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De Westelijke Kleine Sirene (Siren intermedia nettingi) 

Familie Sirenidae, Aalsalamanders. 
Stroomgebied van de Mississippi en oostelijk Texas. 
Tot 50 em. Een donkere buik met Iichte vlekjes is het kenmerk van deze onder
soort. 
Niet te diep en weinig stromend tot stilstaand water: sloten, poelen en dode 
rivierarmen. 
Wormen, slakken, kreeftachtigen en waterinsekten. Bij het vangen van der
gelijk voedsel krijgen de aalsalamanders al dan niet per ongeluk een grote 
hoeveelheid plantaardig materiaal binnen. 

CONANT, R. 1975. A Field Guide to Reptiles and Amphibians of Eastern and Central 
North America. Houghton Mifflin Company, Boston. 

Tekst: Peter Mudde. Tekening: Kate Spencer 
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Veldwaamemingen aan Calumma 
brevicornis en C. oshaughnessyi 
ambreensis op Madagascar 

INLEIDING 
Kameleons komen voor in het zuiden 
van Europa, heel Afrika en een deel van 
Azie. Ze zijn vooral bekend om hun 
vermogen van kleur te veranderen en 
hun onafhankelijk van elkaar bewegen
de ogen. Ondanks deze relatieve be
kendheid zijn er maar weinig ve1dgege
vens. BURRAGE (1973) geeft een 
vers1ag van onderzoek in Zuid-Afrika. 
Ook REILLY (1982), PARCHER (1974) 
en BOURGAT ( 1970) beschrijven onder
zoek aan kame1eons in hun natuurlijke 
omgeving. Verder zijn kame1eons in ge
vangenschap onderzocht: o.a. BRAIN 
( 1960), BUSTARD ( 1966) en VOSJOLI 
( 1979). 
Om meer over bet natuur1ijke gedrag 
van kame1eons te weten te komen, is 
het echter nodig om ve1donderzoek te 
doen. Omdat 45% van aile kame1eon
soorten op Madagascar leeft, ligt bet 
voor de hand op dit eiland onderzoek te 
doen. 
Ons onderzoek werd gedurende bet 
droge seizoen (ju1i/augustus) uitge
voerd in bet noorden van Madagascar 
(bet nationa1e park Montagne 
d' Ambre). Omdat reptielen dan weinig 
actief zijn, is informatie over hun ge
drag in die periode schaars. 
De bedoe1ing was antwoord te krijgen 
op de vo1gende vragen: 
a) Hebben kame1eons territoriumge
drag in het droge seizoen, en zo ja, hoe 
groot zijn de territoria en hoe liggen ze 
ten opzichte van e1kaar? 
b) Hoe gebruiken ze de ruimte binnen 
hun territorium? 
c) Is er gedurende de dag regelmaat in 
hun gedrag? 

SOORTBESCHRIJVING 
Over de systematiek van kame1eons be
staat nog steeds verschil van mening. In 
dit artikel wordt uitgegaan van de inde
ling van KLAVER & BOHME ( 1986). 
De Korthoomkameleon ( Calumma bre
vicornis) is een middelgrote kameleon 
met een kop-romplengte van ongeveer 
12 em. Mannetjes zijn wat groter dan 
vrouwtjes, en herkenbaar aan een kort, 
enkelvoudig neusschild. Hun basiskleur 
varieert tussen lichtbruin en zwart. 
Vrouwtjes zijn variabe1 van k1eur, maar 
toch hoofdzakelijk groen. C. brevicor
nis is een a1gemene soort in het ooste1ij
ke bosgebied (BRYGOO, 1971 ). Zij 
komt ook voor in een aantal gebieden in 
centraal Madagascar en in bet nationale 
park Montagne d' Ambre. 
C. oshaughnessyi is een grote kame
leon met een maxima1e 1engte van 38 
em (gemiddeld 30 em). Mannetjes zijn 
herkenbaar aan twee uitsteeksels op de 
neus. Ze zijn blauw-groen met opval
lende blauwe plekken op de kop, en een 
brede witte band op de zij. Vrouwtjes 
zijn donkergroen. Het is een zeldzame 
soort die voorkomt in bet noorden, bet 
noordwesten en de bosgebieden in bet 
oosten (BRYGOO, 197 I). De ondersoort 
die in het gebied van onderzoek voor
komt, C. o. ambreensis, is beschreven 
door RAMANANTSOA (1974). 

MONTAGNE D' AMBRE 
Het nationale park Montagne d' Ambre 
is 18.200 hectare groot en bestaat uit 
tropisch regenwoud. De gemidde1de 
jaar1ijkse neerslag is 2378 mm. Het is 
omringd door een veel droger gebied 
met een jaarlijkse neers1ag van 980 
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Rustende kamelcon op ecn laag bladcrcn. 

mm, en het is daarom de belangrijkste 
bron voor water van de steden en dorp
jes in het gebied. 
De vegetatie bestaat uit drie lagen. Een 
tot 40 meter hoge kroonlaag, een laag 
mel hoog struikgewas met vele lianen 
en epifyten en een niet erg dichte kruid
laag. 
De herpetofauna is erg rijk met een aan
tal endemische soorte n. Misschien 
komt dit omdat het park een ei land van 
regenwoud is te midden van een droog 
gebied. 
Het studiegebied lag tussen de 900 en 
I 000 m hoogte a an weerszijden van een 
onverharde weg. Het onderzoek vond 
plaats russen 12 juli en 17 augustus 
1992. 

WERKMETHODE 
Om verschillcnde kameleons te kunnen 
volgen en hun s laapplaatsen te bepalen, 
werden ze 's nachts opgespoord. Elke 
kameleon werd met nagellak van een 
nummer voorzien. 
Overdag werd van ongeveer vijftien ka-
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Foto: Jean-Baptiste Ramananmanjato. 

meleons het gedrag vastgelegd. ledere 
nacht zochten we ongeveer achttien ka
meleons op om vast te ste llen of ze van 
s laapplaats veranderd waren. 

TERRITORIUM 
Gedurende het onderzoek zijn gegevens 
verzameld van vijftig C. brevicomis en 
dertien C. o. ambreensis. Van een aan
tal , gedurende tangere tijd gevolgde, 
dieren is het territorium bepaald. Dit 
gebeurde door de slaapplaatsen op een 
kaart te zetten. Vervolgens werden deze 
door lijnen met elkaar verbonden. De 
bui tenste lijnen zijn dan de territorium
gre nzen. Dit is een rede lijke methode 
om het territorium van insektenetende 
hagedissen te bepalen, als het aantal 
metingen maar voldoende groat is 
(ROSE, 1982). Een aantal kame leons 
zocht nadat ze gevangen waren eerst 
een ander gebiedj e op. Om die reden is 
het vangstpunt niet meegenomen bij het 
bepalen van het territorium. 
Gedurende de studieperiode bleek dat 
de kameleons zich amper buiten hun 
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Territoria van een aantal kameleons in het onderzoeksgebied. Elk hokje is 5 m2. Paneel 2 sluit di
rect ten zuiden op paneel I aan; de lijn is de weg door het gebied. 

territorium begaven. De territorium
grootte was erg variabel. De meeste ge
biedjes waren kleiner dan 30m2, maar 
bij een exemplaar van C. o. ambreensis 
besloeg het een oppervlak van 180 m2. 
Zoals op het kaartje te zien is, overlap
pen de territoria elkaar zelden. Waar dit 
wei gebeurt, blijkt dat de twee dieren 
zich overdag nooit tegelijk in hetzelfde 
stukje ophouden. De slaapplaatsen la
gen wei dicht bij elkaar (I ,5 m). 
Oat kameleons er toch de voorkeur aan 
geven niet te dicht bij elkaar te zitten, 
blijkt uit het feit dat er drie verdwenen 
uit hun territorium dat dicht bij dat van 
een andere kameleon lag. Tijdens het 
onderzoek bleek dat veel kameleons 
opmerkelijk trouw waren aan een be
paalde slaapplaats. N aarmate een ka
meleon zich gedurende de dag verder 
verwijderde van zijn slaapplaats nam de 
neiging om een andere slaapplaats te 
zoeken natuurlijk toe. 

ACTIVITEITEN OVERDAG 
We deelden de activiteiten overdag op 
in blokken van vijftien minuten. Deze 
categoriseerden we naar vijf catego
rieen, op grond van welk type gedrag 
het dier op dat moment vertoonde: 
a) Semi-slaap toestand. De dieren zitten 
onbeweeglijk op of onder afgevallen 
blad. 
b) Stilzittend op een tak. Kop omlaag 
gericht. 
c) Stilzittend jachtgedrag. Kop opge-
richt. -
d) Onregelmatige heen en weer gaande 
bewegingen. Soms korte verplaatsingen 
en jachtgedrag. 
e) Regelmatige bewegingen. Langere 
verplaatsingen, soms met jachtgedrag. 
Opvallend was dat de dagindeling van 
aile C. brevicornis weinig variatie ver
toonde. 's Morgens bij zonsopgang, 
rood halfzeven, verlieten ze hun slaap
plaats en zochten een 'rustplaats' op. 
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Daar zaten ze de hele dag, en even voor 
zonsondergang (even voor zes uur) 
zochten ze hun slaapplaats weer op. 
De rustplaats was een tak, waar de ka
meleon zich tegenaan drukte (gedrag 
type b), met de ogen open, of op een 
plekje onder bladeren (gedrag type a). 
Op de grond tussen de bladeren waren 
de dieren goed gecamoufleerd doordat 
ze volledig zwart werden. Tijdens het 
lopen van en naar de slaapplaats (ge
drag type d) vertoonden de dieren soms 
jachtgedrag. · 
Het patroon voor C. o. ambreensis was 
variabeler. Ze bleven vaak Ianger op 
hun slaapplaats zitten, in een geval zelfs 
de hele dag, en ze zochten vaak vroeger 
hun slaapplaats weer op. Als slaap
plaats gebruikten aile kameleons het 
uiteinde van een takje. 
De dieren jaagden door af te wachten of 
actief naar een prooi op zoek te gaan. In 

het eerste geval zaten ze soms urenlang 
stil op een takje, met het lichaam en de 
kop opgericht. Soms zaten ze v lak ho
ven de grond om prooi tussen de afge
vallen bladeren te vangen. Vlak voor 
een poging om een prooi te vangen, 
maakten ze opvallende op- en neer
gaande bewegingen met de kop (gedrag 
type c). In eerste instantie dachten we 
dat deze jachtmethode de meest ge
bruikte was, maar later bleek dat actief 
jagen even vaak voorkwam. 
Tijdens de studieperiode bleken de ka
meleons weinig te eten. Vijf prooien 
was het maximum dat we een dier op 
een dag zagen vangen. Om aan vocht te 
komen, likten de kameleons waterdrup
pels van bladeren. 
Gedrag type e, het zonder onderbre
king lopen, kwam weinig voor. In 71% 
van de gevallen liepen de kameleons 
minder dan vier meter per dag. 

Activiteitenpatroon overdag. De verschillende gedragstypen van twee kameleons op een aantal 
dagen tussen 29 juli (=729) en 13 augustus (=80 I) van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. 

Gedragstypen: 

A. Het dier zit stil, verborgen onder 
afgevallen bladeren. 

B. Het dier zit stil op een tak. 

C. Jachtgedrag, maar onbeweeglijk. 

B of C: Te weinig gegevens om een 
keuze te kunnen maken. 

