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Lacerta 
Lacerta is de tweemaandelijkse publikatie van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. De vereniging heeft onge
veer 2000 leden, waarvan ruim 150 in het buitenland. Voor plaalo;ing komen in aanmerking artikelen over reptielen, amfibieen, terrariumtech
niek, terrariumplanten en geleedpotigen. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en ecologic. 
De vereniging en het tijdschrift hebben geen winstoogmerk. Medewerkers en auteurs ontvangen geen honorarium. Overname van artikelen ai
leen na schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur. 

Aanwijzingen voor auteurs 
Aile correspondentie betreffende het tijdschrift Lacerta via de hoofdredacteur. 
Manuscripten bij voorkeur insturen OP. MS-DOS diskette in WordPerfect zonder opmaakcodes (of anders in een ASCII-hestand) samen met 
twee afdrukken. lndien dit niet mogehjk is, dan in drievoud getyP.t met dubbele regelafstand en brede marge. 
Het manuscript dient niet al eerder gepubliceerd te zijn, of tegelijkertijd elders ter publikatie aangeboden te worden. 
Raadpleeg voor stijl en indeling recente nummers van Lacerta. Na de titel met Nederlandse en wetenschappelijke naam. volgen de naam en het 
adres van de auteur en een korte inleiding. De overige tekst onderverdelen in hoofdstukken met zo kort mogelijke kopjes. Geen voetnoten ge
bruiken. Het artikel beeindigen met een Nederlandse samenvatting, die in het Engels wordt vertaald, en een alfabetische literatuurlijst met aile 
in de tekst aangehaalde werken. Daarin citeren zoals hieronder is aangegeven (artikel, bock, verzamelwerk): 
LEEUWEN, F. van, 1984. De Japanse vuurbuiksalamander (Cvnops wrrhogaster) (4). Voortplanting in gevangenschap. Lacerta 42: 230-237. 
MERTENS, R. & H. WERMUTH, 1960. Die Amphibien und ·Reptihen Europas. Kramer Verlag, Frankfurt am Main. 
SCHNEIDER, B., 1981. Algyroidesjitzingeri (Wtegmann, 1834)- Tyrrhenische Kicleidechse. In: Bohme, W. (red.). Handbuch der Reptilien 
und Amphibien Europas. Band I. Echsen 1: 392-401. Akademische Verlags~esellschaft, Wiesbaden. 
Als illustraties komen in aanmerking goede dia's, zwartwit- en kleurenfoto s, en zwartwit-tekeningen (in zwarte inkt) elk op een apart blad. 
Tekeningen en foto's maximaal op A4 formaat inzenden. De genummerde illustraties dienen elk vergezeld te gaan van een korte tekst als on
derschrift. Vermcld deze teksten op een apart vel. Dia's krijgt u teruggestuurd, overige illustraties aileen op verzoek. Auteurs ontvangen drie 
presentexemplaren. eventueel meer na overleg vooraf met de hoofdredacteur. 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de vereniging omvat onder meer een abonnement op Lacerta (zesmaal per jaar) en het Mededelingenblad (elfmaal per 
jaar). Verenigingsjaar en jaargang lopen van oktober tot en met september. De contributie voor 1994-1995 bedraagt /55.00 (Nederland en 
Belgie), /80,00 (elders). 
Adreswijziging, aanmelding, of opzegging (voor I september) bij de ledenadministratie. 
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De Kaukasus-salamander (Mertensiella caucasica) 

Salamandridae, Echte Salamanders. 
Westelijke Kaukasus, N oordoost -Turkije. 
Tot 18 em lang, waarvan het grootste deel de staart betreft. Op de rug tussen de ach
terpoten hebben de mannetjes een doornachtig uitsteeksel. Het dier dat als voor
beeld voor de tekening diende, was opvallend Iicht van kleur. Het overgrote deel 
van de vertegenwoordigers is veel donkerder. 
Langs beken door vochtige (beuken-)bossen tussen de 400 en 2800 m hoogte. 
Deze salamanders kennen een inwendige bevruchting. Ongeveer twee maanden na 
de paring zet het vrouwtje eieren af aan waterplanten en dergelijke in legsels van 10 
tot 25 stuks. Dat vindt in het donker plaats. Eieren komen uit na ongeveer tien we
ken. Het larvestadium kan wei anderhalf jaar duren. 
Blijft meestal verscholen, maar is voor een salamander tamelijk vlug. In de natuur 
komen deze dieren slechts een korte tijd aan de oppervlakte en brengen de rest van 
het jaar ondergronds door. 
Allerlei klein gedierte, van regenwormen tot krekels. 
Aanbevolen wordt de dieren gekoeld te houden en een aan hun oorspronkelijke 
woonplaats gerelateerd temperatuurverloop te geven. 

SCHULTSCHIK, G., 1994. Mertensiella caucasica: Haltung, Nachzucht und Freilandbeobach
tungen. Salamandra 30 : 161-173. 

Tekst en tekening: Peter Mudde. 

Andere bladen: Ademloos 
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KOMIYAMA, N.H., G. MIYAZAKI, J. TAME & K. NAGAI., 1995. Transplanting 
a unique allosteric effect from crocodile into human haemoglobin. Nature, 373: 
244-246, en: De Volkskrant, 21 januari 1995. 

Krokodillen kunnen lang onder water blijven zonder adem te halen. Veel van hun 
prooidieren, die net als zij via longen ademhalen, kunnen dat veel minder lang en 
verdrinken dus als ze onder water vastgehouden worden. Wat maakt krokodillen zo 
uniek? 
Zuurstof die ingeademd wordt gaat via de longen de b1oedbaan in. Daar wordt het 
gas gebonden aan het eiwit hemoglobine dat in de rode bloedlichaampjes zit. Via 
die bloedbaan wordt de zuurstof naar de plaats van bestemming vervoerd. Op die 
plaats van bestemming (bijvoorbeeld spieren) moet de zuurstof weer van het he
moglobinemolecuu1loslaten en overgedragen worden aan een ontvanger (in het ge
val van spieren is dat een ander eiwit: myoglobine). Het is dus van belang dat zuur
stofmoleculen goed binden aan de hemoglobine op het moment dat deze in de buurt 
van de longen zijn, maar ook weer gemakkelijk loslaten als ze bij de spieren zijn 
aangekomen. 
In de evolutie zijn er bij diverse diergroepen verschillende manieren ontstaan om de 
zuurstof van de hemoglobine los te maken. Vaak zijn het stoffen die in de spieren 
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gevormd worden die de hemoglobine zodanig van vorm Iaten veranderen dat de 
zuurstof niet meer zo goed past op het eiwitmolecuul; het effect is dat zuurstof dan 
gemakkelijk loslaat. Bij krokodillen blijken het twee bicarbonaat-ionen te zijn die 
zich hechten aan de hemoglobine en daardoor de zuurstof verdrijven. Bicarbonaat 
wordtjuist in de spieren gevormd uit kooldioxide, het produkt van spieractiviteit. In 
vloeistof lost C02 op als bicarbonaat. Als krokodillen een tijdje hun adem inhou
den hoopt het bicarbonaat zich op. Daardoor wordt de hemoglobine als het ware he
lemaal uitgewrongen en komen de laatste restjes zuurstof los. Zeezoogdieren zoals 
walvissen en zeehonden, die ook lang onder water kunnen blijven, hebben een an
der systeem. Zij hebben extra vee! myoglobine in hun spieren (wei 100 keer meer 
dan krokodillen) en kunnen zo extra vee! zuurstof opslaan. 
De plaats op het hemoglobinemolecuul van een krokodil waar de bicarbonaat-io
nen binden blijkt een kle ine speciale plek te zijn. A Is je die nauwkeurig bepaalde 
plek inbouwt in het hemoglobinemolecuul van bijvoorbeeld een mens, blijkt dat 
hemoglobine ook ineens heel gevoelig te zijn geworden voor bicarbonaat-ionen. In 
theorie zouden mensen met zulke hemoglobinemoleculen ook lang onder water 
moeten kunnen blijven. Gelukkig is dat nog slechts theorie. 

Samenvatting: John Boonman 

De boomvogelspin van Martinique, 
Avicularia versicolor 

lNLEIDING 

Yolwassen Avicularia versicolor. Foto: R. Kivit. 

Deze spin maakt als eilandbewoner een 
uitzondering op de stelregel dat de vo
gelspinnen uit het geslacht Avicularia 
in de regenwouden op het continent van 
Zuid-Amerika voorkomen. Avicularia 
versicolor is een boomvogelspin van 
het ei land Martinique. De lengte van 
kopborststuk en achterlijf samen be
draagt ongeveer zeven centimeter en de 
spanwijdte van de poten is ongeveer 
twaalf centimeter. Naast het geografi
sche ondersche id is er een kenmerkend 
uiterlijk verschil tussen A. versicolor en 
de andere Avicularia-soorten. De tibi
aalhaken die bescherming moeten bie
den tegen de scherpe kaken van honge
rige vrouwtjes ontbreken volledig. Dit 
zou er op kunnen duiden datA. versico
lor erg verdraagzaam is tegenover 
soortgenoten. In mijn terraria heb ik 
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bijvoorbeeld wekenlang koppels bij el
kaar gehouden en het viel me op dat de 
mannetjes pas werden gegrepen als ze 
bijna van ouderdom stierven. 

HET TERRARIUM 
Een glazen bak van 25x25x40 em 
(lxbxh) is voldoende ruim voor de huis
vesting van een volwassen vrouwtje. 
Een stuk schors of kurk dient als zit
plaats waar vaak de wooncocon zal 
worden gesponnen. Een wooncocon 
heeft meestal twee uitgangen. Het spin
nen van zo' n wooncocon vergt vee I van 
de spin. De reserves die de spin in het 
achterlijf heeft opgebouwd worden dan 
ook flink aangesproken. Het is dus zaak 
om in die periode de spin vaker te voe
ren. Krekels vormen een goed voedsel. 
In de vochtbehoefte van de spin voorzie 
ik door eens in de week de aarde wat 
vochtig te maken en in een klein dek
seltje altijd vers water in het terrarium 
te zetten. 
Als de wooncocon klaar is kan de spin 
haar achterlijf weer goed vullen om na 
verloop van tijd in deze cocon te vervel
len. Ongeveer anderhalve week later, 
wanneer de huid goed is uitgehard, be
gint ze weer te eten. 

VOORTPLANTING 
Zodra ze weer dik is, is het een gunsti
ge periode voor de paring. Het manne
tje kan dan gewoon bij het vrouwtje in 
de bak worden gezet en kan daar ook in 
blijven. Met klopsignalen geeft het 
mannetje aan te willen paren. Deze 
klopsignalen verschillen per soort. Als 
het vrouwtje tot paring bereid is, zal zij 
met trillende voorpoten antwoord ge
ven op de klopsignalen van het manne
tje en uit de wooncocon komen. 

Spoedig daama vindt de eerste paring 
plaats. Het verloop van de paring is in 
grote trekken hetzelfde als bij de 
Oranjeknievogelspin (BIJ 'T VUUR, 
1995 ), zij het dat de klopsignalen an
ders zijn en dat door het ontbreken van 
de tibiaalhaken de kaken van het 
vrouwtje niet bijeengeklemd worden. 
A. versicolor-partners delen na de pa
ring vaak samen tijdelijk de woonco
con. Op een gegeven moment jaagt zij 
hem uit de wooncocon en spint de uit
gangen dicht. Daama spint zij haar ei
cocon die er uit ziet als een watje. Deze 
cocon kan 50 tot 300 eieren bevatten. 
De jongen doorlopen twee larvenstadia 
alvorens zij na zeven tot acht weken uit 
de eicocon kruipen om vervolgens in de 
wooncocon te vervellen. Het zijn dan al 
echte spinnetjes. Na ongeveer een week 
zwermen ze uit over de gehele bak om 
spoedig allemaal hun eigen woning te 
bouwen. In de periode van de eerste 
vier tot vijf vervellingen zijn ze fel
blauw met op het achterlijf een blokte
kening vanuit de flanken; de blokteke
ning wordt na verloop van tijd bij elke 
vervelling doffer van kleur om uiteinde
lijk plaats te maken voor een knalrode 
beharing. Het kopborststuk blijft echter 
blauwgroen. De dieren zijn na een tot 
twee jaar volwassen. 
De fraaie kleuren, het vriendelijke ge
drag en de betrekkelijk makkelijke 
kweek maken het dier in mijn ogen tot 
een must voor de spinnenliefuebbers. 

A VICULARIA VERSICOLOR 
The behaviour, mating and breeding of 
Avicu/aria versicolor is briefly described. 

