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Andere bladen: Samen gaat het beter 

CALDWELL, J.P., 1997. Pair bonding in spotted poison frogs. Nature 385: 211. 

A Is je paarvorming definieert als een sociale verbintenis tussen twee individuen die 
gepaard gaat met voortplanting en het op een of andere manier gezamenlijk groot
brengen van nakomelingen, is dat niet iets wat je direct met amfibieen associeert. 
Er zijn wellicht wat aanwijzingen in gevangenschap voor, maar echte waamemin
gen, laat staan in het wild, ontbraken tot nu toe. Onderzoek aan Dendrobates van
zolinii in Brazilie heeft echter onlangs opzienbarende observaties opgeleverd. 
Broedzorg is heel gebruikelijk bij de pijlgifkikkertjesfamilie Dendrobatidae, voor
al bij Dendrobates. Zo geven sommige soorten hun larven onbevruchte eieren als 
voedsel. D. vanzolinii maakt er echter nog meer werk van. 
Het makkelijke van dit kikkertje is dat de tekening bij ieder individu iets anders is, 
zodat herkenning, ook in het wild, relatief eenvoudig is. De schrijfster kon gedu
rende meer dan 50 uur twaalf afzonderlijk herkenbare paartjes observeren. 
Iedere larve ontwikkelt zich afzonderlijk in een holletje. Een bevrucht ei wordt 
tegen de wand van het hoHetje afgezet, juist hoven de waterspiegel. De nieuwe 
larve mag niet het water in glippen want daar ligt zijn kannibalistisch broertje of 
zusje te wachten. Daarom vervoert het mannetje de nieuwe larve naar een ander 
geschikt hoi. Het vrouwtje gaat niet mee naar het nieuwe hoi maar wordt er een 
paar dagen later heen geloodst door het geroep van manlief. 
Het paar werkt uitstekend samen om de larven van voedsel te voorzien. De manne
tjes gaan steeds sneller kwaken ais het vrouwtje in de buurt komt. Als ze daartoe 
bereid is, volgt ze hem, soms zelfs op een afstand van maar vijf tot tien centimeter 
(de dieren zelf zijn nog geen twee em lang). Het mannetje leidt het vrouwtje door 
de takken naar het hoi waar hij de larve heeft afgeleverd. Samen kruipen ze het hoi 
in, waama het gekwaak afneemt. Daar kunnen ze wei drie uur blijven. In die tijd 
maken ze elkaar het hof, wat resulteert in het afzetten van onbevruchte eieren, die 
dienen als voedsel voor de larve. Zelfs ais er een bevrucht ei bij zou zitten zal die 
zich in het water niet ontwikkelen en keurig opgepeuzeid worden. 
Vrouwtjes gaan nooit aileen een hoi in. Hoewel de Iarven maar om de vijf dagen 
gevoederd worden, zijn het mannetje en vrouwtje vaak samen. Deze samenwerking 
tussen hetzeifde mannetje en vrouwtje bij het transport en het voederen van larven 
in hetzelfde territorium wijst op paarvorming. Het is niet bekend hoe lang zo'n paar 
blijft bestaan, maar tijdens de studie was er van een verslapping van de band niets 
te merken. 
Er is meer onderzoek nodig om de ontwikkeling in kaart te brengen van sociaal 
gedrag bij Dendrobates die hun jongen onbevruchte eieren te eten geven. In een 
andere groep vervoeren namelijk de vrouwtjes hun larven en komen regelmatig 
terug om ze te voeren, zonder enige bemoeienis van het mannetje. Wellicht heeft 
zich uit een twee-ouderverzorging de eenpersoonszorg ontwikkeld waarbij het 
vrouwtje onafhankelijk is geworden van een mogelijk niet altijd even trouw man
netje, maar voor deze hypothese ontbreken nog de bewijzen. 

Samenvatting: John Boonman 
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Een nieuwe naam voor Ctenosaura palearis? 

IN LEIDING 
Onlangs verscheen in dit blad een arti
kel over de Zwarte Leguaan Cteno
saura pa/earis (VAN DEN HEUVEL, 
1997). In dat verhaal werd aangegeven 
dat de soort in drie van elkaar geisoleer
de gebieden aangetoond was: in het 
stroomgebied van Rfo Motagua in 
Zuidoost-Guatemala, in het bekken van 
de Rfo Aguan in het noorden van Cen
traal-Honduras en op de eilanden Cayos 
Cochinos voor de kust van Honduras. 
Sinds het gereed komen van het manu
script zijn er publicaties verschenen die 
argumenten aandragen om de dieren uit 
de drie verspreidingsgebieden in twee 
soorten te splitsen. Omdat juist de 
hoofdrolspelers uit het genoemde ver
haal volgens dit scenario een nieuwe 
naam zouden krijgen, is het wenselijk 
een korte beschouwing aan het oor
spronkelijke artikel toe te voegen. 

RECENT ONDERZOEK 
Bij een diersoort die in verschillende, 
van elkaar gescheiden gebieden voor
komt doet de vraag zich steeds voor of 
het wei om een en dezelfde soort gaat. 
Als de uiterlijke verschillen tussen de 
dieren van de diverse populaties niet 
zeer groat zijn zal die vraag niet erg 
actueel zijn en zich vaak beperken tot 
wandelgangen en andere terreinen van 
specialisten. lets dergelijks speelde zich 
al geruime tijd af met C. palearis: 
iedereen die tot de kenners gerekend 
wilde worden had wei een mening maar 
tot een echte publicatie was het nooit 
gekomen. Recent hebben echter 
KOHLER & VESELY (1996) de discussie 
een meer open karakter gegeven. Zij 
onderzochten 15 dieren uit Guatemala 
en 17 uit Honduras op uiterlijke ken
merken. Zij meldden dat de dieren uit 
Honduras doorgaans een intense zwarte 

tekening op de borst hebben die bij die
ren uit Guatemala ontbreekt. Ook in 
morfologische kenmerken zoals be
schubbing verschillen de twee groepen. 
De gemiddelden van de getallen I iggen 
uiteen maar omdat de spreidingen nogal 
groat zijn en elkaar overlappen 
beschouwden de schrijvers die verschil
len als statistisch niet significant. Ze 
besloten hun verhaal met de medede
ling dat er meer onderzoek nodig is om 
tot een meer definitieve uitspraak over 
soorten (of ondersoorten) te komen. 
De heren werden op hun wenken 
bediend door BUCKLEY & AXTELL 
(1997) die 50 dieren uit Guatemala en 
42 uit Honduras onderzochten. Hoewel 
de waarnemingen in feite dezelfde 
waren maakten de grotere aantallen de 
verschillen statistisch wei significant. 
De conclusie was dus dat de dieren uit 
Honduras (beide locaties) tot een ande
re soort behoren dan die uit Guatemala. 
Als extra argumentatie werden waarne
mingen aan Ctenosaura oedirhina en 
Ctenosaura bakeri aangehaald, beide 
soorten uit Honduras, die volgens 
dezelfde criteria evenveel van elkaar en 
van de twee soorten C. pa/earis ver
schillen. Voor de nieuwe soort, de 
Hondurese vorm, stelden de auteurs de 
naam Ctenosaura me/anosterna voor. 
De dieren uit het Lacertaverhaal zijn 
nakweekdieren waarvan de ouders uit 
Honduras afkomstig waren. Zij hebben 
inderdaad de zwarte borsttekening die 
kenmerkend heet te zijn voor de nieuwe 
soort. Dat de morfologische kenmerken 
daar ook mee overeenkomen wekt geen 
verbazing gezien de statistische sprei
ding. Volgens aile gebruikte criteria 
zouden de dieren in het artikel van VAN 
DEN HEUVEL ( 1997) dus hernoemd 
moeten worden tot Ctenosaura mela
nosterna. 
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A NEW NAME FOR CTENOSAURA 
PALEARIS? 
Publications concerning the taxonomic status 
of Cteno.mura palearis have appeared since an 
article on this species was recently published 
in Lacerta. Based on morphological measure
ments of a large number of individuals, it has 
been concluded that the populations in 
Honduras and Guatemala comprise two dis
tinct species. A new name has been proposed 
for the form found in Honduras: Ctenosaura 
melcmosterna, in reference to the black breast 
mark characteristic of this form. The animals 
described in the recent Lacerta article belong 
to this new species. 

Literatuur bewaren 

LITERATUUR 
BUCKLEY, L.J. & R.W. AXTELL, 1997. Evi
dence for the specific status of the Honduran 
lizards formerly referred to Ctenosaura pale
aris (Reptilia: Squamata: lguanidae). Copeia 
1997: 138-150. 
HEUVEL, W. VAN DEN, 1997. De Zwarte 
Leguaan Ctenosaura palearis in zijn natuurlij
ke omgeving en de voortplanting in het terrari
um. Lacerta 55: 155-159. 
KOHLER, G. & M. VESELY, 1996. 
Freilanduntersuchungen zur Morphologie und 
Lebensweise von Ctenosaura palearis in Hon
duras und Guatemala. herpetofauna 18( I 02): 
23-26. 

Wie z' n hobby serieus benadert zal zo af en toe wei eens fotokopieen maken van 
artikelen uit andere tijdschriften. Dat Ievert na enige tijd twee problemen op. Het 
eerste probleem is, hoe berg je het zo op, dat het overzichtelijk blijft. Een vaak 
gekozen oplossing is het opslaan in een ordner. Ik heb gemerkt dat dit niet werkt. 
Na intensief gebruik gaan de gaatjes waardoor de metalen beugels steken beslist 
uitscheuren. Eerst even een plakbandje erover voor het gaatjes ponsen helpt, maar 
Ievert wei extra werk op. Een volgende stap is het verpakken van artikelen in een 
plastic map of, met een of meer tegelijk, in een kartonnen dossiermap. Mijn keuze 
is gevallen op kunststof laden uit de kantoorboekhandel. Prijzig, maar de geko
pieerde artikelen (en dunne boekwerkjes) blijven er mooi in, ook na meer dan tien 
jaar. 
Dan volgt het tweede probleem. Hoe weet je wat je hebt en kun je vinden wat je 
zoekt? In mijn kunststof ladesysteem heeft elke lade z'n nummer en elk artikel een 
plaatsnummer. Elk artikel heeft verder een systeemkaartje waarop auteur etc. en 
uiteraard het plaats- en ladenummer vermeld staan. Verder heb ik een systeem van 
kaartjes met onderwerpen, waar op elk kaartje ook vermeld staat auteur, jaartal en 
plaatsnummer van artikelen waar het betreffende onderwerp in voorkomt. Zoek ik 
nu bijvoorbeeld iets over de kweek van Cuora amboinensis, dan zoek ik het sys
teemkaartje met die naam open vind daar o.a. de verwijzing 'Inskeep, 1981 111-36'. 
Ik trek dan lade III open en op nummer 36 ligt daar inderdaad het gezochte artikel. 
Met de huidige computertechnologie kan het uiteraard nog beter. Het is echter las
tig een goed programma te vinden waarmee je ook op trefwoorden kan zoeken. Ik 
heb uiteindelijk het programma 'Cardbox' daarvoor in gebruik. 
Het lijkt op het eerste gezicht een hoop overbodig werk, maar het is beter zo snel 
mogelijk uw literatuur overzichtelijk te maken. Die eerste honderd kopietjes vallen 
wei mee, maar ik heb in de loop der jaren zoveel kopieen en overdrukken verza
meld, dat het echt niet meer te onthouden vall. Als je d~m met organiseren moet 
beginnen, wordt het een immens karwei. 
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Gastropholis prasina, een boombewonende 
hagedis ui t Kenia 

IN L EID ING 
In apri l 1996 bezocht ik gedurende 
twcc dagen het A rabuko Sokoke-kust
bos in Kenia. Dit beschermde bosge
bied beslaat een oppervlakte van 400 
km2. Het is een altijd groen bos dat zich 
uitstrekt van enkele kilometers ten zui
den van Malindi tot even boven Ki li ti. 
ten noorden van Mombasa. Dit bos 
vormt een van de laatste resten van het 
oorspronkelij ke kustbos dat vroeger het 
kustgebied van Tanzania en Kenia 
beclekte. Het staat bij bio logen als bij
zoncler te boek omdat het nog verschei-

dene inheemse dieren en planten her
bergt. Voorbeelden hiervan zijn de 
Sokoke-dwergoorui l, de Goudbuik
olifantspitsmuis en de A ders' Duiker. 
een k leine antilopensoort. Mijn aan
dacht werd echter gevesti gd op een bij 
zondere boomhagedis die inhecms is 
voor de Oost-Afrikaanse kustbossen en 
waarvan het A rabuko Sokoke-bos een 
van de vindplaatsen is. De soon is ook 
bekencl van Tanga (Noorcloost
Tanzania), A mani (Usumbara Gebergte. 
Tanzania) en het Kinio Forest 
(Tanzania) (ARNOLD, 1989). 
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GROENEBOOMBEWONER 
Bij het bezoek aan de Bioken Snake 
Farm in Watamu van de Britse herpeto
loog James Ashe, werd ik attent 
gemaakt op een prachtige groene slanke 
hagedis. James Ashe had enige jaren 
geleden enkele dieren gekregen van een 
parkwachter uit het Arabuko Sokoke
bos. De lengte van de hagedissen is 
ongeveer 35 em, waarvan de staart 
tweederde deel uitmaakt. De felgroene 
hagedis behoort, naar het uiterlijk te 
oordelen, zonder twijfel tot de Echte 
Hagedissen (Lacertidae ). Ashe vertelde 
dat Dr. E.N. Arnold (Natural History 
Museum, London) de soort had gede
termineerd als Gastropholis prasina. 
Bijzonder detail bij de soort is dat de 
staart gebruikt kan worden als grijpor
gaan, zoals dat ook bekend is van kame
leons, Andesanolissen (Phenacosau
rus) en sommige andere hagedissen. 
Binnen de Lacertidae zijn er echter 
maar weinig soorten die zu1k een grijp
staart hebben ontwikkeld. Een bekend 
voorbeeld van een lacertide met een 
grijpstaart vormt de in West- en 
Centraal-Afrika voorkomende boombe
woner Gastropholis echinata, de Ste
kelstaarthagedis (ARNOLD, 1989; HED
GES, 1982; KOHN, 1976). ASHE & AsHE 
( 1995) vermelden dat de dieren 's 
nachts slapend aan hun staart kunnen 
hangen, een fenomeen dat mij van 
andere hagedissen niet bekend was. 
Opmerkelijk is dat een uitwendig 
onderscheid tussen mannetjes en 
vrouwtjes op het eerste gezicht afwezig 
is, behalve dan de bredere staartbasis 
bij de mannetjes. 

LEVENSWIJZE 
Volgens SPAWLS & DuFF-MACKAY 
( 1995) is Gastropholis prasina een van 
de mooiste en tegelijk zeldzaamste 
hagedissen van Kenia. Echter, G. prasi
na is moeilijk in het wild te observeren. 
Het dier leeft op meer dan twaalf meter 

hoogte in de kroonlaag van het bos en 
het vereist een flinke klim om het dier 
in zijn natuurlijke habitat te bekijken. 
Dit geldt echter niet voor aile vindplaat
sen: er zijn meldingen van '1aag bij de 
grond', bijvoorbee1d bij Tanga 
(ARNOLD, 1989). ASHE & ASHE ( 1995) 
vermelden dat hun exemplaren werden 
gevangen in een holle stam van de 
boom Trachylobium verrucosum. De 
dieren zijn agressief ten opzichte van 
soortgenoten en jagen op alles wat 
beweegt, van vlinders en andere insec
ten tot gekko's. De mannetjes zijn 
onderling onverdraagzaam, iets dat van 
andere boomhagedissen, zoa1s kamele
ons, anolissen en gekko's ook bekend 
is. Het is mogelijk dat de vrouwtjes 
naar de grond gaan om eieren te 1eggen, 
hoewe1 dat niet werd waargenomen; het 
zou ook kunnen dat de eieren in molm 
van dode borneo of onder mosp1akken 
van epifyten (boombewonende planten) 
worden gelegd. Dat dit waarschijn1ijker 
is, kan blijken uit het feit dat de jongen 
even groen zijn als de volwassen dieren 
(ASHE & ASHE, 1995). Hieruit zou de 
conclusie getrokken kunnen worden dat 
ook de jongen hoog in borneo Ieven. 

Gastropholis prasina maakt gebruik van de 
grijpstaart. Tekening: L. Depew 
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Echter, veldwaarnemingen ontbreken 
tot dusver. ASHE & ASHE ( 1995) stellen 
dat de incubatieduur van de vijf eieren, 
die de dieren bij hen legden, 65 dagen is 
bij een temperatuur van 26-29°C. Na 
het uitkomen was de lengte van die 
eieren 17 mm. Tijdens de paring bijt het 
mannetje het vrouwtje in haar nekvel 
vast en duwt zijn staart onder de hare; 
de gemiddelde paring duurt enkele 
minuten (Ashe, pers. med.). 

ANDERE REPTIELEN 
Gedurende het korte bezoek werden 
ook andere reptielen in of nabij het 
Arabuko Sokoke-bos waargenomen. 
Tijdens een nachtelijke wandeling vond 
ik een Lappenkameleon, Chamaeleo 
dilepis, slapend op een tak. Deze kame
leon is hier vrij algemeen. De 
Getekende Dwerggekko Lygodactylus 
picturatus trof ik veelvuldig aan op 
boomstammen, circa 1-2 m boven de 
grond; de Huisgekko Hemidactylus 
mabouia vond ik o.a. in de douche van 
het huis waar ik verbleef. In de tuinen 
rond het bos vond ik vrij algemeen de 
skink Mabuya varia. Deze vier soorten 
bleken hier algemeen voor te komen. 
Bij de rurnes van Gedi werd een vervel
ling gevonden van een Rotspython, 
P_vthon sebae, die volgens de beheerder 
daar al meer dan tien jaar leefde. Het 
ging zo te zien om een exemplaar van 
enkele meters lengte. 

DANKBETUIGING 
Mijn bezoek werd mede mogelijk gemaakt 
door Guido Broekhoven (IUCN, East Africa), 
en Dr. Ian Gordon en Lorna Depew van de 
East African Natural History Society 
(EANHS). Ik bedank Lorna Depew tevens 
voor het ter beschikking stellen van de teke
ning. James Ashe (Bioken Snake Farm) 
bedank ik voor zijn enthousiasme en de infor
matie over de herpetofauna van de regio. 