D. Onregelmatige bewegingen. Soms 
met jachtgedrag. 

E. Regelmatige bewegingen. Langere 
verplaatsingen. 

5 



Een stukje papier wordt voor een kameleon gehouden. Yervolgens 
wordt de kameleon enige tijd door een zaklamp verlicht. Als het pa
pier wordt weggehaald, is het niet verlichte stuk huid Iichter van 
kleur. Na enige tijd in het Iicht wordt het stuk huid weer normaal van 
kleur. Foto: Jean-Baptiste Ramananmanjato. 
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ALGEMENE WAARNEMINGEN 
Als een kameleon van plaats verandert, 
valt het op dat ze vaak proberen om hun 
bewegingen te camoufleren. Dit doen 
ze door te wachten tot de wind de tak
ken beweegt. Bij het klimmen maken ze 
regelmatige voor- en achterwaartse 
schommelende bewegingen. Per stap 
wiegen de dieren soms 25 keer heen en 
weer. 
De weg die een kameleon volgt, is on
voorspelbaar. Meestal proberen ze van 
tak tot tak te klimmen. Regelmatig mis
rekenen ze zich en moeten dan een an
dere route zoeken. Om op een verder 
gelegen tak te komen, wachten ze vaak 
tot de wind de takken dichter bij elkaar 
brengt. Vaak !open kameleons over de 
grond, waarbij de enige barriere de 
straatweg is. Tijdens het onderzoek is 
maar een kameleon naar de andere kant 
verhuisd. 
Grotere vogels, zoals de koekoek-achti
ge Kurol (Leptosomus discolor), ver
ontrusten de kameleons. Gewoonlijk 
verbergen ze zich Iangere tijd (enkele 
uren) onder een tak. Dezelfde reactie 

treedt op als er mangoesten in de buurt 
zijn. 
Gedurende de dag veranderen kamele
ons regelmatig van kleur. Soms zijn ze 
egaal gekleurd, soms hebben ze een op
vallende kleurtekening. Het zou kunnen 
dat ze reageren op patronen van Iicht en 
schaduw die op de kameleon vallen. Dit 
wordt ondersteund door een 's nachts 
uitgevoerd experiment waarbij met een 
lamp op een slapende kameleon werd 
geschenen. Hun huid werd hierbij don
kerder. Bij een tweede experiment werd 
een stuk van de huid bedekt met een pa
piertje. Na twee minuten belichting was 
dit stukje Iichter van kleur dan de er
naast liggende huid. 
In een aantal gevallen lijkt het patroon 
te worden be·invloed door de achter
grond. Een dier werd groenachtig gee) 
tijdens het !open door hoog gras, maar 
was bruin als het op een tak zat. Een an
der dier kreeg een strepenpatroon toen 
het zich in een bosje dode takken ver
borg. 
De achtergrondkleur van de dieren is 
perfect aangepast aan de habitat. De 
groene vrouwtjes zitten altijd tussen de 
bladeren in de struiken, de bruingrijze 
mannetjes vaak op kale takken. 
Twee keer zagen we dat een vrouwtje 
hoog (minstens 30 m) een boom in 
klom. Deze dieren konden we later niet 
meer terugvinden. 's Nachts kwamen 
we vaak vrouwtjes en jongen tegen, die 
we op Iatere zoektochten niet meer za
gen. Het Iijkt erop dat deze dieren nog 
geen vast territorium hadden. 
Op een morgen (7 .20 uur) zagen we 
een vrouwtje van C. brevicornis een 
holletje ingaan. Met de voorpootjes 
groef ze het verder uit, met de achter
pootjes gooide ze de aarde eruit. Even 
voor I 1 uur draaide ze zich om, en 
bleef tot 15.23 uur met haar kop naar 
buiten in het holletje zitten. Daama be
gon ze het gat dicht te gooien . Om 
kwart over vijf zocht ze snel haar slaap-
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plaats op. Het nest bevatte dertien eie
ren van 7 bij 11 mm. Onbekend is of ka
meleons vaker in juli/augustus eieren 
leggen. Het zou wei verklaren dat er re
gelmatig vrouwtjes verdwenen. 

DISCUSS IE 
TERRITORIUM EN SLAAPPLAATS 
Vaak wordt aangenomen dat de territo
riumgrootte afhangt van bet voedsel
aanbod of van de voortplantingsstrate
gie. In bet eerste geval moet bet 
territorium niet groter zijn dan nodig is 
om aan voldoende voedsel te komen 
(REGAL, 1983). Zo verliezen de dieren 
geen tijd en energie bij bet patrouilleren 
door bet overbodige stuk terri tori urn. In 
bet tweede geval heeft een mannetje 
juist een groter territorium nodig dan 
strikt noodzakelijk is voor zijn voedsel
voorziening om zijn voortplantingskan
sen te verhogen (STAMPS, 1983). Dit 
gaat meestal samen met een strikte ver
dediging van het gebied en een poly
gaam voortplantingssysteem waarbij de 
territoria van een aantal vrouwtjes over
tappen met dat van het mannetje. 
Mogelijk komen in verschillende jaar
getijden beide strategieen voor bij ka
meleons. 
Uit verscheidene artikelen blijkt dat 
volwassen mannetjes van insekteneten
de hagedissen over het algemeen gro
tere territoria hebben dan vrouwtjes 
(HEATWOLE, 1976). BURRAGE (1973) 
vermeldt dat de grondbewonende 
Woestijnkameleon (C. namaquensis) 
een star vastgelegd territorium fel ver
dedigt, soms met fatale gevolgen. 
Daarentegen verdedigt de Dwergka
meleon (Bradypodion pumilum, voor
heen Chamaeleo pumilus) aileen een 
favoriet slaapplaatsje en bekommert 
zich niet om de rest van het gebied. 
Gedurende de voortplantingstijd zijn de 
territoria van de mannetjes van deze 
soort groter, bij vrouwtjes worden ze 
groter in het eilegseizoen. 

PARCHER (1974) merkt op dat vrouw
tjes van C. brevicomis meer been en 
weer trekken dan de relatief plaatsge
bonden mannetjes. Hij suggereert dat 
ze dit doen om hun voortplantingskans 
te verhogen. 
Aangezien ons onderzoek buiten bet 
broedseizoen gedaan is, lijkt bet rede
lijk te veronderstellen dat de territoria 
bepaald werden door het voed
selaanbod. De territoriumgrootte va
rieerde van 4,4 tot 177,1 m2. De meeste 
territoria (81% van die van C. brevicor
nis) waren kleiner dan 30 m2. Slechts 
vier ervan waren van vrouwtjes. Er was 
geen overlap met territoria van manne
tjes. Zoals reeds vermeld, vonden we 
enkele malen vrouwtjes die later niet 
meer werden teruggevonden. Dit komt 
overeen met de waarnemingen van 
Parcher dat vrouwtjes van C. brevicor
nis veel trekken. In ons geval kunnen de 
vrouwtjes op zoek zijn geweest naar ei
legplaatsen, omdat het onderzoek bui
ten de paringstijd viel. Ook jonge die
reo vingen we meestal maar een keer. 
Waarschijnlijk waren ze nog op zoek 
naar een eigen territorium. 
Het interessantste resultaat van het on
derzoek was dat de territoria redelijk 
vastlagen zonder dat ze verdedigd hoef
den te worden. De territoria grensden 
ook bijna nooit precies aan elkaar. In 
het ene geval waarin twee territoria wei 
overlapten, gedroegen de bewoners 
zich zo dat ze nooit tegelijkertijd in het
zelfde stukje zaten. In andere gevallen 
waarbij twee dieren dicht bij elkaar za
ten, verdween een van beide na korte 
tijd. 
Aangezien de territoria in het onder
zoeksgebied niet aaneensloten, wordt 
er waarschijnlijk weinig druk uitgeoe
fend op de beschikbare voedselvoor
raad. Het gebrek aan activiteit en het 
beperkte jachtgedrag wijzen op een 
lage voedselbehoefte van de dieren ge
durende de onderzoeksperiode. Ener-
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gie stoppen in het verdedigen van een 
territorium ligt bij zo'n lage populatie
dichtheid dan ook niet erg voor de 
hand. 
Om het territorium te bepalen zijn ai
leen slaapplaatsen gebruikt. Soms over
schreden dieren de grenzen die zo ont
stonden. Als de territoriumgrenzen 
werden verlegd zodat alle punten waar 
een dier kwam erbinnen lagen, gaf dit 
nauwelijks een uitbreiding van het terri
torium. Zowel C. brevicornis als C. o. 
ambreensis had de neiging om alleen 
van slaapplaats naar slaapplaats te trek
ken. Ook als ze naar hun oude plaats te
ruggingen, legden ze verder geen grote 
afstanden af. 
Kameleons gebruiken vaker favoriete 
slaapplaatsen, zoals we ook lezen bij 
VOSJOLI ( 1979), die vond dat vrouwtjes 
van Jackson's Driehoornkameleon (C. 
jacksonii) vaak een favoriet takje bad
den waar ze dag en nacht op zaten. 
Wanneer ze zich verplaatsten, gebruik
ten ze vaak ook vaste routes. De manne
tjes hadden een aantal favoriete over
nachtingsplaatsen. BURRAGE (1973) 
daarentegen vindt geen vaste slaap
plaatsen bij jongen van Bradypodion 
pumilum. 
In bet onderzoeksgebied zijn kamele
ons betrekkelijk trouw aan een over
nachtingsplaats. Ze slapen twee tot ne
gentien dagen op dezelfde plaats. In een 
periode waarin ze een slaapplaats ge
bruiken, zijn ze overdag weinig actief. 
Ze verwijderen zich maar een paar me
ter naar een rustplaats, waar ze urenlang 
stil blijven zitten. Herhaald gebruik van 
een slaapplaats zou voor andere kame
leans kunnen aangeven dat bet territori
um bezet is. Interessant is dat een ka
meleon nooit werd verjaagd van zijn 
vaste slaapplaats. Dat slaapplaatsen 
vaak op bet uiteinde van een tak liggen, 
hangt waarschijnlijk samen met preda
torvermijdingsgedrag. Zowel vijanden 
op de grond als Tenreks (Borstel-egels) 

als boombewonende vijanden (slangen) 
hebben dan minder kans. Bovendien 
vangen de kameleons 's morgens al de 
eerste zonnestralen op die door het bla
derdak been dringen. 
Samenvattend blijkt dat zowel volwas
sen C. brevicomis als C. o. ambreensis 
in bet droge seizoen een duidelijk terri
torium hebben. Aangezien er geen 
overlap is en ze het territorium niet ver
dedigen, is de populatiedichtheid waar
schijnlijk laag genoeg om territoria in te 
nemen die groat genoeg zijn om vol
doende geschikt voedsel te bieden. 
Binnen het territorium verblijft een ka
meleon vooral bij zijn voorkeursslaap
plaats en zijn favoriete rustplaats. 

ACTIVITEITEN OVERDAG 
Reptielen hebben in het algemeen min
der voedsel en water nodig dan vogels 
en zoogdieren. In tijden van schaarste 
kunnen ze hun stofwisseling tot een mi
nimum beperken. Vaak gaan ze in win
ter- of zomerslaap, maar op Mt. 
d' Ambre zorgt de beperkte activiteit 
voor het zo laag mogelijk houden van 
de energiebehoefte. 
Het is niet duidelijk waarom inactieve 
kameleons de ene keer kiezen voor een 
takje en de andere keer voor een plekje 
onder bladeren op de grond. In beide 
gevallen is camouflage belangrijk. Op 
de grond kruipen ze weg onder blade
reo, en kleuren ze helemaal zwart. Met 
het lichaam plat tegen de grond gedrukt 
de staart opgerold zijn ze beschermd te
gen de wind, en kunnen ze optimaal 
warmte opnemen. 
Hun jachtgedrag is een combinatie van 
afwachten en actief jagen. REGEL 
( 1983) verdeelt actief jagen in twee ca
tegorien: 'cruising', waarbij een dier 
een stukje loopt, stopt en rondkijkt, een 
stukje loopt enzovoorts, en intensief ja
gen, waarbij het dier niet stopt. Actief 
jagen van kameleons valt in de catego
rie 'cruising'. 
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Mannetje van C. brevicornis. Foto: Juliet Kauffmann. 

