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De Parelhagedis

J. ter Borg
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1171 NP Badhoevedorp
Tekening: J. Bulthuis

SYSTEMATIEK
Klasse: Reptilia
Subklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata
Suborde: Sauria
Infraorde: Scincomorpha
Familie : LACERTIDAE
Subfamilie : LACERTINAE
Genus : Timon
Species : Timon lepidus

BESCHRIJVING
Zeer grote halskraaghagedissen van soms wel 80 cm lengte. Aan de bovenkant meestal groen, soms bruin of
grijs, met name de kop en staart. Tekening van onderling verbonden zwarte stippeling, welke rosetten
vormt. Op de flanken een reeks opvallende blauwe vlekken. Onderzijde geel- of groenachtig. Mannen
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met een zeer forse, brede, zwaargebouwde kop. Verspreiding: Spanje, Portugal, Zuid-Frankrijk en
Noordwest-Italië. Komt voor in een grote verscheidenheid aan biotopen , tot 1000 m hoogte in de Alpen
en Pyreneeën en tot 2000 m in Zuid-Spanje. De typische biotopen zijn droog en begroeid met veel schuil-
plaatsen als holen, struikgewas, steenhopen en stapelmuurtjes. Het is voornamelijk een grondbewoner, maar
kan goed klimmen.

VERZORGING
Zeer goed te houden en te kweken dieren. Door hun grootte hebben ze natuurlijk wel behoefte aan een flin-
ke behuizing. Vandaar dat vooral ook buitenterraria in aanmerking komen. Zoals te verwachten zijn de
mannetjes onderling zeer agressief, maar de dieren zijn zeer goed in paren te houden. Ze eten allerlei grote
insecten zoals treksprinkhanen, veldkrekels en reuzenmeelwormen, maar ook nestmuizen en -ratten. Verder
regelmatig kalk en vitaminen toedienen, bijvoorbeeld door het bepoederen van de insecten en het aanbie-
den van stukjes sepia. Vitamine D3 toevoegen aan het drinkwater.

VOORTPLANTING
De dieren zijn goed tot voorplanting te brengen. Binnen natuurlijk wel zorgen voor een jaarlijkse cyclus in
de daglengte en de temperatuur. Legselgrootte afhankelijk van de grootte van het vrouwtje, ongeveer 10-20
eieren. De vrouwtjes hebben tijdens de dracht een zeer grote behoefte aan kalk, met name het voeren van
jonge muizen en ratten heeft een zeer positief effect op het succes van de kweek. Bij een broedtemperatuur
van 25-30ºC kan het wel 3 maanden duren voordat de eieren uitkomen.

WETGEVING
Wonderbaarlijk genoeg vallen deze dieren niet onder de wet BUDEP. Ze kunnen dus gewoon gehouden
worden.

LITERATUUR
ARNOLD, E., J. BURTON & D. OVENDEN, 1978. Elseviers Reptielen en Amfibieëngids. Elsevier
Amsterdam/Brussel
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LANGERWERF, B., 1976. Het kweken van hagedissen. Lacerta 34 (5): 59-61
MALKMUS, R., 1995. Die Amphibien und Reptilien Portugals, Madeiras und der Azoren. Westarp
Wissenschaften Magdeburg



en een paar dagen regen gehad. Edo en Ruud ver-
telden dat tijdens de voorbereidingsreis in septem-
ber, het al sinds februari niet meer geregend had.
Zo blijkt maar dat het klimaat erg variabel kan
zijn.
We hebben voornamelijk het noordoostelijk
gedeelte van het eiland bezocht. Hoewel het eiland
half zo groot is als Nederland, is het vanwege de
slechte infrastructuur moeilijk toegankelijk.

LAGO BARRATZ
Lago Barratz, in het noord-westen van Sardinië, is
het enige natuurlijke zoetwatermeer van Sardinië.
De Muurgekko (Tarentola mauritanica) hebben we
alleen hier gevonden, zij het wel in grote aantallen.
Wat betreft waarnemingstijd is dat niet zo vreemd:
deze gekko is overdag actief. Wel vreemd dat hij
niet elders is aangetroffen. Verder vonden we hier
een aantal Griekse Landschildpadden (Testudo her-
manni) van verschillend formaat en bijzonder veel
Podarcis sicula cettii, de Sardijnse ondersoort van de
Ruïnehagedis. Deze ondersoort valt op door de
netvormige tekening. 
Bij het keren van boomstronken troffen we een
tweetal Parelskinken (Chalcides ocellatus tiligugu)
en een jonge Geelgroene Toornslang (Coluber viri-
diflavus) aan. Opvallend aan de toornslangen op
Sardinië is de zwarte grondkleur. Sommigen
noemden deze slang de Geen-groene
Toornslangen.
Tussen de bosjes verdween een kikker of een pad:
vermoedelijk een Groene Pad of een schijftongkik-
ker.
De afgelopen maanden had het zoveel geregend
dat het waterpeil een stuk hoger stond dan het jaar
daarvoor. We hebben tevergeefs gezocht naar
Europese Moerasschildpadden.