GASTROPHOLIS PRASINA, AN ARBORE
AL SPECIES FROM KENYA 
Some notes are given on Gastroplwlis prasina 
based on the available literature. These arbore
al lacertids, which were seen during a visit to 
the Bioken Snake Farm, were originally from 
the Arabuko Sokoke coastal forest, Kenya. 
This beautiful green lizard with a highly pre
hensile tail, seems perfectly adapted to life in 
the tree tops. 
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Mannclijk cxemplaar van /gua11a igua11a rh i11oloplw . Foto: J. Boonman 

Leguanen van Utila 1. De Groene Leguaan 
(Iguana iguana) en de Gewone Zwarte 
Leguaan ( Ctenosaura simi lis) 

INLE!DING 
In de periode maan-april 1996 hebben 
wij gedurende drie weken op het eiland 
Utila een bijdrage geleverd aan een pro
ject ter bescherming en bestudering van 
de Zwarte Leguaan van Uti la 
( Crenosaura bakeri). Voor een van Oil S 

was het zelfs voor het tweede achter
eenvolgende jaar dat het eiland bezochl 
werd. In 1995 viel de bezoekperiode 
een maand later en duurde toen vier 
weken. 
Het ciland is vooral voor liefhebbers 
van leguanen interessant omdat er op 
een klein oppervlak niet minder dan 
drie soortcn naast elkaar voorkomen. In 
het cerstc deel van een tweeluik doen 
wij vcrslag van de bekendere soorten: 

De Groene Leguaan (Iguana iguana) en 
de Gewone Zwarte Leguaan 
(Ctenosaura simi/is). Deel twee handelt 
over de Zwarte Leguaan van Utila (C. 
bakeri). In dat artikel zal ook het 
beschermingsproject aan de orde 
komen. 

UTI LA 
Het eil and Utila behoon tot de 
Republiek Honduras. Het is een van de 
Islas de Ia Bahfa (Bay Islands) die in de 
Caribischc Zee liggen, ongeveer 40 km 
voor de kust van het moederl and. Met 
een omvang van slechts 6x 12 km is dit 
het kleinste en meest westelijk gelegen 
van de drie grate eilanden (Utila, 
Roatan en Guanaja). Samen met drie 
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kle inere eil anden (Helen, Morat en 
Barbareta) en 52 rotsen (cays of cayos) 
vormen ze de boven het water uitste
kende uitlopers van de Bonacca richel, 
de bergketen op het vasteland. Deze 
bergkete n rijst uit boven de Bartlett 
trog. Vrijwel het gehele eiland komt 
slechts een paar meter boven de zee
spiegel uit e n bestaat overwegend uit 
koraalgesteente. Aan de oostkant bevin
den zich cnkele heuvels waarvan de 
hoogste, Pumpkin Hill (80 m), van vul
kan ische oorsprong is . Aan de zuidkant 
van die he uvels bevindt zich de enige 
nederzetting van het e iland waar ca. 
1500 inwone rs hun thui s hebben. Daar 
zijn ook havenfac ilite iten te vi nden en 
er is een landingsplaats voor vliegtui
gen. 
Het eiland heeft een tropisch klimaat 
met een j aarlijkse neerslag van ca. 1800 
mm en een regentijd d ie duurt van okto
ber tot januari . Het ligt in de passaat
winden uit het oosten tot zuidoosten , 
die ieder najaar tropische wervelstor
men aanvoeren me t gemidde ld om de 
ti en jaar aanzie nlijk schade tot gevolg 
(J ACOBSON, 1992). 

Door de betrekkelijk overvloedige 
necrs lag is Uti la rijk aan plantengroci. 
De meest in het oog springcnde 
begroei ing is zonder twijfel de mangro
ve. Hoewel het niet precies duidelijk is 
hoevcel mangrovebossen er op het 
eiland zijn (het g rootste, westelijke deel 
is nog nauwelijks in kaart gebracht) zijn 
er vanuit de Iucht talrijke gebieden aan 
te wij zen. Het grootste deel van de kust-
1 ijn wordt door mangrovebossen 
bedekt, net als de oevers van de talrij ke 
inhammen, lagunes en van het kanaal 
dat het c iland van noord naar zu id door
snijdt. Hoe breed die stroken zijn is 
echter niet duidelij k. Op een zeer 
beperkt aantal plaatsen zijn er zand
stranden, waar geen mangrove groeit 
maar de klassieke tropische strandvege
tatie van kokospalmen en dikbladig, 
zoutbestendig struweel. De hogere 
dele n van het e iland zijn met andere 
dichtc bebossing bedekt, die van oor
sprong de kenmerken van een tropisch 
regenwoucl heeft, maar die thans veelal 
uit (semi)cultuurgewassen bestaat. 
Direct roncl de menselijke bebouwing 
zijn banane n- en andere plantages aan-

Hel oosle lijke dee l van Uli la vanuil de Iucht. mel de bebouwing e n de heuvels. Achleraan 
Pum pkin Hill. Fo10: J . Boonman 
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gelegd met weidegebieden voor 
(rund)vee. Wat de begroeiing is op het 
inlandse dee l van de westzijde van het 
eiland is niet duidelijk. De bevolking 
spreekt van savanne. Yanuit de Iucht 
ziet het e r inderdaad als grasland uit. 
Aileen in het dorp is er een verharde 
weg van ongeveer vier kilometer lang 
met een paar zijstraatjes. De enige 
andere infrastructuur bestaat uit een 
paar onverharde paden en karrensporen. 
Hct ovcrgrotc dee) van het eiland is ech
ter niet onts lote n en s lechts met moeite 
te betreden. 

Portret van Iguana iguana. Foto: J. Boonman 
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LEGUANEN EN HUN BIOTOOP 

GROENE LEGUANEN 
Groene Leguanen hebben een zeer 
groot verspreidingsgebied dat zich ook 
uitstrekt to t vee! Caribische eilanden 
(zie o.a. LAZELL, 1973). Ook op de Bay 
Is lands komen de dieren voor, al zijn ze 
moeilijk te vi nden en heeft het er alle 
schijn van dat hun aantal sterk achteruit 
loopt (zie verderop bij Bedreigingen). 
Aile Groene Leguanen die we troffen, 
zowel op Utila alsop Roau\n waren van 
het rhinolopha-type, gekenmerkt door 
hoarntjes op de snuit. We Iaten hier in 
het midden of er sprake is van een 
ondersaart of een geografische variatie. 

Het past echter wei in het plaatje dat 
LAZELL ( 1973) schetst, waarbij de rh i
nolopha-vonn zich in ieder geval uit
strekt van Mex ico tot en met de Kleine 
Anti lien. WILSON & HAHN ( 1973) 
meldden het voarkomen van Groene 
Leguanen op alle drie de gro te eilanden 
van de Bay Islands. 
We vanden de Groene Leguanen op 
Util a hoofdzakelijk in de tra pische bas
sen in de heuvels aan de oostkant van 
het e iland. Yolgens de bevolking is dat 
ook echt de enige plaats waar ze Ieven. 
Ze zijn niet gebonden aan e nige vorm 
van water. Zoals gebruikelijk bewonen 
de oudere dieren de toppen van de 
bomen en de jongere dieren de Jager 
gelegen plekken. Opval lend was het 
relatief gra te aantal intens oranje tot 
steenrood gekleurde mannelijke exem
plaren zoals eerder beschreven is door 
KOH LER ( 1994) voor dieren uit Manuel 
Antonio, Costa Rica. Yerder vertoonden 
de dieren geen bijzondere kenmerken. 
Ze zagen er alle weldoorvoed uit maar 
geen van de gevangen exemplaren was 
vrij van mijten, teken of andere ectopa
ras ieten. Hoewel het grootste exem
plaar dat we konden vangen ruim 1500 
gram woog hebben we nog beslist 
zwaardere dieren gezien, zodat het for
maat van de dieren op Utila overeen
komt met die op de Kleine Antillen. 
zoals beschreven door LAZELL ( 1973). 
VAN MARKEN L!CHTENBELT ( 199 1) ver
meldt dat de d ieren op Cura~ao kle iner 
zijn dan op de Kleine Anti lien. Juist de 
dieren op Cura~ao vormen een uitzon
dering te n opzichte van andere ei lan
den. Ze blijven waarschijnlijk kle iner 
door de relatief lange periode van 
droogte op Cura~ao in vergelijking tot 
andere eilanden. Het kleiner blijven van 
dieren op Cura~ao is dus niet zonder 
meer een 'eilandkwaal'. 
Hoewel we regelmatig geconfronteerd 
werden met perioden van regen was de 
echte regentijd al een tijdje afgelopen. 
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Hal fwas Cteno
.wura simi/is. 
Foto: 
J. Boonman 

Naar ons gevoel is de grens tussen 
regentijd en droge periode echter niet 
zo scherp. Het gevolg is dat ook de 
voortplantingsacti viteit enigszins ge
spreid is. De duidelijke felle kleuren die 
we bij veel mannen aantroffen wees op 
een baltstijd. Een van ons nam inder
daad een copulatie waar. 
Voortbordurend op dat ruime, gespreide 
tijdschema zou dat inhouden dat de 
paringsperiode in maart/april vall, de 
eieren dus in mei/juni gelegd worden en 
dat er in augustus/september j ongen 
zouden moeten zijn. Oat laatste is ook 
wat de plaatselijke bevolking beweert 
en kl opt met het gebruikelijke beeld: 
jongen worden geboren bij het begin 
van de regentijd als er een overvloed 
aan j ong blad is. Oat betekent dat op 
Utila - hetzelfde geldt voor Roatan 
(Sherman Arch. pers. med.) - de Groene 
Leguanen veel later geboren worden 
dan op het vasteland. Daar valt die 
pcriode tusscn j anuari en mei (zie het 
overzicht in KOHLER, 1994). Ook in de 
drogc tropische wouden van Zuid
Honduras aanschouwen de j ongen in 
januari en februari het levenslicht 

(KLEIN, 1982). In de perioden dat wij 
aanwezig waren hebben we nooit pas 
geboren jongen gevonden. 

CTENOSAURA SIMILIS 
Van aile soorten Zwarte Leguanen heeft 
C. simi/is het grootste verspreidingsge
bied (KOHLER, 1995), dat zich uitstrekt 
van het zuiden van Mexico tot aan 
Panama. Hij ontbreekt op de Caribische 
eilanden die ver van het vasteland van 
Midden-Amerika afliggen. De soort 
komt nog wei voor op de Colombiaanse 
ei Ianden Providencia en San Andres (ze 
liggen ter hoogte van N icaragua). Hij is 
als de ondersoort Ctenosaura simi/is 
multipunctata beschreven (BARBOUR & 
SHREVE, 1934). Op de Bay Islands is het 
de meest voorkomende leguaan. Het is 
opmerkel ijk dat C. simi/is op Roatan 
ontbreekt. Daar wordt zij n plaats inge
nomen door de daar endemische 
Ctenosaura oedirhina. 
Op Utila konden we C. simi/is overal 
waarnemen: strandgebieden, mangro
vebossen, min-of-meer-tropi sch regen
woud, cultuurbossen, plantages, zelfs in 
de bcbouwde kom. Steeds worden wei 
wanne plekken uitgezocht. De dieren 
zijn bovcndien uiterst honkvast. Je kon 
dagelijks langs cen stapel patioblokken 
komen en er zaten steeds drie dieren op 
te zonnen, een man en twee vrouwen. 
Ze waren zecr alert (zoals aile C. simi
lis) en vluchtten de gaten van de blok
kcn in. op hct moment dat je dichterbij 
kwam dan ca. I 0 meter. Ook zat er 
steeds ccn kolossale man in een dikke 
boom langs een karrenspoor. 
De Gcwone Zwarte Leguaan is nogal 
variabcl in klcur en tekening. De dieren 
van Ut ila zijn vrij uniform bruin, ook de 
grotc mannelijkc exemplaren. De alu
minium-witte reuzen zoals een van OilS 

die op Yucatan gezien heel'!, komen cr 
niet voor. De karakteristieke streepteke
ning op de rug is wei steeds aanwezig. 

Cteno.mura simili.1· als cultuurvolger. Foto: W. van den Heuvcl mccr nadrukkelijk dan bij voorbeeld bij 
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Foto: W. van den Heuvel 

dieren uit Santa Rosa, Costa Rica. 
Groengekleurde jongen hebben we niet 
gevonden. Het grootste exemplaar dat 
we gevangen hebben woog ongeveer 
een ki lo, maar we hebben dieren gezien 
die beslist zwaarder waren. Hun alert
heid maakt het vangen niet eenvoudig. 
Betrouwbare gegevens over de voort
planting van C. similis op Utila zijn niet 
beschikbaar. Je zou een patroon ver
wachten, analoog aan dat van Groene 
Leguanen, met jongen tegen het begin 
van de regentijd. We vonden echter op 
een relatief koele regenachtige dag 
twee piepjonge jongen in het kreupel
hout bij een strand. Opvallend was dat 
de dieren bruin waren, terwijl bij aile 
soorten Zwarte Leguanen de jongen 
eerst groen zij n. Yolgens zeggen leggen 
de dieren bij het strand hun e ieren, 
zodat het aannemelijk is dat die dieren 
in maart, dus ruim in de (betrekkelijk) 
droge tijd geboren waren. Ook dit 
bevestigt ons vermoeden dat de grens 
met de regentijd niet zo scherp is. 

BEDREIGINGEN 
In beginsel kunnen dieren in hun voort
bestaan bedreigd worden door ofwel 

rechtstreekse bejaging door mensen of 
andere dieren ofwel aantasting van 
hu n leefgebied. Aile grote leguanen zijn 
in hun gehele verspreidingsgebied 
direct bedre igd omdat ze als smaak- en 
waardevol bestanddeel op het menu van 
veel Midden-Amerikaanse menu's prij
ken. Op Utila geldt dat in sterke mate 
voor de Groene Leguaan. Juist om die 
reden is zij op het ei land de meest zeld
zame van de drie soorten grote legu
anen geworden, temeer omdat haar 
leefgebied voor de mens beter toegan
kelij k is dan de mangrovebossen. De 
sterke bejaging heeft het dier ook 
uiterst schuw gemaakt zodat zelfs een 
eenvoudig observeren al moeilijk 
geworden is. Het is des te meer verba
zingwekkend dat C. simi/is zich tame
lij k ongestoord kan handhaven. Hoewel 
het dier op somm ige plaatsen culinair 
hoger wordt gewaardeerd dan de 
Groene Leguanen (FITCH & 
HACKFORTH-JONES, 1983), beschouwen 
de inwoners van Utila het dier a ls 
onsmakelijk of zelfs giftig, vermoede
lijk omdat het zeer dicht bij de mensen 
leeft en volgens zeggen afval eet. De 
enige echte directe bedreiging gaat dan 
ook uit van verwilderde katten en hon
den. Natuurlijke vijanden zijn er nau
welijks, afgezien van een enkele roof
vogel, een Afgodslang (Boa 
constrictor) en de Gestreepte Basil isk, 
Basiliscus vittatus , waarbij de laatste 
vooral voor jonge dieren een bedre iging 
vormt. 
De biotopen van zowel de Groene 
Leguanen als van de Gewone Zwarte 
Leguanen lopen geen direct gevaar. Van 
een ontbossing is geen sprake en de 
Gewone Zwarte Leguaan is niet kies
keurig. Aileen de sterk toenemende 
hoeveelheid afval en andere vervuiling, 
een gevolg van de explosieve groei van 
het low-budget toerisme, zet de beperk
te capaciteit van het kle ine e iland onder 
druk. 
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BETEKENIS VOOR HET 
TERRARIUM 
Onze bezoeken aan Utila hebben niet 
veel bijgedragen aan de kennis over 
Groene Leguanen, daarvoor hebben we 
er te weinig gezien. Hun leefgebied is 
duidelijk strikt beperkt tot bosgebieden. 
Op Roatan hebben we meer Groene 
Leguanen gezien, vooral waar ze, 
geconcentreerd rond een kweekcen
trum, leefden in een semi-vrije staat. 
Daar bleken aantallen van honderden 
dieren op een betrekkelijk klein opper
vlak duidelijk zonder problemen naast 
elkaar te kunnen Ieven. De dichtheid 
daar gaat die in het slechtste terrarium 
in Nederland ruim te hoven. Onder 
goede omstandigheden zijn dergelijke 
groepsgroottes dus kennelijk mogelijk. 
Zoiets zal je met C. simi/is (of C. oedi
rhina) nooit meemaken. Het was al ver
wonderlijk dat een hoop stenen van 
slechts een paar kubieke meter al drie 
volwassen dieren kon herbergen. We 
hadden gedacht dat het sterke territoria
le gedrag van deze dieren dat niet zou 
toestaan. Waarschijnlijk is het zelfs 
mogelijk een groep van deze dieren 
dicht opeen te houden als er veel schuil
mogelijkheid is (de gaten en tunnels in 
de stapel patioblokken) en er veel ruim
te omheen is (de stapel stond vrij in het 
open veld). Behalve dit trio zagen we 
elders uitsluitend losse individuen. De 
hitte die zonnende C. simi/is kunnen 
doorstaan (en op prijs stellen) bleek 
eens te meer opvallend. 
Hoewel er natuurlijk allerlei principiele 
bezwaren zijn aan te voeren tegen het 
gemeenschappelijk houden van ver
schillende diersoorten in een verblijf, 
blijken in de natuur Groene Leguanen 
en Gewone Zwarte Leguanen elkaars 
dichte nabijheid goed te kunnen verdra
gen. 

IGUANA IGUANA AND CTENOSAURA 
SJMILIS ON UTILA. BAY ISLANDS. 
HONDURAS 
Utila is one of the Caribbean Bay Islands 
belonging to the Republic of Honduras. 
Habitat and behaviour of the green iguana 
(Iguana iguana) and the ctenosaur or highlan
der (Ctenosaura simi/is) are described./. igu
ana only inhabits the tropical and cultivated 
forests of the hills on the east side of the 
island. Remarkable orange and brick coloured 
males were found. Hatching of the animals on 
Utila seems to occur significantly later 
(August-September) than on mainland Latin 
America. C. simi/is is widespread throughout 
the entire island. Hot areas exposed to direct 
sun are its preferred haunts. The animals are 
territorial. Highlanders are not hunted for 
human consumption as are green iguanas. In 
general the habitat of neither species is 
seriously threatened. However, the explosive 
growth of tourism could impose considerable 
pressure on this tiny island. 
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Blauwe exemplaren van de Groene Kikker 
(Rana esculenta-complex) in Friesland 

Jcllc Hofstra 
Kcrkcwal 54 
840 I Cl-l Gorredij k 

INLEIDING 
K leurafwijkingen bij kikkers spreken 
vaak sterk tot de verbeelding. In 1995 
stonden in ons land gevonden albino 
kik.kers in de belangstell ing (HOFSTRA 

De aanvanke lijk modderzwartc kikker uit Kimswerd die zich ont
po ptc als fraaic blauwe k ikker. Foto: J . Hofstra 

De turquo isc-kleurige k ikkcr d ie in ccn s loot bij Franekcr werd 
gevondc n. Foto: J. Hofstra 
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& ZUIDERWIJK, 1997). Afgclopen jaar 
haalden blauwe kikkers het nieuws. Uit 
de provincie Friesland kwamen maar 
liefst zes meldingen binnen. In al deze 
gevallen ging het steeds om blauwge
kleurde exemplaren van Groene 
Kikkers uil het Ranu esc:ulenta-t;Om 
plex. Drie van de zes gevonden dieren 
heb ik zelf kunnen zien. Twec daarvan 
heb ik korte tijd in gevangenschap 
geobserveerd. In di t artikel doe ik ver
slag van mijn bevindingen. 