Mannetje van C. o. ambreensis. 
Foto: Jean-Baptis te Ramananmanjato. 
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Afwachtend jagen heeft voordelen met 
betrek.king tot warmteregulatie, terri
toriumverdediging en camouflage, 
maar Ievert waarschijnlijk mjnder prooi 
op. Een combinatie van 'cruising' en 
afwachten is dus waarschijn lijk het bes
te. 
Kleurverandering van kameleons wordt 
vaak verklaard als camouflage. 
Ongetwijfeld zijn ze daardoor minder 
goed zichtbaar, maar dit wordt versterkt 
doordat ze stil blijven zitten of, bijna 
niet waarneembare, langzame bewegin
gen maken. 
Andere verklaringen voor kleurveran
dering zijn communicatie tussen soort
genoten (PARCHER, 1974 ), en tempera
tuurregulatie (BURRAGE, 1973). 
Het 1ijkt erop dat kleurverandering van 
me_erdere factoren afhangt. Zo kan een 
opvallende kleurverandering verklaard 
worden door de aanwezigheid van 
soortgenoten. Warmteregulatie ver
klaart kleine veranderingen gedurende 
de dag, terwijl de achtergrond de kleur 
over Iangere perioden verklaart (zie ook 
HEBRARD & MADSEN, 1984). 
In begin juli bezochten we een aantal 
plaatsen op Madagascar waar kamele
ons in het regenseizoen rijke1ijk voor
komen. Wij zagen er opvallend weinig. 
Bijna allemaal waren het juvenielen. 
De plaatselijke bevolking weet dat ze in 
het droge seizoen verdwijnen, maar er 
zijn nog geen gegevens die duiden op 
een droogteslaap. Gezien het gedrag 
van C. brevicornis 1ijkt een droogte
slaap bij een aanta1 soorten waarschijn
lijk. Het alternatjef is dat ze in het dro
ge seizoen wegtrekken naar een 
gunstiger plek. 
Verder onderzoek in andere jaargetijden 
is nodig. Om gegevens over begin en 
e inde van droogteslaap, inactiviteit en 
trekgedrag te verkrijgen, is vooral on
derzoek nodig tijdens de overgang van 
droge naar natte tijd en omgekeerd 
(aprilljuni en september/november). 
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In het natte seizoen kan gekeken wor
den naar veranderingen in territorium
grootte in relatie tot het voedselaanbod 
en sociaal gedrag. 
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OBSERVATIONS ON CALUMMA BREVI
CORNIS AND CALUMMA OSHAUGHNES
SY/ AMBREENSIS ON MADAGASCAR 
Ecological and behavioral field studies of two 
species of chameleon (C. brevicornis and C. o. 
ambreensis) were undertaken in the Montagne 
d' Ambre National Park during the dry (non
breeding) season, July and August, 1992. 
Individual animals were located, identified, 
marked and the position of their resting sites 
measured nightly. Chameleons were moni
tored continuously during the day. 
Both species of chameleon inhabited clearly 
defined, generally non-overlapping home ran
ges. These were maintained without aggres
sion or display. Repeated use of the same res
ting site was common. Regular patterns of 
activity were observed during the day. A long 
uninterrupted period of inactivity or torpor 
was frequently recorded. The chameleons 
either remained camouflaged on a branch or 
on top of the leaf litter, or they became com
pletely black and buried themselves in the 
leaves until hidden. Daily travel was fre
quently less than 4 m. 
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Een geslaagde kweek van de Driekiel
straalschildpad ( Geoclemys hamiltonii) 

ALGEMEEN 
Geoclemys hamiltonii wordt ook wei de 
Zwarte Moerasscbildpad genoemd. Er 
is bijzonder weinig over deze schildpad 
bekend; in de literatuur wordt het dier 
wei genoemd, maar daar blijft het dan 
ook meestal bij. Een interessant detail is 
evenwel dat er fossiele resten van deze 
schildpad zijn gevonden in de Siwalik
beuvels in bet noorden van India 
(SMITH, 1973; TIKADER & SHARMA, 
1985). 
Voor zover we bebben kunnen achter
halen, komt deze schildpad thans voor 
in een gebied dat zich uitstrekt van 
Pakistan via noordelijk India en Bangia 
Desh tot het westen van Benga1en (TI
KADER & SHARMA, 1985) Het dier 
leeft in helder, rustig water, bij voor
keur op beschaduwde plaatsen in rivier
delta's. De schildpad is camivoor en 
schijnt zich in de natuur voomamelijk 
met slangen te voeden (DANIEL, 1983; 
INDRANEIL, 1991). 
G. hamiltonii is een emstig bedreigde 
diersoort. De voomaamste oorzaak 
hiervan is dat de dieren en de eieren 
door de bevolking ter plaatse worden 
gegeten. Daamaast worden door de ont
wikkeling van de landbouw, het 
schoonhouden van oevers van rivieren 
en tevens het afgraven van oevers ten 
behoeve van zandwinning veel nesten 
verwoest (TIKADER & SHARMA, 1985). 
Deze scbildpad komt dan ook voor op 
lijst I van de Conventie van Washington 
en wordt ook genoemd in de lijst bebo
rend bij de Wet BUD. 
In de natuur schijnt het dier tweemaal 
per jaar, na de moessons, eieren te leg
gen, en wei in februari/maart en okto
ber/november (TIKADER & SHARMA, 
1985). Over bet aantal eieren dat wordt 

gelegd en over de incubatietijd zijn ons 
uit de literatuur geen gegevens bekend. 
De temperatuur in het gebied waar het 
dier voorkomt, schommelt normaal tus
sen de 20°C (in de winter) en 30°C (in 
de zomer). In sommige gebieden zullen 
's zomers wellicht nog beduidend hoge
re temperaturen worden bereikt. 

BESCHRIJVING 
Het is een grote en krachtige schildpad. 
De schildlengte van een volwassen 
exemplaar is circa 30 em, maar we 
kennen ook aanmerkelijk grotere exem
plaren. Het rugpantser ( carapax) heeft 
drie kielen, die bij jonge exemplaren 
scherp afgetekend zijn en bij oudere 
exemplaren vervagen. De kleur van 
het rugpantser is zwart, bij jonge die
ren zijn de randschilden (marginalia) 
met erg veel, en de ribbenschilden 
(costalia) met wat minder wit/gele 
stippen bedekt. Zoals vaker, vervaagt 
de tekening bij bet ouder worden. 
Het buikpantser (plastron) van onze 
dieren is voomamelijk zwart met een 
onregelmatige tekening van wit/gele 
strepen en vlekken. Bij een Duitse ken
nis zagen we echter twee exemplaren 
waarvan het buikpantser overwegend 
wit/geel gekleurd was met op elk rand
scbildje een donkere vlek. Het is moge
lijk dat dit verschil in tekening wordt 
veroorzaakt door een verschil in vind
plaats. 
Het dier heeft verhoudingsgewijs een 
grote kop met een grote bek, waarbij de 
onderkaak haakvormig is. De poten, en 
dan voomamelijk de achterpoten, zijn 
groot met zeer krachtige klauwen. 
Gezien de grootte van de zwemvliezen 
moeten de dieren met vrij hoge snelheid 
kunnen zwemmen. 
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Geoc/emys hamiltonii, volwassen vrouwtje. 

TERRARIUM 
Aangezien we deze diersoort al vele ja
ren houden en we meerdere malen zijn 
verhuisd, is deze schildpad bij ons in de 
loop der tijden in verschillende onder
komens gehuisvest geweest. Uitgangs
punt was, en is nog steeds, dat de die
ren de nodige ruimte (zowel in het 
water als op het land) moeten hebben. 
Nu Ieven ze in een bak met een water
gedeelte van 2,00 bij 0,80 meter met 

Foto: Ron de Bruin. 

een waterhoogte van circa 25 em. 
Daaraansluitend bevindt zich een land
gedeelte van I ,60 bij 0,80 meter met 
een zandlaag, die in dikte varieert tus
sen de 15 en 23 em. In het watergedeel
te zijn door het plaatsen van kienhout 
en dergelijke, schuilplaatsen gemaakt 
waar de dieren zich meestal van elkaar 
gescheiden verschuilen. De houtpartij
en zijn stevig verankerd en aan e lkaar 
vastgeschroefd, aangezien de dieren 
een enorme kracht kunnen ontwikke
len. 
Vanuit de waterbak kunnen de dieren 
overlopen naar de landbak. Ook op het 
landgedeelte zijn schuilhoeken en eier
legplaatsen gecreeerd door het plaatsen 
van een aantal planten en stukken hout. 
De watertemperatuur schommelt 
meestal rond de 23°C en wordt door 
een aquariumfi lter, voorzien van een 
door een thermostaat geschakelde ver
warming, op temperatuur gehouden. 
De luchttemperatuur is in de gehele 
bak gemiddeld circa vijf graden 
Celsius hoger, hetgeen wordt bereikt 

Geoclemys hamiltonii, jong exemplaar. Foto: Ron de Bruin. met behulp van een aantal persglaslam-
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pen. Onder de lampen zelf is de tempe
ratuur uiteraard veel boger. Op zonnige 
dagen kan door de verwarming van de 
zon in de gehele bak echter wei een 
temperatuur van 32 tot 37°C worden 
bereikt, terwijl de temperatuur onder de 
lam pen dan kan oplopen van zo' n 40 tot 
47°C. Als het nog warmer wordt dan 
schakelen we de lampen uit. 
In hetzelfde terrarium zijn overigens 
nog twee andere schildpadsoorten on
dergebracht, te weten de Driestreep
doosschildpad (Cuora trifasciata) en 
de Ambonese doosschildpad (C. am
boinensis). 

GEDRAG VAN DE DIEREN 
De dieren zijn aquatiel. Ze komen niet 
veel op het land. Meestal verblijven ze 
rustig gescheiden van elkaar in het wa
ter in een vaste schuilplaats. Ten op
zichte van elkaar kunnen ze zeer fel 
zijn. Vooral het vrouwtje kan erg agres
sief zijn tegen het mannetje. 
De Driekielstraalschildpadden tonen 
echter geen enkele belangstelling voor 
de andere dieren die in de bak aanwe
zig zijn. Wei merken ze onmiddellijk 
als er een nieuw dier in hun bak wordt 
geplaatst. Ze besnuffelen dat hevig, 
maar Iaten het vervolgens verder met 
rust. Ze herkennen hun vaste verzorger 
en weten dat deze hun voer verstrekt. 
Als ze honger hebben, kunnen ze dat 
zeer duidelijk maken: ze bedelen om 
eten. Het vrouwtje is zo tam dat ze pro
bleemloos uit de hand eet. De verzor
ger moet wei blijven oppassen voor de 
vingers. 

VOEDING 
G. hamiltonii is carnivoor. Daarom voe
ren we de dieren zo afwisselend moge
lijk met kattebrokjes (zowel uit blik als 
zachte brokken uit een pak), regenwor
men, gekookte mosselen, garnalen, 
koolvis, inktvis, runderhart en meel
wormen of reuzenmeelwormen. De 

schildpadden hebben een uitgesproken 
voorkeur voor mosselen en regen
wormen. Soms accepteren ze enkele 
stukken banaan. 
Gemiddeld krijgen de dieren twee- a 
driemaal per week een behoorlijke por
tie voer. Daarnaast leggen we nu en dan 
stukken sepia in het water, waarvan de 
dieren soms stukken atbijten. 