INLEIDING
Van 2 tot en met 8 mei 2001 heb ik met de reisor-
ganisatie Eco Tourist Services een rondreis ge-
maakt over Sardinië, op zoek naar amfibieën en
reptielen. De reisbegeleiders, Edo van Uchelen en
Ruud Wolterman, hadden in september 2000 een
voorbereidingsreis gemaakt op het eiland. Het reis-
gezelschap bestond uit 15 deelnemers, inclusief de
reisbegeleiders. Groot voordeel van zo'n grote
groep is dat er meer wordt waargenomen. Immers:
vijftien paar ogen zien meer dan één paar.
Bovendien kun je met vijftien paar handen meer
stenen en stronken keren. Handschoenen zijn 
daarbij geen overbodige luxe. Nadeel is natuurlijk
dat met meer mensen, schuwe dieren sneller ver-
stoord raken.
Dit artikel wil een overzicht geven van de amfibie-
ën en reptielen die we hebben waargenomen en
een indruk geven van het voorkomen en de ver-
spreiding van de verschillende soorten.

SARDINIË
Sardinië maakt onderdeel uit van het zogenaamde
Tyrrheense gebied: een geografische aanduiding
voor het het gebied in de Middellandse zee, tussen
Corsica, Sardinië, Sicilië en de Italiaanse westkust.
Deze eilanden hebben een aantal geheel eigen
planten- en diersoorten. We hebben ons op deze
reis voornamelijk gericht op de reptielen en de
amfibieën, waarvan een aantal soorten alleen op
Sardinië voorkomt. Deze soorten hebben dikwijls
sterke verwantschap met soorten op Corsica of het
vasteland, maar hebben zich in de loop van de evo-
lutie toch apart ontwikkeld vanwege hun isolatie
op een eiland.
Hoewel april en mei relatief droge en zonnige
maanden zijn, hebben we tamelijk veel bewolking 
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Amfibieën en reptielen op Sardinië: 
een herpetologische reis van 2 t/m 8 mei 2001

Tale Evenhuis
Valentijnkade 5-III
1094 SN  Amsterdam
Foto’s van de auteur
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Chalcides ocellatus tiligugu, de Parelskink.

Testudo hermanni, de Griekse Landschildpad.
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Coluber viridiflavus, de Geelgroene Toornslang.

Natrix maura, de Adderringslang. Jong exemplaar.



et al. (1978) de tekeningen van de Europese Tjitjak
(Hemidactylus turcicus) en de Bladvingergekko
(Phyllodactylus europaeus) levensgroot verschillen,
blijken de verschillen in de praktijk veel kleiner te
zijn. Met behulp van een loep werd bepaald dat het
toch ging om de Europese Tjitjak. Opmerkelijk is
dat ze al bij het oppakken hun staart loslaten, ook
wanneer hun staart niet wordt aangeraakt.
Waarschijnlijk is het bij voorbaat afbreken van hun
staart voldoende om een predator te misleiden.
Die wordt immers afgeleid door een kronkelend
gevalletje.
Een aantal Tyrrheense Kielhagedissen (Algyroides
fitzingeri) zat aan de rand van een waterstroompje,
in de begroeiing. Dit zijn schuwe diertjes die alleen
met veel geduld te fotograferen waren.
Naast de reptielen zijn de volgende bijzondere
vogels hier ook aangetroffen: Raven, een Visarend
en de Zwarte Tapuit.

RIO CEDRINO
Bij de stuwdam in de Rio Cedrino wemelde het
van de Tyrrheense Boomkikkers (Hyla sarda). 

MARINI DI OROSEI
De meest spectaculaire vangsten bij het strand van
Marini di Orosei, in het oostelijk gedeelte van het
eiland, waren twee enorme Adderringslangen
(Natrix maura) van 78 cm, zwemmend in zout
water, waar ze jaagden op grondeltjes. Door hun
grootte en hun tekening van lengtestrepen ont-
stond enige twijfel of we wel te maken hadden met
Adderringslangen en niet met de Sardijnse onder-
soort van de Ringslang (Natrix natrix cetti). Het
belangrijkste onderscheid zijn de ogen, die bij
Adderringslangen meer boven op de kop liggen en
bij Ringslangen meer aan de zijkanten zitten. Met
de ogen boven op de kop, kan de adderringslang
zijn prooi beter waarnemen wanneer hij over het
water zwemt. Dit toont dan ook aan dat hij meer
aan een waterleven is aangepast, dan de Ringslang.
De Sardijnse Ringslang is bijzonder zeldzaam.
Tijdens onze hele vakantie hebben we geen exem-
plaren gevonden. Edo en Ruud hebben tijdens de
voorbereidingsreis wel een exemplaar gevonden,
bij Rio Pardu.
Onder stenen werden twee piepkleine, doorschij-
nende gekkootjes gevonden. Hoewel in ARNOLD 
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Hemidactylus turcicus, de Europese Tjitjak.



