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Lacerta 
Lacerta is de tweemaandelijkse publikatie van de Nederlandse Verenigin~ voor Herpetologie en Terrariwnlrunde. De verenigingbeeft ongeveer 
2000 leden, waarvan ruim 150 tn bet buitenland. V oor plaatsing komen m aanmerking artikelen over reptielen, amfibieen, terrariumtechniek, 
terrariwnplanten en geleedpotigen. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en ecolo~ie. , 
De vereruging en bet tijdschrift hebben geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen geen bonoranwn. Overname van artikelen 
aileen na schriftelijke toestemming van de boofdredacteur. 

Aanwijzingen voor auteurs Instructions ror authors using the English language: Lacerta 52(1) 
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 ASCII-hestand) samen met 
twee afdrukken. lndien dit niet mogelijk is, dan in drievoud getypt 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 nummers van Lacerta. Na de titel met Nederlandse en wetenscbappelijke naam, volgen de naam 
en bet adres van de auteur en een korte inleiding. De overige tekst onderverdelen in hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen 
voetnoten gebruiken. Het artikel beiSindigen met een Nederlandse samenvatting, die in bet Engels wordt vertaald, en een alfabetische litera
tuurlijst met alle in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, boek, verzamelwerk): 
LEEUWEN, F. van, 1984. De Japanse vuurbuiksalamander ( Cynops pyrrllogaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42: 230-237. 
MERTENS, R. & H. WERMUTH, 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. Echsen II: 392-401. Akademische Verlagsgesellscbaft, Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto's, en zwartwit-tekeningen (in zwarte inkt) op een apart vel. 
Tekeningen en foto's maximaal op A4 formaat inzenden. De genwnmerde 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 aileen op verzoek. Auteurs ontvangen 
drie presentexemplaren, evenrueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatscbap 
Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en bet Mededelingenblad (elfinaal per 
laar). Vereniging!laar en jaargang lopen van oktober tot en met september. De contributie voor 1993-1994 bedraagt /52,00 (Nederland en 
Belgic), f?O,OO (~uropa), en $38.00 (buiten Europa). 
AdreswiJZiging, aanmelding, of opzegging (v66r I september) bij de ledenadministratie. 

vivaria 
specialist in tropische natuur 

vitrines 
vivaria® vitrines worden geproduceerd in de door u 
gewenste vorm en maat. Altijd uitgevoerd met het 
vivaria lichtsysteem en ventilatiesysteem 
en met automatische bevloeiing 

vivaria 
amsterdam 
ceintuurbaan 5 
1072 er amsterdam 
tel. 020-6764606 

decoratie 
druivehout 
eikehout 
kienhout 
kurkschors 
turfbrokken 
finpeet 
varenwortel 

dieren 
vissen 
klkkers 

salamanders 
hagedissen 

diverse voedseldieren 
planten techniek 
orchideeen 
tlllandsia's 
vleesetende 

planten 
varens 
mossen 
moerasplanten 
waterplanten 

lam pen 
ventilatoren 
waterontharding 
keeling 
verwarming 
I uchtbehandeling 
pompen 
navel installaties 



Lacerta 52(5) 

UIT ANDERE BLADEN 

BRADLEY, D., 1993. Frog venom 
cocktail yields a one-handed painkiller. 
Science 261: 1117 .. 

AI generaties lang gebruiken Indianen 
uit Ecuador het gif van de kikker 
Epipedobates tricolor en ze noemen dit 
dier dan ook pijlgifkikker. Vorig jaar 
heeft een team onder Ieiding van far
macoloog John Daly van het Ameri
kaanse Institute of Health ontdekt dat 
een verbinding uit het mengsel dat het 
dier in klieren op zijn rug produceert 
als een heel ander wapen kan fungeren: 
in proeven met muizen werd aangetoond 
dat het om een pijnstiller gaat die twee
honderd maal effectiever is dan morfi
ne. Bovendien leek de stof op een heel 
andere manier te werken dan morfme en 
andere opiaten, omdat hij niet geremd 
kon worden door naloxon, een bekende 
remmer van opiaten. 
Deze ontdekking heeft geleid tot een 
heftige wedloop om te komen tot een 
chemische bereiding van deze stof, die 
bekend staat als epibatidine. Het doel 
was te komen tot de produktie van een 

MYERS, C.W. & DALY, J.W., 1993. 
Tropical Poison Frogs. Science 262: 1193. 

In een commentaar op het artikel van 
David Bradley vallen de schrijvers de 
stelling aan dat Ecuadoriaanse Indianen 
al generaties lang het gif van Epipedo
bates tricolor als wapen zouden gebrui
ken. Ook wordt het gebruik van de 
naam pijlgifkikker bekritiseerd. 
Slechts drie bijzonder giftige soorten 
van het geslacht Phyllobates uit de 
regenwouden van westelijk Colombia 
worden gebruikt om blaaspijp-projectielen 

krachtige pijnstiller die niet kalmerend 
werkt en die niet verwant is aan apia
ten. 
Inmiddels is het een aantal groepen 
gelukt de verbinding te synthetiseren 
zonder dat er verder nog een kikker aan 
te pas komt. Zoals zo vaak met genees
middelen, was niet aileen de 'gewone' 
chemische, maar ook de ruimtelijke 
structuur van belang. De stof moet 
precies passen in een receptor, en maar 
een vorm kan dat. De andere vorm (de 
zogenaamde enantiomere vorm) past 
niet, en kan dus niet werken. Soms 
heeft die tweede vorm andere, een 
enkele keer zelfs zeer vervelende wer
kingen. 
De synthese van epibatidine toont duide
lijk aan dat ondanks de ongelooflijke 
vooruitgang van de medische chemie, 
de natuur nog steeds een mogelijke bron 
van geneesmiddelen is. 

J.B. 

(dus geen pijlen) giftig mee te maken. 
Ook zijn er maar twee Indianenstammen 
die dit gebruik toepassen. Er zijn geen 
aanwijzingen dat welke andere stam dan 
ook ooit zoiets gedaan zou hebben. 
Verder merken de schrijvers op dat 
Dendrobatidae tegenwoordig op uit
gebreide schaal beschermd worden en 
dus buiten bereik zijn van chemici op 
zoek naar 'natuurprodukten'. 

J.B. 

Voorplaat: Vuursalamander (Salamandra salamandro). Tekening: Peter Mudde. 
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Een kweekervaring met de Afrikaanse 
Snavelborst-schildpad (Chersina angulata) 

INLEIDING 
De Afrikaanse Snavelborstschildpad, 
Chersina anguloJa, wordt door sommigen 
ook wei Boegsprietschildpad genoemd 
(o.a. ALEVEN, 1970). Het dier leeft in 
een nogal variabele omgeving in bet 
zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika. Het 
komt bijvoorbeeld voor in de halfwoes
tijnen van Little Namaqualand, zoals in 
gebieden met kreupelhout, doornstrui
ken en ander struikgewas in bet oostelijke 
en zuidelijke deel van de Kaap-provincie 
(125-2500 mm neerslag per seizoen). 
Ze kunnen goed tegen hoge omgevings
temperaturen (boger dan 40°C), maar 
hun voorkeurstemperatuur ligt rood de 
30°C (BOYCOTI & BOURQUIN, 1988). 

BESCHRIJVING 
Deze schildpad wordt niet al te groot. 
Ze wordt in het het westen van haar 
verspreidingsgebied groter dan in het 
oostelijke deel. De mannetjes worden 
groter dan de vrouwtjes. In bet oosten 
van het verspreidingsgebied worden 
mannetjes ongeveer 22 em en wegen 
dan circa 1 kg, terwijl aan de westkust 
vrouwtjes al 24 em kunnen worden en 
dan zo'n 1,5 kg wegen. De eerste acht 
tot tien jaar groeien ze hard, daarna 
langzamer, en na ongeveer twintig jaar 
groeien ze nog maar heel weinig. Ze 
zijn na negen tot twaalf jaar geslachts
rijp (BOYCOTI & BOURQUIN, 1988). 
Hun schild is langgerekt, maar wei 
nogal bol en tamelijk steil aflopend naar 
de zijkanten. De bovenschilden vertonen 
ook duidelijke groeiringen die duidelijk 
zichtbaar en geel van kleur zijn. De 
'boegspriet' is veellanger dan breed en 
ongedeeld. Het is eigenlijk een uitge
groeid keelschild. Ze hebben vijf nagels 
aan de voorpoten en vier aan de achter-