PAARGEDRAG 
Alhoewel we deze schildpadden al ja
renlang houden, hebben we tot zo' n 
twee jaar geleden nooit iets van paarge
drag gezien. De dieren leefden rustig 
naast elkaar in dezelfde bak zonder echt 
belangstelling voor elkaar te tonen. Dit 
veranderde min of meer ineens. 
Mogelijk is de oorzaak een verhuizing, 
die circa een half jaar daarvoor had 
plaatsgevonden. De dieren kregen een 
nieuw onderkomen, dat op een zeer rus
tige plaats staat en dat via verschillende 
ramen van's morgens tot's avonds zon
licht ontvangt. 
De eerste verandering was dat het man
netje actiever werd. Hij zwom wat meer 
rond, zonder eerst echt in de buurt van 
het vrouwtje te komen. Zij werd bier
door kennelijk bei"nvloed, want na enige 
tijd kwam ze vaker te voorschijn. Soms 
zat ze zelfs uitgebreid op het hout in het 
watergedeelte te zonnen. Het mannetje 
verscheen aanvankelijk zo goed als 
nooit hoven water. 
Weer enige tijd later probeerde het 
mannetje het vrouwtje voorzichtig te 
benaderen. Als hij de gelegenheid 
kreeg, 'snuffelde' hij aan haar schild. 
Als het vrouwtje dit merkte, dook ze in 
haar schuilplaats, waar het mannetje 
haar moeilijker kon benaderen. 
Daama kwam een periode waarin het 
mannetje het vrouwtje openlijker bena
derde. Zij was hier echter totaal niet van 
gediend en beet stevig van zich af. 
We hebben geen paring gezien, maar 
het vrouwtje bleek plotseling het man-
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netje wei te aeeepteren. Ze zwommen 
samen door de bak, het vrouwtje beet 
niet meer van zieh af. Na een periode 
van ongeveer een maand kwam het 
oude gedrag voor een groat gedeelte 
weer terug: beide dieren zitten rustig in 
hun eigen sehuilplaats en gaan hun ei
gen gangetje. 
Deze hele eyclus heeft ongeveer vijftien 
maanden geduurd. 
Omdat we de indruk hebben dar het 
vrouwtje toeh wat minder agressief is 
tegen het mannetje, vermoeden we dat 
de dieren e lkaar herkennen, wat als ge
volg zou kunnen hebben dat de volgen
de eyclus korter is. Dit zou ertoe kun
nen leiden dat het vrouwtje eenmaal per 
seizoen eieren legt. 
Dit laatste lijkt te worden bevestigd om
dat we nu (november 1993) overdag 
wei paringen zien. 

HET LEGGEN VAN DE ElEREN 
Begin van dit jaar veranderde het ge
drag van het vrouwtje merkbaar. Ze 
kroop vaak op het hout in de waterbak 

Kop van Geoclemys hamiltonii. 

om te zonnen en at bijna niet meer. Dit 
heeft een aantal maanden geduurd, 
waarbij het vrouwtje steeds vaker bo
ven water (wei nog altijd in het water
gedeelte) vertoefde. 
Yanaf begin april klom ze uit de water
bak op het landgedeelte om daar rustig 
te gaan zonnen, een gedrag dat daar
voor bijna niet voorkwam. 
Gedurende de hele maand april kwam 
het vrouwtje regelmatig op het land, 
waarbij ze ook de gehele landbak ver
kende. Ze ondernam eehter geen pogin
gen om een kuil te graven. 
Op I mei 's morgens zat het vrouwtje 
verseholen op het landgedeelte en in 
het zand rondom haar heen lagen soms 
half begraven, soms nog wat dieper e lf 
eieren. We vermoedden aanvankelijk 
dat het vrouwtje een gat had gegraven 
en daarbij andere nesten had verstoord. 
We haalden haar voorLiehtig weg, en 
de verzamelde eieren (in totaal elf) leg
den we in de eouveuse. De eieren wa
ren ongeveer 4 em lang en 2,5 em in 
doorsnee. 

Foto: Rotmans. 
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Het verschil in grootte tussen een volwassen en een pasgeboren jonge Geoclemys hamilronii. 

Op I juni 's avonds vonden we een nest 
van 22 eieren. Op 25 juli troffen we een 
nest aan van negen eieren. Aangezien 
de grootte en de vorm van de eieren 
identiek waren aan de e ieren die we op 
I mei hadden gevonden, vermoedden 
we dat deze laatste twee nesten ook af
komstig waren van een en dezelfde 
soort. En dat kon gezien de grootte van 
de legsels bijna niet anders dan afkom
stig zijn van G. hamiltonii. Zowel de 
Cuora amboinensis als de C. trifasciata 
zijn nooit in staat gebleken dergelijke 
grote legsels te produceren. 
Meteen na het leggen van de eieren is 
het vrouwtje weer volop gaan eten en 
vertoont ze ook verder haar normale ge
drag. 

ONTWIKKELING VAN DE EIEREN 
De eieren werden uitgebroed in een 
couveuse waarin de luchttemperatuur 
ca. 30°C is en de relatieve luchtvochtig
heid varieert tussen 70 en 85%. De ei
eren worden in doorzichtige bakjes uit-

Foto: Rotmans. 

gebroed op vermicul iet of op zand. We 
controleren regelmatig de vochtigheid 
in de bakjes en eventueel bevochtigen 
we de ondergrond met wat lauw water. 
Als er in de couveuse nog ruimte over 
is, zetten we er nog extra waterbakken 
in om de luchtvochtigheid te verhogen. 
In tegenstelling tot de witte band, die 
normaal in het midden van een bevrucht 
ei zichtbaar is, ontwikkelden zich in het 
legsel van elf eieren bij acht eieren aan 
een kant een witte vlek, die eruitzag als
of het ei aan die kant verkalkte. 
Op 15 juli kwamen twee eieren uit en 
op 16 juli nog eens vier. Nu bleken het 
inderdaad jongen van G. hamiltonii te 
zijn. 
De drie eieren bleken onbevrucht te 
zijn, terwijl twee andere eieren wei be
vrucht leken, maar niet uitkwamen. 
Deze eieren bleken twee dode, zo goed 
als volgroeide, maar erg gezwollen jon
gen te bevatten. Opvallend hierbij was 
dat de dooierzak ongeveer net zo groot 
was als de jongen zelf. Het gezwol-
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De eerste zes jongen van Geoclemys hamiltonii. 

len uiterlijk van de diertjes zou volgens 
ons kunnen wijzen op een aangeboren 
hartafwijking. 
Bij de dieren die wei uit het ei kwamen, 
bleek de dooierzak zo goed als op
gebruikt te zijn en viel het restant er 
binnen 24 uur af. 
De stand van zaken bij de andere twee 
nesten was als volgt. Het nest van 
tweeentwintig eieren leek aanvankelij k 
geheel bevrucht te zijn, maar na circa 
45 dagen beschimmelden ze allemaal. 
Controle wees toen uit dat zich geen 
ontwikkelingen in de eieren hadden 
voorgedaan. Het nest van negen eieren 
ontwikkelde zich helaas ook niet. 

DE JONGE DIEREN 
De zes jonge dieren waren bij het uitko
men circa 3,5 em groot. Ze zijn opval
lend gestippeld en hebben drie heel dui
delijke en hoge kielen. 
Na het uitkomen hebben we ze ge
plaatst in een kweekbak waarin met 
veenmos en stukjes hout veel schuilmo
gelijkheden waren gemaakt. De water-

Foto: Rotmans. 

hoogte was ongeveer twee em en de 
temperatuur van het water 24°C. De 
luchttemperatuur was ongeveer 27 tot 
30°C. 
Aangezien de dooierzakken waren af
gevallen, zijn de jonge dieren di rect ge
voerd met levend voer. Hierbij deed 
zich een probleempje voor, gezien de 
grootte van de dieren: muggelarven ble
ken in eerste instantie te groat. We 
voerden dus watervlooien en tubifex. 
We zorgden ervoor dat er volop voedsel 
aanwezig was. Na een aarzelend begin 
gingen de zes dieren eten. Inrniddels 
zijn er enige maanden verstreken en be
staat het menu uit muggelarven, katte
brokjes, witte (pas vervelde) meelwor
men, allerlei soorten vis, en gekookte 
mosselen. 
In de bak kropen de jonge dieren de eer
ste veertien dagen weg onder stukken 
hout, waarbij ze voortdurend bij elkaar 
zaten. Inmiddels is het water 5,5 em 
diep en is het veenmos verwijderd, zo
dat ze de mogelijkheid hebben om te 
zwemmen. Weer na een aarzelend be-
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gin zwemmen de dieren inderdaad. 
Ze zijn verder zeer actief en nieuwsgie
rig en ze kunnen uitstekend dreigen met 
hun bek open. Het rug- en buikpantser 
vertonen inmiddels duidelijke groeirin
gen. De dieren zijn nu (november 1993) 
bijna 4,8 em groot, waarbij tussen de 
zes schildpadjes wei enig verschil in 
lengte is te zien. 

TOT SLOT 
Alhoewel het kweken van deze schild
pad bij ons een grote voldoening geeft, 
houden we vragen waarop we graag een 
antwoord zouden willen krijgen. Zo 
rijst de vraag hoe het komt dat een 
schildpad driemaal binnen redelijk kor
te termijn eieren legt, waarbij de hoe
veelheid eieren in de verschillende nes
ten sterk afwijkt ( 11, 22 en 9). We 
hebben wei bij de Cuora-soorten erva
ren dat deze gedurende een periode van 
circa drie maanden gemiddeld een nest 
per maand leggen, maar dan bestaat 
het nest meestal uit twee eieren. Ook is 
het onduidelijk hoe het komt dat het 
eerste nest wei bevrucht is, maar het 
tweede en derde niet. 
Daarnaast was het eerste nest volledig 
overhoop gehaald door het vrouwtje, 
terwijl we het tweede en het derde nest 
in prima staat aantroffen. 
Uit de literatuur is ons een verslag be
kend van een wetenschapper (we zijn 
de referentie helaas kwijt), die in de na
tuur een nest van zes eieren vond (die 
van C. hamiltonii bleken te zijn) en 
deze kunstmatig heeft uitgebroed. 
Hierbij bleek dat de incubatietijd van 
drie eieren extreem veel korter was dan 
die van de drie andere eieren. De eieren 
werden in april gevonden, in juni kwa
men de eerste drie uit. Twee kwamen er 
eindjuli uit en een eind augustus. De in
cubatietijd bedroeg bij ons 74 dagen 
voor het eerste nest. 
Dejonge (en oude) G. hamiltonii zijn 
overigens niet te koop. 

A SUCCESSFUL BREEDING OF GEOCLE
MYS HAMILTONI/ 
The species is distributed from Pakistan 
through northern India and Bangladesh to 
West Bengal. It lives in still, clear water. The 
rare animal is included in Appendix I of 
CITES. The temperature in its natural habitat 
is 20°C in the winter and 30°C in the summer. 
In the wild the animals lay eggs twice each 
year; after the monsoons in February and 
October. The dorsal shell is approximately 30 
em long and has three keels. It is black in 
colour stippled with yellowish white. On the 
plastron whitish yellow flecks and stripes are 
seen. The terrapins were housed in an aqua
rium, the water area was 2.0x0.8 m and was 25 
em deep. The land area was l.6x0.8 m. Hiding 
places constructed from treeroots were in the 
water. The water temperature was maintained 
at 28°C and the air temperature varied 
between 28-37°C. 
The animals lived for several years in the ter
rarium without any mating behaviour being 
seen. This changed two years ago when ma
ting was observed. After this the female 
stopped eating almost completely and was 
seen to leave the water regularly to bask. She 
laid II eggs on I May, 22 on I June and 9 on 
25 July. The eggs were incubated at 30°C with 
70-85% relative humidity. Two and four eggs 
from the first clutch hatched on 15 and I6 July 
respectively. Two further eggs contained dead 
young and the rest were not fertilized. None of 
the eggs of the second clutch were fertilized 
and the third clutch unfortunately did not 
develop. The young first ate water fleas and 
tubifex and later mosquito larvae, cat food and 
pieces of fish. 
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Cuora amboinensis, links een jong van enkele we ken, rechts een tweejarig dier. 
Foto: Jelle Hofstra. 