CYANISME 
Een blauw en een geel huiclpigment 
geven samen de groene klcur aan onze 
Groene Kikkers. Soms ontbreckt door 
genetische oorzaken het gelc pigment 
en kleuren de Groene Kikkers blauw. 
Deze blauwkleuring door gebrek aan 
gee! pigment heet cyanisme. Cyanisme 
komt ook voor bij groengckleurde rep
tielen zoals de Smaragdhagedis, Lacer
ta viridis, en de Zand- of Duinhagedis, 
Lacerta agilis (STRIJBOSCH, 1994). 
Zelfs bij de overwegend bruine Le
vendbarende Hagedis (Lacerta vivipa
ra) heb ik dit verschij nsel gezien. Zo'n 
dertig j aar geleden heb ik een aantal 
fraaie blauwgekleurde exemplaren van 
de laatstgenoemde soon aangetroffen 
op de Lippenhuisterheide. 
Bij bepaalde hagedissen komt cyanis
me vrij vaak voor. Het gaat dan meest
al om sterk ge"isoleerde populaties op 
kleine eilandjes. Cyanisme wordt ook 
wei gezien als een eerste stap in de rich
ling van melanisme (STRIJBOSCH. 
1994). 
Bij dieren die in een terrarium bij kunst
licht worden opgekweekt komt blauw
k leuring ook voor. Worden dcze dieren 
echter weer blootgesteld aan direct 
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zonlicht dan nemen ze de oorspron
kelijke groene kleur weer aan 
(M UDDE. KI VIT & M ANTEL. 1994). 

KIKKERPROEF 
Het blauwk leuren van Groene Kikkers 
moet overigens niet worden verward 
met de blauwe kleur die mannelijke 
dieren van zowel de Heikikker (Rana 
arvalis) als de Bruine Kikker (Rana 

temporaria) in de paartij d aannemen. 
Dit gebeurt door de aanmaak van 
geslachtshonnonen en is van tijdelij ke 
aard. Op dit verkleuren was vroeger de 
'kikkerproef ' gebaseerd. Bij een 
Groene Kikker werd de hypofyse (een 
hersenaanhangsel dat hormonen produ
ceert die onder andere van invloed zijn 
op de kleur van de kikker) verwijderd. 
De kikker werd door het ontbreken van 
deze hormonen geelwi t van kleur. Door 
het dier vervolgens in te spuiten met 
urine van een vrouw die vermoedde in 
blijde verwachting te zijn, kleurde de 
kikker weer groen als zij inderdaad 
zwanger was. In de urine van een zwan
gere vrouw zit namelijk het ontbreken
de honnoon. 

KLEURBESCHRIJV ING 
Van de zes meldingen van blauwge
kl eurde kikkers heb ik dr ie dieren zelf 
kunnen zien. Twee daarvan heb ik een 
poosj e in mijn bezit gehacl ter observa
tie. De drie dieren waren vrijwel i clen
tiek gekleurd. Z ij waren overwegend 
hemelsblauw tot turquoise met iets lich-

De kikker uit Franeker die bczig is van kleur tc veranderen. Het dier ter blauw op die del en waar de huid 
heeft hier een tussenfase bercikt. Foto: J. Hofstra direct op het bot zat. Verder waren de 

De schuwe blauwe kikkcr uit de tuinvij vcr in Kimswerd. 
Foto: J. Hofstra 
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dieren bezel met kobaltblauwe vlekken 
op de rug en poten. De keel, buik en 
onclerkant van de poten waren room
kleurig. Bij geen van de dieren ontbrak 
overigens het gele pigment volledig en 
bij aile drie de kikkers was er sprake 
van meer of minder groene vlekjes. De 
blauwe kikkers vallen erg op tussen hun 
groene soortgenoten en groene water
planten. 

SCHAARSE M ELDINGEN 
Bij het doorzoeken van j aargangen van 
Lacerta moest ik· meer dan 45 j aar 
teruggaan om meldingen van blauwge
kleurde Groene Kikkers te vinden 
(ANONYM US, 1950 en 1951 ; HERMANS, 
1951: VAN WIJK. 1952). Het Fries 
Natuurmuseum te Leeuwarden heeft 
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een dia uit 1988 in zijn bezit waarop 
een blauwe kikker staat afgebeeld die in 
het Friese Grouw is gevonden. In 1993 
werd een zeer fraaie turquoise gekleur
de Groene Kikker gevonden in een tuin
vijver te Terwispel nabij Gorredijk 
(HOFSTRA, 1993). 

RECENTE MELDINGEN 
Van de zes recente meldingen waren er 
twee van kikkers die in tuinvijvers wer
den aangetroffen. De andere meldingen 
kwamen uit de vrije natuur. 
In Oudega bij Drachten werd in juni 
1996 een 'hemelsblauwe' kikker gezien 
in de Smalle Eesterzanding, een tame
lijk breed water dat via de Wijde Ee in 
verbinding staat met de Princehof. In 
dezelfde maand werd een blauwe kik
ker gemeld in Drachten in de buurt van 
de haven. In augustus werd in Burgum 
een blauwe kikker ontdekt in een tuin
vijver. Volgens de bewoner was het dier 
zeer schuw. Het was niet mogelijk om 
het dier te fotograferen of te vangen. 
Deze drie dieren heb ik niet gezien, 
zodat het niet duidelijk is om welke 
soort het gaat uit het Rana esculenta
complex. 
De overige drie meldingen kwamen uit 
augustus. De vijftienjarige Geert-Jan 
Plat uit Franeker vond een blauwe kik
ker in een sloot nabij het Franeker Bos. 
Dit dier is een korte poos in mijn bezit 
geweest. Het was een fraaie turquoise
kleurige Grote Groene Kikker (Rana 
ridibunda) van het vrouwelijke ge
slacht. De kop-romplengte bedroeg 8,5 
em. Het gele pigment ontbrak niet vol
ledig. Enkele minieme groene vlekjes 
waren nog zichtbaar. 
Twee meldingen kwamen uit het plaats
je Kimswerd ten zuiden van Harlingen. 
Bij de familie Boot zat in een mooi aan
gelegde tuinvijver een blauwe kikker 
temidden van groene soortgenoten. De 
blauwe kikker was zeer schuw en het 
duurde ruim twee uur voor ik een rede-

lijke foto van het dier kon maken. Het 
dier kon ik niet vangen. Om welke soort 
het precies ging heb ik daarom niet met 
zekerheid kunnen vaststellen. Wei zag 
ik normaal gekleurde exemplaren van 
de Grote Groene Kikker die tijdens een 
kwaakconcert hun grijze kwaakblazen 
Iieten zien. Volgens de bewoner van het 
huis zaten er ook dieren tussen met een 
witte kwaakblaas. Ook bij deze blauwe 
kikker ontbrak het gele pigment niet 
volledig. Hier en daar waren op de rug 
nog groene vlekjes zichtbaar. De andere 
vondst in Kimswerd betrof een dier dat 
door de familie Zwart in een nabijgele
gen sloot werd ontdekt en gevangen. In 
afwachting van mijn komst werd het 
dier in een grote donkere plastic ton 
bewaard. Toen ik de volgende dag het 
dier uit de ton haalde om in een klein 
plastic bakje te doen was de teleurstel
ling groot. Het dier was bijna zo zwart 
als modder met een zware donkere net
vormige tekening op de buik. Het had 
niets weg van een blauwe kikker. Tot 
mijn verrassing kwam bij thuiskomst 
uit het bakje een pracht van een blauwe 
kikker tevoorschijn met een bijna vlek
keloze roomkleurige buik. Ditmaal 
ging het om een acht em groot manne
lijk exemplaar van Rana ridibunda. De 
kwaakblazen waren grijs gekleurd en 
de copulatieborstels aan de duimen 
waren duidelijk zichtbaar. Achter beide 
ogen, op de rug en tussen neuspunt en 
ogen waren groene vlekken zichtbaar. 
De ruglijsten en het trommelvlies 
waren Iicht roodbruin gekleurd. 

VERANDEREN VAN KLEUR 
Hoewel bij de meeste meldingen werd 
gesproken over 'hemelsblauwe' dieren, 
bleek de kleur enorm te kunnen varie
ren. De oorzaak daarvan is dat amfi
bieen in hun huid tal van zintuigcellen 
(receptoren) hebben die gevoelig zijn 
voor prikkels als Iicht, geur, tempera
tuur en aanraking. Vooral in het directe 
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zonlicht waren de dieren die ik ter 
observatie had prachtig blauw of tur
quoise. Als ze een tijdje in het danker 
hadden gezeten kleurden de dieren - op 
een iets lichtere rugstreep na - zeer dan
ker tot bijna zwart. Dit verschijnsel is 
ook bekend bij dieren die een winter
slaap houden. Mogelijk speelt behalve 
gebrek aan Iicht ook de lage tempera
tuur een rol. De Bruine Kikker kan na 
de winterslaap zo danker van kleur zijn 
dat hun temporaalvlek zelfs niet meer is 
te onderscheiden. Een blauwe kikker 
waarvan ik de maat nam en het geslacht 
bepaalde verkleurde binnen enkele 
minuten van hemelsblauw tot bijna 
zwart. Toen de dieren bij elkaar werden 
geplaatst behield het mannetje overwe
gend zijn blauwe kleur. Het vrouwtje 
daarentegen bleef constant danker van 
kleur. Wellicht doordat ze zich bedreigd 
voelde. 

CONCLUSIE 
Waarom in 1996 zoveel blauwe kikkers 
zijn gezien is mij niet duidelijk gewor
den. Het is opmerkelijk dat buiten 
Friesland geen meldingen bekend zijn 
van blauwe kikkers (pers. med. A. 
Zuiderwijk). Van gei"soleerde tuinvij
verpopulaties kan in het waterrijke 
Friesland in mijn ogen nauwelijks spra
ke zijn. Zeker niet in het landelijke 
gebied met zijn talloze sloten en vaar
ten. Het lijkt mij ook wat ver gezocht 
dat een overijverige terrariumhouder 
blauwe exemplaren van Groene 
Kikkers heeft gekweekt om ze her en 
der in Friesland uit te zetten. 

BLUE SPECIMENS IN THE RANA ESCU
LENTA-COMPLEX IN FRIESLAND 
There were six reports of blue frogs in the pro
vince of Friesland, the Netherlands in 1996. In 
all cases the reports were concerned with frogs 
from the Rana esculema-complex. It is a lack 
of yellow pigment which causes the blue 
colour. This condition is a genetic aberration 
called cyanism. I observed two specimens of 
Rana ridihwula for a short period in captivity. 
In direct sunlight the specimens were a beauti
ful colour between sky-blue and turquoise. 
After being kept for a period in total darkness 
the specimens became almost black. When 
touched the specimens also turned black 
within a few minutes. From these observations 
it would seem that the receptors in the skin 
react strongly to sunlight and contact. 
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Verzorging, gedrag en voortplanting 
van de Pannenkoekschildpad 
(Malacochersus tornieri) in het terrarium 

fNLEIDING 
De Pannenkoekschi ldpad (Malacocher
sus tornieri) wordt gevonden in het oos
ten van Afrika en kan met een lengte 
van maximaal achttien centimeter gere
kend worden tot de kleinere landschild
padden. Dit, en het feit dat de dieren 
een voor schildpadden nogal bizar 
uiterlijk vertonen, heeft de soort to t 
gewilde terrariumdieren gemaakt. Tot 
1992 werd de soort dan ook veelvuldig 
in de handel aangeboden. In 198 1 werd 
een exportstop afgekondigd voor deze 
soort in Kenia, naast Tanzania het enige 
land waar de Pannenkoekschild-pad 
wordt gevonden. Sindsdien werd 
Tanzania de belangrijkste leverancier 
van duizenden dieren per jaar, voor 
markten in Noord-Amerika, Azie en 
Europa. In 1992 echter, nam (gelukkig) 

ook Tanzania op ad vies van het 'CITES 
Animals Committee' het besluit een 
moratorium af te kondigen op de uit
voer van M. tornieri ( KLEMENS & 
MOLL, 1995). Een recent veldonder
zoek uitgevoerd door KLEMENS & 
MOLL ( 1995) Iaat zien dat de toch 
nog altijd bestaande ui tvoer van 
Pannenkoekschildpadden voor de com
merc iele handel op dit moment een 
voortdurende bedreig ing vormt voor het 
voortbestaan van de soort in Tanzania. 
Populaties in Kenia worden in het bij
zonder bedreigd door habi tatvernieti
g ing voor landbouwdoeleinden (PRIT
CHARD, 1987). 

Een gekwecktc Malacochersus tomieri van cnkele weken oud. 

Naast het beeld van een wi lde populatie 
die voortdurend wordt uitgedund, dient 
een beeld geschetst te worden van de 
stand van zaken bij het houden van de 
soort in het terrarium. Hierbij valt 
onderscheid te maken in overleving van 
ge"importeerde dieren en reproductie. 
Wat betreft het eerste: van de vele (wel
licht duizenden) in de afgelopen jaren 
in Nederland ingevoerde d ieren, staan 
er op dit moment dertig levende 
Pannen koekschi ldpadden geregistreerd 
in het betreffende stamboek (Bruekers, 
pers. med.). Ook al zullen niet aile in 
Nederland aanwezige d ieren in het 
stamboek ingeschreven staan, dan nog 
is duide lijk dat de overgrote meerder
heid van de importdieren inmiddels 
gesneuve ld moet zijn. Steeds weer is 
gebleken dat Pannenkoekschildpadden 
in gevangenschap lastige kostgangers 
zijn, die in het algemeen niet lang blij
ven Ieven in het terrarium. Duidelijk
heid over de doodsoorzaken bestaat 
vaak niet, allijken vee( gevallen veroor-Foto: V. Loehr 
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zaakt door plotselinge explosies van 
ingewandsparasieten. Dit zou samen 
kunnen hangen met de grote stressge
voeligheid van de dieren; explosies 
kunnen al optreden bij blootstelling van 
de dieren aan minimale stresssituaties. 
Wat betreft reproductie is het beeld zo 
mogelijk nog somberder. Het stamboek 
maakt melding van slechts vier geboren 
jongen (Bruekers, pers. med.). Gezien 
de over het algemeen slechte resultaten 
met het in Ieven houden van de ouder
dieren is dit niet verwonderlijk. 
Hoewel het dus duidelijk mag zijn dat 
de status van M. tornieri zowel in het 
wild als in gevangenschap nogal wat 
negatieve kanten kent, is het zeker niet 
zo dat er geen enkellichtpunt is. Dat het 
niet onmogelijk is de soort in gevangen
schap in Ieven te houden, en er zelfs 
mee te kweken, is reeds door enkelen 
bewezen. Het lijkt er zelfs op, dat de 
soort op een vrij eenvoudige manier in 
Ieven te houden is, mits er rekening 
gehouden wordt met een aantal zeer 
specifieke voorwaarden. Wat betreft het 
kweken is het zo dat, indien inderdaad 
rekening wordt gehouden met die spe
cifieke eisen, er in veel gevallen ook 
met regelmaat eieren gelegd zullen 
worden. Het incuberen van de eieren is 
een onderdeel dat nog de nodige aan
dacht behoeft, omdat de uitkomstper
centages van de eieren nog zeer laag 
zijn (ook in gevallen waarbij aangeno
men mag worden dat de eieren wei 
bevrucht zijn). Met dit artikel hoop ik 
door een uiteenzetting te geven over de 
wijze waarop ik de Pannenkoekschild
pad verzorg en kweek in het terrarium, 
een bijdrage te kunnen leveren aan het 
verlagen van de mortaliteit van import
dieren en het verhogen van de repro
ductie in gevangenschap. 

UITERLIJKE KENMERKEN 
Het rugschild van de Pannenkoek
schildpad heeft een typisch afgeplatte 

vorm (met een hoogte van minder dan 
vijf centimeter), waaraan de soort zijn 
Nederlandse naam dankt. De Duitstali
ge meest gangbare naam 'Spalten
schildkrote' duidt eerder op de gewoon
te van de dieren zich in steenspleten te 
verschuilen. Ook in de Nederlandstali
ge literatuur is de soort wei beschreven 
onder de naam 'Spleetschildpad' 
(BRUEKERS, 1994) en 'Kioofschildpad' 
(ALEVEN, 1970). Zowel het rug- als 
buikschild is buitengewoon flexibel, 
hetgeen wordt veroorzaakt door een 
extreem dunne 'beplating'. De functio
nele betekenis van deze bouw is her
haaldelijk gezocht in het scheppen van 
de mogelijkheid voor de dieren om zich 
te kunnen opblazen in een nauwe steen
spleet, teneinde zich schrap te zetten 
tegen eventuele predatoren (volgens 
o.a. PAULER, 1990; SCHMALZ & STEIN, 
1994; MOLL & KLEMENS, 1996). Deze 
uitleg is echter van de hand gewezen 
door andere auteurs (IRELAND & GANS, 
1972; BRUEKERS, 1994). Wellicht kan 
bij afwijzing van de verklaring dat de 
soepelheid van het schild een aanpas
sing is om zich vast te kunnen zetten in 
steenspleten door opblazen, veronder
steld worden dat het dier niet onnodig 
energie investeert in zware beenplaten. 
Immers, de mogelijkheid moet niet 
worden uitgesloten dat het voor M. tor
nieri helemaal niet noodzakelijk is een 
stevig (en dus duur) pantser te vormen 
als afweer tegen predatoren, daar de 
soort het grootste deel van het Ieven 
doorbrengt in beschermende rotssple
ten. Vanzelfsprekend betreft het hier 
slechts speculatie. 
Er bestaat een grote variatie in tekening 
van het rug- en buikschild tussen indivi
duele dieren. Hoewel wei is veronder
steld dat verschillen in tekening van het 
rugschild zouden kunnen duiden op een 
herkomst van verschillende populaties 
(Zwartepoorte, pers. med.), vonden 
MoLL & KLEMENS ( 1996) ook binnen 
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een populatie aanzienlijke variatie in 
kleurpatroon. Mogelijk houden ver
schillen in tekening en kleur verband 
met de leeftijd van de dieren; oudere 
dieren zouden een meer vervaagde, 
egale tekening hebben (SCHMALZ & 
STEIN, 1994: BONIN et al., 1996). Zeker 
is dat zeer jonge dieren een tekening 
hebben die afwijkt van volwassen die
ren. Bovendien ontstaat ook het typi
sche afgeplattc uiterlijk pas na enige 
maanden. Bij j onge dieren zij n de 
afzonderlijke schildjes donkerbruin. 
met daarop een Iichter gekleurde vlek. 
De Iicht gekleurde vlekken van de 
schildjes !open wei in elkaar over. In de 
randschildjes is dit patroon minder dui 
delijk. Het buikschi ld van j onge dieren 
is onregelmatig donker- en lichtbruin 
gevlekt. Naarmate de dieren ouder wor
den, ontstaat geleidelijk een stralente-

Foto: Y. Loehr 

kening op het rug- en in zekcrc mate 
ook op het buikschi ld, uitgevoercl in 
clonkerbruin , lichtbruin en zwarl. In de 
eerste maanden na het uit het ei komen 
verkleurde bij mij n dieren ook de diep
bruine grondkleur van de afzonderlijke 
schi lcljes in een minder donkere bruine 
kleur. Het is mij niet duidelijk of dit 
wellicht het resultaat zou kunnen zijn 
van de afwezigheid van ul traviolet Iicht 
in het terrarium. De k leur van oudere 
dieren tenslotte kan effen beige zijn, 
zonder enige tekening (op zowcl het 
buik- al s het rugschild). Evcneens is het 
mogelijk dat volwassen dieren nog 
altijd de stralentekening vertonen. 
l ndien het mogelijk blijkt Panncnkoek
schi ldpadden gedurende lange tijd in 
Ieven te houden in het terrarium, zal er 
in de toekomst wellicht metmeer zeker
heid bepaald kunnen worden of het ver-
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vagen van de tekening een ouderdoms
verschijnsel is (althans onder terrarium
condities). De kleur van de kop, poten 
en staart is minder variabel: deze 
bestaat uit afwisselend verschillende 
tinten bruin, waarbij de lichtere tinten 
overheersen. 