LITERATUUR 
VUUR, T. bij 't, 1995. De Oranjeknievogel
spin, Brachypelma smithi. Lacerta 53: 66-67. 
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Een Gekielde Doosschildpad uit Zuidoost
Azie, Pyxidea mouhotii 

INLEIDING 
Het kan je als schildpaddenliefhebber 
overkomen dat je op je verjaardag ver
rast wordt met een paar schildpadden. 
Als de guile gevers dan zo verstandig 
zijn om de dieren van een redelijk be
trouwbare handelaar te betrekken, mag 
je van geluk spreken. 
Een paar jaar geleden kreeg ik aldus een 
duo schildpadden met bet etiket erop: 
"Een soort doosschildpadden, uit de 
buurt van Laos, luisterend naar de naam 
Cyclemys mouhotii". 
Blij met de aanvulling van mijn collec
tie doosschildpadden zette ik mij ter
stond aan bet werk om informatie over 
de dieren te vergaren. Alras bleek dat er 
bar weinig bekend en nog minder over 
geschreven is. In dit artikel vat ik deli
teratuurgegevens die ik wei heb kunnen 
bemachtigen samen en verhaal ik van 
mijn eigen ervaringen met deze dieren. 
Het feit dat ze bier te Iande niet zo vaak 
worden aangetroffen, weerhoudt ze er 
niet van al jaren in goede gezondheid in 
verschillende terraria te Ieven. 

NAAM EN VERSPREIDING 
Als je de dieren ziet, vermoed je onmid
dellijk dat de naam Cyclemys (= cirkel
vormige schildpad) niet juist kan zijn. 
Een vergelijking met de schijfvormige 
C. dentata zoals PRITCHARD ( 1979) die 
maakt toont dat aan. De lengte van C. 
mouhotii is bijna anderhalf maal de 
breedte zodat van een cirkel geen spra
ke is. SACHSSE ( 1973) merkte dan ook 
terecht op dat de naam Pyxidea die te
genwoordig gebruikt wordt de voorkeur 
verdient al ontgaat mij de diepere bete
kenis ervan. De soortnaam mouhotii 
ontleent bet dier aan de Franse artiest
onderzoeker Henri Mouhot die de die-

ren halverwege de vorige eeuw in Laos 
verzamelde (DAS, 1987). Voor een 
Nederlandse naam moeten we aanklop
pen bij de Engelstalige literatuur die 
spreekt van de "keeled box turtle" 
(DAS, 1987), de gekielde doosschildpad 
dus. Door de kwalificatie "doosschild
pad" dringt een vergelijking met bet 
veel bekendere geslacht Terrapene zich 
op. In bet vervolg van dit verhaal zullen 
beide types dan ook regelmatig naast el
kaar gezet worden. 
De gekielde doosschildpad komt voor 
in bet noordoosten van India 
(Arunachal Pradesh, Assam en 
Meghalaya), in Thailand (de provincies 
Chiang Rai, Chiang Mai en Mae Hong 
Son), Laos, bet noorden van Vietnam en 
in China (het eiland Hainan en wellicht 
het nabij gelegen vasteland) (DAS, 1987 
en 1990; GEISSLER & JUNGNICKEL, 
1989). 

UITERLIJKE KENMERKEN 
Voor dit hoofdstukje heb ik gebruik ge
maakt van ERNST & BARBOUR, 1989, 
PRITCHARD, 1979 en SACHSSE, 1973. 
Zoals al opgemerkt is het rugschild 
langgerekt met een maximale lengte 
van 18 em. Mijn dieren zijn 18 em 
(mannetje) en 16 em (vrouwtje) en we
gen beide ca. 575 gram. Die maten zijn 
al een paar jaar vri j constant, zodat bet 
wei de maxima lijken. De dieren heb
ben een rugschild zonder tekening in 
alle mogelijke tinten bruin. Mijn 
vrouwtje is mahoniehout van kleur, bo
venop iets Iichter en het mannetje is ef
fen ebbehout gekleurd, bijna zwart dus. 
De buikschilden zijn doorgaans Iichter 
gekleurd met vaak een vlek op ieder 
schild. Mijn dieren missen die vlekken. 
Het vrouwtje heeft een egaal geel ge-
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Pyxidea mouhotii: Yrouwtje met pasgeboren jong. Foto: John Boonman. 

Pyxidea mouhotii: Buikschild mannetje. Foto: John Boonman. 
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kleurd buikschild, bet mannetje ver
toont een donkere vlamtekening op een 
gele ondergrond. 
Voor een uitgebreide beschrijving van 
het patroon van schilden, platen en 
schubben verwijs ik naar PRITCHARD 
( 1979). Ik beperk me hier tot het ver
melden van de meest in bet oog sprin
gende kenmerken. Oat zijn allereerst de 
kielen waar bet dier zijn naam aan ont
leent. Op het rugschild zitten in de leng
terichting drie kielen, een in bet midden 
en twee op enige afstand daarvan. Die 
twee buitenste kielen vormen de grens 
van een afgeplat gebied op het rug
schild. De achterrand van bet schild is 
sterk gezaagd, de voorrand in Iichte 
mate. Het buikschild is kleiner dan de 
omtrek van bet rugschild zodat er niet 
een compleet gesloten doos kan ont
staan. Bij oudere dieren zit er een schar
nier in het buikschild dat verder naar 
achteren ligt dan bij Terrapene. 
De kop is tamelijk groot met een zware 
snavelvormige bek. De kopschubben 
zijn vrij groot. De kleur van de zachte 
delen past bij de kleur van bet rug
schild. Er kan een Iichte kleurige teke
ning op de kop voorkomen: mijn 
vrouwtje heeft roomkleurige strepen 
aan weerskanten, mijn mannetje is ef
fen gekleurd. Mijn mannetje heeft een 
felrode iris, het vrouwtje een bruine 
( volgens SACHSSE, 1973, is dat moge
lijk een geslachtskenmerk). De poten 
( vooral de voorste) bezitten grote 
schubben en zijn vrij lang met kleine 
zwemvliezen. De staart is tamelijk lang, 
vooral bij het mannetje. Bij hem is hij 
ook nog veel dikker (het geslachtsken
merk). 

BIOTOOP 
Aile geraadpleegde auteurs spreken 
over een bewoner van tropische wouden 
die zich hoofdzakelijk op het land op
houdt. DAS ( 1987) noemt ook de rotsige 
oever van een stroom in bet bos als 

vindplaats. ERNST & BARBOUR { 1989) 
gaan nog verder en zeggen dat het dier 
alleen nat wordt als het regent of dauwt. 
SACHSSE ( 1973) houdt het op een bio
toop analoog aan dat van Amerikaanse 
doosschildpadden (Terrapene). Bij zijn 
dieren in gevangenschap nam hij inder
daad waar dat ze voortdurend ingegra
ven zaten in de dikke laag substraat in 
bet terrarium. Het is mij echter niet dui
delijk of zij wei de gelegenheid kregen 
om te baden. Hij stopte ze in ieder geval 
wei iedere twee weken een keer in bad, 
wat ze duidelijk op prijs stelden. 
Zelf heb ik een groot aantal verschillen
de verblijven uitgeprobeerd, met veel of 
weinig zwemgelegenheid (zie verder
op ). Steeds was duidelijk dat bet 
vrouwtje 90 % van haar tijd in het water 
doorbracht en het mannetje 90 % van 
zijn tijd op het land. Beide werden daar 
op geen enkele manier toe gedwongen, 
ook niet door elkaar. Ondanks het bezit 
van zwemvliezen blijken de Pyxidea's 
geen geweldige zwemmers. Net als 
Terrapene lopen of dobberen ze een 
beetje en kruipen overal tegenop of -aan 
(ook op medebewoners). De favoriete 
plek van bet vrouwtje (en ook van bet 
mannetje als hij in het water zit) is half 
in het water, op een stronk of wat er dan 
ook in de buurt is, onder een afdak van 
een overhangende steen of iets derge
lijks. Zonnebaden doen ze vrijwel niet 
(bosbewoners) en de neiging om zich 
op het land in te graven lijkt met deja
ren minder te worden. Door de lange, 
sterke poten kunnen ze uitstekend klim
men. 

YO EDSEL 
Volgens ERNST & BARBOUR ( 1989) is 
Pyxidea vrijwel uitsluitend vegetarisch. 
SACHSSE ( 1973) is iets genuanceerder 
als hij meldt dat zijn dieren in gevan
genschap aanvankelijk alles aten (' een 
keuze uit voedingsmiddelen voor men
sen en dode jonge muizen') maar vrij 

Lacerta 53(5) 



Lacerta 53(5) 

spoedig overschakelden op plantaardi
ge kost. Zelf heb ik precies bet tegen
overgestelde waargenomen: in bet be
gin aten ze alles, vooral veel fruit, de 
laatste jaren weigeren ze ieder vegeta
risch voedsel. Doorgaans nemen ze 
zelfs uitsluitend levend voer. 
Regenwormen en huisjesslakken vor
men dan de hoofdmoot. Periodiek eten 
ze ook spiervlees of geweekte katte
brokken. Gedroogde of diepgevroren 
visjes worden bet hele jaar wei gegeten. 
Ik heb ze vrijwel nooit groen blad 
zien eten. In de loop van bet jaar va
rieert hun smaak enigszins (hormonaal 
bepaald ?). Daarin verschillen ze niet 
van Terrapene's die bij mij ook vrijwel 
het hele jaar carnivoor zijn. Gekielde 
doosschildpadden zijn geen grate eters 
(zie ook SACHSSE, 1973). 

HUISVESTING EN GEDRAG 
Omdat ik in de literatuur niets ben te
gengekomen over de leefgewoonten 
van Pyxidea in het wild, richt ik mij op 
bet gedrag van de dieren in gevangen
schap. Ik houd mijn dieren het hele jaar 
door binnen (de Terrapene's Ieven in de 
warmere maanden buiten). Ze houden 
geen winterrust. Het eerste verblijf was 
een open bak van ca. 80x80 em met een 
dikke laag houtsnippers op de bodem 
en een afwasteiltje als waterbak. Het 
geheel werd verlicht met een reflector
lamp van 60 W vanaf ca. 50 em hoogte. 
De lamp brandde 13 uur per dag. Het 
geheel stand in een centraal verwarmd 
vertrek zodat de temperatuur varieerde 
van 18 tot 30°C, afhankelijk van bet 
jaargetijde. Als schuilgelegenheid wa
ren er een paar roodstenen bloempotten 
neergelegd. 
Spoedig bleek dat het vrouwtje vrijwel 
voortdurend in het (vrij kleine) water
bakje zat en bet mannetje in een bloem
pot. Ze verplaatsten zich weinig. Eten 
geschiedde als ze iets voor de snuit ge
worpen kregen (zowel op het land als in 

bet water). Een enkele keer waren ze 
ook bereid fruit van een schoteltje te 
komen halen. De dagelijkse sproeibeurt 
werd door bet mannetje wei gewaar
deerd: bet activeerde hem. 
Omdat deze situatie niet bevredigend 
was heb ik een nieuw verblijf gemaakt 
met een dubbel zo groat waterge
deelte, een landgedeelte dat tot een 
kwart was teruggebracht en waarbij de 
bak beter was afgedekt zodat de 
luchtvochtigheid wat boger werd. 
Eigenlijk veranderde er niets in het 
gedrag van de dieren. De uiteindelijke 
bak die nu in gebruik is bevalt me 
bet best. Het gaat om de standaardbak 
voor waterschildpadden van de fa. 
Amrep: 150 em lang en 50 em breed. 
Zwevend hoven water is een ca. 0,2 m2 
groat landgedeelte aangebracht waar 
een spotje op schijnt. Verder staat er 
op de bodem van de bak, dus in bet wa
ter, een plastic doos van 30x30 em ge
vuld met een 20 em dikke laag grof 
zand. Het water staat tot aan de rand 
van die doos en is daarmee ca. 20 em 
diep. Om aan de klim- en zitbehoeften 
van de dieren tegemoet te komen liggen 
er verspreid in bet water stukken kien
hout en stenen, ook onder bet plateau. 
Zo kunnen ze ook de landgedeelten 
makkelijker bereiken. Het water wordt 
met een filterpomp vrij krachtig rond
gepompt. Het is opmerkelijk dat het 
vrouwtje graag onder de stevige stroom 
van bet binnenkomende water zit 
(zou ze in de natuur onder watervalle
tjes huizen ?). 
De dieren zijn ook in deze bak zeer rus
tig en allerminst schuw. Ze komen op 
gezette tijden door de hele bak maar 
hebben hun oude gewoonten nog steeds 
niet afgeleerd. De dieren zijn onderling 
niet agressief en Iaten zich met de hand 
voeren. Een uitgesproken activiteit in 
de ochtendschemering zoals ik die bij 
Terrapene geregeld waarneem, verto
nen ze niet. 
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Een volwassen Pyxidea moulwtii. 

VOORTPLANTING 
Uit de literatuur zijn slechts een paar 
gegevens bekend. ERNST & BARBOUR 
( 1989) spreken van eieren van 40x25 
mm met een breekbare schaal en jongen 

De onderzijde van een jonge Pyxidea mouhotii. 