Kweken met de Ambonese Doosschildpad 
(Cuora amboinensis) 

INLEJDING 
Sinds mijn verslag van de geboorte van 
een Cuora amboinensis (HOFSTRA, 
1989) zijn er nog tal van dieren uit het 
ei gekropen. De broedmachine is niet 
veranderd (ik houd de eieren nog 
steeds au bain-marie op temperatuur), 
maar het substraat, dat toen nog uit rurf
strooisel bestond, heb ik nu vervangen 
door rivierzand (metselzand). Het rurf
strooisel werd na verloop van tijd te nat, 
hetgeen er de oorzaak van was dat de ei
eren beschjmmelden. Ook is de broed
stoof verhuisd van de schildpaddenka
mer naar de kelder, waar een 
gelijkmatige temperatuur van ± I5°C 
heerst. llier is de temperatuur in de 
broedstoof beter te regelen. 

DIEREN EN ONDERKOMEN 
lk heb vier volwassen vrouwtjes en 
twee mannetjes. Twee vrouwtjes, van 
elk ± I 000 gram, leggen elk jaar be
vruchte eieren. Een vrouwtje is vee! 
Iichter (760 gram), hoewel ze even 
groot is. Ondanks dat het dier wei paart, 
legt ze steeds onbevruchte eieren. Het 
vierde vrouwtje, dat vrij breed van 
vorm is en een gewicht heeft van meer 
dan 1100 gram, is niet erg geliefd bij de 
mannetjes. Gezien de bij twonden in de 
nek paart ze wei, maar ook dit dier zet 
tot nog toe onbevruchte eieren af. De 
twee mannetjes zijn minder bot dan de 
vrouwtjes en ze onderscheiden zich 
verder door een duidelij k hoi buik
schild, een langere en dikkere staart, 

Lacerta 53( I) 



De jongen verlaten de eieren aileen overdag. Foto: Jelle Hofstra. 

terwijl de achterkant van de de kop van
af de ogen breder is. De dieren zijn on
derling erg verdraagzaam en een drei
gend opensperren van de bek is 
voldoende om verdere agressie te voor
komen. Ook is deze schildpad naar mijn 
mening weinig stress-gevoelig, aange
zien ik a! deze dieren in een bak houd 
van I 00x40x40 em. Het zijn dus ideale 
dieren voor liefhebbers met een beperk
te ruimte. De bak is ingericht met een 
zwevend landgedeelte. Dit heeft als 
voordeel dat het hele zwemgedeelte ge
handhaafd blijft. Het landgedeelte heeft 

Jong dier, afgestorven in het ei. Is schouwen vlak voor de geboorte 
de oorzaak? Foto: Jelle Hofstra. 

Lacerta 53( I) 

een diepte van ± 8 em en is gevuld met 
rivierzand. Dieren die hun eieren afzet
ten, hebben totaal geen last van hun me
debewoners als die op dat moment 
eveneens op het landgedeelte onder de 
lamp vertoeven. Noch bij het graven 
van een nest, noch bij de ei-afzetting is 
er ooit sprake van enige verstoring. Een 
enkele maal verwijder ik een al te paar
lustig mannetje omdat de vrouwtjes op 
den duur niet meer het water in durven. 
Ook voeder ik de vrouwtjes vaak apart. 
De dieren krijgen vrijwel uitsluitend 
harde kattebrokjes, meestal van de mer
ken ' Katmenu ' en ' Alexis'. 

AFZEITEN VAN DE EIEREN 
Reptielen reageren vaak op minieme 
veranderingen in hun omgeving. 
Bekend zijn paringen van hagedissen na 
het sproeien van het terrarium, en van 
moerasschildpadden na het verversen 
van het water. Ook leggen schildpad
den dan vaak eieren. De meeste eieren 
leggen ze als het legstrand geheel of 
gedeeltelijk wordt voorzien van nieuw 
(rivier)-zand. Meteen als er nieuw 
zand ligt, onderzoeken de dieren dit 
door hun kop erin te drukken en er
aan te ruiken. Vaak leggen ze dezelfde 
dag nog eieren. Yanaf april zetten de 
dieren bij mij eieren af. Meestal een ei 
per keer, soms twee. Als het ei is 
gelegd en het nest weer is gedicht, 
gaat de schildpad het water in. Dit is 
voor mij vaak een aanwijzing welk dier 
een ei heeft gelegd. Ook lijkt het erop 
dat de dieren een bepaalde tijdsvoor
keur hebben voor het leggen van de ei
eren. Zo legt een dier bij mij meestal 
haar eieren 's avonds rond de klok van 
zeven. Al s ik toevallig getuige ben bij 
het leggen van eieren, verwijder ik ze, 
voor de schildpad het gat weer dicht. 
Het dier plaats ik meestal boven een 
met de hand gemaakt kuiltje, wat ze 
netjes dichtmaakt. Ook als er niets 
valt te dkhten, blijven de achterpoten 
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automatisch hun werk doen. Meestal 
kan ik direct aan het gelegde ei zien of 
het bevrucht is. Bij onbevruchte eieren 
van de Ambonese doosschildpad sche
mert er relatief vee! eidooier door de 
schaal, waardoor deze iets gelig kleurt. 
Overigens plaats ik deze eieren voor de 
zekerheid altijd in een broedstoof. 
Onbevruchte eieren verwijder ik na on
geveer een maand. Dit doe ik sinds en
kele onbevruchte eieren van Cuora tri
fasciata spontaan letterlijk met een 
luide knal uit elkaar sprongen en met 
hun stinkende inhoud andere, wei be
vruchte, eieren besmeurden. De eieren 
hebben een harde schaal, zijn langge
rekt (gemiddeld 30x52 mm) en met een 
gewicht dat varieert van 22 tot 32 gram. 
Eenmaal werd er een eitje gelegd van 
nog geen 2 g en llxl5 mm. 

BROEDTEMPERATUUR 
ENGESLACHT 
De eieren worden meestal uitgebroed 
bij temperaturen van ± 25°C of± 30°C. 
Als de eieren bevrucht zijn, ontstaat er 
een witte band om het midden van het 

ei. Soms verschijnt deze pas na enkele 
dagen, bij mij op z'n vroegst aJ na 
twaalf uur. Bij temperaturen van 25 a 
26°C werden naar het nu lijkt zowel 
mannetjes als vrouwtjes geboren, even
als bij temperaturen rond de 30°C. Bij 
28°C werd er zowel bij mij a ls bij Peter 
Mudde (pers. med.) een vrouwtje gebo
ren. Ik houd mijn dieren ook wel bij een 
temperatuur van rond de 32°C. Het is 
dus nog niet duidelijk welke invloed de 
temperatuur heeft op de verdeling van 
de geslachten onder de jongen. 
Overigens blijft het bij jongere dieren 
moeilijk om het juiste geslacht vast te 
ste llen. Zo verzorg ik sinds 1975 een 
dier dat aanvankelijk als vrouwtje werd 
beschouwd en dat pas in 1990 een man
netje bleek te zijn. Ook een hoi buik
schild blijkt op jeugdige leeftijd geen 
bruikbaar kenmerk te zijn. Enkele jon
ge vrouwtjes van mij hebben namelijk 
ook een duide lijk hoi buikschild. Na 
het uitkomen van de dieren weeg en 
meet ik ze en teken het buikpatroon, om 
later het dier te kunnen herkennen en 
vooral om te kunnen nagaan bij wei-

Bij goed weer gaan de jonge dieren in een wasteil naar buiten. Foto: Jelle Hofslra. 
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Dit dier g roeide in twee jaar van 12 tot 330 gram zonder gebrekziekten te vertonen. 

ke temperatuur welk geslaeht geboren 
wordt. De tekening van het buikpatroon 
is overigens geen waterdiehte methode 
om de dieren te onderseheiden, aange
zien het meestal symmetrisehe pa
troon uiteengroeit tot afzonderlijke 
vlekken, die ook nog kunnen vervagen, 
zodat de dieren later moeilijk nog te 
herkennen zijn. Het is beter te zoeken 
naar minieme afwijkingen. 

VOEDSEL EN GROEI 
Eenmaal uit het ei, groeien de jongen 
bij een temperatuur van 25 a 26°C ei
genlijk probleemloos op, al versehilt de 
groeisnelhe id soms aanzienlijk onder 
gelijke omstandigheden. MUDDE 
( 1993) waarsehuwt tegen een sterkere 
groei dan 2 em per jaar in verband met 
gebreksziekte n. Toeh heb ik hiervan 
zelf nog nooit iets gemerkt. Sommige 
dieren groeien het eerste jaar wei 5 a 6 
em en zijn kerngezond. Van de 23 die
ren die er werden geboren stierf tot nu 
toe nog maar een exemplaar, door onbe
kende oorzaak. Overigens krijgen de 
dieren het eerste jaar dagelijks voedsel 

Foto: Jellc Hofstra. 

zoals levende meelwormen, hart, soep
vlees, gehakt vermengd met G istoeal , 
regenwormen, harde kattebrokjes, ka
be ljauwtilet en vooral veel verpul verde 
eiersehalen. Van dit laatste eten de die
ren grote hoeveelheden. Verder gaan de 
sehi ldpadden bij zonnig weer en als de 
temperatuur het toelaat naar buiten in 
de volle zon in een wasteil, die om 
sehaduw te bieden afgedekt wordt met 
een smal plankje. Overigens gaan aJ 
mijn volwassen sehildpadden, behalve 
dieren die op dat moment eieren kun
nen afzetten, de zomermaanden in het 
buitenterrarium. 

BALTS EN PAARGEDRAG 
Op een leeftijd van ongeveer twee jaar 
beginnen de dieren met hun baltsge
drag. Ze gaan dan in het water tegen
over elkaar staan en maken met ge
strekte nek horizon tale 'aehten' voor 
e lkaars neus. De dieren die dit doen 
zijn zoals het nu lijkt vermoedelijk 
vrouwtjes. Een dier van ongeveer twee 
jaar dat eeht probeerde te paren, eom
pleet met een heuse nekbeet, bleek later 
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toch een vrouwtje te zijn. Een ander 
merkwaardig gedrag dat ik bij meerdere 
jongen van enkele maanden oud zag, 
was een soort van schijnparing, die ove
rigens niet voor echt paargedrag onder
doet. Een andere schildpad wordt met 
aile vier de poten stevig aan de randen 
van het rugschild vastgeklemd, terwijl 
de kop met gestrekte nek omlaag wordt 
gestoken. Deze toestand duurt een aan
tal seconden, waama het bovenste dier 
tot de orde van de dag overgaat. Enkele 
dieren die dit gedrag ook vertoonden, 
blijken vrouwtjes te zijn. 

AFSTERVEN IN HET EI 
Helaas stierven in totaal acht jonge die
reo enkele dagen voor het uitkomen van 
het ei. Bij schouwing van de eieren 
bleek dat zich belletjes binnen de eier
schaal hadden ontwikkeld. Bij het ope
nen van de eieren bleek de eierschaal 
steeds zeer stevig te zijn, zodat ik ver
moed dat de diertjes niet op eigen 
kracht het ei hadden kunnen verlaten. In 
verband hiermee steriliseer ik het sub
straat, in dit geval rivierzand, niet meer. 
Dit naar aanleiding van een artikel in 
Lacerta over alligator-eieren die door 
invloed van afbraakprodukten van nest
bacterien een steeds dunnere, en dus 
makkelijker te doorbreken, schaal krij
gen (TER BORG, 1986). Er trad oven
gens geen verbetering op. De laatste 
tijd krijg ik steeds meer de indruk dat 
het beroeren en schouwen de laatste 
weken voor het uitkomen funest kan 
zijn. Twee ongeboren vruchten van 
Pelomedusa subrufa stierven, nadat de 
eieren waarin ze zaten een dag ervoor 
nog waren geschouwd. Het lijkt ver
standiger de eieren, vooral de laatste 
weken, niet meer aan te raken. 