Tabel 1: De minimum- en maximumtemperatuur. alsmede de gemid
delde neerslag per maand in Tabora (Tanzania) (RICHTER, 1983). 

maand 

januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 

temperatuur (°C) neerslag (mm) 
minimum maximum 

17 28 132 
17 28 129 
17 28 166 
17 28 134 
16 28 27 
15 28 2 
15 28 0 
16 29 I 
18 31 7 
19 32 17 
19 31 103 
18 28 174 

VERSPREIDING EN HABITAT 
De Pannenkoekschildpad wordt uitslui
tend gevonden in Kenia en Tanzania, 
waarbij Dodoma in Tanzania wordt 
genoemd als zwaartepunt van het ver
spreidingsgebied (LOVERIDGE & 
WILLIAMS, 1957; PRITCHARD, 1979, 
beide uit: SCHMALZ & STEIN, 1994 ). 
Door KLEMENS & MOLL ( 1995) worden 
als noord- en zuidgrens van het ver
spreidingsgebied respectievelijk 
Midden- (mogelijk zelfs Noord-)Kenia 
en Midden-Tanzania aangegeven. 
BoNIN et al. ( 1996) geven als noorde
lijkste vindplaats het Samburu District 
(Kenia) en als zuidelijkste de plaats 
Lindi (Tanzania). Westelijke populaties 
Ieven nabij M wanza aan de zuidkust 
van het Victoriameer (Tanzania; 
KLEMENS & MOLL, 1995) en Tabora 
(Tanzania; LOVERIDGE & WILLIAMS, 
1957; PRITCHARD, 1979, beide aange
haald in ScHMALZ & STEIN, 1994 ), ter
wijl volgens de laatste auteurs de meest 
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oostelijke populaties aanwezig zouden 
zijn aan de kust van de Indische 
Oceaan. Exacte grenzen van het ver
spreidingsgebied van M. tornieri zijn 
echter niet bekend (KLEMENS & MOLL, 
1995). In ogenschijnlijk geschikte habi
tats die zijn gesitueerd op een hoogte 
van meer dan 1800 meter, worden geen 
Pannenkoekschildpadden aangetroffen 
(MOLL & KLEMENS, 1996). 
Het gehe1e verspreidingsgebied wordt 
gekenmerkt door een relatief constante 
temperatuur gedurende het gehele jaar, 
met een duidelijk afgegrensd regensei
zoen van november tot en met april 
(tabel 1). De nachttemperaturen zijn het 
laagst in juni/juli (winter) en zowel de 
nacht- a1s dagtemperaturen zijn het 
hoogst direct voor de regentijd. Gezien 
de afstand tot de evenaar, varieert de 
daglengte in het verspreidingsgebied 
van M. tornieri nauwelijks. 
Het verspreidingsgebied van de 
Pannenkoekschildpad behoort tot de 
zogenaamde 'Somalie-Masai floristi
sche regio' en bestaat uit masaisteppe 
begroeid met hoofdzakelijk bomen van 
het genus Brachystegia, afgewisseld 
met rotsige heuvels (MOLL & KLEMENS, 
1996). Binnen dit gebied wordt M. tor
nieri uitsluitend gevonden in de rots
achtige milieus, waaraan de kleine soort 
met zijn platte pantser uitstekend is 
aangepast. Ook een egale tekening van 
oudere dieren zou overigens volgens 
BONIN et al. ( 1996) een aanpassing 
(schutkleur) zijn aan de rotsachtige 
omgeving. Onduidelijk blijft dan wei 
waarom jongere dieren geen voordeel 
zouden hebben bij een dergelijke 
camouflage. Bovendien is bij een eco
logisch verwante soort uit het rotsige 
gebied in het noordwesten van Zuid
Afrika (Namaqualand-gespikkelde 
Padloper, Homopus s. signatus) gevon
den dat er geen verband bestaat tussen 
de k1eur en tekening van de schildpad
den en de door hen bewoonde rotsen 
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(BAYOFF, 1995). Slechts de goed 
begroeide en van vele schuilplaatsen 
voorziene rotsgebieden worden door M. 
tornieri bewoond. De begroeiing 
bestaat dan hoofdzakelijk uit (droge) 
grassen en Aloe, en van beide is aange
toond dat het als (hoofd)voedsel dient 
voor de schildpadden (MOLL & 
KLEMENS, 1996). Binnen de geschikte 
rotshabitats worden bovendien door de 
dieren nog hoge eisen gesteld aan afme
tingen en Jigging van schuilplaatsen. Zo 
was het opvallend dat de dieren zich 
steeds inklemden tussen de stenen (iets 
dat niet werd gevonden door BAYOFF 
(1995) in het geval van H. s. signatus). 
Geschikte spleten werden regelmatig 
bewoond door meerdere Pannenkoek
schildpadden en vooral bewoning door 
de Ruwe Schildhagedis ( Gerrhosaurus 
major) was een duidelijke aanwijzing 
voor het in datzelfde gebied voorkomen 
van M. tonzieri. De beperkte aanwezig
heid van geschikte rotshabitats en daar
in geschikte schuilplaatsen zou bepa
lend (beperkend) kunnen zijn voor de 
populatiegrootte van de Pannenkoek
schildpad (MOLL & KLEMENS, 1996). 
Van het gedrag van de Pannenkoek
schildpad in de natuur is slechts weinig 
bekend. MOLL & KLEMENS ( 1996) von
den zowel in februari als in november 
actieve dieren, onathankelijk van de tijd 
van de dag. In juni en juli (winter) wer
den geen actieve dieren gevonden, hoe
wei de dieren in schuilplaatsen wei 
verse feces produceerden. Mogelijk 
zijn de dieren het gehele jaar door 
actief, wellicht met een periode van 
lagere activiteit gedurende de winter
maanden, die worden gekenmerkt door 
lagere nachttemperaturen. 
Waarnemingen van Obst, waarbij dieren 
actief waren bij een temperatuur van 12-
l50C (beschreven in BONIN et al., 1996) 
zouden wijzen op de mogelijkheid van 
enige activiteit gedurende (extreem) 
koele perioden, al zijn mij de exacte 

omstandigheden van deze waamemin
gen niet bekend. Voorts spreken MoLL 
& KLEMENS (1996) van waamemingen 
van paringen in de natte zomertijd 
(december) terwijl drachtige vrouwelij
ke dieren werden gevonden in juni. 

TERRARIUM EN VERZORGING 
Sinds begin 1988 zijn door mij diverse 
terraria en verzorgingsschema's ge
bruikt bij het houden van vijf Pannen
koekschildpadden in gevangenschap. 
Uiteindelijk zijn hiervan drie dieren 
overgebleven, die van 1993 tot heden in 
het uiteindelijke terrarium werden ver
zorgd. Een zeer jong gei'mporteerd dier 
stierf, na twee jaar niet gegroeid te zijn, 
zonder aanwijsbare oorzaak. Het twee
de dier ( een halfwas mannetje) stierf als 
gevolg van een maagperforatie. 
Het (geplastificeerd spaanplaat-)terrari
um waarin de overgebleven twee 
vrouwtjes en een mannetje worden ver
zorgd, meet 120x80x60 em (lxbxh), en 
wordt verlicht door een ( daglicht-)TL
buis van 18 W. Het voorschakelapparaat 
van de TL is in de bodem verzonken en 
vormt tezamen met een gloeilamp ( 100 
W lichtvenster) in het dak van het terra
rium en een verwarmingskabel (50 W) 
ingegoten in cement op de bodem, de 
verwarming van de bak. De verwar
mingskabel wordt geschakeld over een 
thermostaat, die is afgesteld op een 
temperatuur van 30°C (gemeten op de 
plaats in het terrarium waar zich de 
schildpadden bevinden). Via een tijd
klok wordt het terrarium het gehele jaar 
door 14 uur per dag verlicht en ver
warmd. Ventilatie geschiedt met een 
sleuf van 40x4 em achterin het dak, en 
kieren tussen de schuifruiten. In de 
bodem van de bak is een 15 em diepe 
legbak (afwasteil) verzonken met een 
diameter van 32 em. De inrichting van 
het terrarium wordt gevormd door een 
bodem van droog metselzand en enkele 
grote steenplaten en stronken hout. De 
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Terrarium waarin de adulte Malacocller.w s tomieri worden ver
zorgd. Foto: V. Loehr 
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steenplaten z ijn gemaakt van piep
schuim met daaroverheen een dun laag
je cement, en zijn zo gestapeld dat een 
solide constructie ontstaat met drie 
overzichtelijke schuilplaatsen van ver
schi llend formaat. Aile schuilplaatsen 
lopen echter wigvormig toe. zodat de 
d ie ren zich klem kunnen zetten. De 
ac hter- en zijwanden te ns lotte, worden 
bedekt door cen blauwgeverfde flexibe
le kunststofplaat, die tcgen de wanden 
is geschrocfd. De drie Pannenkoek
schildpadde n z ijn de enige bewoners 
van het verblijf. 
De dieren worden drie maal per week 
gevoerd met plantaardig materiaal. 
Dierlijke kost in de vorm van (levende 
of dode) insecte n. vlees of kattenbrok
ken werd nooit geacccpteerd. Het voed
sel bestaat uit een basis van groenvoer, 
met een klcine hoeveelheid fruit erdoor
heen geme ngd. Het groenvoer wordt 
van maart to t november buiten geplukt: 
paardebloemblacleren, weegbree, wik
ke, (rode en witte) klaver etcetera. 
Eni ge dierlijke kost krijgen de schild
padden op deze wijzc toch binne n. 
omdat de (ongewassen) planten in het 
algemee n vol zitten met insecten als 
pissebedden, oorwormen en bladluizen. 
In de overige maanden gebruik ik goed 
gewassen en geclroogde andij vie o f wit-

lof. lk droog dit met een slacentri fuge 
om te voorkomen dat de diere n een te 
g rote hoeveelheid water binnen krijgen. 
Het he le jaar door worden enkele stuk
jes tomaat, appe l en peen door het 
g roenvoer gemengd, waarvoor de rnees
te dieren overigens geen voorkeur lij 
ken te hebben. Yoor het voederen, dat 
altijd ' s middags op een vast tijdstip 
plaats vindt, wordt een theelepel 
Gistocal door het me ngsel geschept. 
/\an het drink water is 45 j..lg (=I 800 
I. E.) vitamine D3 per liter toegevoegd. 
Op onregelmatige tijden wordt hier gre
ti g van gedronken. Overige verzorging 
bestaat uit het dagelijks verwijderen 
van eventucle ontlasting ui t het terrari
um e n verschonen van het drinkwater. 
Het gehele jaar door wordt een a twee 
keer per wee k in Iichte mate gesproeid; 
wanneer een vrouwtje op zoek is naar 
een legplaats voor haar eieren gebeurt 
het sproeie n wat intens iever. 

GEDRAG EN REPRODUCTIE 
lk heb de e rvaring dat er iets mis is als 
de diere n vee l in het te rrarium rond lo
pen. Het kan zijn dat er een ei gelegd 
moet worde n (bij een vrouwtje), maar 
het kan ook zijn dat er iets in de inrich
ting van het terrarium is veranderd, dat 
het terrarium geen goede schui lplaatsen 
heeft , of dat er bijvoorbeeld stress ont
staan is doordat twee mannetjes in een 
bak worden gehouden. Yooral in het 
laatste geval kunnen er si tuaties ont
staan waarbij , ondanks he t ontbreken 
van gevechten dan wei andere duide lij
ke signalen dat twee die ren elkaar niet 
verclragen, een d ier pl otseling hevig last 
krijgt van ingewandsparasiete n (vooral 
flagell ate n) , waarna het snel het loodje 
legt. Yerder is bij voorbeeld ook de vol
gende ervaring tekenend: m ijn d iere n 
zijn in totaal vier keer verhuisd naar een 
andere locat ie in Nederland. In twee 
gevallen werden de dieren overge
plaatst in ccn ander terrarium, waarna 
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de dieren gedurende enige weken stop
ten met eten, veel rondzwierven in het 
terrarium en overmatige hoeveelbeden 
spoelwormen en flageilaten in de ant
lasting kregen. In de andere twee geval
len werden de dieren binnen 24 uur 
terug gezet in bet mee verbuisde terrari
um, dat op exact dezelfde manier werd 
ingericbt. In die laatste twee gevailen 
aten alle dieren de eerste dag na de ver
huizing weer normaal en werd geen 
verhoogde hoeveelbeid ingewandspara
sieten waargenomen. 
In aile gevailen waarbij de schildpad
den een overmatige activiteit ten toon 
spreiden is bet zaak te achterbalen waar 
de fout in de verzorging zit. Controleer 
ook de ontlasting zeer frequent op een 
eventuele toename van het aantal inge
wandsparasieten. Flagellaten heb ik 
bestreden met bebulp van Flagyl 
(metronidazol): vijf achtereenvolgende 
dagen 50 mg per kg dier, via de bek, 
vermengd met Olvarit babyvoeding met 
behulp van een injectiespuit zonder 
naald. Spoelwormen bestrijd ik met 
Panacur (fenbendazol): 150 mg poeder 
per kg dier recbtstreeks in de bek, met 
een herhaling na 14 dagen. 
Normaliter leiden Pannenkoekschild
padden in bet terrarium een vrij verbor
gen Ieven. In bet hierboven beschreven 
terrarium brengen de drie dieren de 
meeste tijd gezamenlijk in een scbuil
plaats door. Hoewel er enige variatie in 
gedrag over bet jaar bestaat, zullen de 
dieren overwegend slecbts tevoorschijn 
komen op dagen dat er gevoederd wordt 
en dan nog slecbts enkele minuten om 
wat te eten. Na bet eten verdwijnen de 
dieren weer in de(zelfde) rotsspleet. 
Het jaar is (bij mijn dieren) in te delen 
in drie perioden (tabel II). De periode 
van ongeveer december tot en met 
februari wordt door bet mannetje vrij
wel aaneengesloten doorgebracbt in 
zijn schuilplaats. Het dier komt in deze 
peri ode gemiddeld eens per maand ( !) 

tevoorscbijn om (weinig) te eten. In 
deze periode zijn de vrouwelijke dieren 
actiever. Deze maanden vormen een 
deel van de periode waarin de dieren in 
mijn terrarium hun eieren leggen, zodat 
ze vooral zoeken naar een geschikte 
legplaats. Bovendien eten de vrouwtjes 
nog enkele mal en per week, tot bet laat
ste ei is gelegd. Hiema houden ze een
zelfde (maar kortere) rustperiode als bet 
mannetje. Naar mijn mening verkeren 
de dieren tijdens de rustperiode in een 
vrij kwetsbaar stadium. Het is erg ver
leidelijk voor de verzorger om een dier 
dat een maand niet heeft gegeten 
tevoorschijn te balen, voor controle. 
Ecbter, als vervolgens de scbuilplaats 
waarin bet dier verbleef niet op exact 
dezelfde wijze weer opgebouwd kan 
worden ( doordat de dieren zich met 
behulp van de poten scbrap zetten, zal 
het veelal niet mogelijk zijn een dier uit 
een schuilplaats te halen zonder deze 
hiervoor af te breken), zal het dier 
onrustig door bet terrarium gaan bewe
gen. Omdat de periode zonder voedsel 
ongetwijfeld enige verzwakking met 
zicb meegebracht zal hebben, is een 
dier in dit stadium extra gevoelig voor 
een toename van bet aantal ingewands
parasieten. De afgelopen drie jaren heb 
ik dieren 'in rust' niet gestoord, waama 
aile schildpadden na enige tijd vanzelf 
en ongedeerd weer meer activiteit gin
gen vertonen. Gezien het temperatuur
verloop in het terrarium (figuur I) bij 
constante daglengte en sproeiregime, 
lijkt bet me aannemelijk dat de rustpe
riode wordt veroorzaakt door een 
daling van de (dag- dan wei nacht)tem
peratuur. Dit zou overeen kunnen 
komen met een periode van verminder
de activiteit in de winter (juni/juli) in 
Tanzania, gekenmerkt door lagere 
nachttemperaturen (tabel I). In die 
periode werden door MOLL & KLEMENS 

( 1996) immers geen actieve schildpad
den aangetroffen. Ook bet leggen van 
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eieren door de vrouwtjes in de koele 
periode in het terrarium zou overeen 
kunnen komen met het leggen door de 
zwanger gevonden dieren in Tanzania 
in de jaarlijkse periode met de laagste 
nachttemperaturen. Vanwege het feit 
dat de dagtemperatuur in Tanzania 
gedurende de maanden juni en juli 
onveranderd hoog blijft en dat in schuil
plaatsen teruggetrokken wilde Pannen
koekschildpadden in juni/juli wei verse 
feces produceerden (MOLL & KLEMENS, 

1996), is een tweede mogelijkheid dat 
een daling in de nachttemperatuur geen 
invloed heeft op het natuurlijke gedrag 
van M. tornieri. In dat geval zou het zo 
kunnen zijn dat een rustperiode in het 
terrarium een onnatuurlijke situatie is. 
Een derde mogelijkheid zou tenslotte 