Foto: Wout van Wieringen. 

van 35 mm lang. DAS ( 1987) meldt een 
alcoholpreparaat van een jong met ei
tand met een lengte van 39,2 mm, een 
breedte van 30,7 mm en een hoogte van 
18,85 mm. Het dier had een reusachtig 

Foto: Wout van Wieringen. 
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lange staart van niet minder dan 16,75 
mm. Het kleurpatroon was normaal, be
halve dat van het buikschild. Oat ver
toonde een heldergele kleur met een 
grote chocoladebruine vlek in het mid
den. WESER ( 1989) beschrijft de voort
planting iets uitgebreider: paringen vin
den niet vaak plaats en nogal in het 
verborgene ('s ochtends vroeg). Er wor
den twee tot vier eieren per legsel ge
produceerd van 45x26 mm. Hij nam 
een broedtijd waar van 97 tot 99 dagen 
bij 28°C. 
Zolang ik de dieren bezit zijn er ieder 
jaar eieren gelegd: op 26 juni 1991 vier 
stuks, op 21 juni 1992 drie eieren, op 
15, 22 en 23 juni 1993 in totaal drie ei
eren en op 14 juli 1994 twee stuks. De 
eieren werden steeds lichtjes in de bo
dembedekking ingegraven. De regel
maat in het jaar is dus opmerkelijk. De 
afwijking in het laatste jaar is naar mijn 
mening vooral te wijten aan een wat on
gelukkig geplande verandering van ver
blijf. Omdat er enige tijd onvoldoende 
gelegenheid was om te graven gedroeg 
het vrouwtje zich toen wat erg onrustig 
( dat is in aile gevaiien het enige mo
ment waarop de dieren enigszins neuro
tisch gedrag vertonen). Onmiddellijk 
nadat er een bak met zand in het verblijf 
was geplaatst werden de eieren gelegd. 
Het lijkt aannemelijk dat het vrouwtje 
de eieren bij zich heeft gehouden bij ge
brek aan een goede legplaats. De ken
merken van de eieren komen overeen 
met wat er hoven over is gezegd. 
Het is mij niet duidelijk geworden hoe
vee} tijd er verstrijkt tussen paring en 
het leggen van de eieren. Er wordt wei
nig gepaard en op onregelmatige mo
menten die op het oog geen relatie ver
tonen met het moment van leggen. 
Wellicht is er sprake van sperma-op
slag. Paringen en eierleggen kunnen 
dan op de meest geschikte momenten, 
onathankelijk van elkaar plaatsvinden 
(zie ook BIRKHEAD & MOLLER (1993) 

die voor Terrapene carolina een termijn 
van 1460 dagen, vier jaar dus, aantoon
den, waarna nog jongen geboren wer
den zonder dat er paringen hadden 
plaatsgevonden). 
Het eerste legsel werd bebroed in een 
glazen broedbak, zonder substraat, op 
een rooster, direct hoven verwarmd wa
ter bij een temperatuur van ca. 28°C. 
Omdat dat systeem defect raakte ben ik 
voor het incuberen van de andere drie 
legsels overgestapt op een meer klas
siek systeem: een polystyreen doos ver
warmd via een bak water met verwar
mingselement, geregeld door middel 
van een thermostaat. De eieren liggen 
in dat systeem wei in een substraat: ver
miculiet of een mengsel van potaarde 
en zand. 
Aileen het eerste legsel heeft een levend 
jong opgeleverd. Aile andere eieren be
dierven op zeer verschillende termij
nen, soms na enkele dagen, soms na 
vele maanden. In geen van de gevallen 
was met zekerheid meer vast te stellen 
of ze bevrucht waren. Het is niet duide
lijk of het verslechteren van de resulta
ten veroorzaakt wordt door een wisse
ling van broedsysteem of door andere 
factoren. Het is echter wei opmerkelijk 
dat het aantal eieren per legsel in de 
loop van de jaren teruggegaan is van 
vier naar twee. Het is dus heel wei mo
gelijk dat de omstandigheden niet opti
maal zijn, waar ook de mindere fokre
sultaten uit verklaard zouden kunnen 
worden. Zo zijn er zelden extra vitami
nen of mineral en verstrekt ( alleen de 
kattebrokken worden geweekt in een 
oplossing van calciumlactaat en een 
beetje extra vitamine 0 3, in een uit-de
losse-pols concentratie). UV-Iicht heb
ben de dieren nooit ontvangen. 
Het enige jong dat ik heb mogen aan
schouwen werd geboren na een broed
tijd van 108 dagen. Het beestje reageer
de uitstekend en had zich in een paar 
uur geheel zelfstandig uit het ei bevrijd. 
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Het was gaaf, zonder dooierrest. Het 
rugschild had een lengte van 36 mm en 
het diertje woog 10 gram. Het rugschild 
had een donkerbruine kleur en was op
vallend sterk gezaagd. Het buikschild 
was donkerbruin met een fel oranje 
rand en bezat aanvankelijk nog een 
groot, week middengedeelte op de 
plaats waar de dooier gezeten had. 
Binnen een paar weken sloot deze fon
tanel zich. De zachte delen waren 
zwart. De staart was inderdaad extreem 
lang. Maar of dat een algemeen ken
merk is van een jonge Pyxidea is niet 
zeker. Een vrij lage broedtemperatuur 
van 28°C kan natuurlijk heel wei een 
mannetje opleveren (vergelijk bijvoor
beeld EWERT et al. (1994)) dat waar
schijnlijk een lange staart heeft. 
Ik heb het beestje nooit zien eten. Ook 
met-aandrang-handmatig-voederen le
verde geen resultaat op. Van de aange
boden kost (zowel plantaardig als dier
lijk) zou mogelijk wat tubifex of een 
enkel regenwormpje ingetreden kunnen 
zijn. Maar veel kan het niet. geweest 
zijn. Het dier is lang behoorlijk actief 
gebleven. Hij wisselde die perioden 
echter af met lange slaappauzes. Het 
was opvallend dat het minuten lang met 
de bek open kon zitten als in een zeer 
lange geeuw. Het gewicht is nooit toe
genomen. Uiteindelijk is het dier na een 
half jaar geruisloos gestorven. Omdat 
de drie andere eieren uit het legsel niets 
opgeleverd hebben lijkt het toch voor 
de hand te liggen dat er "iets mis" was, 
wat dat ook moge zijn. De resultaten 
met de volgende nesten geven niet di
rect aanleiding te denken dat het lek al 
boven is. 

A TORTOISE FROM SOUTHEAST ASIA 
(PYXIDEA MOUHOT/1) 
The keeled box tortoise (Pyxidea [formerly 
Cyclemys] mouhotii) is said to be a terrestrial 
species inhabiting forested areas in northeas-

tern India, some provinces of Thailand, Laos, 
Vietnam and the island Hainan in China. It is 
identified by its conspicuously flat-topped, tri
carinated, brown shell, weak plastral hinge 
and deeply serrated posterior marginals. The 
animal grows to a length of 18 em. In captivi
ty the species was found to be very quiet and 
able to cope with various types of vivaria. 
However, the female of the pair discussed here 
was not found to be as terrestrial as expected. 
The literature indicates an almost exclusively 
herbivorous diet, this was not confirmed by 
my observations.The animals were in fact near
ly totally carnivorous. Breeding occurred in 
an annual cycle. Two to four eggs were pro
duced in each clutch. These were 40x25 mm 
in size and had brittle shells. Only one hatch
ling was produced. This hatched after 108 days 
of incubation at 28°C. It had a carapace length 
of 36 mm and weighed 10 grams. Unfortuna
tely it refused to eat and died within six months. 
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Over het uitbroeden van eieren 
van Colubridae 
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INLEIDI NG 
Het gebruik van vermiculiet als sub
straat voor het uitbroeden van reptielen
eieren met een zachte schaal heeft de 
kweek in gevangenschap drastisch ver
anderd. In het verleden werden turf, 
zand, zaagsel, polyetherschuim, boom
schorssnippers, perl iet en zelfs papieren 
handdoekjes gebruikt. Soms met suc
ces. Echter, omdat de meeste van deze 
materialen organische materialen zijn, 
was het ontstaan van schimmel een al
tijd aanwezig gevaar. Bovendien heb
ben zij niet de unieke combinatie van 
eigenschappen die vermiculier heeft, 
namelijk porositeit, watervasthoudend 
vermogen en duurzaamheid. 

Eiere n van Lampropelti.l' triangulum e/apsoides. De zwelling is de 
oorzaak van het breken van de e ischaal en het doorsijpelen van het 
ciwit. Foto: Blatchford. 
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Vermiculiet is een vorm van kiezelge
steente (magnesiumsilicaat) waarop 
geen schimmels kunnen groeien. De 
moleculen van dit materiaal zijn zo ge
rangschikt dat ze gretig water opnemen. 
Hoewe l een verhouding van een deel 

vermicu liet op een deel water vaak 
wordt aanbevolen (TRYON, 1975), kan 
vermicu liet veel meer water bevatten. 
In een recente vergelijkende studie 
(DOUGLAS, 1993) werd een verhouding 
van I op 4 gebruikt. Dit resulteerde in 
een uitkomstpercentage van 95%. 
Bij deze kweek werd gebruik gemaakt 
van een grof soort vermiculiet dat bij 
een verhouding van I: 3,8 verzadigd is. 
In goed geventileerde bakjes werd wa
te r toegevoegd tot het zich op de bodem 
van het bakje verzamelde. 

EIGEN ERVARINGEN 
Routinematig gebruik ik vermicu liet 
dat volledig doordrenkt is met water en 
dat daarna geheel is uitgelekt. Dit mate
riaal leg ik in kleine plastic bakjes. In de 
deksels zijn kleine gaatjes van ongeveer 
3 mm aangebracht. De bakjes worden 
in een incubator geplaatst bij een tem
penttuur van 26 tot 28°C. Normaal ge
sproken hebbe n de eieren dan verder 
geen aandacht meer nodig in de negen 
tot tien weken incubatietijd. Verstoring 
gedurende de broedperiode, nodig voor 
de controle van het vochtgehalte of om 
de e ieren van Iucht te voorzien, kan vel
gens DOUGLAS ( 1993) schadelijk voor 
de embryo's zijn. 
Deze simpele methode heeft me zelden 
in de steek gelaten gedurende de 18 jaar 
dat ik slangen van de fami lie 
Colubridae kweek. 
A Is de eieren los van elkaar gelegd zijn, 
bedek ik ze vrijwel geheel met vermicu
liet. Als ze aan elkaar zijn vastgekleefd , 
probeer ik ze niet los te maken maar be
graaf ik het legsel in zijn geheel. 
Zowel in een zelfgemaakte incubator, 
waar de warmte van de bodem komt als 
in een laboratorium-incubator, die de 
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Een ei van Lampropeltis triangulum hondurensis waarvan de schade 
werd gerepareerd mel 3M Micropore pleister. Foto: Blatchford. 

140 

warmte gelijkmatig verdeelt, blijven de 
eischalen droog. 
De korrelgrootte van het vermiculiet is 
van het grootste belang. Ik gebruik ver
rniculiet met een korrelgrootte van 0,2 
tot I em. Het formaat dat normaal ge
sproken in de tuinbouw wordt gebruikt 
is vee! fij ner (I tot 2 mm) en ongeschikt 
voor het uitbroeden van eieren. 
De grote porien zorgen er voor dat de 
eieren voortdurend in contact met water 
(of liever waterdamp) zijn. De grote 
korrels zorgen voor grote luchtruimtes 
zodat gasuitwisseling kan plaatsvinden. 
Het vermiculiet met de fijnere korrel
grootte is te compact waardoor er te 
wei rug toevoer van zuurstof naar de em
bryo's is en kooldioxide zich ophoopt. 
Als het e i begraven wordt in een dicht 
opeen gepakt, nat substraat dan wordt 
deze luchtbarriere vernietigd en dringt 
water het ei binnen, ruet als waterdamp 
maar als vloeistof. 

SCHAALPROBLEMEN 
De schaal bestaat uit lagen eiwit waarin 
kalkzouten zijn afgezet. Een Iichte be
schadiging van de schaal zal het em
bryo niet bedreigen tenzij de bloedva
ten van het vlies rond de dooier ook 
beschadigd zijn. 