CONCLUSIE 
De Ambonese Doosschildpad is een 
makkelijk te houden dier dat weinig 
stress-gevoelig is en derhalve een ideale 

schildpad voor kleinbehuisden is. Deze 
schildpadden zijn redelijk tot voort
planting te brengen, en als de jonge die
ren eenmaal uit het ei gekomen zijn, 
brengen ze het eerste jaar nauwelijks 
problemen met zich mee. Het lijkt me 
belangrijk om de dieren veel en geva
rieerd voedsel te geven, waarbij vooral 
een kalk- en vitaminen-preparaat niet 
mag worden vergeten. Als de mogelijk
heid aanwezig is, geef ik de jonge die
reo dan de kans om ongefilterd zonlicht 
te ontvangen. Enig verband tussen 
broedtemperatuur en het geslacht van 
de jongen is bij deze dieren eigenlijk 
niet te vinden. Dit komt vooral doordat 
de geslachtsverschillen bij jonge dieren 
zeer moeilijk te zien zijn. Het de laatste 
weken voor het uitkomen schouwen 
van de eieren, moet ik ontraden. Het 
kan vermoedelijk het afsterven van het 
embryo veroorzaken. 

BREEDING CUORA AMBOINENS/S 
I have bred Cuora amboinensis since 1987. 
Since that time 23 young have been hatched of 
which one died due to unknown causes. Once 
out of the egg, these animals grow without any 
problems. During their first year they are dai
ly provided with a varied diet. In addition to 
calcium and vitamin additives the animals are 
also given a large quantity of ground up egg 
shells. During the summer the animals are ta
ken out of doors where they can benefit from 
direct sunlight. No clear connection was found 
between incubation temperature and the sex of 
the young. Eight young died just before hat
ching. Apparently there is a connection be
tween candling eggs just before hatching and 
the death of the embryos. Two embryos of 
Pelomedusa subrufa also died a day after 
candling. 
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Kweekervaringen met de pijlgifkikker 
Dendrobates granuliferus 

INLEIDING 
De pijlgifkikker Dendrobates granuli
ferus werd pas in 1958 beschreven 
(TAYLOR, 1958). In de jaren daama 
heeft deze kikker nogal wat aandacht 
gekregen vanwege zijn territoriumge
drag (GOODMAN, 1971; VAN WIJN
GAARDEN, 1990) en het onderlinge 
agressieve gedrag van de mannetjes 
(DUELLMAN, 1966). De ver doorge
voerde broedzorg, waarbij de larven 
slechts de onbevruchte eitjes van de ei
gen soort als voedsel accepteren, is 
echter lange tijd onbekend gebleven. 
Mede daardoor is er weinig ervaring 
opgedaan met het kweken van deze 
diertjes onder terrariumomstandighe
den. 
K weekverslagen zijn om die reden 
schaars. De afgelopen jaren heb ik op 
bescheiden schaal gekweekt met deze 
dieren. Door mijn ervaringen op te 
schrijven, hoop ik er anderen hun voor
deel mee te kunnen Iaten doen. 

KORTE SCHETS VAN 
DENDROBATES GRANULIFERUS 
D. granuliferus is een kikker met een 
sterk gekorrelde rughuid, waamaar de 
wetenschappelijke naam direct ver
wijst. De kleur van de rug en de boven
delen van de pootjes is oranje tot rood. 
Er zijn populaties bekend die geen rode 
maar een geelgroene rugkleur hebben 
(SAVAGE, 1968). De flanken en de 
onderzijde van de pootjes zijn groen tot 
blauwgroen van kleur. De keel en buik 
zijn vuilwit, waarbij de keel bij manne
tjes wat donkerder kan zijn. De kop
romplengte van zowel mannetjes als 
vrouwtjes ligt tussen 19 en 22 mm. 
De mannetjes maken een raspend ge
luid dat veel lijkt op het gekwaak van 

de Aardbeikikker (Dendrobates pumi
lio ). Dit geluid bestaat uit een serie kor
te, elkaar snel opvolgende klanken, die 
wei een minuut kunnen aanhouden. 
Met het roepen bakenen de mannetjes 
hun territorium af en Iokken ze de 
vrouwtjes naar zich toe. 
De kikkers komen voor in Costa Rica in 
het gebied Golfo Dulce aan de Stille 
Oceaan-zijde van het land. Ze Ieven in 
tropische laaglandregenwouden tot een 
hoogte van 700 m (SILVERSTONE, 
1975). Andere pijlgifkikkersoorten die 
in dat gebied voorkomen zijn 
Dendrobates auratus, Phyllobates vit
tatus en Colostethus nubicola (KNIP, 
1992). 
Ook bij D. pumilio en D. histrionicus is 
de broedzorg zo ver doorgevoerd dat 
de larven aileen kikker-eitjes als 
voedsel accepteren. Het moederdier 
deponeert deze (voedsel-)eitjes regel
matig in de met water gevulde brome
liakokers waarin de larven zijn afgezet. 
Om deze eitjes op de juiste plek te 
brengen, verzorgen ook de vrouwtjes
in tegenstelling tot andere pijlgifkikker
soorten, waar aileen de mannetjes dat 
doen - het transport van de larven naar 
de bromeliakokers. Door deze voedsel
specialisatie van de larven lukt het niet 
of slechts zeer moeilijk ze kunstmatig 
op te kweken, zoals dat bij andere pijl
gifkikkers betrekkelijk makkelijk mo
gelijk is. 
ZIMMERMANN & ZIMMERMANN 
( 1980) beschrijven een methode waar
bij ze eigeel van kippe-eieren gebrui
ken als vervanging van de eitjes die de 
ouderdieren bij de larven deponeren. 
Met deze methode hebben ze succes 
gehad bij het kweken van D. histrioni
cus en D. lehmanni. De larven meta-
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Een bromeliakoker vom1t een mooie schuilgelegenheid voor Dendrobates granuliferus. 
Foro: Herman in den Bosch. 

morfoseren echter pas na zes tot negen 
maanden. Onder natuurlijke omstan
digheden gebeurt dat binnen drie maan
den. MEYER ( I 992) heeft met succes 
deze methode ook bij D. granuliferus 
toegepast. Bij zijn experimenten vond 
de metamorfose plaats na vijf tot zes 
maanden. Dar is bijna tweemaal zo 
lang als onder natuurlijke omstandig
heden. Van de ervaringen van Meyer 
heb ik overigens pas kennis genomen 
nadat ik zelf enig kweeksucces had ge
had. 
KNIP ( I 992) heeft enkele malen jonge 
diertjes in haar terrarium aangetroffen, 
maar deze leefden niet lang. 
Ervaringen met D. pumilio geven aan 
dar meer succes wordt geboekt als de 
gehele cyclus van ei tot jong dier zich 
afspeelt in het terrarium waar de ouder-

Dendrobares granuliferus met larve op rug. Foto: Cor van Sliedregt. dieren zich bevinden. Om die reden 
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heb ik van meet af aan geprobeerd de 
gehele broedeyclus in het terrarium te 
Iaten verlopen. Voorwaarde is wei dat 
de omstandigheden in het terrarium die 
van de natuurlijke biotoop zo veel mo
gelijk benaderen. 

TERRARIUM 
De kikkers Ieven in een vrij fors terrari
um in de hoek van de huiskamer. De 
hoogte bedraagt I ,40 m en de breedte 
I ,35 m. Vanwege de plaats in de hoek 
van de kamer verloopt de diepte van 30 
naar 90 em. Over de gehele breedte is 
een waterdeel aangebraeht met een wa
terstand van ongeveer aeht em. Aehter 
dit watergedeelte is een reservoir aan
gebraeht met een dompelpompje, dat 
twee watervalletjes van water voorziet. 
De overloop van waterdeel naar reser
voir dient als filter. 
De wanden zijn bekleed met kurkpla
ten. Druivehout en planten als brome
lia's (Neoregalia carolinea en Vriesea 
splendens) en tillandsia's zorgen voor 
sehuilmogelijkheden voor de dieren. 
Als extra wegkruipmogelijkheid heb ik 
een stuk of twintig filmkokertjes aange
braeht. 
De beplanting is in twee lagen opge
bouwd. De eerste laag begint bij het wa
terdeel en loopt door tot een hoogte van 
ongeveer 50 em. De tweede laag begint 
iets boger en reikt tot een hoogte van 
zo'n 30 em onder de bovenplaat van het 
terrarium. Door deze twee lagen ont
staat er een soort tussenruimte die dui
delijk diepte suggereert. In deze tussen
ruimte is een gloeilampje van 25 W 
gemonteerd. Samen met het verwar
mingselement in het waterreservoir 
wordt er voor warmte gezorgd. De ver
sehillen in temperatuur tussen de bo
dem en de luehtlaag boven in het terra
rium zijn vrij klein. Het dompelement 
zorgt voor een bodemtemperatuur van 
22 tot 23°C. Boven in het terrarium is 
de luehttemperatuur 24 °C. In de direete 

omgeving van het gloeilampje is de 
temperatuur uiteraard hoger. Tijdens de 
naeht loopt de temperatuur terug naar 
gemiddeld 20°C. Een sehakelklok zet 
het verwarmingselement 's naehts uit. 
Door de opbouw van de bodem zijn er 
zeer natte en vrij droge plekken. 
Dagelijks nat sproeien met vers leiding
water en het geregeld vullen van de 
bladoksels van de bromelia's met water 
zorgt samen met de verdamping van 
water uit het waterreservoir voor een 
luehtvoehtigheid van 80 tot 85%. 
Tussen 8.30 uur en 21.00 uur brandt de 
TL-verliehting die uit twee buizen van 
40 W bestaat (kleur 33 en 84 ). Met een 
aparte TL-buis van 40 W (kleur 33) 
wordt de opkomende en de ondergaan
de zon nagebootst. De verliehting blijft 
tot 22.15 uur branden. 
Het voedsel bestaat uit fruitvliegjes, 
springstaartjes en weideplankton, dat 
bestaat uit springstaartjes, heel jonge 
pissebedden, spinnetjes, vliegjes en 
door mij niet te determineren ander 
klein spul. Dit zelf gevangen voer haal 
ik uit met houtsnippers bestrooide 
paadjes in een nabijgelegen park. De 
verseheidenheid aan kleine insekten die 
daarin zit, is onvoorstelbaar. Ik strooi 
bij voorkeur het voedsel uit in de bo
venste plantenlaag. Het weideplankton 
plaats ik in een bakje dat ook boven in 
het terrarium staat. De kikkertjes reage
ren vooral heel snel op het voeren van 
weideplankton. Ze kruipen in snel tem
po naar boven en happen onderweg 
naar alles wat ze links en reehts op hun 
pad tegenkomen. 