GROTTENSALAMANDERS BIJ GROTTO DI
GORRONNO
Vanaf Dorgali hebben we een wandeling gemaakt
naar Grotto di Gorronno. Waarschijnlijk door het
bewolkte weer met af en toe een spat regen, heb-
ben we tijdens de wandeling weinig gevonden: een
enkele Tyrrheense Muurhagedis en een Parelskink.
In een regenput vonden we een jonge Geelgroene
Toornslang. Wel hoorden we volop Roodborst-
tapuiten. 
De Grottensalamander (Hydromantes supramontis),
een van de vier endemische grottensalamanders op
Sardinië, bij Grotto de Gorronno was het doel van
de wandeling. Edo en Ruud waren via lokale 
gidsen het jaar daarvoor al geweest op deze plaats.
De lengte van de dieren is ca. 10 cm, ze zijn enigs-
zins gemarmerd met een olijfachtige kleur en bij-
zonder grote ogen. Ze ontlenen hun naam aan de
plaats waar ze worden aangetroffen, maar dat wil
niet zeggen dat dit het enige biotoop is waar ze zit-
ten. Vermoedelijk zitten ze ook diep in de grond,
onder grote stenen of onder boomwortelstelstels.
Deze dieren hebben een zeer hoge luchtvochtig-
heid nodig. Slechts op plekken die koel zijn (op het
noorden liggen) en weinig vocht verliezen maak je

Opvallend was dat ze voornamelijk zaten in de
oksels van het Fluitekruid en minder in het riet.
Larven van deze boomkikker vonden we in een
poeltje, een stuk verder op, langs het riviertje. We
hebben hier Sardijnse Schijftongkikkers gezocht,
maar niet gevonden. Verder vonden we hier nog
een tweetal Geelgroene Toornslangen, die natuur-
lijk een El Dorado hadden met al die sappige 
boomkikkers en hun larven. Tevens zagen we uit
het riet een Purperreiger opvliegen.

SERRA ORRIOS
Onze eerste Tyrrheense Muurhagedissen (Podarcis
tiliguerta) vonden we bij Serra Orrios.
Opmerkelijk was de zeer fraaie kleurschakering van
de mannetjes. Voor de rest van de tijd hebben 
voornamelijk deze soort gezien en in veel mindere
mate de Sardijnse Ruïnehagedis.
Eveneens vonden we hier een wijfje van de
Parelskink, herkenbaar aan de bijtplekken bij de
staartwortel. Bij een meertje in de buurt vonden
we nog twee jongen van de Adderringslang, die
zich daar te goed deden aan de larven van de 
boomkikker.
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Hydromantes supramontis, de Grottensalamander.



kant is de holte geheel omgeven door een rots-
wand. Het water zat vol met Sterrekroos. 
De Sardijnse Beeksalamander is zeer opvallend met
zijn grote platte kop, aantrekkelijk door zijn lelijk-
heid.
Het wandelpad naar Piscina Urtaddara gaat door
een bos met prachtige oude steeneiken. Zeer bij-
zonder waren de longmossen die aan enkele exem-
plaren van deze steeneiken hingen. Verder stonden
in deze bossen wilde pioenrozen en wilde cycla-
men. Behalve enkele Tyrrheense Muurhagedissen
vonden we een verdwaalde jonge boomkikker
midden op een relatief droge vlakte. Bij een poel-
tje vonden we een verdronken wijfje, een volwas-
sen mannetje en larven van de Groene Pad (Bufo
viridis).
Een andere bijzonderheid aan dit gebied was de
Raaf.

DE GEURENDE GROTTENSALAMANDER
BIJ GROTTO DI ORROLI
De Geurende Grottensalamander (Hydromantes
imperialis) was het hoogtepunt bij Grotto di

kans ze te vinden. Grotten met een opening net
groot genoeg voor mensen om doorheen te krui-
pen, hebben waarschijnlijk de maximale doorsne-
de van de ingang, om voldoende vocht vast te hou-
den.
Deze dieren zijn vanwege het ontbreken van 
longen, volkomen aangewezen op zulke vochtige
plaatsen. Ze leven waarschijnlijk van de insecten
die in de grotten leven, zoals grottenkrekels. Ze zit-
ten niet direct bij de opening, waar het te droog is,
maar ook niet te diep waar het te donker is. Met
hun grote ogen kunnen ze weliswaar met erg wei-
nig licht toe, maar in stikdonker kunnen ze zich
niet handhaven. Waar en hoe ze zich voortplanten
is onbekend.

DE SARDIJNSE BEEKSALAMANDER BIJ PIS-
CINA URTADDARA
In zeer helder, erg koud water zagen we enorm veel
exemplaren van de Sardijnse Beeksalamander
(Euproctus platycephalus). Dit meer bij Piscina
Urtaddara is gelegen in de holte van een rotwand,
waar geen zon in kan komen: behalve de noord-
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Euproctus platycephalus, de Sardijnse Beeksalamander.