poten. Aan bet uiteinde van de staart 
bevindt zich geen 'nagel' maar deze is 
bezel met kleine schubjes. 
Hun schildkleur is erg variabel: de 
meest voorkomende kleurvarieteit is 
Iicht bruin en zwart, maar er zijn er ook 
die geheel Iicht bruin zijn met op elk 
schild een zwart centrum. Weer andere 
zijn hoofdzakelijk donker grijs of zwart. 
Het onderschild heeft een gelige of Iicht 
bruine ondergrond met een tikkeltje 
geel, oranje of rood. Vandaar de Zuid
afrikaanse namen 'geelpensskilpad' en 
'rooipensskildpad'. 
Mannetjes blijven kleiner dan vrouw
tjes, ze hebben een langwerpiger schild, 
hun supracaudaalschild is ronder en 
naar binnen gebogen, de staart is dikker 
en Ianger, hun anaalschild is Ianger en 
zij hebben een hoi plastron. Beide 
geslachten hebben een 'boegspriet', 
maar die is bij de mannetjes duidelijk 
Ianger. 
In hun natuurlijke omgeving eten ze 
allerlei grassoorten, eenjarige planten en 
sappige bladeren van struiken. In gevan
genschap blijken bet echter alleseters te 
zijn: andijvie, komkommer, tomaten, 
appels en peren, en allerlei andere 
soorten fruit, maar ook kattevoer uit 
blik, geweekte kattebrokjes en honden
diner. 
Ze drinken door hun neus, in de regen
tijd in de vochtigere streken uit plassen. 
In de droge gebieden strekken ze hun 
voorpoten, steken hun nek ver vooruit, 
steken hun snuit in het zand en snuiven 
zo bet dauwwater op dat van hun schild 
afloopt en zich rood de kop verzamelt. 
In bet terrarium passen ze deze methode 
ook toe. Sproeien met lauw-warm water 
vinden ze heerlijk. Het water dat dan 
van hun schilden afloopt, snuiven ze 
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dan ook op. Ze drinken ecbter ook uit 
de waterbak op dezelfde manier als 
andere schildpadden. 
In de natuur hebben de mannetjes een 
groter territorium dan de vrouwtjes en 
ze verdedigen dat g~bied ook op nogal 
'hardschildige' wijze ten opzicbte van 
andere mannetjes. Andere volwassen 
mannetjes worden uit het territorium 
verdreven en mogen niet met de vrouw
tjes in dat gebied paren. De dominante 
mannetjes verdrijven de andere door 
hen met hun 'boegspriet' omver te 
werpen. Als een tegenstander eenmaal 
op zijn rug ligt, is het gevecht afge
lopen. De overwinnaar loopt weg en de 
verliezer mag daama (even wachten tot 
de vijand weg is) zelf weer proberen 
overeind te komen, waama hij het 
gebied verlaat. 
Jonge dieren slenteren van plaats naar 
plaats en vestigen zich pas op een vaste 
plaats als ze volwassen zijn. 
Het paren is een lawaaierige bezigbeid. 
Ze knorren, grommen, hijgen en snui
ven steeds harder. Met zijn 'boegspriet' 
plaatst de man het vrouwtje in de juiste 
positie. Daama gebruikt hij dan zijn 
voorpoten om haar vast te houden. Als 
het vrouwtje dan wegloopt, sleept hij er 
gewoon achteraan. 
De vrouwtjes zijn met negen a twaalf 
jaar volwassen en leggen dan meestal 
maar een ei per keer' maar grote 
vrouwtjes leggen soms twee eieren per 
keer. Wei kunnen ze twee tot zeven 
maal per jaar leggen. De tijd tussen 
twee legsels varieert van 30 tot 45 
dagen, maar soms kan er ook twee of 
drie maanden tussentijd zijn (BOYCOIT 
& BOURQUIN, 1988). 
Als het vrouwtje een ei willeggen, gaat 
ze eerst een paar dagen op zoek naar 
een geschikte plaats. Door urine of een 
voorraadje water uit de cloaca te spui
ten, maakt ze de grond vochtig en 
geschikt om te graven. Ze graaft dan 
een kuil in de bodem van 10-12 em diep 

en 10 em breedmeteensmallere 'kamer' 
van 4 em breedte. Na het leggen stampt 
ze de grond aan met haar schild. De 
hele legprocedure duurt twee tot drie 
uur. 
Bij mijn vrouwtjes is me opgevallen dat 
de opening tussen bet onderschild en het 
anaalschild eigenlijk veel te klein is om 
een ei te kunnen doorlaten. Na het 
leggen bleek echter dat er een veel 
grotere ruimte tussen de beide schilden 
was ontstaan dan normaal, hoewel er 
normaal geen enkele beweging in de 
schilden zit. Een paar uur na het leggen 
is de opening tussen de beide schilden 
echter weer normaal. 
Het langwerpige ei meet 25-30 x 37-42 
mm en weegt tussen de 20 en 25 gram 
(BOYCOIT & BOURQUIN, 1988, BRANCH, 
1988). De incubatietijd ligt tussen de 
negentig en tweehonderd dagen. Zes tot 
tien dagen voor het jong uit bet ei komt, 
scbeurt de eischaal. Het pasgeboren 
jong weegt 8-18 gram en is 30-38 mm 
lang. De eerste acbt tot tienjaren groeien 
ze hard, daama langzamer. Na twintig 
jaar groeien ze nog maar heel lang
zaam. 

MIJN DIEREN 
In juli 1991 kocht ik bij een handelaar 
zesAfrikaanseSnavelborstschildpadden: 
drie mannetjes en drie vrouwtjes. Het 
zijn allemaal mooie oranjerode exempla
ren: op kop en poten rode schubben en 
ook de randen van het onderschild en de 
binnenkant van het schild bij de poten 
zijn he1der oranje. Het bovenschild is 
diepzwart met oranjegele middenvlek
ken en vlakken. Tabel 1 geeft de mateo 
en gewichten van deze dieren bij aan
scbaf. De aanduiding I , 2, 3 etc die ik 
bier gebruik, komt overeen met de witte 
stippen die ze bij de handelaar al op hun 
rugschilden hadden gekregen. 
Het terrarium waarin ze werden onder
gebrachtmeet 250x60x40 em. De bodem 
is bedekt met zaagsel en bier en daar 
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Dier Gewieht Grootte 

mannetje 2 230 gram 12,5 em 

mannetje 3 520 gram 15,0 em 

mannetje 4 390 gram 13,0 em 

vrouwtje 1 240 gram 12,0 em 

vrouwtje 2 350 gram 13,0 em 

vrouwtje 3 660 gram 16,0 em 

Mateo en gewiehten juli 1991. 

zand of turf. Enkele stenen en wat 
stronken zorgen voor klimmogelijk
heden. De verwanning bestaat uit een 
spotje van 40 watt, maar de bak is open 
en staat in een speciale schildpadden
kamer die steeds op 28 o C wordt gehou
den. In de bak is een afwasteil in de 
bodem verzonken waarin wat vochtig 
zand zit; een legplaats. Verder is er een 
waterbak en een voerbak. 
V anaf het begin aten en groeiden de 
schildpadden goed. Helaas is manne~e 
nummer 2 eind december 1992 dood
gegaan, hoewel hij goed groeide en at: 
hij woog toen 480 gram en was 14 em 
groot. Op een gegeven moment hield hij 
gewoon op met eten en bleef op dezelf
de plaats zitten zonder zich nog te 
bewegen. Dwangvoederen had geen 
enkel effect: hij braakte het voedsel er 
net zo hard weer uit. Achteraf heb ik 
me gerealiseerd dat de schildpadden 
allemaal volwassen begonnen te wor
den, en aangezien er toen drie volwas
sen manne~es in de bak zaten en 
bekend is dat mannetjes een eigen terri-

Dier Gewieht Grootte 

mannetje 3 850 gram 19,0 em 

mannetje 4 450 gram 14,0 em 

vrouwtje 1 600 gram 15,2 em 

vrouwtje 2 660 gram 16,2 em 

vrouwtje 3 760 gram 17,0 em 

Mateo en gewiehten eind januari 1993. 

torium hebben en elkaar dan van 'hun 
terrein' af vechten, denk ik dat hij 
gewoon besloten had 'te veel' te zijn. 
Toch vochten z~ niet echt opvallend met 
elkaar. Tabel 2 geeft de mateo en 
gewichten van de overgebleven dieren 
eind januari 1993. 
Het zijn leuke en dankbare dieren om te 
houden. Ze kunnen enorm hard door de 
bak rennen, vooral 's morgens vroeg en 
op het eind van de middag. De dieren 
vinden bet heerlijk om met lauw water 
besproeid te worden, ze komen dan 
allemaal hard aanrennen en drinken dan 
inderdaad via de neus 'uit de bodem
bedekking', vooral vanaf platte 
leistenen, hoewel ze ook door hun neus 
uit een waterbak 'drinken', maar ook 
wei met de bek. 

KWEEK 
Vrouwtje 3 legde bij mij haar eerste ei 
op 14 april 1992. Ze was toen 16,6 em 
en woog 730 gram. Dit ei begon echter 
na twee maanden te bederven. Op 25 
mei 1992 legde ze weer een ei, dat 
echter na twee maanden openklapte. De 
schaal brak in tweeen en de bovenkant 
lag eraf alsof bet een dopje was. Op 21 
juni weer een ei, dat ook bedierf. AI 
deze eieren werden uitgegraven, in een 
broedbak met vochtig zand ingegraven 
en in de broedkast geplaatst waar ook 
ooze slange-eieren altijd uitgebroed 
worden. (Bij een temperatuur van circa 
28°C. 
Op 24 september legde ze weer een ei. 
Ik besloot het deze keer anders aan te 
pakken. Ik had inmiddels een andere 
broedstoof te pakken gekregen: een 
roestvrijstalen installatie waannee in een 
laboratorium reageerbuizen in water 
verwarmd kunnen worden. De thermo
staat daarvan stelde ik af op 30°C. De 
relatieve luchtvochtigheid was 100%. 
De eieren begroef ik in een bak met 
vochtig zand en deze bak plaatste ik met 
een afdakje (tegen neerdruppelend 
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Chersina angulata. 