SAMENSTELLING EN GEDRAG 
VAN HET KWEEKGROEPJE 
Het samenstellen van het groepje kik
kers waarmee ik kweekervaringen heb 
opgedaan, heeft heel wat voeten in aar
de gehad. Van de drie diertjes waarmee 
ik in 1989 startte, ging er spoedig een 
dood. Een van de twee resterende kik-
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kertjes was een mannetje. Het andere 
bleek later een vrouwtje te zijn. Ik 
kocht er nog eens vier diertjes bij, waar
van er een al bij aankoop riep, en dus 
een mannetje was. Ook van dit viertal 
stierf na twee dagen een diertje. Het 
nieuwe mannetje had het geregeld met 
het andere mannetje aan de stok. Met 
dit vechtlustige gedrag beantwoordden 
ze volledig aan hetgene wat in de lite
ratuur wordt beschreven (DUELL
MAN, 1966). Een van beide kikkers 
heeft well icht vanwege de onderlinge 
gevechten het loodje gelegd. Ondanks 
het grote terrarium bleek het dus niet 
mogelijk om meerdere mannetjes bij el
kaar te zetten. Een derde diertje zag ik 
op een gegeven moment niet meer. 
Uiteindelijk hie ld ik een groepje over 
van een mannetje en twee vrouwtjes. 

De kikkertjes delen het terrarium oven
gens met een aantal D. tricolor. 
Het mannetje betrok een vaste plaats 
onder het plafond van het terrarium 
vanwaaruit hij een goed overzicht heeft 
over het terrarium, en waarvandaan hij 
dagelijks roept. De andere mannetjes 
zochten ook steeds de bovenste I 0 tot 
15 em van de plantenlaag op. Deze ho
gere plaatskeuze komt overeen met wat 
VAN WIJNGAARDEN ( 1986) heeft ge
zien in de natuurlijke biotoop van de 
dieren. Ook daar zoeken mannetjes 
duidelijk hogere plaatsen op waarvan
daan ze een goed overzicht hebben 
over hun omgeving en waar ze de 
vrouwtjes naar toe Iokken. De vrouw
tjes in rnijn terrarium beantwoorden de 
lokroep van het mannetje door hem 
daar geregeld te bezoeken. Zo gauw er 

Dendrobates granuliferus zit regelmatig in de oksels van bromelia's. Foto: Cor van Sliedregt. 
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een vrouwtje in zijn buurt komt, roept 
hij extra hard en langduriger, met de 
kennelijke bedoeling haar zo snel mo
gelijk naar zijn plek te dirigeren. De 
vrouwtjes maken in tegenstelling tot het 
mannetje wei van het gehele terrarium 
gebruik. Ze zijn opvallend vaak in de 
buurt van het gloeilampje te vinden, 
waarschijnlijk op zoek naar wat extra 
warmte. Ook vertoeven ze geregeld bij 
de met water gevulde oksels van bro
melia's. 

KWEEKERVARINGEN 
Begin januari 1991 ontdekte ik zeer tot 
mijn verrassing twee larfjes in een blad
oksel van een bromelia. Dit was aanlei
ding om de kikkertjes en de larfjes zo 
veel mogelijk te observeren en hiervan 
notities te maken. 
Beide larfjes stierven tot mijn teleur
stelling binnen enkele weken. Begin 
maart ontdekte ik weer een larfje in een 
bladoksel van een bromelia. Een week 
later trof ik een tweede larfje in dezelf
de bladoksel aan. Enkele weken later 
was het verdwenen. De eerste larve 
groeide voorspoedig op. Begin mei zag 
ik het dier als een jong kikkertje van on
geveer 9 mm groot op het blad van de 
bromelia zitten. 
Na deze ontdekking richtte ik een klein 
bakje in (25x15x10 em) met op de bo
dem wat uitgekookte turf, een kleine 
bromelia en een klein schuin liggend 
plastic filmkokertje gevuld met wat wa
ter. N adat ik een flinke hoeveelheid 
springstaartjes in het bakje had ge
schud, was het tijdelijke onderkomen 
van de jonge D. granuliferus gereed. 
Toen ik een lang weekend weggeweest 
was, deed ik bij thuiskomst het Iicht aan 
om in het bakje te kijken. Met drie 
sprongetjes zocht het diertje beschut
ting in het plastic kokertje. De volgende 
ochtend, en ook 's avonds nog, zat het 
er nog steeds in. Ik moest constateren 
dat het diertje in het laagje water erin 

verdronken was. Mijn eerste inspectie 
heeft waarschijnlijk stress veroorzaakt 
bij het diertje, waarvan het kikkertje 
zich niet heeft hersteld. 
Om dit soort teleurstellingen te voorko
men heb ik geprobeerd op de kikkerdag 
van Dendrobatidae Nederland en de 
landdag van Lacerta zo veel mogelijk 
informatie over deze kikkers in te win
nen. Ik kwam in eerste instantie niet 
verder dan enkele literatuurverwijzin
gen over het territoriumgedrag en de 
onderlinge agressiviteit van de manne
tjes en een verslag van veldwaarnemin
gen aan deze kikker (VAN WIJNGAAR
DEN, 1986). Van Wijngaarden heeft mij 
wei kunnen helpen met advies en aante
keningen van zijn kweekpogingen met 
deze kikkers. Daaraan refereer ik in dit 
artikel af en toe. Later kreeg ik het arti
kel van KNIP ( 1992) onder ogen. Pas na 
mijn kweeksucces heb ik het verslag 
van de kweekresultaten van MEYER 
( 1992) gekregen. 
In 1992 heb ik geregeld legsels van drie 
tot vijf eitjes in diverse filmkokertjes 
gevonden. Meestal trof ik deze legsels 
aan in filrnkokertjes die ik in de directe 
omgeving van de vaste plaats van het 
mannetje hoven in het terrarium had ge
plaatst. Daarbij heeft een kokertje zijn 
duidelijke voorkeur. Larfjes heb ik ech
ter dat jaar niet gevonden. 
Begin 1993 verving ik een aantal bro
melia's. Ook de forse gezinsuitbreiding 
van het jaar daarvoor .van D. tricolor 
dunde ik uit tot zes kikkertjes. Om de 
dag sproeide ik met vers leidingwater. 
Daarmee week ik af van wat Van 
Wijngaarden deed. Om voortplantings
activiteiten te stimuleren houdt hij de 
terraria eerst enkele maanden relatief 
droog door weinig te sproeien en de 
filmkokertjes en bromelia's niet meer 
met water te vullen. Vervolgens intensi
veert hij het sproeien en zorgt hij dat 
filmkokertjes en bladoksels met water 
zijn gevuld. Met de afwisseling van 
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De pasgemetamorfoseerde diertjes zijn heel klein. 
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Foto: Cor van Sliedregt. 

droge en natte perioden bootst Van 
Wijngaarden de natuurlijke omstandig
heden na zoals hij die aantrof in de bio
topen van deze kikkers. Tegelijkertijd 
voerde hij naast fruitvliegen ook meer 
springstaartjes aan de dieren. 
Zonder deze kunstmatige droge periode 
werden de kikkers bij mij begin maart 
actiever. Het mannetje riep voortdurend 
en de vrouwtjes lieten zich dikwijls bij 
hem zien. Sproeien deed ik nu dage
lijks. De in de filmkokertjes gelegde ei
tjes liet ik ongemoeid in de hoop dat de 
vrouwtjes de verzorging weer voor hun 
rekening namen. 
Van Wijngaarden had weinig succes 
met de pogingen om de broedcyclus na
tuurlijk te Iaten verlopen. Meestal wa
ren de legsels niet bevrucht. Hij heeft 
eenmaal twee eitjes van een bevrucht 
legsel van vier eitjes in een petrischaal
tje Iaten ontwikkelen. Deze ontwikkel
den zich goed, terwijl de embryo's van 
de achtergebleven eitjes in het terrarium 
doodgingen. Hij verzamelde de volgen
de onbevruchte Jegsels van de kikkers 
om de eitjes als voedsel aan de Jarven te 

geven. De twee larven bracht hij onder 
in doorzichtige filmkokertjes. Om de 
twee a drie dagen gaf hij de larven elk 
een van de verzamelde en in de koelkast 
bewaarde eitjes. Elke dag ververste hij 
een gedeelte van het water. Een van de 
larven stierf na korte tijd. Oat kwam op 
zich niet s lecht uit, omdat zijn voorraad 
voedseleitjes sne ller werd verbruikt dan 
aangevuld. Omdat hij mel voedseleitjes 
werkte en niet met eigeel, ontliep hij het 
grote nadeel van grote vervuiling van 
her water, dat van de eigeelmethode be
kend is. Voor zover hij kon nagaan wer
den de voedseleitjes niet direct aange
vreten, maar meestal pas na een of twee 
dagen. Ongeveer halverwege de larven
opkweek-periode, die zo' n drie maan
den heeft geduurd, stopte D. granuli
ferus met het produceren van legsels en 
was de voorraad voedseleieren op. Hij 
is toen overgegaan op het voeren van ei
eren van Dendrobates auratus en 
Phyllobates vittatus . De overgebleven 
larve at dit altematieve voedsel. Tot aan 
het ontwikkelen van de achterpoten 
ging alles goed. Daama werd al vrij 
snel duidelijk dat het kikkertje zodanig 
misvormde voorpoten zou krijgen dat 
het niet Jevensvatbaar zou zijn. De rode 
kleuring op de rug kwam nog wei door, 
maar de larve stierf voordat de voorpo
ten doorbraken. 
Terug naar mijn ervaringen. Eind maart 
zag ik om I 0.00 uur een vrouwtje met 
een larfje op haar rug. Om 16.00 uur 
zag ik haar zonder larfje. De volgende 
dag zag ik het vrouwtje 's morgens 
weer met een larfje rondlopen en's mid
dags niet meer. De daaropvolgende dag 
herhaalde zich hetzelfde ritueel. 
Daarbij heb ik het aangedurfd om een 
dia te maken. Ik heb niet kunnen zien 
in welke bladoksels de larven zijn afge
zet. Bij een inspectie van enkele blad
oksels in de week daarop trof ik geen 
larfjes aan. Een maand later verving ik 
een aantal verslijmde planten . lk keek 
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Een mannetje van Dendrobates grcmuliferus. 

de oude planten grondig na, maar daar
in vond ik oak geen larfjes. KNIP ( 1992) 
beschrijft uitgebreid het gedrag van 
vrouwtjes die meer dan normale be
langste lling hadden voor wat zich in de 
bladokse ls afspeelde. In die bladokse ls 
bevonden zich veela l larven. Een enke
le maal heeft ze vrouwtjes e ieren zien 
afzetten in een bladoksel. Ik heb geen 
vergelijkbare waarnemingen gedaan. 
Het ontbreken van een dergelijk gedrag 
bij mijn diertjes duidt er wellicht op dat 
de eventueel afgezette larven niet wer
den verzorgd door de ouders, en dus ten 
dade waren opgeschreven. Om die re
den is het verklaarbaar dat ik bij mijn 
geregelde inspecties oak geen zich ont
wikkelende larven aantrof. 

Foto: Herman in den Bosch. 