GOLA DI SU GORROPPU
Hoewel het moet wemelen van de Sardijnse
Schijftongkikkers (Discoglossus sardus) hebben we
slechts één exemplaar gevonden in een klein poel-
tje langs het stroompje door de kloof van Gola di
su Gorroppu. Het paarlustige mannetje, herken-
baar aan de copuleerborstels zat verscholen in het
bronmos. Wel krioelde het in de poeltjes langs het
stroompje van de larven van de Sardijnse
Schijftongkikker.
Een andere zeer bijzondere vangst was de Europese
Bladvingergekko (Phyllodactylus europaeus), gevon-
den tussen de kieren van een rots. Helaas ontbrak
zijn staart. Door al naar ze te wijzen laten deze gek-
ko's, net als de Europese Tjitjak, hun staart al los.
Ook vonden we er een jong exemplaar van de
Sardijnse Boomkikker. Deze had de kenmerkende
donkere vlekken op de rug en het ontbreken van
de opwaartse vertakking in de liezen. De eerdere
exemplaren hadden geen opmerkelijke donkere
vlekken.
Vanwege het bewolkte en koele weer ontbraken de
Tyrrheense Muurhagedissen, welke hier anders

Orroli. De Grottensalamanders bij Grotto di
Gorronno zijn veel donkerder van kleur en hebben
minder tekening. De Geurende Grottensalaman-
der is bijzonder fraai getekend en heeft een licht
olijfkleurige rug. Wel zijn de ogen even groot. Echt
geroken hebben we hem niet. Voor wat betreft
voorkomen en levenswijze geldt hetzelfde als voor
Hydramontes supramontis.

RIO PARDU
Langs de Rio Pardu bij Osini werd een exemplaar
van de Europese Moerasschildpad (Emys orbicula-
ris capolongoi) aangetroffen. Verder ontbrak ook
hier de Tyrrheense Muurhagedis niet, die zich op
deze zonnige dag een stuk meer liet zien.
Zeer bijzonder was een jong exemplaar van de
Sardijnse Beeksalamander. Het dier zat in een plas-
je langs een snelstromende beek in het snelstro-
mende water. Volgens oudere verspreidingskaarten
kwam hij daar vroeger voor, maar is hij daar de 
laatste jaren niet meer aangetroffen. Tevens vonden
we nog een bijzonder grote Adderringslang.
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Hydromantes imperialis, de Geurende Grottensalamander.
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Algyroides fitzingeri, de Tyrrheense Kielhagedis.

Hyla sarda, de Sardijnse Boomkikker.
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Podarcis tiliguerta, de Tyrrheense Muurhagedis.

Hydromantes supramontis, de Grottensalamander.



Ruïnehagedis slechts lokaal veel werden aangetrof-
fen.

LITERATUUR
Er zijn geen aparte boeken over de reptielen en
amfibieën van Sardinië. De werken die we veel
gebruikt hebben zijn:
ARNOLD, E., J. BURTON & D. OVENDEN,
1978. Elseviers Reptielen- en Amfibieëngids.
Elsevier, Amsterdam/Brussel (verouderd, maar
toch nog steeds bruikbaar vanwege de fraaie en
redelijk levensechte tekeningen)
ENGELMANN, W., J. FRITZSCHE, R.
GÜNTHER & F.J. OBST, 1993. Lurche und
Kriechtiere Europas. Neumann Verlag, Radebeul.
GASC, J.-P. et al.(red.), 1997. Atlas of Amphibians
and Reptiles in Europe. Societas Europaea
Herpetologica & Muséum National d'Histoire
Naturelle, Parijs. (veel informatie over de kwets-
baarheidsstatus van de dieren)
NÖLLERT, A. & C. NÖLLERT, 1992. Die
Amphibien Europas. Franckh-Kosmos Verlags-
GmbH & Co., Stuttgart. (veel informatie over de
kwetsbaarheidsstatus van de dieren)

volop zitten. Onder stenen vonden we wel diverse
Parelskinken. Tevens zou dit een uitgelezen gebied
zijn voor Europese Moerasschildpadden, maar die
hebben we niet gevonden.

KLOKSCHILDPADDEN BIJ OLBIA
Het hoogtepunt bij Olbia in het noordoosten
waren elf exemplaren van de Klokschildpad
(Testudo marginata). Dit zijn bijzonder grote land-
schildpadden, met een klokvormig schild door de
opgekrulde randen bij de achterpoten.
Vermoedelijk zijn ze door de Romeinen ingevoerd
vanuit Zuid-Griekenland, daar ze verder nergens
anders in Europa voorkomen. Gewoonlijk worden
deze dieren zwart als ze ouder worden, maar som-
mige exemplaren hadden een erg verweerd schild.
Door de hoge, struikachtige onderbegroeiing scho-
ten talloze Hazelskinken (Chalcides chalcides), die
waarschijnlijk als voer dienden voor de Geelgroene
Toornslangen, waar we ook twee exemplaren van
vonden.