35~----------------------~ 
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Figuur I: Verloop van de gemiddelde minimum- en maximumtem
peratuur en daglengte per maand in het terrarium. De gemiddelden 
(met de standaardafwijking) zijn berekend uit (continue) dagelijkse 
metingen in de schuilplaats van de schildpadden. Waarden waarbij 
geen standaardafwijking is aangegeven zijn schattingen. Het sproei
regime is over aile maanden nagenoeg constant. 
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nog kunnen zijn dat een rustperiode in 
Tanzania weliswaar wordt doorge
maakt, maar dat deze niet door (mini
maal aanwezige) variaties in tempera
tuur veroorzaakt wordt zoals in het ter
rarium, maar eerder door de veel grote
re jaarlijkse variatie in neerslag. 
De tweede activiteitsperiode in het ter
rarium loopt ongeveer van maart tot en 
met juli, en valt samen met een geleide
lijke stijging van de gemiddelde tempe
ratuur. In het begin van deze periode 
komt eerst het mannetje vaker uit zijn 
schuilplaats en daarna de vrouwtjes. Ze 
eten direct gretig. Het eerste dee) van 
deze maanden is voor het mannetje de 
jaarlijkse periode van de grootste activi
teit. De bak wordt nu regelmatiger 
doorkruist (horizontaal en verticaal), 
klaarblijkelijk op zoek naar een partner. 
Zo gauw de vrouwelijke dieren tevoor
schijn komen, vinden de eerste parin
gen plaats. De gang van zaken is als 
volgt: een vrouwtje komt uit de schuil
plaats om te eten. Vervolgens bestijgt 
het direct erachteraan gekomen manne
tje haar (zonder enige plichtplegingen 
voorat), en doet een paging tot paren. 
Deze pogingen worden in de eerste 
weken na de rustperiode vrijwel tijdens 
elke voedering ondemomen, maar 
geslaagde paringen zijn uitgesproken 
zeldzaam. Het al dan niet slagen van de 
ondememing lijkt in hoofdzaak af te 
hangen van de mate van hongerigheid 
van het vrouwtje en het stadium van 
volvreten waarin ze zich bevindt bij 
aanvang van het ritueel; als ze klaar is 
met eten loopt ze onherroepelijk terug 
de schuilplaats in, aldus de paring 
beeindigend. De periode van grate 
paringsbereidheid van het mannetje in 
het terrarium lijkt gei'nduceerd door een 
stijging van de gemiddelde temperatuur 
(bij gelijk blijvende daglengte en 
sproeiregime; figuur 1 ). In Tanzania 
werden paringen echter pas waargeno
men in de natte maand december, enke-
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le maanden na het begin van de tempe
ratuurstijging in het voorjaar (tabel 1). 
Als toch wordt aangenomen dat de 
paringsbereidheid primair wordt ver
oorzaakt door een stijging van de omge
vingstemperatuur, kan ook veronder
steld worden dat in Tanzania paringen 
eveneens plaats vinden ongeveer vanaf 
de maand september en dat de in 
december waargenomen paringen niet 
de eerste in een seizoen waren. Een pro
bleem hierbij zou een gebrek aan voed
sel kunnen zijn na de droge winter. 
Daarom zou in de natuurlijke situatie de 
paringsbereidheid ook door een toena
me in de regenval in plaats van de tem
peratuur veroorzaakt kunnen worden. 
MOLL & KLEMENS ( 1996) noemen ech
ter onder meer droog gras en Aloe als 
voedsel, beide waarschijnlijk het gehele 
jaar door aanwezig. In het terrarium 
wordt het mannetje na enige weken 
minder paarlustig, waama het dier ook 
minder tijd doorbrengt met het door
kruisen van het terrarium. 
In de derde periode, ongeveer van 
augustus tot en met november, zag ik 
nog slechts zelden paringen. De dieren 
hebben een heel constante activiteit, die 
bestaat uit het drie maal per week 
tevoorschijn komen als de voederbak in 
het terrarium is geplaatst, eten en zich 
weer terugtrekken. Aan het eind van de 
derde periode echter beginnen de 
vrouwtjes aan hun jaarlijkse meest 
actieve periode, namelijk de legperiode. 
Hierin vertonen de twee vrouwelijke 
dieren een uitgesproken verschillend 
gedrag. Zo gauw een ei gelegd moet 
gaan worden, gaan beide dieren (gedu
rende enige weken) actief op zoek naar 
een geschikte legplaats. Het eerste dier 
graaft hiervoor 'test-nestkuilen' op ver
schillende plaatsen in het terrarium tot 
uiteindelijk de enige geschikte plaats 
(de legbak) wordt bereikt, terwijl het 
tweede dier eerder zoekt naar een 
geschikte steenspleet om het ei in te 

leggen. Bij dit tweede dier is nooit enig 
graafgedrag waargenomen, behalve het 
dichtmaken van de 'fictieve nestkuil' na 
het leggen van het ei. Een verdere 
beschrijving van het leggedrag van deze 
twee vrouwtjes is te vinden in LOEHR 
( 1995a). Aanvullend kan nog worden 
vermeld dat het gravende dier vrijwel 
altijd een eerste nestkuil graaft in de 
beschutting van een overhangende 
steenplaat, onafhankelijk van de tempe
ratuur op die locatie. Hoewel KLEMENS 
& MOLL ( 1995) en MOLL & KLEMENS 
(1996) geen sporen van eieren vonden 
tijdens hun veldonderzoek aan M. tor
nieri, leek het leggen van eieren in 
steenspleten een reele mogelijkheid. 
Aan de ene kant zijn de temperaturen in 
steenspleten wellicht gunstiger voor de 
ontwikkeling van de eieren, terwijl aan 
de andere kant ook in veel gevallen 
geen substraat om eieren te begraven 
aanwezig is in de nabijheid van de 
schuilplaatsen van Pannenkoekschild
padden (Moll, pers. med.). In het terra
rium - en in de natuur (bijvoorbeeld 
BONIN et al., 1996) - wordt in principe 
een ei per legsel geproduceerd, hoewel 
er ook meldingen zijn van legsels die 
bestonden uit twee eieren (SCHMALZ & 
STEIN, 1994; eigen observatie, zie tabel 
III), of twee eieren die met slechts 
enkele dagen tussentijd werden gelegd 
(SCHMALZ & STEIN, 1994). De periode 
tussen twee legsels (in een legseizoen) 
is zeer variabel en bedraagt tussen 29 en 
66 dagen (gemiddeld 42 dagen). In 
totaal worden tussen juli en april 1-4 
(gemiddeld 2,5) eieren per dier gelegd 
(interval en aantal eieren berekend uit 
combinatie van waamemingen van 
SCHMALZ & STEIN ( 1994) en eigen 
observaties ). 

INCUBATIE VAN DE EIEREN 
Eieren van de Pannenkoekschildpad in 
gevangenschap komen zelden uit (zie 
voor een korte evaluatie HoVELING, 
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Tabel II: Indeling van drie activiteitsperiodes per jaar in gevangen
schap. gescheiden voor twee vrouwtjes en een mannetje. 

peri ode gedrag 
mannetje 

december-februari inactief (in schuilplaats) 

maart-juli korte tijd zeer actief 
(paringen) 

augustus-november constante activiteit (drie 
keer per week eten, 
enkele paring) 

vrouwtjes 

eerst actief 
(eieren leggen) 
en later inactief 
(in schuilplaats) 
actief (paringen) 

eerst constante 
activiteit (drie 
keer per week 
eten, enkele 
paring), later 
actief met eieren 
leggen 

Tabel III: Eierproductie van twee Malacochersus tomieri tussen 
1994 en 1996. 

einummer datum (huisnaam) moeder 

I 06/09/ 1994 920118-11 
8804-1 
920118-11 
8804-1 
8804-1 
920118-11 
920118-11 
8804-1 
920118-11 
920118-11 
8804-l* 

2 0511 0/1994 
3 1011 011994 
4 15110/1994 
5 15/10/1994 
6 27111/1994 
7 20/10/1995 
8 21111/1995 
9 24112/1995 

I 0 06/02/ 1996 
II 16/02/1996 
*> Ei verlaat gelegd door 1egnood 
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1996). De vraag rijst of dit een intrin
sieke eigenschap van eieren van M. tor
nieri is, of dat het te wijten valt aan een 
gebrekkige methode van incuberen. Ik 
ben van mening dat juist bij soorten die 
s1echts weinig eieren per seizoen leg
gen, een hoog uitkomstpercentage van 
de eieren in de natuurlijke situatie ver
wacht mag worden om de soort in stand 
te houden. Slechts bij afwezigheid van 
predatie op de schi1dpadden en de 
eieren zouden enkele uitkomende 
eieren voldoende zijn om de populatie 
op lange termijn te Iaten voortbestaan. 
Hoewel de precieze mate van predatie 

mij niet bekend is, vonden MOLL & 
KLEMENS ( 1996) dater in de natuurlijke 
habitat van de Pannenkoekschildpad 
wei degelijk sprake is van predatie door 
verschillende soorten mangoesten. 
Gezien ook het feit dat de incubatieme
thoden die in de regel worden gebruikt 
voor het uitbroeden van reptieleneieren 
inderdaad wei erg onnatuurlijk zijn 
( constante omstandigheden gedurende 
gehele incubatie), lijkt het mij niet 
onwaarschijnlijk dat daar de oorzaak 
van de lage uitkomstpercentages 
gezocht moet worden. Twee mogelijk 
essentiele, ontbrekende factoren bij het 
uitbroeden van eieren van Pannen
koekschildpadden liggen het meest 
voor de hand. Ten eerste zou het kunnen 
zijn dat de eieren direct na het leggen 
een relatief koele periode door moeten 
maken (diapauze), alvorens de ontwik
keling kan starten (HOVELING, 1996). 
Op het eerste gezicht lijkt dit een accep
tabele aanname, gezien het feit dat de 
eieren van deze soort inderdaad in juni, 
de (gemiddeld) koelste tijd van het jaar 
gelegd kunnen worden (MOLL & 
KLEMENS, 1996). Uit tabel I blijkt ech
ter dat ook de koelste periode geken
merkt wordt door vrij hoge gemiddelde 
temperaturen. Een incubatie van eieren 
van M. tornieri gedurende de eerste 30 
dagen bij een temperatuur van 22°C, 
zoals aangeraden door EWERT & 
WILSON ( 1996) (geciteerd in HOVELING, 
1996), lijkt mij dan ook geen natuurlij
ke gang van zaken. Echter, het zou kun
nen zijn dat de eieren van M. tornieri al 
een diapauze doormaken bij een (rela
tief hoge) temperatuur van bijvoorbeeld 
26°C. Met andere woorden, dan zou 
een (essentiele) stilstand in de ontwik
ke1ing van de eieren plaatsvinden bij 
26°C waarbij (later) een hoge tempera
tuur nodig is voor de verdere ontwikke
ling (bijvoorbeeld 32°C). Voor de uit 
eveneens zeer warme streken in Noord
Amerika afkomstige Woestijnschildpad 

243 



244 

( Gopherus agassizi) is gevonden dat de 
incubatietemperatuur waarbij evenveel 
mannelijke als vrouwelijke dieren wor
den geboren tussen 31 en 32°C ligt, het
geen onmiskenbaar op een hoge natuur
lijke gemiddelde incubatietemperatuur 
duidt (LEWISWINOKUR & WINOKUR, 

1995). SCHMALZ & STEIN ( 1994) wisten 
eieren van M. tornieri echter ook uit te 
broeden bij een lage temperatuur 
(26,5°C). 
Een tweede mogelijk essentiele, ontbre
kende factor bij het bebroeden van 
eieren van Pannenkoekschi1dpadden is 
een dagelijkse temperatuurcyclus. 
Vooral als eieren in sommige gevallen 
in steensp1eten gelegd worden, zullen 
deze tijdens de ontwikkeling voortdu
rend een schommeling tussen dag- en 
nachttemperatuur ondervinden (zie ook 
LOEHR, 1995b ). Het zou kunnen zijn dat 
deze dage1ijkse fluctuaties van belang 
zijn voor het starten van de ontwikke
ling van eieren van M. tonzieri, net 
zoals wisselende temperatuur belang
rijk zou kunnen zijn voor een goede 
ontwikkeling van eieren van andere 
schildpadsoorten (Nus, 1994). Het is 
mij niet bekend wat voor incubatieme
thode SCHMALZ & STEIN ( 1994) 
gebruikten voor het uitbroeden van 
eieren van deze soort, maar zowel bij 
Zwartepoorte, Diergaarde Blijdorp 
(Zwartepoorte, pers. med.) als bij mij 
leverde een incubatie onder constante 
temperatuur van omstreeks 30°C zeer 
lage uitkomstpercentages op. Alvorens 
een beschrijving te geven van deze 
methode, dient nog vermeld te worden 
dat ikzelf voor het legseizoen 1996-
1997 een nieuwe incubatiemethode zal 
gebruiken, in de vorm van een broed
stoof met e1ektronische temperatuurre
ge1ing en dagelijkse temperatuurcyclus 
(LOEHR, 1996). 
Aile eieren werden in afzonderlijke 
plastic bakjes geYncubeerd, ingebed in 
vermiculiet met een korrelgrootte van 

ongeveer 1 mm. Ventilatie was in de 
bakjes aanwezig door een gazen deksel. 
De eieren met nummers I tot en met 6 
(tabel Ill) werden op droog vermiculiet 
gelegd, terwijl het vermiculiet in de 
overige gevallen werd gemengd met 
water in de (gewichts)verhouding 1:3 
(vermiculiet:water). Deze plastic bakjes 
werden vervolgens in een tot incubator 
omgebouwde koelkast geplaatst, waar
bij de verwarming geschiedde door vier 
gloeilampen hoven in de stoof van 40 W 
in het geval van einummers I tot en met 
6 en van 25 W bij de overige eieren. De 
lampen stonden geschakeld over een 
elektronische thermostaat en waren 
enigszins afgeschermd door twee lagen 
jute tussen de eieren en de lampen; deze 
constructie hield de temperatuur tussen 
29 en 31 °C. Omdat de hoeveelheid Iicht 
die de lampen op de eieren wierpen mij 
niet beviel, heb ik de gloeilampen 
inmiddels vervangen door een verwar
mingskabel (50 W). Als de eieren wer
den geschouwd, gebeurde dit in princi
pe door de eieren met een buigzaam 
kaartleeslampje door te lichten, waarbij 
ze niet van hun plaats werden genomen. 
Van de op droog vermiculiet geYncu
beerde eieren begon slechts een ei te 
ontwikkelen (ei nummer 2). Dit ei, dat 
afkomstig was van het vrouwtje dat 
haar eieren begraaft, stierf echter af 
nadat de eerste bloedvaten net zichtbaar 
waren. Van de eieren die op vochtig ver
miculiet werden geYncubeerd, kwamen 
er twee uit (na 136 en 162 dagen), 
afkomstig van het andere (niet graven
de) vrouwelijke dier. Bij deze eieren 
was het inmiddels volledig uitgedroog
de substraat na 119 dagen opnieuw 
bevochtigd met 50 ml water. Ook bij 
Zwartepoorte en in Diergaarde Blijdorp 
bedroeg de incubatieduur omstreeks 
140 dagen (Zwartepoorte, pers. med.). 
SCHMALZ & STEIN ( 1994) von den ech
ter een veellangere broedduur van rond 
240 dagen. Indien de door hen geopper-
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de veronderstelling. dat de ontwikke
ling van de e ieren begin! bij uitdroging 
van het broedsubstraat, klopt, dan houdt 
dit verschil wellicht verband met een 
langzamere uitdroging van het substraat 
bij deze auteurs. Er zat bij beide e igen 
dieren ongeveer 24 uur tussen het aan
pikken van het ei en het ui tkomen. 

Gekweekte Malacocher.ws w mieri; links enke le dagen en rechts 
enkele maanden oud dier. Foto: V. Loehr 
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JONGE DIEREN 
Vrijwe l a ile mij bekende in gevangen
schap geboren M. tomieri bezaten bij 
het uitkomen nog een dooierrest. De 
hier genoemde twee jongen werden 
gedurende 24 en 48 uur op een vochtig 
papieren zakdoekje in de broedstoof 
terug geplaatsl, waarna de dooierzak 
vrij wel was verdwenen. Vervolgens 
werden de dieren in een terrarium van 
40x40x40 em gezel, met als verwar
rning en verlichting een gloei larnp (25 
W reflector) en verwarmingskabel (25 
W, in cement en geschakeld over een 
thermostaat op 30°C). Een schuilplaats 
word! gevormd door een met gips 
bedekt en geverfd U-vormig gesneden 
stuk piepschuim. Bodembedekking 
werd in de eerste week na het uitkomen 

gevormd door een krant, waarna deze 
werd vervangen door roodachtig ge
kleurd vij vergrind (korrelgrootte onge
veer 5 mm). Het was opvallend dat 
beide jongen direct na vervanging van 
het bodemsubstraat een vrij grote hoe
veelheid van de kle inste steentjes naar 
binnen werkten. Wellicht is di t van 
belang voor een goede spijsvertering, 
hoewel de dieren al aten enige uren 
nadat ze waren overgeplaatst van de 
stoof naar het terrarium met de krant als 
bodembedekking. Het is natuurlijk ook 
mogelijk dat j onge schildpadden op 
deze manier testen wat wei en niet eet
baar is. Oat de dieren aileen substraat 
zouden eten dat in aanraking geweest is 
met de volwassen dieren. zeals gemeld 
door SCHMALZ & STEIN (1994), kan ik 
niet bevestigen. Het laatst geboren dier 
is na een week op een krant geleefd te 
hebben, bij het eerste dier in het terrari
um geplaatst. Dit leverde geen preble
men op. 
De j onge dieren hadden direct een 
goecle eetlust. In tegenste lling tot de 
volwassen dieren, namen de jonge die
ren ook geweekte kattenbrokken aan 
gedurende de eersle maanden (dit voed
sel werd eens per week aangeboden). 
Kattenbrokken werden echter steeds 
minder gretig genomen en op dit 
moment worden ze zelfs helemaal niet 
meer geaccepteerd. Het voedsel wordt 
nu gevonnd door hetzelfde menu als dat 
van de ouderdieren, zij het dat het wat 
fijner gesneden is. De goede eetlust ver
taall zich in een flinke groei van beide 
dieren ( figuur 2). 
Wat betreft het gedrag van de jonge M. 
tornieri, zijn er enke le duidelijke ver
schillen op te merken ten opzichte van 
het gedrag van de adulten. Ten eerste 
zijn de schildpadden vee! actiever. Pas 
nadat er 's middags is gevoerd kruipen 
de dieren de schuilplaats in, om devol
gende dag laat in de ochtend al weer 
tevoorschijn te komen. Ten tweede 
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nemen de jonge dieren duidelijk genoe
gen met een schuilplaats waarin ze zich 
niet kunnen klemzetten. Dit leidt niet 
tot het rusteloze gedrag zoals bij devol
wassen Pannenkoekschildpadden. 
Tenslotte lijken de nakweekdieren in 
het algemeen veel minder stressgevoe
lig te zijn. Het is mogelijk de dieren uit 
de schuilplaats tevoorschijn te halen en 
te meten, waarna de dieren toch direct 
beginnen te eten als ze weer voor de 
voerbak in het terrarium worden gezet. 
Indien een lagere stressgevoeligheid 
een betere 'houdbaarheid' voor de die
ren in het terrarium betekent, dan zou 
het houden van Pannenkoekschildpad
den in de vorm van hoofdzakelijk 
gekweekte exemplaren, in de toekomst 
wellicht een veel minder negatief beeld 
kunnen geven van de mogelijkheden 
voor het houden van deze soort in 
gevangenschap. 