Tijdens de ontwikkeling van het ei 
neemt het in omvang toe. Door de groei 
van het embryo neemt de concentratie 
van afvalstoffen toe. Als er een over
daad aan water het ei binnendringt, wel
licht omdat er een te fijne korrel vermi
culiet is gebruikt, kan het ei gaan 
uitpuilen. Ook kan er een beetje eiwit 
weg sijpelen. Bij het eerste teken van 
abnormale zwelling moet de vermicu
liet rond het ei verwijderd worden. Een 
groter oppervlak van het ei wordt aan 
de Iucht blootgesteld waardoor de ven
tilatie verbetert. 
Kleine lekken kunnen worden gedicht 
door de barst af te dekken met een 
luchtdoorlatende (Micropore) pleister. 
Deze zijn gemaakt van collageen (een 
belangrijk eiwit in bindweefsel) wat erg 
sterk is en geen beletsel vormt voor gas
uitwisseling. De pleister is opmerkelijk 
goed bestand tegen water en gewoonlijk 
is eenmalig aanbrengen voldoende om 
verdere lekkage te voorkomen. 
In 1993 begon een ei van een 
Hondurese melkslang, Lampropelris 
triangulum hondurensis a! vroeg tijdens 
de incubatie te lekken nadat ik een er
naast liggend, onbevrucht e i had ver
wijderd. 
De barst werd gerepareerd en ondanks 
dat een groot dee! van het ei was bedekt 
met pleister, kwam hetjong uiteindelijk 
gewoon uit het ei. 
Een ei van een Baird 's rattenslang, 
Elaphe obsolera bairdii was ernstiger 
beschadigd. Tijdens het incubatiepro
ces groeide het krom en werd banaan
vormig. Uiteindelijk barstte het in het 
midden open. lk repareerde de schade 
met Micropore pleister maar uiteinde
lijk was de breuk definitief en de twee 
helften van de eischaal konden van e l
kaar verwijderd worden zodat de ont
wikkeling van het embryo zichtbaar 
werd in zijn vlies. De bloedvaten waren 
niet beschadigd bij de breuk van de ei
schaal. Het embryo ontwikkelde zich 
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normaal en kwam uiteindelijk uit het ei. 
Gezonde eieren kunnen bacteriologi
sche en schimmelaanvallen weerstaan. 
In DOUGLAS ( 1993) worden voorbeel
de n aangehaald van antibacteriologi
sche eigenschappen in de eieren van 
Agrionemys horsfieldii. Ook in de e i
witten van vogeleieren komen stoffen 
voor die bacteriedodend of bacterie
rem me nd zijn. 
Naar mijn ervaring worden gezonde 
eieren niet aangetast door schimmel
infecties van naastliggende, onbe
vruchte e ieren. Wei ontstaan er soms 
schimmelvlekken die verwijderd kun
nen worden met papieren zakdoekj es 
die bevocht igd zijn met alcohol (pro
panol). 

BROEDTEMPERATUUR 
De temperatuur tijdens de incubatie 
be·lnvloedt niet aileen de broedtijd maar 
is ook van invloed op hoe goed de jon
gen na het uitkomen gaan presteren. 
BURGER ( 1989) broedde versgelegde 
eieren van de Denneboomslang 
(Pituophis melanoleucus) bij verschil
lende tempe raturen uit. Er werden drie 

verschillende temperaturen gehanteerd, 
t.w. 2 1-23°C, 26-28°C en 30-32°C. De 
pasgeboren slangen werde n bij een
zelfde temperatuur van 26°C gehuisvest 
en onderworpen aan een serie experi
menten. Hierbij werd hun fysiologische 
toestand getest, zoals bijvoorbeeld hun 
activiteit, de snelheid waarmee zij dron
ken, de vervellingsperioden. Ook naar 
gedragsaspecten werd gekeken. Deze 
tests simuleerden het soort gedrag dat 
slangen in het wild vertonen terwijl zij 
aan het foeragere n zijn, een schuilplaats 
zoeken of proberen te ontsnappen aan 
roofdieren. 
De dieren die bij de laagste temperatuur 
ware n uitgebroed, gedroegen zich het 
minst goed bij aile testen. De groep 
waarbij de broedtemperatuur tussen de 
26 en 28°C lag, gedroeg zich over het 
geheel gezien het beste. 
Twee testresultaten zijn van bijzonder 
belang. Een test onderzocht het vermo
gen van het j ong om naar zijn eigen 
schuilplaats terug te keren. 
Slangen die bij hogere temperaturen 
ware n uitgebroed, beoordeelden de si
tuatie goed e n volgden de aangeboden 

De ple istcr om het e i van Lampropeltis triangulum lwndurensis heeft het uitko
men van het jong niet verhinderd. Foto: Blatchford . 

route. De jongen van de la
gere temperatuur groep ech
ter, deden over de afstand 
twee keer zo lang en voltooi
den de afstand minder vaak. 
Bij een anti-predator test re
ageerde de lage temperatuur 
groep matig. Aanvanke lijk 
bleven de twee andere groe
pen onbeweeglijk bij de na
dering van een mens, er in
stinctmatig op vertrouwend 
dat hun teke ning e n schut
kleur hen verborgen hield . 
Maar als een mens naderbij 
kwam, probeerden de dieren 
snel weg te komen. De lage 
temperatuur groep reageerde 
in het geheel niet e n de die
ren die bewegingloos bleven 
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Door een spontane breuk in het midden van het ei van Elaphe obso
/eta bairdii werd het embryo zichtbaar. Het ei kwam uiteindelijk nor
maul uit. Foto: Blatchford. 
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liggen, deden dat zelfs als ze opgepakt 
werden. 
De consequenties van zulk onaangepast 
gedrag zijn duidelijk. Maar hoe vaak 
lees je niet dat in gevangenschap gebo
ren slangen beter hanteerbaar en minder 
bang voor mensen zijn? Misschien is dit 
een verklaring. 
De temperatuur van legsels van de soort 
in het wild is, gedurende de incubatie
periode, erg variabel. Variaties van 2 I 
tot 35°C en dagelijkse verschillen van 2 
tot 10°C zijn mogelijk (Burger & 
Zappalorti, niet gepubliceerde gege
vens). 
Eieren die voortdurend blootgesteld 
worden aan lage temperaturen komen 
minder vaak uit terwijl de jongen lang
zamer en slechter reageren. In extreme 
gevaJien hebben zij meer kans op fysie
ke afwijkingen (BUSTARD, 1969). Het 
is daarom het beste om eieren van 
Colubridae uit te broeden bij een tem
peratuur van 26-28°C (MATTISON, 

1988) om de kans op sterke jongen te 
maximaliseren. 

SOME NOTES ON INCUBATING EGGS 
FROM COLUBRIDAE 
Coarse grain vermiculite is the ideal materi al 
in which to incubate parchment she lled eggs 
from Colubridae. It is inorganic and, unlike 
most other materials used for thi s purpose, 
does not encourage fungal growth. Water, in 
the form of water vapour, enter these eggs 
throughout the incubation period and provided 
the grains of the vermiculite are suffic iently 
large to allow gaseous exchange then the ma
terial can be fully saturated with water before 
use. The box containing the eggs and vermicu
lite should be ventilated with a few small ho
les, then placed in an incubator at 26-28°C, 
further additions of water should not be neces
sary. Studies on Piwophis melano/eucus sug
gest that the performance of the hatchlings in 
fulfilling various behavioural tests varies ac
cording to the temperature. The shell itself is 
non-living and can sustain substantial damage 
without harming the embryo, provided the vi
telline blood vessels are undamaged. Tears in 
the shell can be caused by excessive swelling 
or mechanical damage. These can be repaired 
using Micropore tape. Even catastrophic 
failure of the shell need not mean disaster for 
the baby provided the egg membranes remain 
undamaged. It is described how an Elaphe ob
soleta bairdii egg which split completely 
around its equator allowing the developing 
embryo to be exposed within its membranous 
sac eventually hatched normally. 
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Cordy/us po/yzonus in het terrarium. Foto: Y. Loehr. 
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De Karoo-gordelstaarthagedis 
( Cordylus polyzonus) 

INLEIDING 
Gordelstaarthagedissen zijn er in aile 
soorten en maten. Zo is er bijvoorbeeld 
de Reuzengordelstaart (Cordylus gi
ganreus) die zo' n 40 centimeter kan be
reiken en de Dwerggordelstaart (C. mi
no r ) die net iets meer dan I 0 centimeter 
lang wordt. Een ding hebben aile soar
ten uit het genus Cordylus gemeen; ze 
komen uit zuidelijk Afrika. Hoewel 
het genus ongeveer 20 soorten telt 
(BRANCH, 1990), zijn er in ons land 
slechts enkele soorten min of meer be-

ken) aan de strenge beperkingen die de 
Ianden van oorsprong stellen aan de ex
port van inheemse reptielen. 
Cordylus polyzonus, de Karoo-gordel
staarthagedis, is zo' n soort die in 
Nederland niet vee! bekendheid geniet. 
Toch zijn er e ind 1992 vijf dieren in ons 
bezit gekomen, waarmee ook onmid
dellijk een stamboekproject begonnen 
is, om wanneer de dieren tot voortplan
ting kunnen worden gebracht, de soort 
in de toekomst ook voor andere enthou-

kend. Dit is vooral te wijten (of te dan- siastelingen beschikbaar te krijgen. 
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BESCHRIJVING 
EN VERSPREIDING 
Cordylus polyzonus is een middelgrote, 
sierlijke hagedis, die tot maximaal 26 
centimeter lang kan worden. De drie
hoekige kop, het wat afgeplatte lichaam 
en de staart die voorzien is van gordels 
maakt de vorm van de soort typisch 
'Cordylus-achtig' (zie foto's), hoewel 
de Karoo-gordelstaarthagedis aanzien
lijk slanker gebouwd is dan bijvoor
beeld de meer bekende bonte gordel
staarthagedis (C. warreni depressus). 
De buik is vuilwit en de kleur van de 
rug kan varieren van rood tot gitzwart, 
atbankelijk van de plaats van herkomst. 
De kleur is z6 variabel, dat geen twee 
dieren hetzelfde gekleurd zijn. Onze 
dieren zijn op de rug overwegend 
(licht)bruin, met soms gele, dan wei 
zwarte blokjes die zich iets opzij van 
het midden bevinden. In de nek hebben 
aile kleurvarieteiten een duidelijke 
zwarte v lek. 
LOVERIDGE onderscheidde in 1944 in 
dieren met en zonder vlek twee onder
soorten van C. polyzonus, respectieve
lijk C. p. polyzonus en C. p. jordani. 
BRANCH ( 1990) ecbter maakte van de 
polyzonus zonder vlek een aparte soort: 
C.jordani. 
Een ander criterium waarop Loveridge 
destijds zijn onderverdeling baseerde, 
was het verspreidingsgebied. C. jordani 
wordt aileen in Namibie gevonden, ter
wijl C. polyzonus zowel in Namibie als 
in Zuid-Afrika voorkomt. De grootte 
van het verspreidingsgebied van C. po
lyzonus maakt de onbekendheid van de 
soort in Nederland eigenlijk bijzonder 
vreemd, want de soort wordt van de 
Atlantische kust tot de Oranje Vrijstaat 
en van het uiterste zuiden van Zuid
Afrika tot ver in Namibie gevonden. 
Onze dieren zijn afkomstig uit de direc
te omgeving van Springbok, een plaats
je in Namaqualand in bet noordwesten 
van Zuid-Afrika. 

HABITAT EN BIOLOGIE 
Het type landschap waarin de Karoo
gordelstaarthagedis leeft wordt, zoals 
de naam al zegt, in Zuid-Afrika wei 
aangeduid met 'Karoo'. Het bestaat uit 
veelal door erosie afgevlakt land, met 
verspreide steenhopen van (zeer hard) 
graniet. De hagedissen Ieven hier tussen 
de kieren en spleten die in de loop van 
de tijd, door grote temperatuurverschil
len, ontstaan zijn in de rotsen. Hoewel 
wij steeds slechts een, of hooguit twee 
dieren per steenhoop vonden, meldt LO
VERIDGE ( 1944 ), dat de dieren in 
groepjes zouden Ieven van een manne
lijk met maximaal negen vrouwelijke 
dieren. Wij vonden de soort wei regel
matig tezamen met andere bagedissoor
ten, zoals Mabuya sulcata, Pachydac
tylus bibroni en Cordylus cataphractus. 
Deze lijst kan nog aangevuld worden 
met Cordylus mclachlani (MOUTON et 
al., 1992). De steenbopen liggen meest
al in de voile zon, omdat over het alge
meen boge vegetatie ontbreekt. Tussen 
de steenhopen op de vlakte is wei een 
zeer rijke lage vegetatie aanwezig, die 
onder andere bestaat uit Aloe, Lithops 
(levende steentjes), Haworthia, enzo
voort. 
Het grootste gedeelte van de dag bren
gen de Gordelstaarthagedissen zonnend 
op een steen door. Hoog op hun voorpo
ten staand ( dit bezorgde ze in Zuid
Afrika de naam 'sonnekyker'), probe
reo ze zoveel mogelijk zonnewarmte op 
te vangen. Tijdens dit zonnen verliezen 
de dieren toch geen seconde de omge
ving uit het oog, want bij nadering van 
een mens v luchten de dieren al op een 
afstand van ongeveer I 0 meter weg. Ze 
kruipen dan zo diep in een rotsspleet, 
dat ze er slechts met zeer veel moeite 
uit tevoorscbijn gehaald kunnen wor
den. Wanneer de dieren met rust wor
den gelaten, komen ze af en toe van hun 
steen af om een sprinkhaan of iets der
gelijks te grijpen, of, in bet Zuidafri-
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kaanse voorjaar (oktober/november), 
om te paren. Wanneer in februari de da
gen beginnen te kon en en de tempera
tuur lager wordt, is dat de stimulus die 
de vrouwelijke dieren nodig hebben om 
omstreeks juni bij zeer ko11e dagen de 
eicellen tot ontwik.keling te brengen 
(FLEM ING & VAN WIJK, 1992). Tege
lijkertijd wordt de spermaontwikke ling 
van de mannetjes bovendien (wellicht) 
gestimuleerd door een afname in de 
hoeveelhe id neerslag (Y AN WIJK, 
1990), zodat de dieren uiteindelijk in 
oktober of november, wanneer de dagen 
weer Ianger worden, tot een paring kun
nen komen . Mogelijk worden de ge
s lachten tot e lkaar aangetrokken door 
de fellere kleuren die de dieren (althans 
in het terrarium) in deze periode wei 
hebben. Deze paring kan dan na een 
half j aar resulteren in de geboo11e van 
twee tot vier jongen van al ruim 10 cen
timeter lengte (BRANCH, 1990). 
Yolgens BRANCH ( 1990) brengen de 
die ren in een zelfgegraven hoi de koele 
wintermaanden ondergronds door. 