MONTE LIMBARA
Monte Limbara is het verspreidingsgebied van de
forsgebouwde Tyrrheense Berghagedis (Lacerta
bedriagae). Doordat de zon niet wilde doorkomen
lieten deze dieren zich niet zien. Wel troffen we een
enkele kielhagedis aan onder een steen. Het ver-
moeden bestaat dat de Tyrrheense Berghagedis niet
in hetzelfde leefgebied voorkomt als de Tyrrheense
Muurhagedis. Omdat we van deze laatste nog een
enkel exemplaar zagen, zaten we mogelijk nog niet
hoog genoeg in de bergen. Echter, hoe hoger we
gingen, hoe kouder het werd.
Grappig was een verdwaald exemplaar van de
Klokschildpad te vinden.

SAMENVATTING
Tijdens de herpetografische reis met Eco Tourist
Services naar Sardinië van 2 tot 9 mei 2001 zijn
van de 25 soorten reptielen en amfibieën die hier
voorkomen er 19 soorten waargenomen. Vooral
Tyrrheense Muurhagedissen, Parelskinken en
Geelgroene Toornslangen zijn over het gehele
eiland veelvuldig te vinden. Opvallend was dat de
Muurgekko, de boomkikker en de Sardijnse 
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AMFIBIEËN 
Sardijnse Beeksalamander (Euproctus platycephalus) Plaatselijk algemeen
Gele Grottensalamander (Hydromantes flavus) Niet waargenomen
Supramonte Grottensalamander (Hydromantes supramontis) Plaatselijk, 12 exemplaren
Geurende Grottensalamander (Hydromantes imperialis) Plaatselijk, 3 exemplaren
West-Sardijnse Grottensalamander (Hydromantes genei) Niet waargenomen
Sardijnse Schijftongkikker (Discoglossus sardus) 1 volwassen mannetje, plaatselijk veel 

larven
Groene Pad (Bufo viridis) 2 volwassen dieren, plaatselijk veel larven
Sardijnse Boomkikker (Hyla sarda) Algemeen over het hele eiland

REPTIELEN 
Sardijnse Ruïnehagedis (Podarcis sicula cettii) Plaatselijk algemeen
Tyrrheense Muurhagedis (Podarcis tiliguerta) Algemeen over het hele eiland
Tyrrheense Berghagedis (Lacerta bedriagae) Niet waargenomen
Tyrheense Kielhagedis (Algyroides fitzingeri) Redelijk algemeen over het hele eiland
Muurgekko (Tarentola mauritanica) Plaatselijk algemeen
Europese Tjitjak (Hemidactylus turcicus) 4 exemplaren
Europese Bladvingergekko (Phyllodactylus europaeus) 1 exemplaar
Parelskink (Chalcides ocellatus tiligugu) Redelijk algemeen over het hele eiland
Hazelskink (Chalcides chalcides) Plaatselijk algemeen
Europese Moerasschildpad (Emys orbicularis capolongoi) 3 exemplaren
Griekse Landschildpad (Testudo hermanni) Plaatselijk algemeen
Klokschildpad (Testudo marginata) Plaatselijk algemeen
Geelgroene Toornslang (Coluber viridiflavus) 6 exemplaren over het hele eiland
Hoefijzerslang (Coluber hippocrepis) Niet waargenomen
Esculaapslang (Elaphe longissima) Niet waargenomen
Adderringslang (Natrix maura) 6 exemplaren op twee plaatsen
Sardijnse Ringslang (Natrix natrix cetti) Niet waargenomen

Lacerta 60(4) * 2002 133

De reptielen en amfibieën van Sardinië, met een overzicht van de waarnemingen.

AMPHIBIANS AND REPTILES ON SARDI-
NIA, A HERPETOLOGICAL JOURNEY
During a herpetological journey to Sardinia in
may 2001 19 of the 25 species of reptiles and
amphibians were spotted. Especially Podarcis tili-
guerta, Chalcides ocellatus and Coluber viridiflavus
were abundant throughout the entire island.
Tarentola mauritanica, Hyla sarda and Podarcis
sicula cettii were locally abundant.  Few animals of
the other species were seen. Only Hydromantes fla-
vus, Hydromantes genei, Lacerta bedriagae, Coluber
hippocrepis, Elaphe longissima and Natrix natrix
cetti were not seen.

Discoglossus sardus, de Sardijnse Schijftongkikker.



Ik heb de stenen wanden en het plafond met PU-
platen geïsoleerd en deze afgedekt met witgelakte
hardboardplaten. Bij de kringloop vond ik een
paar thermopane ruiten en op die maten heb ik het
kozijn, dat de voorzijde van de nis moest afsluiten-
aangepast. Aan één muur maakte ik een schap van
120 x 35 cm met daarop een verwarmingsmat van
dezelfde afmetingen, bedoeld als lig- en opwarm-
plaats voor de leguanen, met daarboven een lamp,
voorzien van een 60 W plantengroeilamp voor
warmte en wat UV van boven. Zowel verwar-
mingsplaat als lamp worden via een schakelklok 1
uur vóórdat de verlichting uitgaat, uitgeschakeld.
De leguanen verlaten dan de plaat en gaan op een
dikke tak liggen. 
De verwarmingsplaat bestaat uit een onderlaag van 

INLEIDING: 
In het navolgende wil ik U bezig houden met het
verhaal over mijn ervaringen en belevenissen met
het samen houden en verzorgen van Groene
Leguanen en tropische vogeltjes. 