condensvocht) in bet water. Na een 
maand klapte het ei echter toch weer 
open: het was echter wei bevrucht, wat 
ik bij de vorige eieren niet heb kunnen 
bekijken omdat ze a1 te vee! stonken, en 
bedorven waren. AI deze eieren hadden 
wei hetjuiste gewicht en de juiste lengte 
voor een ei van de Afrikaanse Snavel
borstschildpad: 38x26 nun en een 
gewicht van 27 gram. 
Op 26 oktober 1992 legde ze weer een 
ei. Nu probeerde ik maar weer iets 
anders. Ik heb nu het ei niet inge
graven, maar in een lege eierdoos 
gelegd . Deze eierdoos heb ik in de bak 
met zand gezet en deze weer in de au
bain-marie broedstoof. Op 30 januari 
1993 (dus na 97 dagen) merkte ik dat de 
hele bovenkant van het ei eraf was; er 
zat dus niet aileen een scheunje in, 

Foto: R. de Bruin. 

maar de kap was over de totale opper
vlakte ornhooggedrukt. Er zat een le
vend, vo1groeid jong in met nog een 
enorme eierdooier. Ik heb toen op 
aanraden van Henk Zwartepoorte, die 
iets dergelijks met Kolenbranderschild
padden tot een goed einde had gebracht, 
het vlies opengeknipt, zodat er zuurstof 
bij kon. De onderschaal en de eierdooi
er heb ik Iaten zitten. De schaal met het 
jong heb ik ingebouwd op een bedje van 
vochtig keukenpapier in een terrarium 
gezet bij een temperatuur van 30oc. 
Na een week began de dooier echter te 
bederven en ging het jong dood . 
Bij de eierproduktie doet ook vrouwtje 
2 haar best. Zij heeft op 27 mei 1992 
haar eerste ei ge1egd, dat echter ook 
bedierf. Op 30 januari 1993 heeft ze 
weer een ei ge1egd. Dit ei heb ik op 
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Jong van Chersina angulata. Foto: T . Steehouder. 
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dezelfde manier in de broedstoof gelegd 
als het ei van 26 oktober van vrouwtje 
I , aileen heb ik de broedtemperatuur nu 
op 28°C gezet. De 'normale' broedduur 
die ik in de literatuur aantref, ligt tussen 
de negentig en tweehonderd dagen, dus 
97 dagen is aan de korte kant. Het zou 
dus niet orunogelijk zijn dat de broed
tcmpcratuur (30°C) iets te hoog is 
geweest. Ik hoopte dat het nu beter zou 
gaan. Het mocht echter niet baten, ook 
dit tweede ei kwam niet uit. 
Op 7 april 1993 legde vrouwtie I met 
vee! moeite een ei. Yoordat ze dit ei 
legde, kwam er een soort eistruif uit de 
cloaca; een eierschaal kon ik niet vin
den. Daarna heeft ze er een hele avond 
en een hele nacht over gedaan om het 
' andere' ei te leggen. Hierbij maakte ze 
ook vreemde ' kreunende' geluiden, iets 
wat ze bij de vorige legsels niet had 
gedaan. 
Dit ei heb ik in dezelfde broedstoof bij 
een temperatuur van ongeveer 28° C 
uitgebroed. Op 4 augustus, dus na 117 
dagen, kwam er een volgroeid jong uit 
met nog wei een kleine eierdooier. Het 
woog 12 gram en was 2,5 em groot. 
Na twee dagen at het komkornmer en de 
volgende dagen ook ander aangereikt 
voer; ook hondendiner en kattevoer uit 

blik. Het drinkt regelmatig uit het 
waterbakje en vindt betook heerlijk om 
gesproeid te worden. 
Zes weken later woog het 24 gram en is 
3,4 em groot. Het groeit dus wei 
behoorlijk maar bet is nog steeds een 
heel klein scbildpadje. 

A HATCHLING OF CHERSINA ANGULATA 
Chersina angulata is an inhabitant of semi
deserts in South Africa. It reaches up to 24 em 
in length and 1.5 kg in weight. Its gular shield 
is extended into the characteristic 'bowsprit' , 
which is relatively larger in males. In both 
nature and captivity it drinks by standing high 
on its extremities and bend its head. In this 
way it captures dew or sprayed water in captiv
ity, which it drinks through its nostrils as it 
drips down its neck. 
Males are territorial. They attack intruders by 
trying to turn them over with their 'bowsprit'. 
Females produce a single egg which they bury 
in the soil up to 12 em deep. The space 
between the anal shield of the plastron and the 
supracaudals is normally not wide enough to let 
the egg pass. It was observed the aperture was 
much wider just after the egg was laid. How
ever, normally there is no movement in these 
shields. 
Two males and three females were kept in a 
vivarium measuring 250x60x40 em. Although 
mainly herbivorous in nature they were found 
to be omnivorous in captivity: they ate cat food 
as well as endive and fruit. All three females 
produced eggs. So far only one has hatched. It 
was incubated at 28 •c and it hatched after 117 
days. The hatchling measured 25 mm and 
weight 12 grams. Two days after hatching it 
started eating: first cucumber and later also dog 
food and canned cat food. In six weeks its 
weight had doubled . 
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Een zeldzame slang van Mt. Kinabalu: 
Schmidts Grondslang ( Calamaria schmidti) 

Rudolf Malkmus 
Schulstrafie 4 
D-97859 Wiesthal 
Duitsland 

Vertaling: 
H. A .J. in den Bosch 

INLEIDING 
De ldeine co1ubriden uit het genus 
Calamaria BOlE, 1826 bewonen het 
Zuidoostaziatische gebied tussen Achter
lndie en de Molukken, metals zwaarte
punt Sumatra en Borneo. Het geslacht 
Calamaria is met meer dan tachtig 
bekende vormen het soortenrijkste 
genus in de onderfamilie Calamarinae. 
Samenvattende werken over deze nau
welijks bekende slangen stammen van 
MARX & INGER (1955) en INGER & MARX 
(1965), waarbij het laatste ook een 
sleutel tot de soorten geeft. 

CALAMARI A 
De wetenschappelijke naam van bet 
geslacht is afge1eid van het Latijnse 
'calamus' dat onder meer riet of pijpje 
betekent, wat slaat op de stijve, buis
achtige, en (in alcohol) starre verschij
ningsvorm van de slangen. Ook in de 
Angelsaksische wereld, waar men ze 
'reed snakes' noemt, heeft deze 
vergelijking tot de populaire naam 
geleid. 
De kopbeschubbing van deze kleine 
Grondslangen (9-64 em) met een korte 
staart kenmerkt zich vooral door reductie 

De gereduceerde kopbeschubbing van Calamaria schmidti. 
(naar MARX & INGER, 1955). Tekening: R. Malkmus. 
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(zie ook Fig. 1). De internasaalschilden 
ontbreken; het frenaalschild is afwezig 
(behalve bij Calamaria tropica uit de 
Filipijnen); de schubben rood het oog 
zijn gereduceerd of ontbreken; bet 
aantal lipschilden is gereduceerd; de 
prefrontaalschilden zijn in breed contact 
met de bovenlipschilden; en het parie
taalschild raakt de achterste bovenlip
schilden. Als aanpassing aan hun sterk 
onderaardse bestaan bezitten deze 
Grondslangen kleine ogen. De meeste 
soorten zijn grauwgrijs tot aardekleurig 
bruin met een iriserende glans. Er zijn 
echter opvallende soorten als Calamaria 
schlegeli met een koraalrode kop en 
dorsolaterale lengtestrepen. 

LEVENSWUZE 
De slangetjes Ieven onder stukken 
schors, in vermolmde stukken hout en 
onder afgevallen loof. Slechts 's nachts 
of na hevige regenval verlaten ze hun 
schuilplaatsen en gaan dan op jacht naar 
regenwormen en geleedpotigen plus hun 
larven. Deze levensloop maakt ze voor 
de terrariumhouder in eerste instantie 
minder aantrekkelijk en de veldherpeto
loog treft slechts zelden het geluk een 
Grondslang in het nachtelijk regenwoud 
tegen te komen. Daarom is het ook niet 
verwonderlijk dat we over bet versprei
dingspatroon, de ecologie en de voort
plantingsbiologie van de afzonderlijke 
soorten nauwelijks iets weten. Ook de 
taxonomische indeling geeft nog regel
matig problemen. Veel soorten of vor
men zijn slechts bekend van een enkel 
museumexemplaar. Daartoe behoort ook 
Schmidts Grondslang. Calamaria schmidti 
MARX & INGER, 1955 komt aileen voor 
op Mt. Kinabalu in noordelijk Borneo. 
Deze berg kent een enorme verschei-

Ill 



Calamaria schmidti, die werd gevonden op Kamborangho Road, 
Mt. Kinabalu (noordelijk Borneo). Foto: R. Malkrnus. 

Een portret van Calamaria schmidti. Foto: R. Malkmus. 
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denheid aan biotopen, van tropisch 
regenwoud tot eeuwige sneeuw (IN DEN 

BOSCH, 1991). Met dertien soorten op 
slechts 300 km2 herbergt dit gebied ook 
de grootste soortendichtheid van het 
genus Calamaria . 
Het exemplaar aan de hand waarvan de 
soort C. schmidti door MARX & INGER in 
1955 werd beschreven (het holotype, nu 
op alcohol in bet museum in Washington 
DC onder nummer USNM 130240) is 
een vrouwtje dat door D.H. Johnson 
nabij Bundu Tuhan op 1370 m in de 
zuidelijk uitlopers van Mt. Kinabalu 
werd gevonden. Het enige andere 

bekende dier, een sterk bescbadigd 
exemplaar, is in de collectie van de 
Stanford University ondergebracbt (SU 
8568; tegenwoordig in de California 
Academy of Sciences) . 