Cordyl11s polyzon11s (vrouwtje) in hetterrarium. Foto: Y. Loehr. 
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TERRARIUMERVAR INGEN 
Gedurende het anderhalf jaar dat wij de 
dieren nu in het terrarium verzorgen, is 
gebleken dat de in de natuur zo schuwe 
dieren toch vrij tam kunnen worden. 
lnmiddels nemen enkele dieren al ver
schillende voedseldieren (voornamelijk 
krekels, meelwormen en -torren, 
sprinkhanen ) van de pincet aan. Deter
raria waarin de dieren gehouden wor
den, zijn ingericht met veel (op cement
formaties) gestapelde stenen, zodat 
schuilplaatsen ontstaan, waartussen de 
dieren zich klem kunnen zetten. 
Gebleken is, dat de hagedissen zowel 
horizontale als verticale schuilplaatsen 
accepteren. Yoorts bestaat de inrichting 
uit zandbodems, waarin bij sommige 
bakken kabelverwarming is wegge
werkt. 
De temperatuur, vochtigheid en dag
lengte zijn afgestemd op de omstandig
heden op de plaats van herkomst. Oat 
betekent dus, dat zomer en winter om
gedraaid zijn, zodat de maximale zo
mertemperatuur dan 32°C is en de mi
nimale wintertemperatuur die de dieren 
geboden wordt, omstreeks 20°C . Deze 
wintertemperatuur is vrij hoog, maar 
gedurende de Nederlandse zomer is het 
voor ons niet mogelijk de temperatuur 
verder te verlagen. Besloten is tot deze 
gang van zaken, nadat in Diergaarde 
Blijdorp (Rotterdam) is gebleken - bij 
andere soorten van het genus Cordy! us
dat kweekresultaten hierdoor gunstig 
be"lnvloed worden . Yerder worden er op 
dit moment pogingen gedaan contacten 
te leggen met kwekers van Cordy! us po
/yzonus (in Duits land is al een aantal 
malen met deze soort gekweekt), om 
meer specifieke gegevens over de 
kweek te vergaren. 
Vrij kort na aankomst van onze dieren 
bleek dat een vrouwtje zwanger was. 
Dit die r wierp op 6 april 1993 drie jon
gen (Cordylus po/yzonus is levendba
rend, zoals aile soorten in het genus 
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Cordylus), waarvan uiteindelijk niet 
een dier is overgebleven. Zoekend naar 
de oorzaak hinken we op twee gedach
ten. Een mogelijkheid is dat door de 
stress waaraan het moederdier is bloat 
geste ld tijdens het vangen, transport en 
gewennen in haar njeuwe omgeving, er 
zwakke jongen zijn geboren, die erg ge
voelig voor allerlei ziektes zijn. De jon
gen zaten met een lengte van 8 centime
ter ruim onder de grootte die BRANCH 

( 1990) opgeeft voor pasgeboren jon
gen. Een andere mogelijkheid is dat wij 
de j ongen geen optimale omstandighe
den hebben geboden waardoor ze ziek 
zijn geworden. Aile jongen kregen na 
enige tijd dicht zittende ogen, waama 
niet meer gegeten werd. Behandeling 
van de ogen met Irgamid oogzalf 
(Zyma b. v., Mijdrecht) en in een later 
stadium met vitarnine A druppels ( l 
druppel op elk oog: Roche, water misci
ble Type I 00, Aqueon) in combinatie 

Foto: H. Zwanepoorte & M. Vriens. 

met dwangvoeren en vitamine A in het 
drinkwater, leek eerst wei enig succes te 
hebben maar uiteindelijk zijn de dier
tjes toch allemaal gestorven. De laatste 
op l maart 1994. Vermeld dient nog te 
worden, dat de j onge diertjes een wat 
hogere luchtvochtigheid en af en toe 
een bad op prijs leken te stellen. 
Wanneer een bakje met vers water werd 
aangeboden, gi ngen ze hier direct in 
liggen. 
De ouderdieren lijken goed in het terra
rium houdbaar, hoewel ook een volwas
sen mannetje, na ongeveer een half j aar 
in het terrarium geleefd te hebben, door 
onbekende oorzaak gestorven is. De 
dieren gedragen zich rustig en brengen, 
evenals in de natuur, het grootste ge
deelte van de dag door met zonnen. Dit 
hoeft niet altijd direct onder een lamp te 
gebeuren, want als de luchttemperatuur 
maar voldoende hoog is (in de 
(Zuidafrikaanse) zomer ongeveer 
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32°C), zoeken de dieren liever een zo 
hoog mogelijke plaats in het terrarium 
op, waar ze een goed overzicht hebben. 
Om agressie of overmatige stress te ver
mijden worden de dieren aileen of als 
stel gehouden; andere combinaties ble
ken althans bij andere Cordylus-soorten 
onmogelijk. Ook een stelletje bleek het 
onderling niet zo best te kunnen vinden 
(het vrouwtje joeg voortdurend het 
mannetje op ), zodat het vrouwtje ver
wisseld is voor een ander. Met dit twee
de dier komt bovengenoemde situatie 
niet of nauwelijks meer voor. Dit om 
aan te tonen dat ieder willekeurig kop
pel geen goed koppel hoeft te zijn. 
Schermutselingen blijven echter altijd 
bestaan, wanneer een dier te dicht in de 
buurt komt van de schuilplaats van een 
ander dier. Het zijn namelijk echte terri
toriumvormers, die een eenmaal inge
nomen schuilplaats fel zullen verdedi
gen. 

TENS LOTTE 
De conclusie moet luiden dat Cordylus 
polyzonus niet direct een geschikt terra
riumdier lijkt te zijn. 
Een probleem is, dat het voomoemde 
stamboek veel te weinig individuen om
vat, om op de lange termijn een levens
vatbare populatie in gevangenschap van 
deze soort op te bouwen, wat uiteraard 
het doel van ieder stamboek dient te 
zijn. Daarom wil ik u allen oproepen 
zich te melden bij ons wanneer u terra
riumhouders kent (in binnen- of buiten
land) die eveneens Cordylus polyzonus 
verzorgen. 

DANKWOORD 
In het bijzonder gaat onze dank uit naar dr. 
Ernst Baard van het Jonkershoek Nature 

Conservation Station in Zuid-Afrika voor het 
bieden van de mogelijkheid om enkele exem
plaren van Cordylus poly::.omts naar Neder
land mee te nemen. 

CORDYLUS POLY20NUS, THE KAROO 
GIRDLED LIZARD 
The Karoo girdled lizard has a large range co
vering South Africa and Namibia where it 
uses crevices in rock formations as hiding 
places. In its natural habitat the animal is rela
tively shy. Information from the literature 
over the reproductive cycle are outlined. In the 
Netherlands this species is not well known. In 
captivity the Karoo girdled lizard is not an 
easy terrarium species; it is very territorial and 
not very tolerant. The rearing of the young 
produced by a female which was pregnant at 
the time of import was not successful: all three 
young developed eye infections and died 
within a year. One male also succumbed 
within six months. The annual cycle in the ter
rarium is adjusted to that of the southern 
hemisphere. The animals are only kept in 
pairs. Not every pairing of individuals is suc
cessful. 

LITERATUUR 
BRANCH, B., 1990. Field guide to the snakes 
and other reptiles of southern Africa. Struik 
publishers, Cape Town. 
FLEMING, A.F. & J.H. VAN WIJK, 1992. 
The female reproductive cycle of the lizard 
Cord_vlus po/yzonus poly::.onus (Sauria, 
Cordylidae) in the southwestern Cape 
Province, South Africa. J. Herpetol. 26: 121-
127. 
LOVERIDGE, A., 1944. Revision of the 
African lizards of the family Cordylidae. Bull. 
Mus. comp. Zool. 95: 118. 
MOUTON, P.L.N., J.D. VISSER, & J.H. 
VAN WIJK, 1992. Morphological variation in 
the girdled lizard Cordylus mclachlani 
Mouton, 1986. Afr. J. Zool. 27: 35-37. 
VAN WIJK, J .H., 1990. Seasonal testicular 
activity and morphological variation in the fe
moral glands of the lizard Cordy/ us po/yzonus 
po/yzonus (Sauria, Cordylidae). J. Herpetol. 
24:405-409. 

147 



Serge Bogaerts 
Honingbijenhof 3 
6533 RW 
Nijmegen 

148 

Volwassen Spaanse Skink, Chalcides bedriagai. Foto: S. Bogaerts. 

Het houden en kweken van de Spaanse Skink 
( Chalcides bedriagai) 

INLEIDING 
Sinds enkele jaren ben ik in het wisse
lende bezit van een vijftal Europese 
skinkesoorten van het geslacht Chalci
des. Met de Spaanse Skink, Chalcides 
bedriagai en de Parelskink, Chalcides 
ocellatus heb ik inmiddels al twee maal 
gekweekt. Met name over de eerste 
soort is nog weinig bekend en kunnen 
mijn ervaringen bijdragen tot een beter 
inzicht in de ecologie van deze soort. 

HET GESLACHT CHALCIDES 
De meeste van de zestien soorten uit bet 
geslacbt komen voor in Noord-Afrika 
en met name Marokko (MARINKELLE, 
1959; PASTEUR, 198 1 ). Op bet 
Europese vasteland komen slechts drie 
soorten voor: de Hazelskink, Chalcides 
chalcides, de Parelskink, C. ocellatus 

en de Spaanse Skink, C. bedriagai. 
Daarnaast komen er nog drie so01ten 
voor op de Canariscbe Ei landen, die 
staatkundig tot Europa beboren. Dit 
zijn de Zesstreep- of Gran-Canaria
skink, Chalcic/es sexlineatus, de Goud
groene Skink, Chalcides viric/anus en 
Chalcides polylepis. De laatste komt 
ook in Marokko voor. 

VERSPREIOING 
EN BESCHRIJVING 
De Spaanse Skink, C. bedriagai wordt 

uitsluitend op het Iberiscb scbiereiland 
aangetroffen waarbij ze in bet noorde
lijke deel ontbreekt. Deze kleine soort 
wordt slecbts zestien em groot. Er be
staat nogal wat variatie in kleur en teke
ning. De kleur varieert van goudbruin 
tot grijs, met verspreide zwartgerande 
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oogvormige vlekken. Deze vlekken 
kunnen ook grotendeels ontbreken. De 
snuitjes zijn vooral bij jonge dieren op
vallend oranje gekleurd. De staart is 
meestal Iichter van kleur dan het li
chaam en is vooral bij de jonge diertjes 
geelachtig grijs. De onderzijde is grijs 
gekleurd zonder tekening. Er zijn drie 
ondersoorten beschreven (SALVADOR, 
1981 ). 
Chalcides bedriagai albaredae, een 
grotere ondersoort die grofweg wordt 
gevonden in het oostelijk binnenland 
van Spanje. 
Chalcides bedriagai pistaciae, een gro
tere ondersoort die voorkomt in het 
westelijk Iberisch schiereiland (Portu
gal en West-Spanje). De dieren die ik 
van deze ondersoort heb gezien lijken 
aile sterk op elkaar. Het zijn plompe, 
bruine skinkjes die nauwelijks vlekjes 
vertonen. Aileen bij de staartbasis zijn 
nog enkele oogvlekjes aanwezig. 
Chalcides bedriagai bedriagai, een 
kleine ondersoort die voorkomt in de 
kustgebieden van het zuiden. De exem
plaren die ik van deze ondersoort heb 
waargenomen waren kleine, slanke 
skinkjes die sterk aan Parelskinken 
doen denken. Ze hadden een grijze on
dergrond die bezaaid is met oogvlekjes. 
C. b. pistaciae houd ik al twee jaar in 
het terrarium. 
Een andere Chalcides-soort waar ik het 
over zal hebben heeft een versprei
dingsgebied dat voor het grootste ge
deelte binnen Europa ligt. Het is de 
Hazelskink, C. chalcides, die voorkomt 
in Spanje, Portugal, Zuid-Frankrijk, 
ltalie (inclusief Sardinie en SicilH5) en 
in Noordwest-Afrika. Deze skink wijkt 
qua vorm af van de vorige soorten die 
oppervlakkig gezien dezelfde vorm en 
bouw hebben. C. chalcides is een hazel
wormachtig dier met zeer kleine poot
jes die slechts drie tenen bezitten. Deze 
skink wordt ongeveer 40 em lang en is 
bronsgroen of grijsachtig van kleur met 

een varierend aantal zwartbruine leng
testrepen (twee tot tien). Juveniele die
reo zijn miniatuurtjes van de ouderdie
ren. Mijn dieren waren afkomstig uit 
Zuid-Frankrijk en Spanje waar ik ze na 
twee jaar gevangenschap weer heb uit
gezet. 