HUSBANDRY, BEHAVIOUR AND CAP
TIVE BREEDING OF MAL4COCHERSUS 
TORN JERI 
The pancake tortoise (Malacocher.ms tornieri) 
is a rock-dwelling tortoise from Kenyaffanza
nia. Due to the commercial animal trade, thou
sands of these animals have been exported 
during the past decades. This activity is now 
posing a serious threat to the survival of popu
lations in Tanzania. In captivity, the species 
has turned out to be difficult to keep alive. 
High mortality seems to be primarily related 
to explosions of internal parasites, resulting 
from the low stress-tolerance of the species. 
Also breeding successes have been rare, partly 
because of low incubation success. Since 
1993, I have kept one adult male and two adult 
females successfully in a terrarium. The tortoi
ses remain in an artificial rock crevice most of 
the time, and are exposed to as little stress as 
possible. The animals exhibit an annual cycle 
of behaviour in relation to climatic conditions 
in the terrarium. Temperature seems to be the 
main factor influencing behavioral variation. 
In the terrarium, mating is observed between 
March and November, with peak activity 
occurring just after the rise in temperature 
associated with the end of winter (December
February). Eggs are laid between September 
and March. One female buries her clutch 
(composed of single eggs), whereas the other 
does not show any burying behaviour. Only 
two out of a total of eleven eggs have hatched. 
This occurred after an average of 149 days 
(incubation temperature 29-31 °C). Low incu
bation success is discussed in terms of the 
absence of diapause and of the diurnal tempe
rature cycle. The relationship between the 
annual behavioral cycle in the terrarium and 
observations made by others in Tanzania is 
discussed in terms of the annual variation in 
temperature and rainfall. The hatchlings ten
ded to be more stress-tolerant than adults, 
resulting in a better perspective for holding 
(captive bred) M. tornieri in captivity in the 
future. 
An English version of this article can be ob
tained from the author. 
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Natrix maura heeft een Rana pere::.i gevangen (Rib. de Carreiros nabij Mcrtola). Foto: M. Schroth 
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Slangen van Portugal (8): de Adderringslang 
(Natrix maura) 

BESCHRIJV ING 
De Adderringslang is de kleinste 
Europese Natrix-soorl. Bij deze mid
delgrote slang is de kop duidelijk bre
der dan het lichaam. De brede kop loopt 
spits toe. De niet bijzonder grote ogen. 
die enigszins omhoog gericht zijn, heb
ben ronde pupillen. De schubben zijn 
duidelij k gekield. Bij mannetjes bevin
den zich bij de schubben rond de anus 
aan de staankant bobbeltjes op de kie
len. Volgroeide vrouwtjes zijn robuuster 
gebouwd en hebben een, in vergelijking 
met even oude mannetjes, relatief kone 
staarl. Mannetjes worden niet Ianger 

dan ongeveer 70 em. vrouwtjes I 00 em. 
In Marokko werd een Adderringslang 
van 130 em gevonden (SAINT-GIRONS, 
1956). 
Het aantal buikschubben varieert van 
142 tot 164. Het aantal (gepaarde) sub
eaudalia (sehubben onder de staart) ligt 
tussen 44 en 74. Voor de anale opening 
liggen twee schubben (preanalcn). Van 
de zeven bovenlipschubben raken de 
derde en de vierde aan de onderrand 
van het oog. Er zijn twee preoculai
re en twee (soms drie) postoeulaire 
schubben. Rond het midden van het 
lichaam zij n er meestal 2 1 rugschub-
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ben (dorsalia), soms echter 17, 19 of23. 
De kleur en tekening van de Adder
ringslang is erg variabel. De basiskleur 
is bruin tot grijs met geelachtige, olijf
kleurige en rode variaties. Deze laatste 
(rode) vormen vinden we veel in het 
zuiden van de Serra de Sao Mamede 
(MALKMUS, 1983 ). Langs het midden 
van de rug liggen, verspringend, twee 
rijen vlekken die vaak de vorm van een 
streep- of zigzagpatroon hebben aange
nomen. Op de flanken ligt een rij grote, 
donkere oogvlekken met een geelwit 
centrum. De bovenzijde van de kop 
heeft een V-vormige tekening die naar 
de nek toe breder wordt. Vooral bij oude 
vrouwtjes is deze V soms volledig ver
dwenen. De lichtgele bovenlipschub
ben zijn zwartomrand. De iris is gaud
bruin. De onderkant van Adderring
slangen is witgeel tot (rood)bruin met 
vierkante, vage vlekken in een zeer 
variabel patroon dat van individu tot 
individu sterk verschilt. 
In het zuidoosten van Portugal vond ik 
dieren met een volledig symmetrische 
vlekkentekening die bestond uit twee 
parallel lopende vlekkenrijen. 
Van tijd tot tijd vinden we Adderring
slangen van de 'bilineata' -vorm. Deze 
variant is levendig getekend maar heeft 
geen taxonomische status. Ze wordt 
gekenmerkt door twee lichtgele tot 
roodachtige lengtestrepen aan de zij
kanten van de rug die lopen vanaf de 
achterkant van de kop tot de staartpunt. 
Volgens ScHATII (1982), die ruim 500 
exemplaren bekeek, 'is de gestreepte 
vorm vooral beperkt tot de kustgebie
den en heeft ze haar voomaamste ver
spreidingsgebied in Noordwest-Afrika 
en in het zuiden van het Iberisch 
Schiereiland'. In Portugal komt de 
vorm nergens vee I voor, maar zeker niet 
aileen in de kustregionen (zie kaartje). 
In tegenstelling tot Schatti's uitspraak 
lijkt ze veeleer de kustgebieden te mij
den (MALKMUS, 1996a). 

Tot nu bekende vindplaatsen van de 'biline
ata' -vorm in Portugal. 
SCHATII (1982): A: Alentejo; G: Serra do 
Gen!s. 
Eigen vondsten: I: Miranda do Douro ( 1988); 
2: Rib. do Porquinho ( 1996); 3: Rib. Aguiar 
(1996); 4: Rib. do Freixo (1995); 5: ten noor
den van Mertola ( 1996); 6: Barranco de Azeite 
( 1996 ). Kaart: R. Malkmus 

VOORKOMEN 
Natrix maura komt voor in Noordwest
Afrika, op het grootste deel van het 
lberisch Schiereiland, in het zuiden en 
midden van Frankrijk (tot in Zuidwest
Zwitserland) en in het noordwestelijke 
deel van Noord-Italie; daarnaast ook op 
Sardinie en de lies d'Hyeres. Op de 
Balearen is de soort ingevoerd. 
In Portugal leeft ze vanaf kustgebieden 
tot plekken op 700 tot 800 meter hoog-
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te en ze is op deze plaatsen de meest 
voorkomende slang. Hoger, tussen 800 
en I I 00 m, wordt ze steeds zeldzamer. 
Nog hager worden ze bijna niet gevon
den met als hoogste vindplaats de Serra 
da Estrela ( 1650 m, M ALKMUS, 1982). 
Buiten Portugal zijn vondsten gemeld 
van de Sierra de Bej ar ( 1920 m, BuENO, 
1996) en de Hoge Atlas (2250 m, 
SCHLEICH et al., 1996). 

Typischc habitat van Nmrix maura aan de Rio 
Agueda. ccn zij ri vier van de Rio Douro. 

Foto: R. Malkmus 

HABITAT 
H oewel j e soms Adderringslangen kilo
meters ver van water vindt, zijn ze toch 
sterk aan water (stilstaand of langzaam 
tot matig snel stromend) gebonden. 
Vooral in gebieden met een dichte 
onderwatervegetatie is de populatie
dichtheid groat. Zo werden langs 24 km 
van een Spaans riv iertje I 060 val was
sen mannetjes en 390 vrouwtjes geteld 
(HAILEY & DAVIES, 1987b). In het brak
ke water van kustmoerassen komen ze 
wei voor (CABOT & OLEA, 1978; MALK-

MUS, 1982; CRESPO & SAMPAIO, 1994), 
maar in snelstromend water en waterrij 
ke gebieden met veel menselijke activi 
Leit niet. 
Geschikte habitats zijn bijvoorbeeld 
langzaam stromende, meanderende 
beekjes met kolkgaten, riviertjes met uit 
het water stekende rotsblokken en 
oevers met veel dekking, en tilstaand 
water (bij voorbeeld oude r ivierarmen). 
Daarnaast zijn ook veel andere plaatsen 
met (tijdelijk) water zoals irrigatiekana
len, visv ij vers, ondergelopen akkers en 
drinkplaatsen voor vee geschikte leef
gebieden. Op veel van de genoemde 
plaatsen droogt het in de zomer op en 
het is nog onduidelijk waar de slangen 
dan heentrekken (MALKM US, 1995) . 
Jn de habitat van Na1ri.r maura in 
Portugal komen ook aile in Portugal 
levencle soorten amfibieen voor. Aan 
reptielen vinden we in deze habitats 
vooral Mauremys leprosa (Beekschild
pad), Emys orbicularis (Europese Moe
rasschildpad), Anguis fragil is (Hazel
worm), Taren10/a maurilanica (Muur
gekko), Lacerta schreiberi (Smaragd
hagedis) en Natrix n. astreptophora 
(Ringslang). 

GEDRAG 
A fl1ankelijk van het weer houdt N. 
maura een winterslaap tu sen okto
ber/november en februari/april. In kli 
matologisch gunstige omstandigheden 
(zoals bijvoorbeeld in de A lgarve) hou
den ze geen winterrust. 
In de actieve periode zijn Adclerring
slangen zowel overdag als in de sche
mering actief. In het vootjaar beginnen 
de slangen de dag met een uitgebreid 
zonnebad. A ls in de loop van het voor
jaar de temperatuur stijgt, wordt de tijd 
dat de slangen zich opwarmen korter 
om dam·na in de hete zomerperiode 
bijna tot nul gereduceerd te worden. 
Gedurende de dag jagen de slangen in 
de buurt van water russen de vegetatie 
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Gestrcept mannelij k excmplaar van Narrix maura van vindplaats 2 
(zic kaartjc). Foto: R. Malkmus 

in hun territorium dat circa 0,6 ha groot 
is (HAILEY & DAVIES, 1987b). 
Over het voortplantingsgedrag is vee! 
gepubliceerd (o.a. L EDERER, 1950; 
RICHES, 1967; HAILEY & DAVIES, 
1987a; GONZALEZ DE LA VEGA, 1989). 
Paringen v inden het hele jaar plaats, 
maar vooral tussen maart en mei en in 
september/oktober. Tussen mei en juli 
leggen vrouwtj es 5-20 eieren (28-
37x 14- 19 111111; 5-6 gram) op zonnige, 
vochtige plaatsen in de buurt van water 

onder grote stenen, in 111uizenholletjes 
en andere beschutte plekken. Het duurt 
40 tot 70 dagen voor ze ui tkomen. A ls 
ze in augustus/september uitko111en, 
zijn de j ongen 128 tot 208 111111 lang. Na 
drie j aar zijn de mannetjes geslachts
rijp, na vier tot vijf j aar de vrouwtjes. 
Adderringslangen zijn niet bijzonder 
schuw. Als ze op het land worden 
gestoord, glijden ze geru isloos het 
water in en verstoppen zich, meestal 
onder water. Worden ze echter in het 
nauw gedreven dan rollen ze zich op, 
maken hun kop breed (die dan de vorm 
van een driehoek krijgt), sissen en voe
ren schijnaanvallen ui t. Van de meer 
dan I 00 dieren die ik in de natuur ving, 
beet er niet een echt. D it afweergedrag, 
samen met de kopvorm en de zigzag
streep op de rug, doen oppervlakkig 
denken aan adders. Vandaar de naam 
Addeningslang. Helaas heeft deze 
overeenko111st met adders ook tot 
gevolg dat ze vaak worden doodgesla
gen. Vercler bestaat de afweer vaak uit 
het zich oprollen tot een bal (M ALKMUS, 
1990). Z ijn ze eenmaal gevangen dan 

Rode variant van Narrix maura uit het widen van de Serra de Sao Mamede. Foto: R. Malkmus 
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Mannetje van de Addcrrings lang Natrix 1/W//ra in aanvalshouding. 
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Foto: R. Malkmus 

proberen ze door kronkelen, spuiten 
met stinkende stoffen uit hun anaalklie
ren, poepen en kotsen vrij te komen. 
Welke wijze van afweer ze gebruiken is 
mede afhankelijk van de temperatuur 
(HAILEY & DAVIES, 1986a). 

YO EDSEL 
Analyses van maaginhouden van flinke 
series Spaanse dieren (HAILEY & DA
VIES, 1986b; PLEGUEZUELOS & MORE
NO, 1989; GALAN & FERNANDEZ, 1993) 
wijzen er op dat de voedselkeuze afhan
kelijk is van diverse factoren zoals de 
grootte van de dieren, het voedselaan
bod en het jaargetijde. Yooral vissen 
(voorntjes, grondels, barbelen, zalm
pjes e.d.), amfibieen en hun larven, 
maar oak ongewervelden, kleine zoog
dieren (woelranen) en reptielen 
(Tarento/a) staan op het menu. In 
magen van jonge slangen werden amfi
bieenlarven, regenwormen, bloedzui
gers, waterkevers en sprinkhanen 
gevonden. Yoor wat betreft Portugese 
dieren is slechts spaarzaam informatie 
voorhanden (MALKMUS, 1979, 1996b). 
HOPKINS ( 1974) vond in de maag van 
een Adderringslang uit de Serra da 
Estrela een Vuursalamander (Salaman
dra s. ga/laica) en een Yroedmeester
pad (A iytes obstetricans boscai) met 
een eipakket. 

Vol gens HAILEY & DAVIES ( 1986a, 
1986b) zijn de meeste pogingen een 
prooi onder water te vangen tevergeefs. 
Kleine gevangen vissen worden in het 
water opgegeten, grotere (tot maximaal 
60% van het gewicht van de slang) op 
hetland. 
Predatoren van Adderringslangen zijn 
vooral grate vogels zoals ooievaars, rei
gers en roofvogels, maar oak civetkat
ten, egels en slangen (Malpo/on) eisen 
hun to I. GONZALEZ DE LA VEGA ( 1989) 
beschrijft dat een krab (Procambarus 
clarkii) in de aan de Al garve grenzende 
provincie Huelva bij Adderringslangen 
de staart aanvreet zodat daar vee! staart
beschadigingen voorkomen. 

TERRARI UM 
Zoals in diverse artikelen te lezen valt 
(o.a. DUMONT, 1979, GILLE, 1960; 
JANSEN, 1983; NIETZKE, 1978; OTT, 
1992; RICHES, 1967; SCHMIDT, 1990; 
SIEVERS, 1969; TRUTNAU, 198 1) is het 
houden van Adderri ngslangen voor 
ervaren terrariumhouders niet al te 
moeilijk. In een ruim aquaterrarium 
met temperaturen overdag tussen de 25 
en 30°C en 's nachts in ieder geval 
onder de I4°C zijn er weinig proble
men. Vaak worden de dieren zo tam dat 
ze uit de hand gevoerd kunnen worden, 
zoals SIEVERS ( 1969) beschrij ft die ze 
verse haringen voerde. 

BEDREIGI.NGEN 
De belangrijkste gevaren voor deze 
slangen in Portugal zijn veranderingen 
in het waterbeheer (kanaliseren van 
riviertjes, bouw van dammen) en de 
vaak alarmerend toenemende waterver
ontreiniging door landbouw en indus
trie. Door laatstgenoemde oorzaak is er 
steeds minder voedsel. Daarnaast 
komen Adderringslangen, vooral in de 
buurt van bruggen, regelmatig op de 
weg terecht waar ze worden platgere
den. 
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SNAKES OF PORTUGAL (8): NATRIX 
MAURA 
Narrix maura is the most common snake in 
Portugal. occurring from the sea level up to 
800 m. It is distributed throughout the country. 
Its colour and markings are very variable. The 
distribution of the 'bilineata' form is presen
ted. Narrix maura is a typical aquatic snake, 
preferring either slowly flowing streams and 
rivers or standing water. particularly where 
there are many hiding places. In some regions 
of the Algarve this snake is active throughout 
the year. In other parts of Portugal it hiberna
tes between October/November and Febru
ary/April. 
Copulation occurs in Spring and Autumn. Five 
to 20 eggs are laid which hatch in August/ 
September. The diet consists mainly of fish. 
amphibians (including their larvae), small 
mammals (occasionally), reptiles and inverte
brates (the preferred diet of the young snake). 
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De Jemenkameleon (Chamaeleo calyptratus) 

INLEIDING 
Kameleons hebben vanwege hun uiter
lijk, interessant gedrag en soms specta
culair vermogen tot kleurveranderen 
altijd sterk in de belangstelling gestaan 
bij terrariumhobbyisten. Helaas blijkt 
voor de meeste van de ruim tachtig 
soorten dat het kweken of zelfs het lan
gere tijd in Ieven houden een tot nu toe 
onmogelijke opgave is. Hoewel de lite
ratuur op dit gebied vele malen melding 
maakt van kweeksuccessen van de 
meest uiteenlopende soorten, blijkt 
meestal dat deze berusten op jongen 
afkomstig van drachtig geimporteerde 
wildvangdieren. Het verkrijgen van 
meerdere generaties van een soort in 
gevangenschap kwam slechts zelden 
voor. Sinds enkele jaren is voor een 
aantal soorten echter een opmerkelijke 
verbetering te zien wat betreft de voort
planting in gevangenschap. Momenteel 
wordt met Clwmaeleo quadricornis 
(Vierhoornkameleon), Chamaeleo par
dalis (Panterkameleon) en Chamaeleo 
ca/yptratus (Jemenkameleon) zo veel
vuldig en in meerdere generaties 
gekweekt dat de vraag naar deze dieren 
volledig met in gevangenschap geboren 
dieren gedekt kan worden. In dit artikel 
zal getracht worden een zo duidelijk 
mogelijke beschrijving te geven van het 
naar eigen ervaring succesvol houden 
en tot voortplanting brengen van de 
Jemenkameleon, Chamaeleo calyptra
tus. 