NIEUWE YONDSTEN 
In 1987 vond ik in bet Kinabalu-park in 
de omgeving van de boofdgebouwen op 
1550 m boogte een overreden exem
plaar (MALKMUS, 1989) en in 1992 trof 
ik een levend dier op Kamborangho Road 
(1600 m) 's avonds tegen negen uur, bij 
een temperatuur van l9°C (MALKMUS, 

in druk). Het slangetje stak de straat 
over bij relatief droog weer (het had de 
hele dag niet geregend), net hoven de 
Silau-Silau-beek die daar stroomt door 
het submontane primaire Fagaceae
wood (uiteraard bestaand uit beukachti
gen). De bod em van dit gebied is zeer 
structuurrijk. 
In de tabel zijn nog wat gegevens van 
de nu vier bekende dieren opgesomd. 
Verdere karakteriserende eigenschappen 
van C. schmidti zijn: de diameter van 
bet oog is veel kleiner dan de afstand 
van bet oog tot de bek; het frontaal
schild is ongeveer vijf- tot zesmaal zo 
breed als het supraoculairschild; bet 
eerste paar van de onderlipschilden 
raakt elkaar achter het mentaalschild, en 
de preoculairschilden ontbreken. 
Het in 1992 gevangen dier is hoogst
waarschijnlijk het eerste levend bekend 
geworden slangetje van deze soort. 
Yandaar dat ik een wat uitgebreidere 
beschrijving van de kleuren geef. De 
bovenzijde en de flanken zijn eenkleurig 
zwart, maar met sterk iriserende blauw-, 
groen- en goudacbtige tinten. Dit zijn 
geen pigmentkleuren, maar spectraal
kleuren die door breking van Iicht 
ontstaan en die als reflectie een metaal
achtige schittering geven. Aile schubben 
zijn dun witomrand. De onderzijde is 
Iichtgrijs, naar achteren toe iets donker
der. Het mentale en de voorste helft van 
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bet eerste paar onderlipschilden zijn 
zwartachtig, zodat de kinpunt beroet 
lijkt. Het schubbenk.leed van de zeer 
beweeglijke slang voelt uitzonderlijk 
zijdeachtig zacht, soepel en glad aan. 
Het blijkt wederom dat museumexem
plaren, in dit gevai door hun stijfheid, 
een sterk vertekend beeld van de werke
lijkheid schetsen. 
De twee exemplaren in de Amerikaanse 
musea zijn vrouwtjes. Mijn twee dieren 
heb ik niet op hun sekse onderzocht. 
Momenteel zijn ze nog in mijn bezit, 
maar uiteindelijk zal ik ze overdragen 
aan bet zoOlogisch museum in Berlijn. 

TERRARIUM 
Het slangetje werd drie maanden in een 
terrarium gehouden. Het dier bracht de 
dag afwisselend door onder een holle 
steen en onder een stuk schors, dan wei 
ingegraven in de molm. Aan de opper
vlakte verscheen bet haast nooit. Een
maal verorberde de slang een regen
worm van ongeveer 5 em. Na twee 
maanden vervelde ze. De vervelling lag 
volledig intact onder de steen. Helaas 
ging bet dier een maand later dood. De 
oorzaak is onbekend. 
Het zou zeer aan te bevelen zijn als 
terrariumliefhebbers zich meer met deze 
slang en zouden bezighouden. Er valt nog 

veel te ontdekken over hun verborgen 
levenswijze, en zeker ook over hun 
voortplantingsbiologie. 

A RARE SNAKE FROM MT. KINABALU: 
CALAMARIA SCHMIDT/ 
Little is known of the natural history of the 
genus Calamaria. In the Mt. Kinabalu region 
thirteen species have been recorded. The 
endemic C. schmidti is known from a total of 
four specimens, two of which were recently 
collected by the author. This species is found 
at altitudes of 1500 to 1600 m in the 
submontane rainforest of the southern slopes of 
Mt. Kinabalu (North Borneo). A description of 
this species is provided together with the first 
published photographs of the living animal. In 
captivity the animal survived three months, 
sloughing once and eating one earthworm. 
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Tabel. Enige kenmerken van de vier nu bekende Calamaria schmidti. 

Vindplaats en Bundu Tuhan Mt. Kinabalu Headquarters Kamborangho Road 
museumnummer USNM 139240 SU (CAS) 8568 Priv. Coli. Malkmus 83 Priv. Coli. Malkmus 84 

Hoogte (m) 1370 ? 1550 1600 

Kopromplengte (mm) 253 ? 235 260 

Staartlengte (mm) 19 ? 20 20 

Buikschubben 144 ? 150 147 

Staartschubben (onderzijde) 14 14 ? 15 

Bovenlipschilden 4 4 4 4 

Onderlipschilden 5 ? 5 5 
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Een eenvoudige incubator met 
een dagelijkse temperatuurcyclus 

INLEIDING 
Kunstmatig geincubeerde reptie1e-eieren 
worden gewoonlijk bij een constante 
temperatuur uitgebroed. In natuurlijke 
nesten ondergaan deze 1egse1s echter 
meestal dagelijkse temperatuurfluctu
aties (CONGDON & GIBBONS, 1990). Om 
deze periodieke schomme1ingen na te 
bootsen, heb ik een uitbroedmethode 
getest die de natuurlijke temperatuur
omstandigheden zo vee1 mogelijk tracht 
te benaderen. Het idee was na te gaan 
of: a) de aldus geincubeerde eieren 
hestand zijn tegen grote dagelijkse 
temperatuurschomme1ingen (tot 12 o C), 
en b) deze 1egse1s de twee seksen voort
brengen. Voor meer bijzonderheden 
hierover 1eze men TER BORG (1981) en 
LAGEWEG & ULST (1993). 

8 

INCUBATOR 
De incubator (Fig. 1) is gebaseerd op 
degene die beschreven is in BUDDE 
(1980). Hij verschilt aileen hierin dat de 
eieren gedee1telijk ingegraven zijn in 
vochtig zand, en dat er gebruik wordt 
gemaakt van twee elektronisch gerege1de 
verwarmingse1ementen (50 W) in p1aats 
van een. Aile temperaturen zijn een 
gemidde1de van metingen met twee 
digitale Cresta-thermometers (nauw
keurigheid 0, 1 o C) waarvan de sondes 
boven op de eieren liggen. 
De eerste thermostaat regelt de 'warme' 
periode, en is aangesloten op een timer. 
Wanneer deze aans1aat warmt de incu
bator op tot de ingestelde temperatuur 
bereikt is. Deze temperatuur wordt dan 
aangehouden tot de timer afslaat. Op dat 

7 

Fig. 1. Schema van de incubator. I. Incubator; 2. Deksel; 3. Ventilatiestrook; 4. Druppelglas; 
5. Water; 6. Vochtig zand; 7. Verwarmingselement met thermostaat lage temperaturen; 
8. Verwarmingselement met thermostaat hoge temperaturen; 9. Timer; 10. Eieren. 
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ogenblik begint de incubator af te koe
Ien tot de Iage temperatuur bereikt is 
die is ingesteld met de tweede thermo
staat. 
Zo verkrijgt men per dagcyclus vier 
periodes: a) de opwarmingsperiode, 
b) de warme periode, c) de afkoelings
periode en d) de koele periode. 
De duur van de opwarmingsperiode is 
afhankelijk van het vermogen van het 
verwarmingselement, de hoeveelheid 
water en het verschil tussen de hoge en 
de lage temperatuur. De lengte van de 
warme periode is met de timer in te 
stellen. De duur van de afkoelingsperiode 
en de 'koude' periode hangt af van het 
temperatuurverschil dat ingesteld is en 
van de omgevingstemperatuur. 

EXPERIMENTEN 
Om de incubator uit te proberen, stelde 
ik vier verschillende tijd- en tempera
tuurregimes in, waarbij ik telkens een 
legsel incubeerde van ofwel de Sier
schildpad ( Chrysemys picta marginata}, 
eerste drie tests, of van de Roodwang-

sierschildpad (Trachemys scripta ele
gans), vierde test. 
Bij de eerste incubatie broedde ik de 
schildpadde-eieren uit bij een constante 
temperatuur van 27,5°C. 
Bij de tweede incubatie varieerde de 
temperatuur van 25 tot 31 ,5o C (gemid
deld 27,8°C, Fig. 2.). 
Bij de derde test schommelde de tempe
ratuur tussen 19,5 en 3l,5°C (gemid
deld 24,1 °C, Fig. 3.). 
Bij de vierde test varieerde de tempera
tuur tussen 21,5 en 32°C (gemiddeld 
26,9°C, Fig. 4.). Oorspronkelijk was 
het ook hier de bedoeling om af te 
koelen tot 19,5°C, maar wegens de te 
hoge omgevingstemperatuur waarin de 
incubator zich op dat ogenblik bevond 
bleek dit onmogelijk, zodat de koele 
periode bier niet kon worden uit
gevoerd. 
De eieren van Chrysemys picta marginata 
werden geproduceerd na toediening van 
oxytocine (zie ook EWERr & LEGLER, 

1978), terwijl ze van de Roodwangsier
schildpad op natuurlijke wijze werden 
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Fig. 2. Dagelijks temperatuurverloop tijdens de tweede test. 
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Fig. 3. Dagelijks temperatuurver1oop tijdens de derde test. 
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gelegd in een buitenterrarium. Witkleu- RESULTATEN 
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ring der eieren, als een eerste teken van De verkregen resultaten geef ik weer in 
bevruchting, zag ik reeds de volgende de tabel. 
dag. Aile eieren lichtte ik eens per week Aile bevruchte eieren (respectievelijk 
ter controle door (zie FOUST & TRIEMER, vier, zeven, vier en zes eieren) kwamen 
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schildpadjes (van verschillende legsels) 
vertoonden minieme afwijkingen van bet 
rugschild. Deze vervormingen kunnen 
veroorzaakt worden door een te droog 
substraat waarin de eieren geincubeerd 
worden (LYNN & ULLRICH, 1950). 
Tests 1 en 2, die bij ongeveer dezelfde 
temperatuur werden uitgevoerd (27 ,5 en 
27,8°C) gaven, zoals te verwachten 
was, vergelijkbare incubatietijden. Uit 
test 3, met een veel lagere gemiddelde 
temperatuur (24,1 °C), bleek dat de 
embryonale ontwikkeling ongeveer twee 
weken Ianger duurde. 