DE INRICHTING 
Ongeveer 4 jaar geleden verhuisden wij naar een
woning, waar zich in de aangebouwde garage een
ruime nis bevond met een oppervlak van 2 x 2
meter en een hoogte van 2,30 meter, tevens voor-
zien van een buitenraam. Die ruimte leek mij ide-
aal om als verblijf te dienen voor onze twee jonge
leguanen en tevens om eens te proberen er ook
onze vogeltjes in onder te brengen. 
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Het samenwonen van vogels en leguanen (Iguana iguana)

J. Visser 
Mr. J. B. Kanweg 49 
9439 PC Witteveen. 
Foto’s van de auteur

Foto 1. Overzicht van de ruimte.



er ook op zitten). 
De ruimte wordt verwarmd door een thermostaat-
geregelde ventilatorkachel, welke van oorsprong 2
x 1000 W vermogen had. Omdat de uitstromende
lucht zeer warm was heb ik de elementen, welke
parallel geschakeld stonden, in serie gezet
waardoor er 500 W overbleef en er ook geen stank
meer was van schroeiend stof. Het is in de ruimte
altijd, dag en nacht 27ºC. Dat wil ik nog verande-
ren, zodat er een lagere nachttemperatuur ontstaat. 
De verlichting, geschakeld met een klok, bestaat
uit twee TL buizen en als vervanging van dimlicht
is een sensorgestuurd nachtlampje van 7 W
gemonteerd. Ter voorkoming van schimmels e.d.
wordt geen vocht ingebracht en er is ook geen stof-
filter. In de ruimte dikke, ruwe boomtakken voor
de leguanen en aan de wanden zitstokken voor de
vogels, die voor de leguanen onbereikbaar zijn. Op
foto 1 is de bovenomschreven situatie m.i. aardig
goed te zien. De leguanen zijn intussen volwassen.
De man is fors, 115 cm lang.  De vrouw is even
lang, maar veel slanker. 

2 cm dik PU-plaat. Daarop de verwarmingsmat en
deze afgedekt door een dunne aluminium plaat,
die dus direct contact heeft met de mat. Bij een
ruimte temperatuur van  27ºC is de oppervlakte-
temperatuur van de aluminium plaat 42ºC. Als de
ruimtetemperatuur boven 33ºC komt (bijvoor-
beeld door zonne-instraling) schakelt een thermo-
staat de lamp en verwarmingsplaat uit om overver-
hitting van de plaat te voorkomen (de vogels gaan 
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Foto 2. Leguaan met vogel op de rug.

Foto 3. De vogels op hun wandzitstokken.



DE LEGUANEN 
Ik voer ze bijna uitsluitend vegetarisch. Daarbij
ook zoutloos gekookte aardappelen, rode bietjes,
kapucijners en natuurlijk een brede verscheiden-
heid aan rauwkost. Mijn ervaring is echter, dat ze
goed in paarstemming komen door ze één keer per
week wat kattenvoer uit blik of kippenlegkorrels te
geven. Dat doe ik ca 3 maanden per jaar, vanaf de
paring tot aan het legsel. Wanneer ze gepaard heb-
ben kan ik zien aan de huidbeschadiging van de
vrouw. De man bijt zich bij het paren stevig vast.
Op foto 4 ziet U de paring en op foto 5 het resul-
taat. Het is ongelooflijk, dat zo veel eieren in één
dier zaten. De eieren werden gelegd in een open
bak met bodemverwarming (verwarmingskabel)
gevuld met een mengsel van vochtig rivierzand en
turf. Helaas waren alle eieren lek geprikt door het
wilde graven van het vrouwtje bij het toedekken
van de eieren. Ik heb ze nog wel in de broedma-
chine gelegd, zonder resultaat. 
Mijn leguanen zijn volledig zindelijk, want ze doen
hun (niet geringe) behoefte steevast op een bakje
gevuld  met  kattenbakvulling.  Ik  heb  ze dat ge-

DE VOGELS 
Van jongs af aan houd ik vogels. Daarvoor heb ik
ook een buitenvolière. Maar voor tropische vogels
is dit warme terrarium een ideaal verblijf. Er zitten
kleine vinkachtigen in, zoals tijgervinken, blauwfa-
zantjes, cubavinken, napoleons, ekstertjes etc.,
twaalf paren in totaal. Het aardige is, dat ze bui-
tengewoon vertrouwd zijn geraakt met de legua-
nen. Ze gaan op hun rug of staart zitten en verwij-
deren o.a. huidschilfers. Zelfs de neusgaten worden
gereinigd. Waarschijnlijk vinden ze er zoutkristal-
len. Op foto 2 ziet U er een op de rug zitten en
ook, dat de vogels onder de lamp "zonnen'.  Op
foto 3 ziet U de vogels in alle rust op de wandzit-
stokken zitten in de buurt van de leguanen. En ver-
der geeft het kleurenrijkdom in het hok en wat
leven in de brouwerij bij de saaie reptielen. De
vogels bevuilen de leguanen nooit, hetgeen eigen-
lijk merkwaardig is. Een nadeel van de dikke 
boomtakken is, dat de vogels er op poepen. Dat
gebeurt bij dunne stokken dus niet. Ik heb daarom
een extra set takken. De bevuilde leg ik in de regen,
dan zijn ze makkelijk te reinigen. 
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Foto 4. De paring.