BESCHRIJVING 
De Jemenkameleon behoort tot de gro
tere kameleonsoorten. Volwassen 
vrouwtjes meten ongeveer 35 em, ter
wijl mannetjes wei tot 50 em lang wor
den. Beide geslachten hebben een dui
delijke helm die bij het vrouwtje laag 

blijft maar bij een mannetje wei tot 5 
em hoog kan worden. Hoewel de dieren 
individuele verschillen in kleur Iaten 
zien (zelfs bij dieren van hetzelfde leg
sel), zijn onder normale omstandighe
den de volwassen vrouwtjes egaal 
groen met witte en roodoranje vlekken 
op het lichaam. Opmerkelijk zijn de 
lange nagels aan de voorpoten die 
gebruikt worden tijdens het begraven 
van de eieren. Volwassen mannetjes 
zijn onder normale omstandigheden 
wat banter gekleurd. Ook hier is de 
grondkleur groen maar op het lichaam 
zijn vier gele dwarsbanden te zien. De 
buikzijde is net als de keel vaak wat 
meer blauw van kleur. Yerder bevinden 
zich op het lichaam en de kop blauwe 
vlekken en roodbruine strepen. Indien 
een mannetje een vrouwtje of een con
current waarneemt worden de kleuren 
intenser en contrastrijker. Aileen de 
mannetjes dragen een duidelijke spoor 
op de hiel die al direct als de dieren uit 
het ei kruipen waarneembaar is. 
Hoewel de kleur net als van de meeste 
kameleonsoorten afhankelijk is van 
gemoedstoestand, omgeving. lichtin
tensiteit en temperatuur. Iaten de 
vrouwtjes van de Jemenkameleon een 
aantal spectaculair verschillende kleu
ren zien die gebruikt worden voor de 
communicatie met mannetjes. Beide 
geslachten Iaten bij de aanblik van 
gevaar, zoals objecten met een slang
achtige vorm, een zwarte spikkeling 
zien over het hele lichaam. Jonge dieren 
die net het ei hebben verlaten zijn 
afwisselend paars of fletsgroen. Na 
enkele dagen zijn ze groen met wat 
witte vlekjes. Het tijdstip waarop de 
vrouwtjes voor de eerste keer bereid 
zijn tot paren is exact te bepalen aange
zien ze dan pas rode vlekken op het 
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lichaam en de poten vertonen. 
Mannetjes krijgen hun volwassen teke
ning geleidelijk vanaf ongeveer twaalf 
weken na de geboorte. 

VOORKOMEN 
De Jemenkameleon komt voor in 
Jemen en in het zuiden van Saoedi
Arabie (HILLENIUS, 1966). Hier 
bewoont deze soort zeer verschillende 
biotopen varierend van kuststreken 
waar het zeer heet kan worden, tot 
hoogvlakten waar de temperaturen aan
zienlijk lager liggen en 's nachts zelfs 
tot het vriespunt kunnen dalen. Naast 
het voorkomen in meer natuurlijke 
omgeving, worden Jemenkameleons 
oak waargenomen in steden waar ze 
bomen langs wegen bewonen (MEER
MANS & BOOMSMA, 1987). 

ONDERSOORT 
Naast Chamae/eo calyptratus calyptra
tus wordt in de literatuur nog melding 
gemaakt van de ondersoort Chamaeleo 
calyptratus ca/car(fer. Deze laatste 
ondersoort zou zich onderscheiden van 
de nominaatvorm door een wat lagere 
helm en een wat geringere lichaams
grootte (HILLENIUS & GASPAREITI, 
1984 ). Meer recentelijk heeft NEe As 
( 1995) echter beweerd dat C. calyptra
tus calcar(fer geen echte ondersoort is 
maar een kruising tussen C. calyptratus 
en Chamaeleo arabicus. Beide soorten 
komen in sommige delen van het ver
spreidingsgebied samen voor. Opmer
kelijk is echter wei dat in Nederland 
twee duidelijk te onderscheiden vormen 
van de Jemenkameleon gehouden wor
den: de 'grote' vorm waarbij de vrouw
tjes tot 35 em en de mannetjes wei tot 
50 em lang worden, en de 'kleine' vorm 
waar zowel de mannetjes als de vrouw
tjes niet veel groter dan 30 em worden. 
Be halve in de grootte, onderscheiden 
deze twee vormen zich nog in kleur (bij 

de 'kleine' vorm ontbreekt het blauw bij 
de mannetjes en zijn de vrouwtjes zeer 
contrastrijk gekleurd), in vorm (bij de 
'grote' vorm is de helm naar achter 
gekromd, bij de 'kleine' vorm loopt de 
helm in een punt omhoog) en in het 
aantal eieren (de 'grote' vorm legt min
stens tweemaal zoveel eieren per leg
sel). Aangezien van beide vormen de 
oorsprong onbekend is, is het onduide
lijk of hier van werkelijke ondersoorten 
mag worden gesproken. Mogelijk heeft 
het versnipperde verspreidingsgebied 
samen met het aantal sterk verschillen
de biotopen die de Jemenkameleon 
bewoont aanleiding gegeven tot popula
ties die enigszins verschillen in grootte 
en kleur. Waarschijnlijk zijn van ver
schillende van deze populaties een aan
tal dieren in Europa ge'importeerd. Zo 
zijn de dieren die bijvoorbeeld in de 
London Zoo worden gehouden weer 
verschillend van de Nederlandse dieren. 

YO EDSEL 
Jemenkameleons zijn enorme eters. 
Jonge dieren zijn vrijwel onverzadig
baar en eten grote hoeveelheden insec
ten zoals krekels en meelwormen. Ook 
volwassen vrouwtjes, die constant grote 
hoeveelheden eieren produceren, eten 
zeer veel. Aileen enkele dagen voor het 
afzetten van de eieren wordt wat minder 
of geheel niet gegeten. Tegen de tijd dat 
de mannetjes geslachtsrijp worden ver
andert hun voedselopnamepatroon 
opvallend. Soms wordt dagen tot weken 
vrijwel niets gegeten, gevolgd door een 
periode waarbij ze weer wei veel eten. 
Aile voedseldieren bepoeder ik met 
Korvimin. Dit preparaat bevat naast een 
hoge dosis calcium ( 15%) ook vitami
nes (A, 0 3, E, C en B), sporenelemen
ten (zoals Mn, Zn, Cu en I) en twaalf 
verschillende aminozuren. Dit prepa
raat is bedoeld voor vogels en ontwik
keld door, en te krijgen bij, de vogelkli-
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niek te Meppel. Gezien hun enorme 
groeisnelheid is deze additionele bron 
van voeding onontbeerlijk en leidt ont
houding tot ernstige rachitis aan vooral 
de poten. Behalve Ievende insecten 
accepteert de Jemenkameleon na enig 
wennen meestal ook voer zoals dode 
krekels en jonge muizen. Naast dierlijk 
voedsel worden ook planten gegeten 
zoals paardebloem, sla en dergelijke. 
Daarbij worden met behulp van een 
voorpoot de bladeren in stukken 
gescheurd. Het eten van plantaardig 
voedsel door kameleons is bijzonder 
maar niet uniek voor deze groep; ook 
van bijvoorbeeld de Panterkameleon is 
dit bekend. Mogelijk is het een aanpas
sing om aan extra vocht te komen tij
dens droge periodes. Hoewel voor de 
meeste kameleonsoorten water in drup
pelvorm moet worden aangeboden, is 
dit voor de Jemenkameleon niet nodig. 
De dieren drinken zonder problemen uit 
een petrischaaltje. In de neus komen 
klieren voor die een teveel aan zout 
zonder al te veel waterverlies kunnen 
uitscheiden. Deze witte zoutafzettingen 
zijn soms te zien rond de neusgaten. 

TERRARIUM 
Jemenkameleons vertonen een sterk 
territoriaal gedrag. Zoals bij vrijwel alle 
kameleonsoorten is het onmogelijk om 
twee mannetjes bij elkaar te houden. 
Zelfs oogcontact over afstanden van 
meerdere meters zal gezien de stressre
acties op de lange duur fataal zijn. 
Hoewel vrouwtjes ook zeer agressief 
tegen soortgenoten kunnen zijn is het 
mogelijk om meerdere vrouwtjes 
samen in een onderkomen te plaatsen. 
Het is zelfs mogelijk om permanent een 
aantal vrouwtjes samen met een manne
tje te houden. Het temperament van de 
vrouwtjes verschilt echter nogal zodat 
een bepaalde combinatie van dieren 
niet altijd succesvol is. Bij voorkeur 

worden de vrouwtjes apart van de man
netjes gehouden zodat het tijdstip van 
de paring exact te bepalen is. 
De terraria zelf kunnen zeer eenvoudig 
zijn. Een onderkomen van 80x35x60 
em (lxbxh) is ruim voldoende voor 3 
volwassen vrouwtjes. Een mannetje kan 
toe met een terrarium van 30x30x60 em 
(lxbxh). Hoewel enige ventilatie wense
lijk is blijken de dieren ook prima zon
der te kunnen. De verlichting en ver
warming bestaat uit TL-buizen en een 
standaard gloeilampspot van 40 W. 
Afhankelijk van het jaargetijde schom
melt de luchttemperatuur in de terraria 
tussen de 25°C en 30°C overdag tot 
l5°C en 20°C 's nachts. De inrichting 
bestaat uit een flink aantal takken van 
verschillende dikte en de bodembedek
king is een dunne laag schelpenzand. 
Hoewel planten decoratief zijn zullen 
ze uiteindelijk worden opgegeten. 
Bovendien komen ze ook de hygiene 
niet ten goede. 
Jonge dieren worden de eerste weken in 
kleine bakjes van 30x20x 15 em (lxbxh) 
gehouden met wat dunne takjes en zon
der bodembedekking. Deze terraria zijn 
aan de bovenzijde open en worden ver
warmd en verlicht door een 20 W halo
geenlampje. 

VOORTPLANTINGSGEDRAG 
Volwassen mannetjes zijn altijd pa
ringsbereid. Als ze een vrouwtje zien 
worden de kleuren snel intenser terwijl 
ze zich zijdelings sterk afplatten, de 
keel opzetten en de staart afwisselend 
af- en oprollen. Dit gedrag van manne
tjes is niet te onderscheiden van het ter
ritoriale· gedrag dat vertoond wordt als 
een ander mannetje binnen hun 
gezichtsveld komt. Soms beweegt het 
mannetje ook nog de kop met snelle 
bewegingen van links naar rechts. 
Hoewel niet altijd direct zal hij daarna 
het vrouwtje benaderen waarbij hij 
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Mannetje Clwmaeleo calyptratus. Foto: R. Peek 

Een vrouwtje Chamaeleo calyprrarus met passieve kleuren. 
Foto: R. Peek 

Een vrouwtje Chamae/eo ca/yptrallls met niet-receptieve kleuren. 
Foto: R. Peek 
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soms met he ftige bewegingen de kop 
met gesloten bek enige malen in de 
flank van het vrouwtje stoat. Als het 
vrouwtje eenmaal bestegen is en een 
van de hemipenissen is ingebracht, 
wrijft hij met de spoor van een voet 
over het bekkengedeelte van het vrouw
tje. De paring, die enkele minuten 
duurt, wordt afgebroken door onrustige 
bewegingen van het vrouwtj e. Aange
zien g rate volwassen mannetjes scherpe 
nagels en een enorme kracht in hun 
poten hebben, is het wenselijk om 
aileen dieren van vergelijkbare g rootte 
met elkaar te Iaten paren om zo verwon
dingen van kleine vrouwtjes te voorko
men. Vrouwtjes Iaten door middel van 
intensivering van hun passieve kleuren 
zien dat ze paringsbereid zijn. 
Bij de aanblik van een mannetje wordt 
vervolgens door een vrouwtje niet of 
nauwelijks gedreigd. De tijd dat een 
vrouwtje bere id is tot paren varieert 
sterk. Soms wil het vrouwtje a l na een 
paring niets meer van een mannetje 
weten en soms paart ze tot wei vijfmaal 
gedurende enke le dagen. Is het v.·ouw
tje niet meer paringsbereid dan laat ze 
dit bij het opnieuw waarne me n van een 
mannetje zien door middel van een 
spectaculaire kleurverandering. De 
groene pass ieve kleur wordt vervangen 
door donkerbruin of zwart met daarop 
fe lle oranjegele en blauwe vlekken. 
Na ongeveer I maancl (minimaal 24 
dagen en maximaal 41 dagen, clit naar 
aanle iding van 14 legsels van 7 vrouw
tjes) zijn de e ieren duiclelijk aan de bui
tenkant van het vrouwtje waar te 
nemen. Ze begint clan onrustig op de 
bodem van het terrarium rand te !open 
en graafbewegingen te maken. Om haar 
de mogelijkheicl te geven een gang te 
graven en daarin de e ieren te leggen kan 
een ongeveer 30 em dikke laag grand 
aangebracht worden in het terrarium. 
Het is echter veel eenvoudiger om een 
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em mer te nemen, deze tot I 5 em onder 
de rand te vullen met vochtig zand, en 
hierop bet drachtige vrouwtje te plaat
sen. Gewoonlijk begint het vrouwtje 
dan onmiddellijk te graven. Het duurt 
vrijwel een hele dag voordat ze de gang 
onder een hoek van 45° met een diepte 
van ongeveer dertig em voltooid heeft. 
Dan draait ze zich om met de kop naar 
de uitgang en legt dan meestal 's nachts 
haar eieren. Vervolgens zal ze de gang 
weer volstorten en het oppervlak van 
bet zand volledig glad maken. Hiema 
kan het vrouwtje uit de emmer worden 
genomen en terug in bet terrarium wor
den geplaatst, waar ze meestal direct 
begint te drinken en te eten. Na onge
veer twee maanden is ze weer parings
bereid. Onder optimale omstandighe
den zal een vrouwtje dus elke drie 
maanden eieren afzetten. De cyclus is 
over het algemeen zo regelmatig dat bet 
mogelijk is om vrijwel op de dag nauw
keurig te voorspellen wanneer een 
vrouwtje weer bereid zal zijn tot paren 
of wanneer ze haar eieren gaat leggen 
(zie figuur I). Hoewel vrouwtjes in 
staat zijn sperma op te slaan, voldoende 
voor meerdere legsels, zijn ze toch elke 
drie maanden paringsbereid. 

PARING 
1-4 DAGEN 

Figuur I. Cyclus van een volwassen vrouwtje Chamaeleo calyptra
llls. Tekening: R. Peek 
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INCUBATIE VAN DE EIEREN 
De legsels van de Jemenkameleon zijn 
relatief groot. De 'grote' vorm heeft 
gemiddeld 70 eieren per legsel (mini
maal 53, maximaal 89, dit van 9 legsels 
van 5 vrouwtjes). De vrouwtjes van de 
'kleine' vorm leggen gemiddeld 37 
eieren (minimaal 26, maximaal 43, dit 
van 6 legsels van 3 vrouwtjes). Vaak is 
een gedeelte (tot 20%) van de eieren 
zeer klein en niet levensvatbaar. De 
eieren die afmetingen hebben van onge
veer 16,0 mm bij I 0, 7 mm worden 
ge'incubeerd in vochtig vermiculiet bij 
een constante temperatuur van onge
veer 27°C. Incubatie met potgrond als 
substraat leidt tot een groter aantal 
eieren dat vroegtijdig afsterft of spon
taan openbarst. Gedurende de incubatie 
nemen de eieren sterk in omvang toe. 
Opmerkelijk is dat de ontwikkeling de 
eerste maanden zeer langzaam gaat en 
dat bet embryo pas de laatste maanden 
snel groeit. Na ongeveer 150 dagen 
komen de eieren uit waarbij tussen bet 
uitkomen van het eerste en bet laatste ei 
wei 8 dagen kunnen zitten. De jonge 
kameleons maken een scheur in het ei 
en steken eerst hun kop naar buiten. In 
deze positie kunnen ze soms een hele 
dag blijven zitten en nemen ze de reste
rende dooier op. Hoewel ze op dat 
moment nog voor het grootste gedeelte 
in bet ei zitten, kunnen ze al met geo
pende bek dreigen naar een hand die te 
dichtbij komt. 

HET OPGROEIEN VAN DE JONGEN 
Eenmaal volledig uit bet ei gekropen 
worden de jongen, die ongeveer zes em 
meten, in groepen in kleine terraria 
ondergebracht. Na enkele dagen begin
nen de jongen met eten van kleine kre
keltjes. lndien voldoende gevoerd 
wordt maken ze een enorme groei door. 
In figuur 2 staan de groeicurves van 
twee vrouwtjes en een mannetje van de 

Lacerta 55(6) • 1997 



Lacerta 55(6) • 1997 

'kleine' vorm vanaf een maand na de 
geboorte weergegeven. De dieren zijn 
gedurende deze periode vrijwel onbe
perkt gevoerd. De maximale groeisnel
heid ligt op meer dan 2 em per week, 
wat neerkomt op 3 mm per dag! Na 
ongeveer zes maanden beginnen de eer
ste vrouwtjes rode v lekken te vertonen 
als teken van het bereiken van de 
geslachtsrijpheid. De groeicurve begint 
dan ook sterk af te vlakken. Met een ei
incubatietijd van ongeveer vijf maan
den betekent dit dat deze dieren weer 
binnen een jaar voor nageslacht kunnen 
zorgen. De mannetjes doen er met 7-8 
maanden wat Ianger over om geslachts
rijp te worden; ze groeien ook wat Ian
ger door. Opmerkelijk is dat opgroeien
de jongen bijzonder agressief zijn 
tegenover mensen en bij vastpakken fel 
van zich afbijten. Bij sommige dieren 
verdwijnt deze agressiviteit na verloop 
van tijd enigszins, bij andere blijft deze 
in voile hevigheid aanwezig. Als een
maal de maximale grootte is bereikt 
zijn vooral de mannetjes zo sterk in hun 
achterpoten dat het op de hand hebben 
van zo'n dier al behoorlijk pijnlijk kan 
zijn. 

OVERIG OPMERKELIJK GEDRAG 
De Jemenkameleon heeft een natuurlij
ke angst voor slangen. Een imitatieco
bra zorgde voor een plotseling duik 
naar de bodem van het terrarium terwijl 
een stofzuigerslang eveneens tot 
paniekreacties leidde. Verder is kanni
balistisch gedrag waargenomen. Jonge 
dieren van verschillende groottes wer
den door sommige volwassen dieren als 
prooi benaderd. Soortgelijke experi
menten met andere soorten kameleons 
leidden nooit tot dit soort reacties. 
Mogelijk is de Jemenkameleon de 
meest agressieve kameleonsoort. Er 
wordt namelijk niet aileen defensief 
maar ook aanvallend gedrag vertoond 

lengte (mm) 
350 

50 

o~----------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

maanden 
Figuur 2. Groeicurves van twee vrouwtjes en 
een mannetje Chamae/eo calyptratus. 

Tekening: R. Peek 

richting mensen door zowel vrouwtjes 
als mannetjes. Een volwassen dier is in 
staat om met zijn sterke kaken, bezet 
met scherpe tanden, door de menselijke 
huid heen te bijten. Bij het hanteren 
proberen de dieren met de scherpe 
nagels aan hun krachtige achterpoten 
hun belager te krabben. Daarbij kunnen 
ze met hun lichaam een typische laag
frequente trilling maken zoals ook wei 
bekend is van soorten van het geslacht 
Brookesia (Dwergkameleons). Moge
lijk brengen deze trillingen een af
schrikreactie bij bepaalde predatoren 
teweeg of gebruiken de dieren ze voor 
communicatie met soortgenoten als ze 
op dezelfde tak zitten. 