DISCUSSIE 
Het is mogelijk om met de beschreven 
incubator een dagelijkse temperatuur
cyclus na te bootsen met schomme
lingen tot 12 o C zonder dat dit een 
nadelige invloed op de embryonale 
ontwikkeling schijnt te hebben. CONGDON 
& GIBBONS ( 1990) hebben in natuurlijke 
nesten van Chrysemys picta in het zuid-

oosten van Michigan, in de Verenigde 
Staten, gemiddelde nesttemperaturen 
gemeten die dagelijks schommelden 
tussen 18 en 33 °C. Dit impliceert dat 
op sommige ogenblikken de uitersten 
van dag en nacht nog verder uit elkaar 
lagen. Om bet gevaar voor het afsterven 
der eieren te verminderen, heb ik er
voor gekozen om de extremen niet zo 
veel te Iaten fluctueren in de loop van 
de incubatie. Het eerste doel van het 
onderzoek is dus bereikt. 
Of er zowel mannetjes als vrouwtjes 
gevormd worden en of die dieren later 
ook vruchtbaar zullen zijn, zal de toe
komst moeten uitwijzen. Het is aileen 
mogelijk om bij de geboorte de sekse 
van de schildpadjes te bepalen indien 
men microscopische coupes maakt van 
de geslachtsorganen van de jongen. 
Hiervoor moeten deze echter opgeofferd 
worden, hetgeen ik niet wilde. Er is 
slechts een temperatuur, de zogenaamde 
spiltemperatuur (kritieke temperatuur), 

Thbel. Incubatieduur en grootte van jongen atbankelijk V"cln incubatieomstandigheden. 

Test nr. 
Afmetingen Incubatietijd 
eieren (mm) (dagen) 

(29,0-32,0) 
1(a) X 54-55 

(17 ,5-18,5) 

(29,5-33,0) 
2<•> X 55-57 

(17 ,5-18,5) 

(30,0-31 ,5) 
3<•> X 68-69 

(18,5-19 ,5) 

(29,5-32,0) 
4(b) X 77 

(19,5-20,0) 

(a): eieren van Chrysemys picta marginata. 
(b): eieren van 1Tachemys scriplil elegans. 
(c): gemiddelden. 

Carapaxlengte lncubatietemperatuur 
jongen (mm) (OC) 

24,0-25,5 27,5 

25,0-31,5 25,5-26,5 (27,8}(c) 

19,5-31,5 25,5-26,5 (24, l)(c:) 

21,5-32,0 26,5-29,0 {26,9}(c) 
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waarbij men een evenredige (1 op 1) 
verdeling der geslachten verkrijgt. Aan
gezien deze spiltemperatuur soortspeci
fiek is, en nog onbekend voor de meeste 
soorten reptie1en waarvan het geslacht 
bepaald wordt door de temperatuur 
tijdens de incubatie, is het testen van 
het temperatuurverloop noodzakelijk. 
Ze1fs kleine verschuivingen kunnen een 
totaal andere verhouding der seksen 
opleveren. Zo vonden BULL & voar 
(1979) dat uit de eieren van Graptemys 
ouachitensis en Graptemys pseudogeo
graphica bij dagschommelingen tussen 
20 en 30°C voomamelijk mannetjes 
geboren werden, terwijl er bij tempera
turen tussen 23 en 33 o C juist vooral 
vrouwtjes geboren werden. 

BESLUIT 
De uiteindelijke vraag die we ons moe
ten stellen is of het nuttig is de tempera
tour te Iaten fluctueren, omdat er bij 
incubatie bij constante temperatuur een 
vergelijkbaar percentage levensvatbare 
jongen verkregen wordt. Ook wat 
betreft de seksratio zijn er ogenschijn
lijk geen problemen. lndien men bij
voorbeeld een eerste legsel bij lage, en 
een volgend bij hoge temperatuur incu
beert, verkrijgt men theoretisch even
veel mannetjes als vrouwtjes. Bij mijn 
weten is er echter nooit een experiment 
verricht waarbij men deze jongen (of 
een statistisch representatieve groep 
ervan) volgde tot hun geslachtsrijpheid. 
Men weet dus niet met zekerheid of aile 
dieren vruchtbaar zijn en niet bijvoor
beeld s1echts de helft. Dit lijkt mij een 
grote 1eemte te zijn in het onderzoek 
naar het fenomeen van de aan tempera
tuur gebonden geslachtsbepaling bij 
schildpadden, te meer omdat GUTZKE & 
CREWS (1988) bij een vertegenwoordi
ger van een andere reptielenorde, name-
1ijk de Luipaardgekko (Eublepharis 
macularius) konden aantonen dat het 
seksuele gedrag van de vrouwelijke 

dieren bepaald wordt door de incubatie
temperatuur tijdens de embryonale 
ontwikkeling. 
Deze onderzoekers incubeerden eieren 
van deze hagedis bij verschillende con
stante temperaturen, en stelden vast dat 
sommige vrouwtjes (mannetjes werden 
niet getest) een afwijkend seksueel ge
drag vertoonden doordat ze zich gedeel
telijk als mannetjes gedroegen tijdens 
het seksuele voorspel. Deze vrouwtjes 
paarden nooit, legden geen eieren, en 
waren blijkbaar onvruchtbaar, alhoewel 
bij latere dissectie bleek dat ze geen 
interseksen waren en dat ze volkomen 
normale geslachtsorganen bezaten zon
der mannelijk (testiculair) weefsel. 
Een tweede reden om fluctuerende 
temperaturen te gebruiken is de veron
derstelling dat hierdoor mogelijk grotere 
en sterkere jongen verkregen zouden 
kunnen worden. Om dit te bewijzen 
moeten er echter bijkomende tests uitge
voerd worden waarbij uitsluitend de 
temperatuur varieert terwijl andere 
parameters, onder andere de vochtigheid 
van het substraat, constant blijven. Zo 
is uit experimenten gebleken dat eieren 
van Trachemys scripta die geincubeerd 
werden op een nat substraat, jongen 
voortbrengen die gemiddeld 2,5 mm 
groter waren dan die verkregen uit 
eieren die zich op een droog substraat 
ontwikkelden (CONGDON & GIBBONS, 
1990). 
De vochtigheid van het zand in mijn 
incubator heb ik echter niet gecontro
leerd. Wanneer de eischalen gespannen 
stonden, beschouwde ik de vochtigheid 
als voldoende, anders voegde ik een 
hoeveelheid water toe. Wanneer, hoe
veel en bij welke tests dit gebeurd is, 
heb ik niet genoteerd. 
Vanwege deze argumenten acht ik het 
nuttig de natuurlijke nesttemperaturen 
zo dicht mogelijk te benaderen door 
gebruik te maken van de beschreven 
incubator. 
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Graag wil ik langs deze weg H. Janssen bed an
ken voor de opbouwende discussies betreffende 
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de opvang en opkweek van de jongen. Gino 
Asselman maakte de schematische voorstelling 
van de incubator. 