Helaas zijn de vogels niet zichtbaar, omdat ik voor
de foto te dicht bij kwam. Vermeldenswaard vind
ik nog, dat als de leguanen na de lange winter-
maanden voor het eerst buiten komen, ze de
omgeving kennelijk nog goed herkennen. Ze lopen
n.l. direct naar de balk boven in de volière, waar ze
kunnen zonnen. Normaal zouden ze in een vreem-
de omgeving eerst verkenningsronden maken.

CONCLUSIE 
Het blijkt heel goed mogelijk in een wat ruimer
terrarium kleine vogels en naar verhouding veel
grotere leguanen succesvol samen te houden,
waardoor het geheel een veel levendiger en kleur-
rijker effect krijgt. Ook is aangetoond, dat deze
leguaan heel goed zindelijk te maken is en waar-
schijnlijk is een gedeeltelijk dierlijke voeding van
positieve invloed op de paringsdrang. 
Met vriendelijke groeten aan alle collega-liefheb-
bers. 

leerd door hun uitwerpselen de eerste keer met het
grit te mengen. Daarna gingen ze steeds op de "kat-
tenbak". Op foto 6 ziet U de man zitten. Ik vertel-
de al, dat de vogels helpen bij het onderhoud van
de leguanen. Maar zelf doe ik daar ook het een en
ander aan. Drie of vier keer per week spuit ik ze
goed nat met de nevelspuit. Dat ritueel kennen ze
precies en ze laten zich dan ook gewillig op de
goede plaats daarvoor zetten, zoals foto 8 laat zien.
Foto 9 en 10 tonen het spuiten. Vervolgens masseer
ik hun lijf af en toe met massageolie. Zie foto 11.
Ook wil ik nog vermelden, dat ik ze in de zomer-
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Foto 5. Het legsel.

Foto 6. Leguaan op de kattenbak.

maanden bij zonnig weer, alleen overdag, in de bui-
tenvolière zet, zodat ze in de echte zon kunnen zon-
nen. Daar zitten ook twee konijnen en vier kippen,
alsmede de niet-tropische vogels in. Dat gaat heel
goed samen, zoals U op foto 7 kunt zien. 

Foto 7. Leguaan in de buitenvolière.



birds are housed in here. They seem to live in peace
and harmony. The Iguanas are almost completely
vegetarian. Only in the period between mating and
laying of eggs once a week cat-food or pellets for
chicks are given.
Mating of the Iguanas can be noticed by the skin-
lesions of the female, inflicted by the male during
mating. Eggs were laid in a box filled with a mixtu-
re of sand and peat, warmed by a heating-cable.
Unfortunately all eggs were damaged by the fema-
le. The Iguanas are trained to relieve themselves in
a cat's box, which can be seen on one of the pictu-
res. In the summertime, when the weather is good,
the Iguanas are housed outside in an aviary, to-
gether with rabbits and chicks.

BIRDS AND IGUANAS (Iguana iguana)
LIVING TOGETHER
The author describes how he keeps Iguanas and
small tropical birds in a part of his garage with
dimensions 2.0x2.0x2.3 m (lxwxh). Walls and cei-
ling are insulated with PU-sheets covered with
painted hardboard. A window is present. Warmth
is provided by a heating-mat of 120x35 cm on a
shelf, a 60 W spotlight for plants and a 500 W fan
heater. A thermostat turns off the heating-mat and
the spotlight when the temperature of the alcove
rises above 33ºC.  It is always at least 27ºC. For
illumination two fluorescent lamps are used. The
alcove is fitted up with thick branches for the
Iguanas and thin perches for the birds, out of range
of the Iguanas. Two  Iguanas  and  twelve pairs of 

Lacerta 60(4) * 2002 138

Foto 9. Sproeien.

Foto 10. Sproeien. Foto11. Massage.

Foto 8. De leguaan wordt op z’n plaats gezet.



Veel ervaring rijker gingen we weer naar huis en
droomden verder hoe we voor deze schildpadjes
gingen zorgen. Eerst een klein terrarium gebouwd
en ingericht, met afmetingen van 60x40x40 cm
(lxbxh), verlichting en verwarming, een mooie
achterwand en cocosvezel op de bodem. Na ruim
drie maanden ging de telefoon. Daar wij zoveel
interesse hadden getoond, had de kweker ons naar
voren geschoven op de wachtlijst en konden we
onze schildpadjes ophalen. Nou, dat wilden we wel
zo snel mogelijk doen. De volgende dag, 24 juni
1992 was het zover, onze droom werd werkelijk-
heid. Wij konden een keuze maken uit zes schild-
padjes, ons werd aangeraden om van verschillende
legsels te kiezen, zodat het geen broers of zussen
konden zijn. Nadat alle papieren waren klaarge-
maakt en we nog wat verzorgingstips hadden ont-
vangen hebben we de schildpadjes lekker warm
ingepakt en hebben we afscheid genomen van de
kweker met de belofte, dat we geregeld zouden bel-
len hoe ze groeiden en als er wat bijzonders was.