ZIEKTES 
De meest frequente afwijking die de 
Jemenkameleon laat zien is rachitis. 
Indien geen Korvimin wordt gebruikt, 
maar een inferieur vitamine-mineralen
preparaat, zullen deze zeer snel groei
ende kameleons emstige misvormingen 
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aan vooral de poten vertonen. lndien op 
tijd wordt ingegrepen kunnen deze ver
groeiingen enigszins worden 'verdund' 
gedurende de rest van de groeiperiode, 
maar eenmaal kromme botten worden 
nooit meer helemaal recht. 
Verder blijkt een te vochtige omgeving 
ook tot problemen te leiden, zoals ver
koudheid en zweren aan de voetzolen. 
Behandeling met antibiotica zoals 
chloramfenicol en tetracycline bleken 
hiertegen niet te helpen, zodat deze 
ziektes mogelijk een virale oorsprong 
hebben. 
Een ander probleem is legnood bij 
vrouwtjes die al een aantal legsels met 
succes hebben afgezet. Waarschijnlijk 
put de enorme productie van eieren .de 
vrouwtjes na enige legsels zo uit dat ze 
uiteindelijk moeite krijgen om na het 
inspannende graafwerk ook nog een 
groat aantal eieren te leggen. De niet
afgezette eieren worden hard en leiden 
soms tot de dood van het vrouwtje. 
Soms echter is ze toch nog in staat om 
deze eieren stuk voor stuk in het terrari
um te Iaten vallen, dit over een periode 
van enkele maanden. 

SLOTOPMERKINGEN 
De Jemenkameleon is ideaal voor het 
houden in terraria. Deze soort heeft een 
groot aantal eigenschappen die hem 
zeer aantrekkelijk maken, zoals het 
temperamentvolle gedrag, de schitte
rende kleuren, de korte generatietijd en 
de relatief eenvoudige verzorging. In 
tegenstelling tot de onoverkomelijke 
problemen die het houden van de mees
te kameleonsoorten tot nu toe met zich 
meebrengt, is bij de Jemenkameleon 
het probleem juist eerder een teveel aan 
nakweek. 

DANKWOORD 
Een gedeelte van de waamemingen, vermeld 
in dit artikel, zijn afkomstig van Rob Pijn
appels. lk wit hem en Angelo Binneveld ook 
bedanken voor het belangeloos ter beschik
king stellen van dieren en Serge Bogaerts en 
Sander Spier voor de geleverde literatuur. 

CHAMAELEO CALYPTRATUS 
This Middle Eastern species lives in a variety 
of habitats in Yemen and southern Saudi 
Arabia. They are highly sexually dimorphic 
and males are characterized by large body size 
(up to 50 em), a high casque (head crest) and a 
tarsal spur on the heel of the hind legs. 
Females can reach a body size of up to 35 em. 
Although they are highly variable in colour, 
males usually have bright yellow and green 
vertical bands on the body, while females are 
light-green with white, red and blue spots. 
Females display distinct colour patterns when 
non-receptive. In captivity, young animals 
reach sexual maturity in six (females) to eight 
(males) months. Females lay eggs every 90 
days at a rate of 37 to 89 eggs per clutch. At 
temperatures around 27°C the eggs hatch after 
about 150 days. Both the adult and the young 
animals are housed in simple and dry terrari
ums at temperatures of approximately 25°C. 
This chameleon is omnivorous and eats not 
only large numbers of crickets but also plant 
material and even small mammals. Food is 
supplemented with Korvimin, which has a 
high content of minerals and vitamins. 
Clwmae/eo ca/yptratus has proven to be an 
ideal species for holding in captivity. It shows 
interesting behaviour and is extremely prolific 
and fast growing. 
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BOEKBESPREKING 

Een goed verzorgd bock over slangen die niet 
bijster populair zijn bij de gemiddelde terrari
aan. Tach zijn er een aantal serieuze houders 
die hun hart aan Kousenbandslangen hebben 
verpand. De schrij ver van bovengenoemd 
bock is een van hen. 
In het boek is een tweedeling aangebracht: het 
eerste deel beschrijft de status van de 
Tlwmnophis. het tweede deel bevat uitvoerige 
soortbeschrij vingen. 
Brceduit worden anatomic, fysiologie en eco
logic van het genus Thamnophis beschreven. 
De stukken zijn vlot leesbaar en goed toegan
kel ijk voor een beginner. Uitvoerig gaat de 
schrijver in op voeding in zowel de natuur a ls 
in het terrarium. Hierbij worden opvallend 

verschillende voorkeuren voor prooidiercn 
beschreven tussen slangen van een soort. 
Daarbij ge ldt als enig duidelijk verschil de 
plaats van herkomst. 
Gedetailleerd wordt ingegaan op voortplan
ting. De hele hormonale huishouding wordt 
beschreven en de invloed die met name tcmpe
ratuur en lichtsterkte op tleze ontwikke lings
gang hebben in de natuur. Dat deze processen 
nagebootst kunnen (moeten ... ) worden om 
deze slangen te kunnen nakweken, spreekt 
voor z ich. 
Bioritme en voed ingspatroon staan beschre
ven van de diverse soorten, zowel in de natuur 
als onder terrariumomstandigheden. 
De soortenbeschrijving is duidelijk en uni
fo rm geordend. Bij iedere soort is een he ldere 
verspre id ingskaart gevoegd. 
Van de zevenentwintig soorten zij n er maar 
een klein aantal bekend als soorten die regel
matig gehouden en nagekweekt worden. 
Soorten als Tlummophis mendax, 71wmnophis 
swnichrasti en Tlwmnophis sca/iger, slam
mend uit kleine ge'isoleerde verspreidingsge
bieden, zijn mij geheel onbekend. Zowel de 
natuu rlijke omstandigheden als het houden in 
gevangenschap zij n nog vrijwel onon tdekt. 
Een opmerking wil ik maken: waarom is het 
tach alt ijd noodzakelijk doorgesneden slangen 
en alcoholpreparaten van slangen in dit soort 
boeken up te nemen? Zeker als zwartwitfotu's 
doen ze de publicatie geen goed. Het heeft 
volgens mij geen enkele toegevoegde waarde. 
Voor de Kousenbandslangenlie fhcbber is hct 
een goed naslagwerk, zeker gezien de prijs. 

Freck G illissen 
Kerkstraat 26 

221 I RJ Noordwijkerhout 
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Oit boekwerkje is precies wat de titel voor
spelt: een gids voor de kikkers van het gebied 
rond Iquitos in Peru. Na een korte inleiding 
met wat uitleg over de gebruikte terminologie, 
worden in totaal 112 soorten besproken. Van 
elke soort is er een korte beschrijving, een ver
gelijking met andere soorten en een overzicht 
van de biologische wetenswaardigheden, 
waarin indien bekend, ook de Iarven beschre
ven worden. Verder een zeer korte algemene 
I i teratuurl ijst. 
Er zijn twaalf bladzijden opgenomen met elk 
tien kleine kleurenfoto's. Op een na zijn aile 
soorten in kleur afgebeeld. 
Oit boekje is zeker als veldgids handig. Niet 
aileen in het genoemde gebied maar ook in 
grote delen van de rest van tropisch Zuid
Amerika. Vergelijk ik de in dit boekje 
genoemde namen met die van een eerdere 
publicatie van OUELLMAN ( 1978) over de her
petofauna in Ecuador, dan tel ik voor de lijst 
van Ecuador vier Eleutherodactylae, een 
Colostethus, drie Hylidae en drie 
Centrolenidae die niet in het boekje voor Peru 
genoemd worden. Oat zijn allen soorten die of 
een heel beperkt verspreidingsgebied hebben 
of feitelijk meer heuvelbewoners zijn, waar
voor lquitos dus te ver in het laagland ligt. Het 
kan ook nog zijn dat in de tussentijd namen 
zijn veranderd, waardoor dezelfde soort wel
licht onder verschillende namen in de beide 
werken wordt opgevoerd. Oat brengt meteen 
een nadeel van het boekje aan het Iicht. Er is 
geen uitleg over de keuze van namen of een 
lijst van eerder gebruikte synoniemen. Zo 
wordt de gifkikker die tegenwoordig op gezag 
van JUNGFER ( 1989) Epipedobates bilinguis 
wordt genoemd nog opgevoerd als 
Epipedobates pan,ulus, terwijl die naam 
tegenwoordig gebruikt wordt voor de kikker 
die in dit boekje Epipedobates zaparo wordt 

genoemd. De reden daarvoor blijft in het 
ongewisse. Als er verschil van mening zou 
bestaan met Jungfer, dan hadden de auteurs 
daarop moeten ingaan. Wellicht zijn de schrij
vers nog niet op de hoogte van de bevindingen 
van Jungfer. Het boekje geeft geen uitsluitsel. 
Het verwijst ook niet naar andere literatuur 
waar het probleem wei uit de doeken wordt 
gedaan. 
Of de gids in het veld echt praktisch is, wens 
ik te betwijfelen. Mijn versie met een ringband 
lijkt me op den duur niet erg tegen vochtigheid 
hestand. Het zou ook zonde zijn van de mooie 
foto's die de meeste lietbebbers denk ik het 
meest zullen waarderen. Toch, her en der in de 
hoofdstukjes over 'natural history' vind je 
weer aardige stukjes. Over Chia:mwcleis l'en
trimaculata bijvoorbeeld die in een soort 
mutualisme leeft met tarantula's, normaal 
gesproken toch dieren die kleine kikkers eten. 
De kleine kikkertjes Ieven in de holen van ta
rantula's. Je schijnt deze kikkers 's nachts 
zelfs tussen hun poten te kunnen vinden. Dat 
biedt duidelijk bescherming tegen vijanden. 
Op hun beurt eten de kikkertjes weer mieren 
die het gemunt hebben op de eieren van de 
spin. Dergelijke opmerkingen maken zulke 
boeken voor mij steeds weer zo aantrekkelijk. 

LITERATUUR 
DUELLMAN, W.E., 1978. The biology of an 
equatorial herpetofauna in Amazonian 
Ecuador. Misc. Publ. Mus. nat. Hist. Univ. 
Kansas 65: 1-352. 
JuNGFER, K.-H., 1989. Pfeilgiftfrosche der 
Gattung Epipedobates, mit rot granulierten 
Riicken aus dem Oriente von Ecuador und 
Peru. Salamandra 25: 81-98. 

Peter Mudde 
Kemphaan 2 

1452 XV Ilpendam 

Lacerta 55(6) • 1997 



DAS, 1., 1996. 
Biogeography of 
the reptiles of 
South Asia. 
Krieger Publishing 
Company, Malabar 
(Florida). 
ISBN: 0-89464-
935-3 
87 pagina 's, 
36 kleurenfoto's, 
£25,50 

BOEKBESPREKING 

Iemand waar we in de toekomst verrnoedelijk 
meer van zullen horen, is Indraneil Das. 
Behalve van zijn redactiewerk voor het 
lndiase herpetologische blad Hamadryad, is 
hij bekend van zijn werk bij de Crocodile 
Bank te Madras, en van veldwerk in Borneo, 
Sri Lanka en uiteraard zijn vaderland India. 
Zijn specialiteiten zijn schildpadden, vervol
gens hagedissen en dan de rest. 
Het is Iustig dit boek onbevooroordeeld tege-

ANDAMAN ISLANDS 
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moet te treden, wetend dat de schrijver 
onlangs een werk van collegae volledig de 
grond in heeft geboord (DAs, 1996). Hoewel 
voor een groot gedeelte terecht, wil je dan toch 
een tamelijk foutloos werk van de criticus 
zien. En dat ligt gecompliceerd. Hier zal ik 
niet in detail op de lijsten ingaan - die met 36 
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pagina 's haast de helft van de tekst uitmaken -
slechts de opmerking dat meerdere opvattin
gen, zeker op het soort-ondersoortniveau, 
mogelijk zijn. Bovendien zijn de herpetoloog 
zelf tijdens het publicatieproces al tien omis
sies opgevallen, die hij nu apart nog opneemt. 
Netjes, uiteraard, en indicatief voor een terrein 
in beweging zoals ook uit de overige tekst 
blijkt. De 150 literatuurreferenties, waarrnee 
op de omslag reclame wordt gemaakt, lijken 
misschien veel voor de ge'interesseerde Iief
hebber, doch er zijn beslist veel meer stukken 
over het subcontinent verschenen. In een beet
je checklist staan honderden citaten direct 
betrekking hebbend op het onderwerp, en dat 
is hier dikwijls niet eens het geval. Niettemin, 
als inleiding tot de biogeografische zones van 
India en directe omgeving is dit deel zeker 
waardevol, zij het naar mijn smaak te beknopt. 
Wat ik mij vooral afvraag, is waarom deze bij
drage in boekvorm verschijnt en niet als arti
kel in een wetenschappelijk tijdschrift. 
Weliswaar begint het stevig gebonden boek nu 
met 36 mooie kleurenfoto's (twee per pagina) 
die je als auteur zonder betaling of gekonkel 
zelden of nooit in een wetenschappelijk blad 
afgedrukt krijgt, toch blijft dat maar een klein 
gedeelte van de 631 opgesomde soorten. 
Zowel de tekst als het onderwerp •versprei
ding der diersoorten' zijn nauwelijks op de 
amateurrnarkt gericht. Waarom dan toch een 
bespreking hier? Het zou mij niet verbazen 'dit 
boek binnen een paar jaar voor een schappe
lijk prijsje bij het modern antiquariaat aan te 
treffen. Loop het dan niet voorbij. 
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Wat val! er te zeggen over een klassieker die 
slechts zelden antiquarisch en dan nog aileen 
voor een fors bedrag aan te schaffen was en 
die nu in fraaie gebonden herdruk verschenen 
is? Niets, behalve dan: kopen! 
Uiteraard zijn sedert het begin van deze eeuw 
namen veranderd; de inleiding van de heden
daagse Japanse herpetoloog Matsui lost dit 
probleem nochtans op. Het behandelde gebied 
betreft het oude keizerl ijke Japan, dat betekent 
inclusief Taiwan, Korea, Mantsjoerije (in het 
noordoosten van China), de zuidelijke helft 
van Sakhalin en de aangrenzende delen van 
wat nu China en de voormalige Sovjet-Unie 
betreft. Vreemd als hetmoge lijken, dit werk is 
na haast honderd jaar nog steeds de enige 
complete verhandeling van aile herpetologi
sche soorten in Japan. In zijn inleiding haalt 
Matsui een bloemrijke omschrijving aan van 
twee van zijn landgenoten: " ... een onmisbare 
referentie, nog immer stralend als de bri ljante 
Venus aan het ochtendzwerk". 
Wat behandeh de destijds aan het natuurhisto
risch museum te Washington werkzame Noor? 

.. • . .J-· ~ .. ..LJ :: .. .• p. • • :. y 
'--~ .o.!;_.· 

~ ·. 
c ··-· ' 

Dat zijn 156 land- en mariene vormen, 
bestaande uit 13 salamanders. 36 kikkers, 31 
hagedissen, 62 slangen en 14 schildpadden. 
Tegenwoordig worden die door opsplitsing tot 
180 taxa gerekend. Bij ieder geeft Stejneger 
een volledige synonymic, een nauwkeurige 
beschrij ving inclusief variatie. de habi tat en de 
verspreiding. Bovendien vinden we een of 
meerdere illustraties per soort. 
De schil!erende litho op de voorzijde van deze 
heruitgave is overigens van de hand van de 
Nederlander Saagmans Mulder die de 
Reuzensalamander naar het Ieven tekende 
voor de uitgave van Yon Siebold's Fauna 
Japonica uit 1838. Oude tijden herleven 
zodoende in meerdere opzichten. De oplage 
tel! 800 exemplaren; wees er snel bij. 

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

Postbus 9516. 2300 RA Leiden 
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bedragen bij in/evering vana( 15.000 
punten: 
van 15.000-20.000 punten: H~ 200,
van 20.000-25.000 punten: H~ 300,
van 25.000-30.000 punten: H~ 400,-

en gegarandeerd vers! 
O mdat u voor deze speciale pro
dukten niet bij iedere dierenspe
ciaalzaak terecht kunt. biedt Club 
lnsektExpresse u deze unieke ser
vice: alles zorgvuldig verpakt en 
gegarandeerd vers thuis bezorgd! 

ml 3.- ml-4-.all 5 mt 6 mt 7 mt 8 prijs VELDKREKELS 
oonlol per doos je 350 175 125 90 70 60 4,30 per doosje , ml 6,7,8 
per 3 doosjes x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 11,55 per doosje volwossen 

Dinsdag: verzenddag! 
U bestelt telefonisch, 7 dagen per 
week 24 uur per dag. Aile 
bestellingen die v66r dinsdag 
I 1.00 uur binnen zijn worden 
wekelijks verwerkt, zodat u ze QQ 
woensdag bezorgd krijgt. 
(Uitzonderingen in overleg.) 

Betaling 
Als Club lnsektExpresse-l id 
macht igt u ons voor automa
tische afschrijving. dus daar heeft 
u verder geen omkijken naarl 

Club lnsektExpresse 
Postbus I 07 4 
3840 BA Harderwijk 
Telefoon (0548) 373388 

per 6 doosjes x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 21,45 WASMOillN 
per 12 doosjes x 12 x 12 x 12 x 12 x 12 x 12 41 25 d d . 

prijs 

BUFFALOWORMEN 
per doosje 70 cc 
per 2 doosjes 
per 4 doosjes 
per 1000 cc 

SPRINKHANEN 

prijs MEELWORMEN 
4,50 per doosje 50 gr 
8,00 per doosje 1 00 gr 

15,00 per doosje 500 gr 
30,00 per doos je 1 000 gr 

per doosje I 1 0 sluks I middel formool 
per 5 doosjes I 50 sluks I middel formool 
per doosje I 1 0 sluks I grool fo rmool 
per 5 doosjes I 50 sluks I grool formool 

KRULVUEGEN' prijs FRUITVUEGEN' 
per doosje co. 100 sl 
per 5 doosjes 
• (niel vliegende 

huisvliegen) 

4,30 klein of grool 
20,00 per kweekporlie 

per 5 doosjes 
• (niel vliegende) 

· ' voe er oos]e, co. 70 5,75 

prijs REUZEMEELWORMEN prijs 
2,50 per doosje 25 6 30 sl 3,90 
4,50 per doos je I 00 gr 7,50 

15,00 per doosje 500 gr 30,00 
25,00 per doosje 1000 gr 55,00 

prijs REGENWORMEN' prijs 
7,50 pe r doosje 15 sl 3,00 

30,00 pe r doosje 45 sl 8,00 
10,00 pe r doosje 90 sl 14,00 
37,50 pe r doosje 450 sl 65,00 

.. *gewone of 
pnJS dendrobeono's 

KRECA VIT prijs 

2~·~ minerool I vilomine- 7 
• preporool, 20 gr 

Club lnsektExpresse ook voor: • reptielen 
• ZOOMED accessoires • terrariums • verlichting 

•verwarming... • ••• VRAAG DE CATALOGUS! 



Salamanders 
Insecten 

Terrariums 
Voedseldieren 

Aile benodigdheden 

~~~ 
fn a_N11•anJer' mm I ~~z~~:oomstraat 28 Ill IJI U LLL Telefoon 0486-461335 