A SIMPLE INCUBATOR WITH DAILY 
FLUCTUATING TEMPERATURES 
Eggs from captive reptiles are usually incu
bated at a constant temperature. In nature, eggs 
in nests undergo daily temperature fluctuations. 
In order to simulate this situation, a simple 
incubator with daily fluctuating temperatures 
was developed. The heating system consists of 
two thermostat heaters of which the one pro
viding the higher temperature is connected to a 
timer. 
The aim was to investigate whether the eggs 
were resistant to daily temperature fluctuation 
and to find out if both sexes were still pro
duced, given that the sex of the hatchlings is 
determined by the incubation temperature. 
Eggs of Chrysemys picta marginata and 
Trachemys scripta elegans were tested using 
different temperature regimes. As all the eggs 
hatched, it seems that fluctuating temperature 
had no detrimental effect on the embryonic 
development. We now have to wait until the 
young reach sexual maturity to determine 
whether both sexes were produced and if they 
are fertile. 
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Enige opmerkingen over de Helmkop-boornkikker 
van Ecuador (Trachycephalus jordani) 

INLEIDING 
In augustus 1989 vond ik tijdens een 
reis door Ecuador een grote boornkikker 
waarvan de kop sterk verbeend was. De 
huid van de kop was vergroeid met de 
schedel. Het b1eek te gaan om Trachy
cephalus jordani. A1s ik deze kikker 
verder in de literatuur at tegenkwam, 
werd er steeds gesproken over ee~ 

zeldzame soort, waarvan weinig bekend 
is (COCHRAN & GOIN, 1970). Voor mij 
een reden om het weinige dat ik van de 
dieren te weten ben gekomen hier op te 
schrijven. 
Boomkikkers met een verbeende kop, 
waarvan de huid grotendeels met de 
schede1 vergroeid is, behoren tot ver
schillende ges1achten: o.a. Aparasphe
nodon, Triprion en Gastrotheca. Het 
lijkt erop dat deze genera niet meer met 
elkaar verwant zijn dan met andere 
genera van de Hylidae. Het nut van de 
'helm' wordt als vo1gt uitge1egd. De 
dieren kruipen achterwaarts in een 
ho1te, een sp1eet hout, een bromelia
koker of iets so6rtgelijks , en ze sluiten 

de ho1te af met de helm (DUELLMAN & 

TRUEB, 1986). De helm kan nu op twee 
manieren beschenning bieden. Eerstens 
vormt hij een extra hindemis voor 
eventuele roofvijanden, en ten tweede is 
de helm door de vergroeiing met de 
schedel minder doorbloed, en verdampt 
daardoor ook minder dan gewone huid. 
Dit laatste lijkt me waarschijnlijker. 
Het deel van de kikker dat overdag wei 
aan de buitenwereld wordt b1ootgesteld, 
kan daardoor uitdroging redelijk weer
staan. De gevoeliger delen liggen 
beschermd in een holletje. 
Helmkopkikkers vindt men in droge 
gebieden (b. v. soorten van het geslacht 
Triprion) of ze Ieven in de boomkruinen 
van vochtig regenbos, waar het wei 
degelijk droog kan worden. 

BESCHRlJVING 
Trachycephalus jordani is een grote 
boornkikker. Opvallend is de grote 
platte kop, met daarop een patroon van 
ondiepe groeven. De ruimte tussen de 
ogen is wei tweemaal zo breed als de 
oogbol zelf. Het viet me op dater twee 
typen waren wat betreft de relatieve 
breedte van de kop. Sommige dieren 
hadden dui1delijk een bredere kop dan 
andere. Het ontbrak me zowel aan de 
animo als aan de materialen om via 
inwendig onderzoek vast te stellen of 
het hier ging om mannetjes of vrouw
tjes. lk heb de dieren niet horen roepen, 
dus ook aan de hand daarvan kan ik 
geen uitsluitsel geven. Het lichaarn van 
deze kikkers is betrekkelijk lang. De 
dieren die ik vond, waren olijfgroen 
met een smalle, zware band van de 
snuit, via het oog tot halverwege de 

De gegroefde helm van Trachycephalusjordani. Foto: P. Mudde. buik. Meer achter op het lichaam zijn 
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ze geelgroen. Hun rug is bezet met fijne 
wratjes. De keel is geelwit, de buik is 
iets geliger, met gladde platte wratten. 

VINDPLAATS 
Ik vond de dieren rond een hotel in 
Santo Domingo de los Colorados in het 
westelijk laagland van Ecuador. Kort 
achter het hotel lag een stukje terrein 
braak tussen andere bebouwing in. Dat 
terrein werd, te oordelen naar de 
begroeiing, grote delen van het jaar 
overstroomd. De allereerste Helmkop
boomkikker vond ik overdag, terwijl hij 
sliep onder dode bladeren op de bodem. 
's Nachts vond ik ze ook op de verticale 
stelen van Heliconia-planten. Andere 
kikkers die ' s nachts op dat terrein 
werden aangetroffen, waren: Ololygon 
quinquefasciata en de haast glaskikker
achtige juvenielen van Hyla pellucens. 

In de avond zag ik verscheidene Helm
kop-boomkikkers rond de lampen van 
het hotel. Ze waren daar in het gezel
schap van de kleine, parthenogenetische 
gekkootjes Lepidodactylus lugubris. 
Gezien het gedrag van beide soorten 
zou het me allerminst verbazen als de 
laatste de Helmkop-boomkikkers wel
eens tot prooi zou dienen; ik heb een 
grote Helmkop-boomkikker een sabel
sprinkhaan zien opeten die tweederde 
van zijn eigen afmeting was. 
Helmkop-boomkikkers zijn tamelijk 
rustige dieren. Op het eerste gezicht 
doen ze wat log en traag aan, maar als 
ze op de vlucht slaan blijken ze heel 
behendig te zijn. Ze kunnen zich aan 
een enkele teen of vinger vasthouden en 
optrekken. 

OBSERVATIONS ON TRACHYCEPHALUS 
JORDAN/ FROM ECUADOR 
Casque headed frogs use their helmets, 
amongst other things, as protection against 
dehydratation. Trachycephalus jordani demon
strates variation in the relative width of the 
helmet. This is assumed to be a sexually 
dimorphic character. One specimen was found 
on the ground during the day, asleep between 
leaves. In the evening the animals were 
observed on vertical stems and around lights 
where they hunted for insects and possibly 
night geckos. 
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Portret van Elaphe carinata. Foto: H.A.J. in den Bosch. 

Verzorging en kweek van de Gekielde Klimslang 
(Elaphe carinata) in het terrarium 

INLEIDING 
Elaphe carinata komt voor in China: in 
Kwangtung (KUNDERT, 1984) en op 
Formosa, dat tegenwoordig Taiwan beet 
(TRUTNAU, 1981). Ze komt daar voor 
tot op een hoogte van 3000 meter. 
De totale Jengte van volwassen dieren 
bedraagt meer dan twee meter. Volgens 
TRUTNAU (1981) zouden er twee onder
soorten zijn, die mij echter niet bekend 
zijn. E. carinata komt voor in allerlei 
biotopen, zoals beboste hellingen, bam
boebossen, aan de rand van Jandbouw
gebieden, en ook wei in de nabijheid 
van menselijke nederzettingen. Het 
voedsel zou bestaan uit knaagdieren, 
hagedissen en, volgens TRUTNAU (1981), 
zelfs vooral uit slangen. 

BESCHRIJVING 
E. carinata is bij slangenhouders in 
Nederland tamelijk ondergewaardeerd, 
ondanks dat bet een prachtig dier is om 
te zien: zwaar gebouwd, met een lengte 
tot circa twee meter, met een schitte
rende combinatie van felgeel en diep
zwart. Elke schub is in principe diep
zwart met een felgele kern. Sommige 
schubben hebben meer geel, zodat bet 
voorste deel van de rug (ongeveer twee 
derde) een patroon van zadelachtige 
dwarsvlekken vertoont, terwijl de rest 
van bet lichaam tot aan de staartpunt 
ineens heel anders is: elke schub regel
matig zwart met een gele stip in bet 
midden, zodat er een soort netpatroon 
ontstaat. De schubben glanzen niet, 
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maar zijn mat. De onderzijde is geel en 
zijdeachtig glanzend. De kop is even
eens helder geel en diepzwart. De ogen 
hebben een roodbruine iris. De schub
ben van de rug zijn scherp gekield, 
waardoor de slang een zeer ruwe indruk 
maakt. Vandaar de Nederlandse naam: 
Gekielde Klimslang. 
In de literatuur is sprake van een zekere 
variatie in kleur en tekening. CHAPMAN 
(1984) merkt bijvoorbeeld op dat van de 
vier exemplaren die hij gezien heeft, elk 
dier duidelijk anders was van kleur en 
tekening. Hij verwijst naar POPE (1935), 
die vermeldt dat E. carinata niet minder 
dan vijfmaal onder een andere naam is 
beschreven vanwege de grote variatie in 
tekening en kleur. CHAPMAN (1984) 
spreekt over een dier dat groene vlek
ken zou vertonen en een I ichtgroene kop 
zou hebben. 
Ik heb de indruk dat die auteurs over
drijven wat die variatie betreft en dat de 
oorzaak hiervan te vinden is in de ont
wikkeling in de loop der tijd van elk 
afzonderlijk dier. De kleur van de pas 
uitgekomen jongen is namelijk zeer 
merkwaardig bij deze soort: hij lijkt in 
het geheel niet op die van de oudere 
dieren. De jongen zijn rozig bruin tot 
roze van kleur, met vaak een flauwe 
blauw-groenachtige baan over de rug, 
en met verspreide, dunne, zwarte 
dwarsstreepjes. Ik heb dit zowel gezien 
bij mijn eigen jongen van dit jaar als bij 
jongen die ik in 1990 op de slangendag 
gezien heb van een Duitse kweker. 
Heel langzaam verandert tijdens de 
groei de kleur van deze jongen. Mijn 
eigen volwassen dieren heb ik vrij jong 
als wildvangdier gekocht, en ik vond 
dat ze, toen ze een lengte van rond de 
80 em hadden, niet echt mooi waren: 
donker, wat grauwig, met niet zo vee I 
geel. Mooi zijn ze pas later geworden. 
Net als E. taeniura friesei is dit een 
slang die steeds mooier wordt naarmate 
hij groeit. De kleuren worden steeds 

feller, de kleurvlakken steeds groter. 
Ik ben er voorlopig nog van overtuigd 
dat al die verschillende kleurvariaties 
die in de literatuur vermeld worden, in 
feite betrekking hebben op de verschil
lende kleurfasen van de opgroeiende 
dieren. 