Intussen steeg de temperatuur buiten tot 
zomerse waarden. De temperatuur in 
het terrarium steeg daardoor tot 27°C 
en deze situatie duurde enke le weken 
voort. Ik sproeide daarom tweemaal per 
dag. Eind mei scharrelden beide vrouw
tjes opvallend actief door de bak. Ze 
waren niet op zoek naar voedsel, want 
dat lieten ze ongemoeid. Achteraf denk 
ik dat de aanwezigheid van enkele jon
ge kikkertjes dit gedrag heeft veroor
zaakt. Want enkele dagen later ontwaar
de ik een jonge D. granul(ferus op een 
blad van een Vriesea splendens. Het 
was mooi van kleur, ongeveer 9 mm 
groat en het stand goed op de pootjes. 
Een dag later ontdekte ik weer een klein 
kikkertje. Het warme weer heeft waar-
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schijnlijk gezorgd voor betere condities 
voor het opgroeien van de larven. 
Het kleine opvangbakje doet weer 
dienst. Ditmaal ontbreekt echter het 
filmkokertje met een beetje water. Om 
de voorraad springstaartjes niet te veel 
uit te putten ben ik, gewapend met een 
keukenzeef en een witte emaille schaal, 
op zoek gegaan naar aanvullend klein 
voedsel van het pad in het park. Op dit 
voedsel doen de kikkertjes het prima. 
De opgroeiende diertjes doen het nu, na 
tien maanden, nog steeds goed. Ze zijn 
bijna twee em groot, mooi op kleur, 
snel in hun bewegingen, en ze eten nu 
ook fruitvliegjes. De jonge kikkertjes 
zijn inmiddels overgebracht in een gro
ter terrarium van 50x30x30 em. De bo
dem is bedekt met een laag van 3 tot 4 
em grind met daarop een laagje water. 
Een aquariumverwarmer zorgt voor de 
nodige warmte. Het grind is zodanig 
aangebracht dat aan de voorzijde een 
laagje water vrijstaat. De rest van het 
grind is met wat aarde bedekt. Een klei
ne bromelia zorgt voor wat beschutting, 
en een klein takje biedt de kikkertjes 
wat klimmogelijkheden. Een gloei
lampje van 25 W geeft het nodige Iicht 
en zorgt ervoor dat de luchttemperatuur 
enkele graden hoger is dan de bodem
temperatuur. Overdag is de temperatuur 
gemiddeld 24°C en 's nachts zakt deze 
terug naar ongeveer 20°C. 

DANKWOORD 
Mijn dank gaat uit naar Rene van Wijn
gaarden voor zijn adviezen en zijn kweek
verslag. Een speciaal woord van dank aan 
mijn zoon John, die de moeilijke taak had de 
jonge dieren tijdens mijn vakantie te verzor
gen. 

BREEDING EXPERIENCES WITH DEN
DROBATES GRANULIFERUS 
Breeding Dendrobates granuliferus in captivi
ty with a group of one male and two females is 
described. The animals were maintained in a 
fairly large vivarium. The male usually inha
bited the upper layer of plants where it had its 

own preferred spot. From this place the frog 
not only had a good view over the vivarium 
but his territorial and breeding call could be 
well heard. The female frogs used the whole 
vivarium and were often seen in the vicinity of 
the warm spot produced by a small lamp. 
In 1991 several tadpoles were found in brome
liads. One of these metamorphosed into a ju
venile frog in May. It died shortly after. In 
1992 a number of clutches of three to five eggs 
were seen but no tadpoles were found. In the 
spring of 1993 the frogs became more active 
after their daily sprinkling with water. 
Clutches of eggs were found in the upper part 
of the vivarium near the calling place of the 
male frog. On three occasions females were 
observed carrying tadpoles. In the late spring, 
after a warm period, two juvenile frogs were 
observed on leaves of bromeliads. Apparently 
the higher temperature, up to 27°C, provided 
good conditions for the larvae to develop. The 
juvenile frogs were placed in a small vivarium 
where they continue to thrive after ten months. 
Their diet consists of fruit flies, collembola 
and a variety of small insects collected in a lo
cal park. 
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Reanimatie van een bijna verdronken 
waterschildpad (Mauremys mutica) 

INLEIDING 
Zo nu en dan verschijnen er artikelen 
over geslaagde reanimatie van bijna 
verdronken moerasschildpadden die 
vaak aan het ongelooflijke grenzen 
(JANSEN, 1984; SCHIPPERIJN, 1987). 
Hoewel alweer enkele jaren geleden, 
wil ik mijn ervaring van een reanimatie 
bij een moerasschildpad de Lacerta
lezer niet onthouden. AI enkele, vrij 
koele, dagen had ik mijn mannelijke 
Mauremys mutica niet meer gezien in 
het buitenterrarium. Doorwoelen van 
het legstrand leverde niets op. Sommige 
dieren graven zich hier bij koel weer 
graag in, maar ook bij warm weer. 
Ontsnappen is praktisch onmogelijk. 
Toen ik de vijver liet leeglopen, ontdek
te ik tot mijn verbijstering de oorzaak. 
Het dier zat, geheel onder water, klem 
onder een op elkaar gestapeld opstapje 
van flagstones dat dient om de opstap 
van het water naar het land voor de die
ren te vergemakkelijken. Ik haalde het 
dier met veel moeite onder de stenen 
vandaan. De ledematen, de kop en de 
hals hingen slap buiten het schild, en ze 
vertoonden reeds akelige verkleurin
gen. Eigenlijk tegen beter weten in be
gon ik kop en hals binnen het schild te 
drukken en weer uit te trekken. Dit 
pompen deed ik afwisselend aan de 
kop, de voorste ledematen en de achter
ste. Hoe lang ik zo door ben gegaan 
weet ik nauwelijks nog. Het kan een 
kwartier zijn geweest of een half uur, in 
ieder geval scheen alles zinloos. 
Behalve dater water uit de bek van het 
dier druppelde, scheen het dier niet op 
de behandeling te reageren. Even meen
de ik echter dat ik een ooglid omhoog 
zag gaan, maar de wens is immers de 

vader van de gedachte. Mistroostig leg
de ik het dier op een beschaduwde plek 
buiten het bereik van de andere Schild
padden in het buitenterrarium. Toen ik 
na een paar uur opnieuw naar het dier 
ging kijken - eigenlijk meer om hem 
zijn laatste rustplaats te geven - kon ik 
mijn ogen nauwelijks geloven. De 
schildpad had zijn kop en poten min of 
meer onder zijn schild teruggetrokken 
en het had beide ogen geopend. Ik zette 
de schildpad in een bak zonder water, 
en bracht het naar binnen. De eerste da
gen kwam er een zeer waterige en ont
zettend stinkende ontlasting los. 
Zienderogen knapte het dier daarna op, 
hoewel het nog geruime tijd duurde 
voor het weer ging eten. Vermoedelijk 
heeft het dier dankzij het vrij koele 
weer nog voldoende zuurstof via de rij
kelijk van haarvaten voorziene mond
holte uit het water kunnen halen. 
Moerasschildpadden zijn ook in staat 
om via de anaalblazen (gepaarde blazen 
met sterk doorbloede wanden, die aan 
het eind van de darm liggen) zuurstof 
aan het water te onttrekken. Een tweede 
voordeel van het koude weer is geweest 
dat hierdoor de stofwisseling van de 
schildpad aanzienlijk was vertraagd, 
zodat het dier met veel minder zuurstof 
toe kon. Hoe dan ook, mijn mannelijke 
M. mutica is volledig hersteld, en hij 
zorgde in 1993 zelfs voor nageslacht. 
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BOEKBESPREKING 
Er-mi Zhao & Kraig Adler, 1993 
Herpetology of China 

In velerlei opzicht heeft China de reputatie on
toeganke lijk te zijn , niet in het laatst door het 
schrift, maar zelfs in het Chinees bestaat geen 
enkel overzicht dat aile 66 1 tot op heden on
derkende soorten van de Chinese herpeto
fauna behandelt. Met het nu gepubliceerde 
werk krijgen we in het Engels op een presen
teerblad een degelijke samenvatting als in
gang aangeboden. 
Na een uitgebreid historisch over.licht volgen 
gei'llustreerde determinatietabellen en een 
checklist tot op ondersoort. In deze lijst vindt 
men de referentie naar de oorspronkelijke be
schrijving, de type-lokaliteit, de synonymic, 
het verspreidi ngsgebied en dikwij ls wat aan
vullende opmerkingen. Hoewel de auteurs 
heel weinig over de levenswijze van de dieren 
vermelden, zijn uit de literatuur en de ver
spreidingsgegevehs, die tevens per provincie 
in tabellen gerangschikt zijn , veelnuttige aan
wijzingen voor de terrariumhouder te distille
ren. Een beknopt overzicht van de zeven voor
naamste zoogeografische gebieden van China 
verhoogt de bruikbaarheid van de check
list nog eens. 
De helft van de soorten is op redelijk goede 
kleurenfoto's afgebeeld. Het zal velen wat be
vreemden daar ' orJZe' adder Vipera berus, en 
de al even bekende Duinhagedis (in de onder
soort Lt1certa agilis exigua) en de 
Levendbarende hagedis (Ltlcerta vivipara) te 

Ltlcerw agilis exigua is een in China levende 
verwant van de Zandhagedis. 

Foto: Herman in den Bosch. 

zien. De eerste en de laatste bezi tten niet voor 
niets een van de grootste aaneengesloten ver
spreidingsgebieden bekend van reptielen. 
Enigszins storend is de expansionistische op
vatting over wat Chinees grondgebied is: het 
restant van Tibet dat nog niet onder de voet is 
gelopen, ziet zich zeker niet als bezet door 
India zoals gesuggereerd. Evenzeer bestaat er 
Forse onenigheid over grenzen van China met 
staten uit het GOS en over aan wie bepaalde 
eilanden in de Japanse en Zuidchinese Zee 
toebehoren. De lezer krijgt zo echter wei meer 
soorten voorgeschoteld. 

Van omliggende Ianden worden korte litera
tuurlijsten gegeven, tot zelfs lndonesie aan 
toe, alhoewel de keuze van de re ferenties hier 
wei erg persoonlij k is, want tussen 1959 en nu 
heeft zeker niet aileen Inger over deze streek 
gepubliceerd. 
Net als in het twee jaar geleden bij de SSAR 
verschenen ' Handbook to Middle East amphi
bians and reptiles' is er een appendix over het 
verzamelen en conserveren van de hand van 
John Simmons die technisch gezien een van 
de betere op dit gebied is. Niettemin is het ui
terst bedroevend te moeten constateren dat 
men klaarbl ijke lijk nog immer meer.t dat le
vende dieren waardeloos zijn. Met geen 
woord wordt erover gerept dat je misschien 
weleens dieren in een terrarium zou kunnen 
houden om hun nog veelal onbegrepen uiter
lijke verschijningsvorm te kunnen inte rprete
ren en hun dikwijls volledig onbekende gedra
gingen te observeren. Dit is eens temeer tout, 
daar een bock als dit een standaardwerk gedu
rende j aren zal zijn, waardoor studenten in ge
bieden waar herpetologie nu pas opkomt, nog 
lang de indruk krijgen pas goed bezig te zij n 
als zij de slechte voorbeelden van ouderwetse 
museumlieden volgen door aileen zo veel mo
gelijk dieren in de alcohol te frommelen. Het 
kort aanstippen van de vele eenvoudige moge
lijkheden om ecologisch werk te doen, zou 
daarentegen wonderen kunnen verrichten door 
een fundament te geven aan het nog prille 
Chinese natuurbescherrningsbesef. 
Op deze kritische noot na, vind ik het boek een 
absolute aanrader. Voor de prijs hoeft nie
mand het te Iaten. Haast is echter geboden. 
want met een oplage van slechts tweeduizend 
excmplaren zal Herpetology of China zeker 
snel uitverkocht zijn. 

H.A.J. in den Bosch 
Zoologisch Laboratorium R.U. Leiden 

Postbus 95 16, 2300 RA Leiden 
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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 verkrljgbaar in 
de speciaalzaken. Daarom 
verzorgt lnsekt Expresse al 
sinds 1988 postorder-levering 
door geheel Nederland. Een 
ruim assortiment, zorgvuldig 
verpakt, gegarandeerd vers! 
Kijkt u de prijslijst er maar op 
na. 

EENVOUDIG 
BESTELLEN: 
Telefonlsch: bel 033-550136 en 
de antwoordcentrale noteert uw 
bestelllngl 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 brlefje 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
llng 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. (Uitzonderlngen hierop 
l.v.m. jonge dleren etc. even
tueel in overleg.) Vaste verzend
kosten voor ledere levering 
f 7,50. 

BETALING: 
Daarvoor geldt een eenvoudige 
afspraak: wij leveren snel en 
zonder vertragingen, dus u 
betaalt de bljgesloten 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 
DE KWEKERIJ 
NAAR U THUIS! 
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