BIOTOOP 
Aile genoemde skinkesoorten worden 
in verschillende mediterrane biotopen 
aangetroffen. C. bedriagai heb ik in 
twee totaal verschillende biotopen 
waargenomen. De eerste biotoop be
stood uit duinen in Zuid-Spanje. Hier 
werd C. b. bedriagai aangetroffen op 
een duintop van enkele meters hoog in 
de strooisellaag van enkele kleine 
struikjes. De duinen lagen in de luwte 
van een 15 meter hoge duinenrij, maar 
wei in de zon. In de omgeving stonden 
hogere struiken en enkele groepjes 
Parasoldennen (Pinus pinea). In deze 
duinen werden ook Roodstaart-franje
teenhagedissen (Acanthodactylus ery
thrurus), Parelhagedissen (Lacerta le
pida), Algerijnse Zandlopers (Psammo
dromus algirus), Hagedisslangen (Mal
polon monspessulanus) en Wipneus
adders (Vipera latastei) aangetroffen. 
C. b. pistaciae werd in een rulne van 
een huis aan de rand van een dorp ge
vonden tussen het puin van een omge
vallen muur. Daarnaast werd deze skink 
ook onder stenen bij stapelmuurtjes 
aangetroffen. In de directe omgeving 
werden aileen nog Europese 
Schijfvingergekko's (Hemidactylus tur
cicus) waargenomen. SALVADOR 
( 1981) merkt op dat deze soort landin
waarts tot op 11 00 meter hoogte werd 
aangetroffen. 
De beide Canarische-Eilandskinken 
worden volgens BISCHOFF ( 1985) 
onder gevarieerde omstandigheden 
aangetroffen. Hij noemt als biotopen 
vooral met stenen bezaaide vochtige 
weiden, graslanden, velden en zandi-
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ge vlaktes, maar ook stapelmuurtjes, 
bosranden en bananenplantages. 
C. chalcides stelt in tegenstelling tot de 
vorige soorten zeer speeifieke eisen aan 
zijn biotoop. Deze skink komt praktiseh 
aileen voor op grazige weilandjes en 
velden met een diehte vegetatie van 
grassen of kruidaehtigen die niet hager 
mag zijn dan 40 em (ORSINI & CHEY

LAN, 198 1 ). Ik heb deze skink nooit 
buiten dit type biotoop waargenomen. 

Biotoop van de Spaanse Skink, Clwlcides 
bedriagai. Foto: Rob Veen. 

TERRARIUM 
De grootte van het terrarium is afhanke
lijk van de soort welke gehouden wordt. 
Yoor de kleinere soorten, zoals C. be
driagai, C. sexlineatus en C. viridcmus 
is een terrarium van 60x30 em bo
demoppervlakte voldoende voor een 
koppel. Yoor C. ocellatus is een grotere 
maat beter, bij voorbeeld 80x40 em. 
Deze oppervlaktes blijven natuurlijk al
tijd een minimummaat. Hoe grater de 
oppervlakte hoe meer variatie er in het 
terrarium kan ontstaan waardoor de die-

ren zich beter thuisvoelen. Daarnaast 
hangt de grootte af van het aantal die
ren. lk houd zelf in een bak van 100x40 
em vijf exemplaren C. o. ace/latus ( I 
man en 4 vrouwen) en in een bak van 
50x40 em vijf C. bedriagai ( I man, 2 
vrouwen en 2 halfwasdieren). Hierbij 
zijn bij C. ocellatus wei twee spotjes 
van 40 Watt aangebracht zodat niet aile 
dieren op dezelfde plek hoeven te zon
nen. De temperatuur varieert van onge
veer 30°C tot 35°C onder de lamp en 
van 25°C tot 30°C in de rest van het ter
rarium. 's Nachts koelt het af tot tempe
raturen tussen I8°C en 22°C , in de 
winter tot I 0°C. Over het algemeen 
geldt dat er altijd maar een man in een 
terrarium gehouden kan worden. Maar 
ook teveel vrouwen leidt tot gevechten. 
Dit geldt met name voor de Canarische
Eilandskinken en voor de tijd waarin 
dieren drachtig zijn. Het verstandigste 
is dan ook om de dieren paarsgewijs te 
houden en om drachtige vrouwtjes 
apart te zetten. 
De inrichting van het terrarium is voor 
deze soorten nagenoeg gelijk. De bo
dem dient bedekt te zij n met een laag 
zand. lk gebruik hiervoor meestal zil
verzand, verkrijgbaar bij de meeste 
bouwmarkten. Het is echter ook moge
lijk om vogelzand te gebruiken. De laag 
zand moet ongeveer 5 centimeter dik 
zijn, omdat deze dieren hierin graag 
graven en verblijven. Een gedeelte van 
de bodem moet wat vochtiger zijn. In 
mijn terraria is dat meestal de hoek 
waar ook het drinkbakje staat. 
Het terrarium is verder ingericht met 
vlakke stenen die enigszins gestapeld 
zijn tot een muurtje. Daamaast zijn en
kele dikke takken aanwezig. De dieren 
klimmen niet vaak maar kunnen het re
delijk goed. Bij hogere terraria is een 
bodemverwarming aan te bevelen. Ik 
raad eehter aan om !age terraria (tot 40 
em hoog) te nemen met spotjes waaron
der een stapel stenen wordt neergezet, 
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de skinken worden dan namelijk ge
dwongen om uit het zand te komen om 
zieh op te warmen. 
Zoals bij de biotoopbesehrijving al 
bleek wijkt de voorkeur van C. chalci
des af van de andere soorten. Het terra
rium dient dan ook anders ingerieht te 
worden. Mijn terrarium voor C. chalci
des was 80x40x40 em (lxbxh). De bo
dem bestond uit een dun Jaagje zand ( I 
a 2 em). Deze ski nken graven namelijk 
niet of nauwelijks in tegenstelling tot de 
andere soorten. Op de bodem waren een 
aantal pollen gras geplaatst, bijvoor
beeld pijpestrootje (Mollinia). Onder de 
40 Watt spot die als warmte- en lieht
bron diende waren deze pollen flink 
kort geknipt om de dieren goed te kun
nen zien. Een hoek van het terrarium 
werd vochtig gehouden. Dit is met 
name voor de vervelling belangrijk. 
Er zijn ook ervaringen met deze dieren 
in een buitenterrarium, waarin de dieren 
in de Jente en de zomer gehouden kun
nen worden. Hierbij geldt echter dat 
zelfs C. bedriagai en C. cha fcides, die 
van nature in gebieden voorkomen met 
een aantal vorstdagen per jaar, de win-

Yerschi1 in kop tussen mannetje (links) en vrouwtje van Cha/cides 
ocellatus ocellar us. Foto: S.Bogaerts. 
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ter binnen moeten doorbrengen (pers. 
med. VanderWoude). Ook in het veld 
is de koudegevoeligheid van deze die
ren waar te nemen. lk ben zelf een aan
tal keren in het voorjaar en najaar in 
Spanje en Portugal geweest waarbij op
vie l dat de Chalcides-soorten als Jaatste 
reptielen uit de winterslaap tevoor
sehijn komen en als eerste weer hierin 
verdwijnen. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Het vaststellen van de geslaehten is bij 
ski nken over het algemeen erg Jastig. 
Yoor C. chalcides lijkt het zelfs onmo
gelijk (ORS INI & CHEYLAN, 1981 ). Er 
zijn weinig tot geen uiterlijke kenmer
ken die het onderscheid mogelijk rna
ken. Het gaat vooral om versehillen in 
proporties, die vaak pas duidelijk wor
den als je veel exemplaren bij elkaar 
hebt. Toch is het erg belangrijk om de 
geslachten vast te kunnen stellen omdat 
twee mannetjes in een terrarium onher
roepelijk tot geveehten Jeidt. Daarom in 
het kort een paar uiterlijke verschillen . 
Mannetjes hebben een dikkere kop dan 
vrouwtjes. Dit kenmerk is goed te zien 
als de dieren even groot zijn enje ze van 
bovenaf bekijkt, dan hebben mannetjes 
dikkere wangen. De verdikking is voor
al duidelijk tussen het oog en het oor. Ik 
vind dit zelf het best bruikbare ken
merk. Mannetjes hebben een dikkere 
staartbasis, van de zijkant af gezien. 
Yrouwtjes hebben van bovenaf gezien 
een bredere staartbasis. Dit is eehter een 
Jastig onderscheid dat vooral bij onder
voede exemplaren, die vaak in de die
renhandel te zien zijn, niet bruikbaar is. 
Mannetjes hebben een relatief Jangere 
staart (SCHNEIDER, 198 1 ). Dit zou een 
bruikbaar kenmerk kunnen zijn ware 
het niet dat de meeste wildvangdieren 
een geregenereerde staart hebben. 
Mannetjes zijn vaak intenser van kleur 
en tekening (SCHNEIDER, 1981 ). Dit is 
een rede lijk bruikbaar kenmerk bij C. 
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ocellatus, hoewel er uitzonderingen 
zijn die deze regel ontkrachten. 
V rouwtjes zijn in de draagtijd opmerke
lijk dikker dan de mannetjes, doordat 
deze soorten levendbarend zijn. 
Eigenlijk zijn al deze punten aileen 
goed te gebruiken als men de keuze 
heeft uit meerdere dieren of als men 
veel ervaring heeft. Dit ailes maakt het 
erg moeilijk om een koppel van deze 
dieren aan te schaffen. Ik ben met al 
mijn dieren met een groep van vier a zes 
dieren begonnen; deze werden in een 
terrarium ondergebracht waarbij een 
tweede terrarium klaarstond om dieren 
die onderling vochten te kunnen schei
den. Ik probeer zelf als ik met een nieu
we diersoort begin een kweekgroep te 
verzamelen die minimaal uit twee man
nen en vier vrouwen bestaat. 

GEDRAG EN VOORTPLANTING 
Mijn ervaringen zijn dat de skinken van 
de Canarische Eilanden aanmerkelijk 
schuwer blijven dan de andere soorten. 
C. bedriagai is vooral in de ochtend en 
namiddag actief. Zodra 's ochtends de 
lampen aangaan komen de dieren te
voorschijn om zich op te warmen. In de 
middag wordt vaak een rustpauze inge
last en komen ze in de namiddag weer 
tevoorschijn om voedsel te zoeken. In 
de natuur worden deze skinken slechts 
zelden actief gezien, aileen C. chalcides 
is vaker zonnend waar te nemen. De an
dere skinken zonnen meestal indirect 
doordat ze vlak onder het oppervlakte 
van de bodem in bet zand of in de 
strooisellaag van een struik liggen. 
Vooral in de duinen blijken zowel C. 
bedriagai en C. ocellatus verborgen on
der het zandoppervlak of in een strooi
sellaag te zonnen, zodat ze niet opval
len. In bet terrarium kan dit gedrag 
afgeleerd worden door bet terrarium in 
te richten zoals hierboven beschreven. 
C. sexlineatus en C. viridanus worden 
in de natuur meestal solitair en soms als 

koppel onder stenen aangetroffen (BI
SCHOFF, 1985). Aileen jonge dieren 
worden soms met meerdere exemplaren 
onder een steen aangetroffen. Ik heb dit 
zelf ook voor C. bedriagai waargeno
men. 
De wijze van voortplanting is bij deze 
skinkesoorten grotendeels hetzelfde: 
volgens ZIMMERMANN ( 1983) achter
volgt bet mannetje het vrouwtje vaak 
meerdere uren achter elkaar. Hierbij 
tongelt hij voortdurend en maakt schok
kende beweginkjes met zijn lichaam. 
Vervolgens probeert hij zich in haar nek 
vast te bijten en door zijn lichaam een 
halve slag te draaien brengt hij zijn clo
aca op de hare waarbij hij zich met zijn 
pootjes aan haar staartbasis vasthoudt. 
Dit bijten laat een Iitteken achter dat 
meestal goed zichtbaar is doordat er een 
aantal schubben bij bet vrouwtje in de 
nek beschadigd zijn. 

JONGE SKINKEN 
De geboorte van jonge skinkjes vindt 
plaats na gemiddeld drie maanden 
zwangerschap {ZIMMERMANN, 1983). 
Dit is natuurlijk sterk afhankelijk van 
de temperaturen die er heersen tijdens 
de draagtijd. Ik vermoed dat er in 1993 
begin februari een paring heeft plaats
gevonden bij C. bedriagai, terwijl er 
pas op 28 mei vier jongen werden gebo
ren. Misschien heeft het koude voorjaar 
hierbij een rol gespeeld (bet terrarium 
staat in een nauwelijks verwarmde ka
mer) of speelt bet aantal jongen mee 
(bet jaar ervoor baarde dit vrouwtje 
slechts drie jongen na drie maanden 
draagtijd). 
Het beste is om de vrouwtjes tijdens de 
zwangerschap apart te zetten. Hierdoor 
kunnen de vrouwtjes beter verzorgd en 
gevoerd worden. Daamaast is de ge
boorte meestal niet precies vast te stel
len en voorkomt men dat andere skin
ken de jongen opeten of de staartjes eraf 
bijten. Het aantal jongen varieert nogal. 
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C. ace/latus 
C. o. tiligugu 
C. o. ocellmus 

C. o. tiligugu 

C. bedriagai 

Dit verschi lt natuurlijk per soort maar is 
ook in gra te mate athankelijk van de 
grootte van de vrouwtjes. In de tabel is 
weergegeven wat de gemiddelde war
pen zijn per soort en hoeveel jongen er 
bij mijn dieren per worp werden gebo
ren. 
Het aantal nakomelingen dat bij mij is 
geboren bij C. bedriagai blijkt goed 
overeen te komen met de literatuur 

Gemiddeld aanta l Aantal jongen Aantal jongen 
jongen in de na- in 1992 in 1993 
tuur (min. -max. ) 

8- 12 (2-20) 

(4 worpen): 5, (5 worpen): 
2, 4, 5 jongen 6, 7, 2, 9, 2 

jongen 
( I worp): ( I worp): 
5 jongen IOjongen 

2-4 ( 1-4) (2 worpen): ( I worp): 
3 en 2 jongen 4 jongen 

Tabel. Overzicht van aantal jongen per door mij gekweekte soort 
(gegevens over natuur afkomstig uit SALVADOR, 198 1; SCH~EIDER, 
198 1; ZIMMERMANN, 1983). 