GEDRAG 
Waarom is een zo mooie en interessante 
slang toch niet populair in kringen van 
slangenhouders? Het antwoord is te 
vinden in bet karakter van dit dier. 
POPE ( 1935) beweert dat deze slang 
rustig is en gemakkelijk handelbaar, 
maar dan moet hij toch wei in contact 
zijn gekomen met zeer zieke en ver
zwakte, of met zwaar onderkoelde 
dieren. Of hij moet ze vergeleken heb
ben met andere soorten die nog agres
siever zijn. 'Rustig en gemakkelijk' 
wordt kennelijk door verschillende 
mensen verschillend geinterpreteerd. 
CHAPMAN (1984) vindt zijn dieren 
nerveus, onvoorspelbaar en snel geneigd 
tot bijten - en ik kan dat aileen maar 
beamen. Mijn ervaring is dezelfde waar 
het de in het wild gevangen ouders 
betreft. De jongen zijn niet buiten
gewoon agressief. Een stuk minder zelfs 
dan jongen van andere slangen die in 
volwassen staat niet agressief zijn, zoals 
IAmpropeltis-soorten. Ik heb nooit zelf 
de jongen tot volwassen dieren op
gekweekt, maar ik ben ervan overtuigd 
dat - mits veelvuldig rustig gehanteerd, 
zodat een gewenningsproces optreedt -
nakweek E. carinata redelijk te han
teren is. Ook speelt het verblijf waarin 
men de dieren houdt, een belangrijke 
rol. Als men ze op een stille kamer 
houdt, waar zelden iemand komt, zullen 
ze nerveus blijven worden zodra ze 
iemand zien. Houdt men ze echter in 
een volglazen terrarium in een huis
kamer waar dagelijks mensen rond
lopen, dan zal hun gedrag door gewen
ning snel rustiger worden en schrikken 
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Elaphe carinata. Foto: C.A.P. van Riel. 
Litho beschikbaar gesteld door de Europese Slangen Vereniging. 

de dieren niet meer zo snel. 
Een bij E. carinata hinderlijke eigen
schap is, dat ze uit de anaalklier een 
ongelooflijk vies ruikende vloeistof 
afscheiden, zelfs al zonder dat je ze 
beetpakt. Een scherpe, muskusachtige 
stank is het gevolg. Daarom worden ze 
in het Duits Stinknatter genoemd. Het 
liefst sproeien ze deze vloeistof hele
maal over je heen als je ze vastpakt, en 
geloof me: je krijgt het er zelfs met 
zeep niet meer afgewassen. 
Het heeft in elk geval meestal het ge
wenste resultaat: wie deze slangen 
houdt, laat ze vrijwel altijd met rust, en 
neemt ze nooit in de hand (tenzij het 
echt nodig is). 

MANNETJES 
Op 3 november 1988 kocht ik twee 
exemplaren van deze slang. Beide die
ren bleken bij sondering mannetjes te 
zijn . De grootste had de dag ervoor nog 
gegeten. De slang en zag en er gezond uit, 
zij het dat de grootste slecht door een 
vervelling was gekomen (de resten ervan 
zaten nog tamelijk vast op de rug). 
Ik heb de slangen samen in een klein 

terrarium (60x50x40 em) gezet, met een 
eenvoudig inrichting: enkele stukken 
bout, een waterbakje en houtkrullen op 
de bodem. Yrijwel direct probeerde ik 
of de dieren ook wilden eten. Oat was 
bij een dier het geval: de grootste at 
direct een nestrat, de kleinste een dag 
later ook. 
De ontlasting bleek bij microscopisch 
onderzoek geen parasieten te bevatten. 
Op I 0 november heb ik de grootste van 
de twee in een ander terrarium gezet, 
omdat ik de indruk had dat hij de andere 
overheerste en dat het kleinste dier 
daardoor slechter at. 
Bij het verplaatsen bleek eens te meer 
de agressiviteit van deze dieren: de 
slang viel heftig uit naar mijn hand. 
Deze agressiviteit is tot op de dag van 
vandaag gebleven. 
Enige weken later heb ik beide dieren 
weer bij elkaar gezet, en wei in een 
terrarium dat 's nachts vrij koud werd 
doordat het tegen een buitenmuur aan 
stond. De nachttemperatuur daalde toen 
tot rond de 10°C. Het kleinste exem
plaar ging overdag niet zonnen, het 
grootste wei, maar pas enige uren nadat 
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de lamp was aangegaan. Ze hadden de 
neiging zich achter in bet terrarium op 
de bodem terug te trekken. 
Na enige tijd heb ik beide dieren ver
plaatst naar een wat groter terrarium 
met klimtakken, waarin ze zich beter 
thuis voelden. Overdag lagen ze beide 
onder de lamp te zonnen, ze waren niet 
meer zo nerveus, en 's nachts sliepen ze 
op een tak achter in bet terrarium. Ze 
aten wei minder, waarschijnlijk mede 
onder invloed van de korte daglengte. 
Het grootste mannetje begon goed nestrat
ten te eten en flink te groeien. 

EEN VROUWTJE 
Op 7 januari 1989 kreeg ik er via een 
kennis een vrouwtje bij, een pas ge
importeerd wildvangdier. De conditie 
van dit dier leek prima in orde: ze was 
goed gevuld en agressief. De lengte was 
ongeveer 100 em. Gezien de goede 
conditie leek bet me bet beste bet dier 
met rust te Iaten en af te wachten of 
deze slang bet goed zou gaan doen. 
Ik heb dit dier in een klein terrarium 
gezet, vlak hoven de grond, zonder 
klimtakken maar met veel bladeren en 
wat takken op de bodem. De tempera
tuur in dit terrarium was 's nachts laag 
(ca. l2°C), overdag werd bet verwarmd 
met een spot van 40 watt. 
Dit vrouwtje bleek na een week mood
rot te hebben, waarschijnlijk mede ten 
gevolge van beschadiging van de bek 
door houtkrullen of iets dergelijks. 
Onder normale omstandigheden krijgt 
een slang niet zo gauw mondrot, zodat 
dit toch een teken kon zijn dat ik haar 
conditie misschien te optimistisch had 
ingeschat. 
Ik heb de bek schoongemaakt met 
waterstofperoxyde (eenmalig), en daar
na dagelijks behandeld met Biosol-M 
(een antibioticum dat o.a. gebruikt 
wordt ter behandeling van maag-darm
ontsteking, en dat neomycinesulfaat als 
werkzaam bestanddeel bevat). Dit had 

een uitstekend resultaat. 
Op 21 januari heb ik bet dier bij de 
mannetjes gezet, in de hoop dat bet, 
net als de mannetjes, minder stress zou 
hebben in deze bak. Dat leek te lukken: 
ze gedroeg zich normaal en ze warmde 
zich keurig op onder de lamp. Eten 
deed ze echter niet, en echt levendig 
werd ze ook al niet. Op 12 februari trof 
ik haar nogal onverwacht stervend aan. 
Bij sectie werden geen parasieten 
gevonden. Alles leek normaal, behalve 
dat bet maag-darmkanaal opvallend 
dikwandig leek. Het gedwangvoederde 
runderhart van drie dagen terug zat nog 
geheel onverteerd in de maag. De ach
terkant van de breed uitgezette maag zat 
vol 'derrie' van onbekende samenstel
ling (grijzige sliertige massa). 
Het is aan te nemen dat de mondrot 
inderdaad niet zo onschuldig primair 
geweest is, maar juist secundair, en dat 
er sprake geweest is van verzwakking 
en infectie van bet maagdarmkanaal met 
een ziekteverwekkende bacterie. Ik heb 
even overwogen dat bet misschien 
ondanks aile bezwaren toch beter 
geweest zou zijn bet nieuw aangekomen 
wildvangdier behalve tegen wormen en 
flagellaten ook te behandelen met een 
breedspectrum-antibioticum. Aan de 
andere kant moet men toch niet elk 
wildvangdier in bet wilde weg met 
antibiotica gaan behandelen, omdat er 
anders ongewild resistente stammen 
kunnen ontstaan. 
In bet wild gevangen dieren behandel ik 
meestal tegen eencellige maagdarmpara
sieten en tegen wormen, maar niet in 
aile gevallen en ook niet altijd direct. 
Als de dieren gezond lijken en eten, 
wacht ik meestal eerst even de ontlas
ting af. Zitten daarin geen flagellaten, 
dan behandel ik de slangen er ook niet 
tegen. Datzelfde geldt voor wormen. De 
medicijnen hebben toch meestal bijwer
kingen, en waarom zou ik de dieren die 
bezorgen als bet niet nodig is? 
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De eieren. Foto: Ton Steehouder. 

TWEEDE KANS 
weer enkele weken later kon ik een van 
de mannetjes ruilen tegen een vrouwtje 
dat al enige tijd in gevangenschap was 
en het goed deed. En dat is zo gebleven 
tot op de dag van vandaag. 
Gedurende de maand augustus 1989 
begonnen beide dieren behalve nest
ratten ook volwassen en halfwas muizen 
die ik levend aanbood te eten. Eerst 
deden ze dat alleen maar 's nachts, 
maar later ook overdag. 
Tijdens de winter verhuisde ik al mijn 
slangen naar een nieuwe slangenkamer, 
die dag en nacht op temperatuur wordt 
gehouden. De nachttemperatuur bleef 
dientengevolge altijd boven de 20°C. 
Het mannetje groeide voorspoedig, en 
in het voorjaar zelfs zo voorspoedig dat 
hij bijna te dik werd. Het vrouwtje 
stopte in maart I990 met eten en hield 
dat vol tot II mei. 
Tot paringen kwam het dat jaar niet, al 
groeiden de dieren wei hard. 

