvan 
de houdbaarheid minstens zo twijfelachtig is, 
worden zonder een dergelijk commentaar gewoon 
vermeld. De recente resultaten van MAGDEFRAU 
(1991) met Draco spilopterus worden niet 
genoemd. 
Om de hele inhoud goed te kunnen beoordelen, 
ontbreekt me de ervaring. Wei trek ik bijvoor
beeld de door auteurs genoemde verdraagzaam
heid van Pogona-vrouwtjes en hun jongen in 
twijfel. lk heb ooit eens gezien hoe een volwassen 
Pogona een jong van enkele maanden oud 
probeerde op te eten. 
Ik vind bet altijdjammer dat in veel buitenlandse 
werken geen verwijzingen naar Nederlandse 
artikelen zijn opgenomen, maar in dit geval.is 
dat, vrees ik, niet zo verwonderlijk. Er zijn de 
laatste jaren in Lacerta slechts enkele artikelen 
over de kweek van agamen verschenen en die 
voegen kennelijk weinig toe aan de genoemde 
Duitstalige artikelen, of ze zijn ook ergens in 
het Duits of in bet Engels verschenen. 
Gezien de prijs hoeft niemand af te zien van de 
aanschaf van dit boekje, maar de inhoud is te 
weinig algemeen om voor elke liefhebber 
interessant te zijn. Voor diegenen die zich een 
min ofmeer gespecialiseerde hagedissenliethebber 
noemen, is bet een aanrader. 
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teosbeobachtungen und Zuchtversuche von Draco 
spilopterus (Wiegmann, 1834). Herpetofauna 74: 
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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 versl · 
Kijkt u de prijslijst er maar op 
na. 

EENVOUDIG 
BEST ELLEN: 
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 dinsdag 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 betaling 

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

DIREKT VAN 
DEKWEKERIJ 
NAAR U THUISI 
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Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 
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Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

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

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