De Spaanse Skink, Chalcides bedriagai, met beetsporen. 
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(SALVADOR, 198 1; ZIMMERMANN, 

1984). Voor C. ocef!arus gaat dit niet 
op. Voor C. o. riligugu kan de factor 
grootte van het vrouwtje meespelen: bij 
de eerste worp was het dier nog niet 
volgroeid en bij de tweede worp wei. 
Voor C. o. oceflatus is het moeil ij k om 
goede uitspraken te doen omdat er een 
paar vrouwtjes bij elkaar werden ge
houden. 
De jonge C. ocellatus zij n ongeveer 8 
em lang waarvan de helft wordt ingeno
men door de staart. Er is geen verschil 
in grootte van de j ongen tussen C. o. ri
ligugu en C. o. ocellatus. De jongen van 
C. viridanus zijn ongeveer even groat 
(IN DEN BOSCH, 1990). De j onge C. 
bedriagai zijn gemidde ld 6,5 em lang. 
De opkweek van de jongen gebeurt in 
miniterraria van 15x25 em. Deze zij n 
summier ingerieht met een dunne laag 
zand ( l a 2 em), een drinkbakje in een 
voehtig hoekje en een grate platte steen 
aJs schui lplaats. Hier hangt een 25 Watt 
spotje boven; het geheel wordt van on-

Foto: S.Bogaen s. 
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deren verwarmd doordat dit mini terrari
um bovenop een ander terrarium wordt 
geplaatst. In dit laatste geval staat een 
helft van het miniterrarium precies bo
ven de lamp van het terrarium eronder. 
Als voedsel worden voornameUjk buf
falowormen en kleine krekeltjes ge
voerd. De groei verloopt vooral bij C. 
ocellatus vrij snel. C. bedriagai groeit 
aanmerkelijk langzamer. 
In 1994 werd wederom succesvol ge
kweekt. Van C. bedriagai werden drie 
jongen geteld, van C. o. tiligugu twaalf 
van een vrouwtje en van c. 0. ocellatus 
veertien jongen van drie vrouwtjes. 

Volwassen vrouwtje van Chalcides ocel/atus tiligugu. 
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Foto: S. Bogaerts. 

YO EDSEL 
Praktisch aile ongewervelden worden 
gegeten. In de natuur bestaat het voed
sel voornamelijk uit insekten en spin
nen, waarbij C. ocellatus als grotere 
soort ook wat grotere prooien zoals jon
ge hagedisjes eet (SCHNEIDER, 1981 ). 
In het terrarium krijgen aile skinkesoor
ten voornamelijk huis- en veldkrekels, 
aangevuld met meelwormen, buffalo
wormen, wasmotten en weideplankton. 
C. ocellatus eet af en toe ook wei katte
voer en geprakte banaan. Daarnaast 
worden ook de eigen jongen niet ver
smaad. Ik heb rnijn volwassen vrouwtje 
C. o. tiligugu zelfs eenmaal betrapt bij 

het opeten van pas gelegde eieren van 
de Smaragdhagedis (Lacerta viridis) 
die zorgvuldig door deze skink waren 
uitgegraven. Ook dit heeft mij doen be
s luiten om at mijn dieren per soort in 
een terrarium onder te brengen. 

ZIEKTES 
In het algemeen krijg je bij deze skin
ken slechts zelden met zieke dieren te 
maken. Ze zijn vrij gehard en zoals bij 
de meeste ziektes is de oorzaak vaak te 
vinden in een verkeerde verzorging. Zo 
is bekend dat bij een te vochtige bodem 
de dieren last krijgen van uitvallende 
schubben (MA TZ & V ANDERHAEGHE, 
1977). Ook te veel dieren bij elkaar kan 
tot problemen le iden. 

WINTER RUST 
De noodzaak van een winterrust is erg 
afhankelijk van het land waar de dieren 
vandaan komen. Yoor C. bedriagai en 
C. chalcides is een winterrust, naar mijn 
idee, een belangrijk vereiste om tot 
voortplanting te komen. Dit gaat als 
volgt in zijn werk. Na de zomer waarin 
het Iicht zo'n 14 a 16 uur per dag heeft 
gebrand, wordt dit verminderd tot onge
veer 8 uur vlak voor de winterslaap. 
Hierbij wordt normaal gevoederd maar 
de laatste weken eten de dieren meestal 
aanmerkelijk minder. In de laatste twee 
weken voor de winterslaap krijgen ze 
geen eten meer waardoor het maag
darmstelsel zich kan ledigen. Daarna 
worden ze uit het terrarium gehaald en 
ondergebracht in een kaal terrarium met 
een gedeelte zand en een gedeelte turf
maim, beide ongeveer vijf centimeter 
hoog. Het zand mag niet te vochtig zijn, 
het turfmolm moet Iicht vochtig zijn. 
Tevens wordt er een waterbakje in ge
plaatst. Yervolgens wordt het terrarium 
op een plaats gezet waar de temperatuur 
schommelt tussen de 8°C en l2°C. Ze 
kunnen beter niet in de koelkast over
winteren. Skinken zijn namel ijk erg ge-
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voelig voor koude. Zo brengen ze acht 
tot twaalf weken door waarna ze weer 
in het terrarium kunnen worden ge
plaatst. Hierbij is het de beste aanpak 
om eerst de mannetjes en twee weken 
later de vrouwtjes in het verblijf te 
plaatsen. 
Bij skinken die uit Noord-Afrika en 
Zuidwest-Azie afkomstig zijn, is geen 
of slechts een korte winterrust nodig 
(ZIMMERMANN, 1985). Zo vond FRAN
ZEN (1986) een C. ocel/atus in de win
ter in Zuid-Turkije waarvan hij ver
moedde dat deze slechts bij minder 
gunstige omstandigheden rust houdt. 
Dit zou ook voor Noord-Afrika kunnen 
gelden. Deze situaties zijn echter moei
lijk in het terrarium nate bootsen omdat 
dan telkens weer fluctuaties in tempera
tuur moeten plaatsvinden. Een korte 
winterrust is dan toch zeker zo makke
lijk uit te voeren. Ik heb zelf beide tech
nieken toegepast waarbij in het laatste 
geval de dieren in het terrarium bleven. 
De lampen bleven acht uur branden en 
de temperatuur varieerde van 20°C 
overdag tot I ooc tot l5°C 's nachts. 
Beide technieken hebben bij beide on
dersoorten van C. ocellatus tot voort
planting geleid. 
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Guus Uytterschout, Rob Veen, Jan van der 
Winden en Henny van der Woude bedanken 
voor de individuele bijdragen die tot dit artikel 
hebben geleid. 

HUSBANDRY AND MANAGEMENT OF 
CHALCIDES BEDRIAGAI WITH NOTES 
ON OTHER CHALCIDES 
Husbandry and management of C. bedriagai, 
is discussed. At the same time hints for the 
care of Chalcides ocellallls, C. chalcides, C. 
sexlineatus and C. viridanus are provided. 
The majority of these species can be kept in a 
terrarium 80x40 em in size. This should be 
furnished with a layer of sand on the bottom, a 
pile of stones and a source of heat. The tempe-

rature should be kept between 30°C and 35°C 
under the heat lamp and between 25°C and 
30°C elsewhere. Over night the temperature 
should drop to between I8°C and 22°C and in 
the winter to I ooc. Hibernation of 8 to 12 
weeks is recommended. 
Sex determination is very difficult in all the 
Chalcides species. The most obvious diffe
rence is the thickened cheeks of the males re
lative to those of the females. The young can 
best be reared in small containers which are 
sparsely furnished to facilitate easy checking. 
It is not recommended that Chalcides species 
be housed together with other species. 
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De Syrische Knoflookpad 
(Pelobates syriacus) in het terrarium 

INLEIDING 
Begin mei 1993 bezocht ik het Griekse 
eiland Lesbos. Gedurende twee weken 
heb ik er tamelijk intensief naar amfi
bieen gezocht. Opvallend is het voorko
men van de Syrische Knoflookpad. A ls 
echte amfibieenliefhebber kon ik hel 
niel nalaten een aantal larven van deze 
pad mee te nemen naar Nederland. In 
dit artikel beschrijf ik mijn terrariumer
varingen met de soort. 

UITERLIJK 
In Europa komen drie soorten knof
lookpadden voor. De Gewone Knof
lookpad (Pelobates f uscus) is de soort 
met het grootste verspreidingsgebied. 
In het zuidwesten van Europa wordt hij 
vervangen door de Spaanse Knoflook
pad (Pe/obates cu/tripes) en in hel zuid
oosten van Europa door de Syrische 
Knoflookpad (Pelobates syriacus). Aile 
drie de soorten zijn echte nachtdieren. 

Ze graven zich overdag diep in de bo
dem in. Knoflookpadden danken hun 
naam aan de kenmerkende knoflook
geur die zij verspreiden als ze worden 
opgepakl (HVAS, 1973; SPARREBOOM, 
198 1 ). Knoflookpadden zijn vrij primi
tieve padden met korte paten, een forse 
kop, een wat opgeblazen en gedrongen 
lichaam, een vrij gladde kikkerachtige 
huid, en een zeer duidelijke spatel aan 
de achtervoet die dienst doe! als graaf
werktuig. 
De Syrische Knoflookpad onderscheidt 
zich van de andere twee soorten onder
meer door de onvolledige zwemvliezen 
tussen de tenen (ARNOLD et at., 1987). 
De grondk leur van de Syrische 
Knoflookpad is gebroken wi t tot beige. 
Hier overheen zijn prachtige grate 
groene vlekken zichtbaar die doen den
ken aan die van de Groene Pad (Bufo vi
ridis ). In tegenstelling lot wat bij laatst
genoemde soort te zien is zijn de 

vlekken niel aaneengesloten 
en niet zwarl omrand. Het ge
slachtsonderscheid van voor
al jonge dieren is moeilijk. 
De volwassen mannetjes zij n 
niet waarneembaar kleiner 
dan de vrouwtjes maar heb
ben grate klieren aan de bo
venarm (ARNOLD et at.. 
1987). 

BIOTOOP 
De Syrische K no Oookpad 

komt op Lesbos zeer plaatse
lijk voor. Mijns inziens is zijn 
verspreiding op het eiland af
hankelijk van enerzijds diepe 
voedselrijke voortplantings
poelen en anderzijds enigs-

Pelobates syriacus, ruim cen jaar oud. Foto: E. van Uchclcn. zins losse aarde om zich in te 
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kunnen graven. Begin mei vond ik de 
grote larven in poelen in de nabijheid 
van omgeploegde akkertjes in het vlak
ke laagland. De poelen fungeren als op
vangbekken voor het regenwater van 
het vroege voorjaar. Het water wordt 
gebruikt om de akkers te bevloeien en 
het landbouwgereedschap te reinigen. 
Het water is troebel door de klei-achtige 
grond. De temperatuur is 15-l8°C. 
Opvallend is de forse diepte van de 
meeste poelen: een tot tweeeneenhalve 
meter. Deze diepte beperkt het water
verlies door verdamping. Vermoedelijk 
bevatten de poelen ook 's zomers water 
zodat de larven hun lange ontwikkeling 
van circa vier maanden kunnen voltooi
en zonder dat de poel tussentijds uit
droogt. 
De kikkervissen zijn in groten getale 
hangend aan het wateroppervlak te 

In de poel werden in mei de larven van Pelo
bates syriacus op Lesbos aangetroffen. 

Foto: E. van Uchelen. 

zien: die oppervlakte wordt afgegraasd 
en er wordt Iucht gehapt. In de poelen is 
er een snelle groei van algen: knoflook
pad-larven hebben veel voedsel nodig 
om te groeien. Uiteindelijk metamorfo
seren ze bij een lengte van tien tot vijf
tien centimeter. Het zijn dan ook de 
grootste Europese kikkervissen. Ik heb 
op Lesbos geen volwassen of jonge 
knoflookpadden gevonden. 