KWEEK 
In november en december 1990 gingen 
de slangen in winterrust op een koele 
gang, die echter toch niet kouder bleek 
te worden dan circa l 8°C. In de tweede 

week van januari 199I heb ik de dieren 
teruggeplaatst in hun terrarium in de 
slangenkamer, bij een temperatuur van 
zo'n 25°C overdag en 20°C 's nachts. 
Pas in maart vertoonde het mannetje 
interesse om te paren. Op 22 maart 
1991 trof ik de dieren 's avonds om half 
zeven parend aan. Om 8 uur die avond 
waren ze weer los. Hoe lang de paring 
heeft geduurd, weet ik niet. 
Daama heb ik weliswaar nog enkele 
malen bewegingen gezien die op een 
paring leken, maar geen bewijsbare 
paringen gezien. 
Over het verder verloop van de kweek 
is eigenl ijk niets bijzonders te vermel
den. Er kwamen tien eieren, die als 
enige bijzonderheid hadden dat ze zeer 
groot (tussen de 40 en 50 g per stuk) en 
wat hard van schaal waren, zij het niet 
zo hard als de eieren van £. taeniura 
friesei. De draagtijd zowel als de broed
tijd zijn normaal voor een Elaphe-soort: 
rond de twee maanden draagtijd en 
vijftig tot zestig dagen broedtijd. lk heb 
de eieren uitgebroed in vochtig grof 
zand (eigenlijk meer zeer fijne kiezel) in 
een broedkast waarin de temperatuur 
tussen de 27 en 30°C schommelde. 

JONGEN 
De jongen zijn fors gebouwd met een in 
verhouding zeer grote kop, die breed is, 
wat driehoekig van vorm, en sterk 
afgescheiden van bet lichaam. Het 
gewicht van de jongen schat ik op 30 tot 
40 g. Het lijf maakt een merkwaardig 
slappe indruk. De structuur van de 
schubben is vee! minder ruw dan bij de 
oudere dieren het geval is, de diertjes 
maken juist een zachte indruk. 
Aile jongen op een na begonnen zelf
standig nestmuisjes te eten, zij het niet 
met de gretigheid die ik bij dit soort 
grote jongen had verwacht. De meeste 
waren juist heel matige eters, die nu en 
dan eens een kleine prooi aten. Het zou 
heel goed kunnen dat de jongen van 
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deze slang in de natuur kleine kikkers 
eten. Het feit dat E. carina/a volgens 
TRUTNAU (1981) zelfs vooral slangen 
zou eten, kan eveneens een verklaring 
zijn voor het matige eetgedrag. Aan de 
andere kant hebben ze niet de neiging 
elkaar op te eten en bovendien eten ze 
wei uit vrije beweging muisjes. Bij 
echte voedselspecialisten is dat toch 
meestal wei moeilijker. Hagedisslangen 
(Malpolon m. monspessulanus) bijvoor
beeld eten in het begin vrijwel nooit 
muisjes. 
De omkleuring begon zodra de slangen 
ongeveer een jaar oud waren. Ze wer
den dan eerst overwegend donker (met 
veel bruinzwart), bet geel ontwikkelde 
zich later. 

BUITENEXPERIMENT 
In mei 1993 huisvestte ik het inmiddels 
zeer grote en vette mannetje in een 
buitenterrarium. Aangezien het vrouwtje 
eieren droeg, kwam bet moment mooi uit. 
Hij kon ook een zekere gewennings
periode aan, omdat hij zoals gezegd 
nogal wat vetreserves had. 
Het terrarium bestond uit een kasje van 
aluminium en glas, en een bodemopper
vlak van 1 00x60 em. Het had een 
betonnen schutting als achterwand. De 
helft van de bodem bestond uit aarde, 
de andere helft uit beton. Op het aarde
gedeelte groeide een rhododendron
achtige vaste plant. Dit gedeelte had ik 
tevens bedekt met een Iaag houtkrullen. 
Op de betonnen kant had ik een bak 
gemaakt van zo'n 30 em hoogte, die was 
volgestort met houtkrullen. Bovenin bing 
een persglaslamp van 80 watt, gericht 
op een 'etage' van takken. De kas staat 
zodanig opgesteld dat er vanaf ongeveer 
12.00 uur zon op staat. De tempera
tuurverschillen in de kas zijn groot: in 
de zon is het er vaak 35 tot 40°C, 
terwijl onder de houtkrullen dan een 
temperatuur kan heersen van amper 
20°C. 

AI direct ging de slang een vervellings
periode in. 's Nachts en's morgens lag 
het dier ingegraven onder de houtkrul
len op het betongedeelte, volledig on
zichtbaar. Tegen de middag kwam hij te 
voorschijn, en ging dan meestal onder 
de struik op de grond liggen. Zonnend 
in de takken heb ik hem toen nooit 
aangetroffen. AI met al leek bet heel 
vaak of het terrarium leeg was. 
Na zijn vervelling ging het een stuk 
beter. Halverwege de ochtend kwam hij 
te voorschijn om onder de lamp te 
zonnen. Rood het middaguur begon de 
zon in de bak te schijnen. Hij regelde 
de temperatuur van zijn lichaam de rest 
van de dag actief door zorgvuldig zijn 
plekje in de bak te kiezen. Zelfs op zeer 
hete dagen was hij een groot deel van 
de dag te zien. Aan bet begin van de 
avond werd hij zelfs echt actief: hij 
kroop dan door het terrarium, had 
aandacht voor zijn omgeving (snuffelende 
hondjes, passerende katten, en ook een 
misschien wei voedsel verstrekkend 
baasje). 
Ik heb de indruk dat het aantal vervel
Iingen toenam. 
Begin augustus heb ik het dier weer 
naar binnen gehaald, omdat ik vanwege 
het aanhoudend slechte weer toch nooit 
buiten zat, en dus weinig plezier had 
van mijn dier. Bovendien kan ik hem 
binnen beter onder controle houden. 
Een andere reden was dat ik er niet op 
vertrouwde dat met het aanhoudend 
slechte weer de temperatuursomstandig
heden gunstig genoeg waren voor het 
dier, hoewel er aan de andere kant niets 
was dat hierop wees. 

DE KWEEK IN 1993 
Over de kweek in 1992 en 1993 valt 
weinig bijzonders op te merken. Ik 
kweekte deze jaren even voorspoedig 
met deze slangen als in 1991. Opvallend 
is wei dat bet aantal mannetjes onder de 
jonge dieren relatief groot is: in 1991 
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Elaphe carinata, in Artis. Foto: P. Mudde. 
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en 1992 zo'n 80 %. In 1993 waren 
echter maar vijf van de negen jongen 
een mannetje. Een verklaring hiervoor 
heb ik niet. Het enige verschil is 
geweest dat de broedtemperatuur in 
1993 iets lager is geweest dan in de 
voorafgaande jaren (26-27°C tegen 
29°C in de jaren ervoor). Bij slangen 
hoort dit echter geen verschil te maken, 
zodat er waarschijnlijk gewoon sprake 
is van toeval. 

CARE AND BREEDING OF ELAPHE 
CARINATA IN CAPTIVITY 
A description is provided of experiences with 
the maintenance of wild caught E. carinata. 
This species has bred a number of times. The 
colour changes which this snake undergoes 
during development leads to concern regarding 
the reliability of literature descriptions of the 
various colour forms of this snake. The young 

are pinky-brown, often with a vague blue-green 
stripe along the back and dispersed thin black 
transverse stripes . During development the 
snakes often become darker and it is not until 
they are two years old that they begin to 
resemble the adult animals. Thus what obser
vers have cited as colour variation wjthin the 
species is apparently nothing more than colour 
changes during development. E. carinata is not 
popular with reptile keepers due to its aggressive 
character and its tendency to react to every threat 
by producing a strong smelling secretion. It 
appears that captive born animals are easy to 
keep hand tame by handling them regularly. 
After initial disappointing results this snake has 
bred regularly each year since 1990. The eggs 
are large (45-50 g) and have a relatively hard 
structure. The eggs hatch after fifty to sixty 
days in warm sand incubated at 27-3o•c . All 
the young with just a single exception ate large 
pink mice naturally. The majority of the young 
were moderate eaters which ate only a small 
prey item now and then. In 1993 I kept the 
male for several months in a green house in the 
garden in relatively unfavourable cl imatic 
conditions. The animals behaved normally, 
lying still under a spotlight or in the sun (when 
it was sunny) but remaining out of sight in the 
substrate for the greater part of the day (as 
during the night) . 
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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 
BESTELLEN: 
Telefonisch: bel 033-550136 en 
de antwoordcentrale noteert uw 
bestellingl U kunt bellen van 
maandag t/m 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 brieQe 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 Ulteraard 
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 

lnsekt Expresse I B. Adema betaalt de bijgesloten faktuur 
Postbus 1 07 4 per omgaande. Habben wij op 

het moment dat u opnieuw 
3840 BA HARDERWIJK bestelt nog geen betaling 
bestel- en infolijn: 033-550136 ontvangen, dan wordt levering 

in afwachting daarvan uit
gesteld. 

DIREKT VAN 
DEKWEKERIJ 
NAAR U THUIS! 



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

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

A HERPETOLOGIE 

TERRA!!!!P 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

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

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