OPKWEEK VAN DE LARVEN 
Van Lesbos heb ik veertien larven van 
ongeveer acht centimeter meegenomen. 
Thuis aangekomen werden de dieren in 
een plastic afwasbak van 30x40 em on
dergebracht. Het teiltje werd gevuld 
met tien centimeter belucht leidingwa
ter ( 18-22°C). Dit is leidingwater dat 
gedurende tenminste 12 uur belucht is 
geweest door middel van een borrel
steentje, zodat eventueel aanwezig 
chloor wordt uitgedreven. Bovendien 
raakt het water zo op de juiste tempera
tum. De bak werd in een donkere 
hoek geplaatst. Om de dag werd al 
het water vervangen door belucht lei
dingwater. 
De larven waren vrij schrikachtig en be
gonnen pas na een tot twee dagen te 
eten. Als voedsel werd twee keer per 
dag gekookte sla, biergist en/of Tetra
phyll (plantaardig visvoer) gegeven. De 
larven bleken niet meer te groeien. Na 
circa drie weken braken bij de meeste 
exemplaren de achterpoten door, onge
acht de grootte van de larven. Ongeveer 
vijf dagen later verschenen vervolgens 
de voorpoten en vanaf dat moment aten 
de dieren niet meer. Deze snel intreden
de metamorfose was opvallend gezien 
het feit dat de larven in de natuur waar
schijnlijk nog maanden doorgroeien en 
pas bij een lengte van I 0-15 centimeter 
zullen metamorfoseren. Mogelijk werd 
de prikkel gegeven door de ondiepe wa
terbak, hogere temperatuur dan op 
Lesbos en/of door ander voedsel. Nadat 
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de voorpoten bij de larven waren door
gebroken, werden ze overgebracht in 
een schuinstaand aquarium, met een 
laagje water van enkele centimeters in 
het laagste deel. Dit aquarium werd in 
het donker geplaatst. Na ongeveer een 
week was de staart zover opgeteerd dat 
de inmiddels tot padje gemetamorfo
seerde larve het land opkroop. Dit had 
dan een lengte van slechts 2,5-3 centi
meter. 

HET TERRARIUM 
Na de metamorfose werden de padden 
overgezet in een terrarium van 
70x40x40 em. Op de bodem bracht ik 
een dikke laag tuinaarde aan, vermengd 
met scherp zand zodat de dieren zich in 
konden graven. Door middel van turf
blokken en een plant wordt het terra
rium enigszins vochtig gehouden. 
Omdat ze lichtschuw zijn, staat het ter
rarium in een donkere hoek. 
De eerste dagen graven de dieren zich 
niet in maar wandelen wat rond. Pas als 
de staart volledig is opgeteerd en ze een 
wat spitsere kop en steviger (achter)po
ten hebben gekregen, verdwijnen ze in 
de losse bodem. 
Na een jaar zijn de padden flink ge
groeid en is het verblijf wat klein ge
worden voor veertien padden. Het bui
dige terrarium is enigszins anders 
ingericht dan dat waarin ik de dieren het 
eerste jaar heb verzorgd. Ervaring heeft 
mij geleerd dat de dieren zicb, als ze 
schrikken, liever niet direct ingraven 
maar zich graag terugtrekken in een 
donkere hoek van bet terrarium. 
Bovendien is het me opgevallen dat de 
padden zich zowel in droge als in voch
tige hoeken van de bak ingraven: moge
lijk is er een individuele voorkeur. Om 
hieraan tegemoet te komen heb ik een 
aquarium van 150x50x50 centimeter 
gevuld met bosgrond (bladaarde) waar
in ik in een hoek flink wat scberp zand 
heb toegevoegd: dit is de droge hoek. 

De vochtige hoek maak ik door op een 
ingegraven turtblok aan de andere kant 
van het terrarium wekelijks water te 
gieten. Op deze wijze ontstaat een 
vochtigheidsgradient in de bodem. Ik 
werk met bosgrond omdat ik denk dat 
de hierin aanwezige (micro-)organis
men de ontlasting van de padden oprui
men. Om dezelfde reden heb ik pisse
bedden uitgezet in het terrarium. De 
bodembedekking wordt twee keer per 
jaar geheel vervangen door verse bos
grond. De inrichting is gecompleteerd 
door een plant met grote bladeren en 
een grote stronk, waaronder een flinke 
donkere ruimte overblijft. Boven de bak 
heb ik een lampje van 3 Watt bevestigd 
dat aangaat als het 's avonds donker 
wordt. Het blijkt dat de lichtschuwe 
padden zich hieraan niet storen. De 
voerbak is voor de stronk bij het donke
re "hoi" geplaatst. In het terrarium be
vindt zich geen waterbak en de hoven
kant van de bak is niet afgedekt door 
een deksel omdat ik van mening ben dat 
een maximum aan verse Iucht voor am
fibieen van levensbelang is. Mijn pad
den ervaren de seizoenen doordat ik bet 
terrarium op enige afstand van een open 
raam heb geplaatst. 

GEDRAG 
Knoflookpadden zijn echte nachtdie
ren. De dieren komen aileen tevoor
schijn als ze honger hebben en als bet 
ecbt donker is. Oat is vervelend voor 
paddelietbebbers omdat de dieren over
dag nooit zichtbaar zijn. Mijn exempla
ren zijn inmiddels enigszins gewend 
aan het schemerdonker van de nacht
verlichting. Als het Iicht in de kamer 
aangaat dan trekken de dieren zicb te
rug in het donkere hoi onder de stronk 
of onder de bladeren van de plant. 
Alleen als ze schrikken of als het Iicht 
aanblijft graven ze zich in: binnen een 
minuut is de pad in de bodem verdwe
nen. Ze graven zich achterwaarts in, 
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waarbij eersr het achrerste dee] van hun 
lichaam in de grond verdwijnt. De die
ren zijn niet erg beweeglijk en verplaat
sen zich niet veel. 
Wanneer de padden zich groeperen 
rond de voerbak met voedsel is duide
lijk een ' 'pikorde" waarneembaar. Als 
een kleinere pad een prooi pakt krijgt 
hij een beet naar zijn kop van een grote
re pad. Soms wordt hij zelfs door her
haalde beten van een soorrgenoot bij de 
voerbak vandaan gejaagd. Naarmate de 
padden groter z ijn geworden, is ook de 
onverdraagzaamheid gestegen. Ik zie 
ook nooit meer dan drie padden gelijk
rijdig aan de maalrijd. Meestal is het 
zelfs zo dat eerst de grotere exemplare n 
zich volvreten, waarna de kleinere pas 
aan de beurt komen. lk vermoed dar als 

s laap. Aan het einde van her voo1jaar 
komen ze niet meer revoorschijn en is er 
geen enkele acrivireir meer waarneem
baar. Aanvankelijk dachr ik dat mijn 
dieren dood waren e n heb ik de he le bak 
overhoop gehaald om ze te vinden .... 
Half augustus vertonen de eerste indivi
duen zich weer. De d ieren ogen dan 
goed doorvoed maar zijn wei opvallend 
hongerig. Ze zijn vervolgens erg actief 
to t her e inde van de herfst. In de winter 
is de activiteit Jager. Samenvattend zijn 
de perioden met de meeste ac tiviteit her 
voorj aar en de nazomer. 
Padden kunnen geluiden produceren. 
Zo ook knoflookpadden. Soms hoor ik 
overdag wat zacht gepiep. Ik vermoed 
dat dit een protest- of afweerroep is als 
een pad zich in de bodem verplaatst en 

een soortgenoot ont
moet. lk heb nooit een 
knoflooklucht kunnen 
ruiken, noch heb ik een 
afweerhouding waarge
nomen zoals beschre
ven 1n SPARREBOOM 
( 1981 ). 

YO EDSEL 
Knoflookpadde n zijn 
echte veelvraten en 
haas! onverzadigbaar. lk 
heb een exemplaar van 
vijf centimeter Jeng te 
eens vier grote reuzen
meelwormen zien ver
orberen! Omdat de lar
ven zo g root worden, 
zijn de net gemetamor-

Pelobates syriacus, ruim een jaar oud. Foto: E. van Uchele n. foseerde padde n ook re-
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gevolg van dit gedrag de verschillen in 
g rootte tussen de exemplaren zijn toe
genomen omdat de kleinere dieren min
der uitgebreid en minder frequent kun
ne n eten. Na anderhalf jaar varieert de 
grootte van 3,5-5,5 em. 
De padden houden een soon zomer-

Jatief groot. Dit heeft als 
voordee l dat ze direct al volwassen( !) 
meelwonnen als voedsel accepteren. 
Alles wat beweegt e n een bepaalde 
g rootte heeft wordt als eten beschouwd. 
De dieren zijn in tegenste lling tot bij
voorbeeld Groene Padden (Bufo viridis) 
absoluut niet kieskeurig of eenkennig 
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wat prooidieren betreft. De prooi wordt 
met een vrij trage, schuivende bewe
ging met de bek opgehapt. Hierbij hap
pen de dieren overigens regelmatig mis. 
Ik geef mijn padden eigenlijk hoofdza
kelijk met Carmix gevoerde meelwor
men. Af en toe voer ik maden, wormen 
of reuzenmeelwormen. In de activiteits
periodes krijgen ze twee keer per week 
voedsel. 
De padden komen 's nachts aileen te
voorschijn als ze honger hebben. Zodra 
ze zich hebben volgepropt, verdwijnen 
ze weer voor lange tijd in de bodem. 
Mogelijk hangt dit gedrag samen met 
bet feit dat de dieren in de natuur ook 
korte activiteitsperiodes hebben of zelfs 
aileen op bepaalde geschikte nachten 
foerageren (maanlicht, bepaalde voch
tigheidsgraad). Uit de literatuur is be
kend dat knoflookpadden maanden tot 
jaren ingegraven kunnen blijven en 
niets eten (GRZIMEK, 1973). Dit zou de 
enorme aangeboren vraatzucht kunnen 
verklaren: als een pad maar af en toe 
eet, moet dit voldoende zijn voor een 
lange periode. Momenteel meten de 
grootste padden bijna zes centimeter en 
moet ik overstappen op grotere voedsel
dieren. Reuzenmeelwormen lijken hier
voor geschikt. 

SLOTOPMERKINGEN 
Knoflookpadden zijn door hun strikt 
nachtelijke levenswijze als terrarium
dier eigenlijk niet zo geschikt. 
Bovendien zijn ze langdurig helemaal 
niet actief. Toch beleef ik veel plezier 
aan mijn dieren. Het zijn geheimzinni
ge, prachtig gekleurde dieren die wei
nig in terraria zijn bestudeerd. 
Bovendien zijn ze arbeidsextensief te 
verzorgen: bet werk beperkt zich tot 
twee keer per jaar de bodem verversen, 
een hoek nat houden en tijdens de acti
viteitsperiodes twee keer per week een 
lading meelwormen in de voerbak de
poneren. 

Voor zover mij bekend zijn knoflook
padden in het terrarium nog nooit tot 
voortplanting gebracht. Zelfs bet geluid 
van de Syrische Knoflookpad is waar
schijnlijk nog onbeschreven {ARNOLD 
et al., 1987). Mijn aandacht zal ik nu 
richten op het tot voortplanting brengen 
van de padden. De dieren zijn na twee 
jaar geslachtsrijp {MATZE & VANDER
HAEGE, 1977). In augustus heb ik vier 
exemplaren in mijn buitenterrarium los
gelaten. Mocht het met de voortplanting 
komend voorjaar niet lukken in bet bin
nenterrarium, dan misschien in bet bui
tenterrarium? 

PELOBATES SYR/ACUS KEPT IN A TER
RARIUM 
The husbandry and management of Pelobates 
syriacus collected from the Greek island 
Lesbos is described. The animals were collec
ted from deep ponds in agricultural areas du
ring May 1993 as 8-9 em tadpoles. After me
tamorphosis, a terrarium was created for the 
toads in which they were provided with a 
moisture gradient in the soil and a dark hole 
were they could hide when disturbed. 
The species has strictly nocturnal habits. 
During the day the toads sleep buried in the 
ground. Bigger individuals dominate smaller 
ones during feeding. The toads are not active 
throughout the year, nor every night. During 
summer there is no activity, while during win
ter there is only limited activity. The toads 
were usually fed meal worms. The animals can 
take a large amount of food at once, after 
which the sated individuals disappear for a 
long period. 
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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: 
Telefonlsch: bel 033-550136 en 
de antwoordcentrale noteert uw 
bestellingl U kunt bellen van 
maandag tim vrijdag, van 8.00 
tot 18.00 uur. 
Schriftelijk: met gebruikmaking 
van de BESTELCOUPON die u 
bij iedere zending aantreft, of 
d.m.v. een briefje naar onze 
vestiging in Harderwijk. 

lnsekt Expresse I B. Adema 
Postbus 1 07 4 
3840 BA 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 dlnsdag v66r 
11 .00 uur genoteerd zljn, 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 
betaalt de bijgesloten faktuur 
per omgaande. Habben wij op 
het moment dat u opnieuw 
bestelt nog geen betaling 

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

DIREKT VAN 
DE KWEKERIJ 
NAAR U THUIS! 

I klein formaat 
I groot formaat 

ca. 70 larven 
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