BESCHRIJVING
De Kolenbranderschildpad bewoont tropisch
Zuid-Amerika, van het zuiden van Panama en
Colombia tot het noorden van Argentinië en van
de voet van de Andes tot nabij Rio de Janeiro in
het oosten. Verder komt de soort, vermoedelijk
niet van nature, voor op enkele Caribische eilan-
den.
Volwassen mannetjes bereiken een carapax-lengte
van meer dan 30 cm en vrouwtjes worden haast
even groot. Volwassen mannetjes onderscheiden
zich van de vrouwtjes door de uitgesproken taille-
ring van het schild, zodat ze van bovenaf gezien
haast de vorm van een pindadop hebben. Verder
hebben ze een hol buikschild en een langere, aan
de staartwortel verdikte staart.

INLEIDING
Daar ik vier volwassen leguanen bezit en veel boe-
ken lees over het leefgebied kom ik geregeld de
Kolenbranderschildpadden tegen in de literatuur.
Zodoende is mijn interesse in deze schildpad 
steeds meer gegroeid. Eerst wat leeswerk aange-
schaft en na alles goed op een rijtje gezet te hebben,
zoals huisvesting, voer, ruimte voor volwassen
schildpadden, verwarming en verlichting, ben ik
eens gaan nadenken over de aanschaf van twee
schildpadjes. Nog eens alles nagekeken, toen heb-
ben mijn vrouw en ik besloten deze dieren te gaan
aanschaffen, met in ons achterhoofd de gedachte
dat ze heel oud kunnen worden.
Maar waar koop je nu schildpadden. Wildvang lie-
ver niet in verband met ziektes en vele andere pro-
blemen, maar waar krijg je gezonde nakweekdie-
ren. Na veel zoeken en telefoneren kreeg ik een
adres van een kweker. Deze opgebeld en gevraagd
of er jongen waren. En ja hoor, maar deze waren al
besproken. Dit was niet zo'n probleem, hij kon ons
wel op de wachtlijst zetten. Nou, dan maar alle
gegevens doorgegeven en maar afwachten. Mijn
nieuwsgierigheid werd almaar groter en de tijd ver-
streek, maar en nog steeds geen schildpadjes. Dan
maar eens gebeld of we eens mochten komen kij-
ken. Er zaten bij deze hobbyist meerdere soorten
schildpadden, maar onze interesse bleef toch
beperkt tot de Kolenbranderschildpad. Wat waren
de volwassen dieren mooi, maar wel groot, iets gro-
ter dan wij ons voorgesteld hadden. Toen kregen
we wat jonge schildpadjes te zien. Wat een schatjes,
je kon ze zo meenemen zo leuk. Ze wogen 25 gram
en waren niet groter dan 5 cm.
Maar ja, deze waren besproken. Er waren nog wel
eieren aanwezig, maar wat komt hier van uit? En er
waren nog tien wachtenden voor ons op de lijst
van de kweker. Het kon nog wel een jaartje duren
voor we aan de beurt waren.
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Verzorging en kweek van de Kolenbranderschildpad 
(Geochelone carbonaria)

Jos Marijnissen
Zandstraat 6

5931 CA Tegelen
Foto’s van de auteur



man bij zat. De eigenaar wist het niet zeker, dus
hebben we met hem een afspraak gemaakt om te
komen kijken. Doch daar aangekomen hadden we
een probleem. De ene bleek een vrouwtje te zijn,
de andere had een beetje vergroeid onderschild,
maar men had hem gezegd dat het een mannetje
zou zijn. We besloten hem daarom toch mee te
nemen. Nadat deze zes weken apart had gezeten,
heb ik hem bij de andere twee gezet. Dit ging zon-
der problemen. Na twee jaar, dus in 1997, bleken
we toch drie vrouwtjes te hebben. Nu moesten we
op zoek naar een nog grotere man. Via een paar
telefoontjes kwam ik in contact met een andere
schildpaddenliefhebber. Deze had een volwassen
man zitten via het S.S.A. uit Alphen aan de Rijn.
Het was een dier dat in 1993 op Schiphol in beslag
was genomen en de leeftijd was onbekend. Wij zijn
gaan kijken naar dit mannetje, nou ja mannetje,
het was een man van wel 7500 gram en wel 40 cm
lang. Als het mogelijk was wilden we dit dier wel
als partner voor onze drie vrouwtjes.. Maar zo een-
voudig ging dat niet, want hiervoor moest toe-
stemming worden gevraagd aan het S.S.A. Dit
moest allemaal schriftelijk gebeuren en omdat we 

Kolenbranderschildpadden tonen binnen het ver-
spreidingsgebied aanzienlijke kleurverschillen.
Terwijl exemplaren uit Venezuela eerder een gele
buik en een bruin rugschild hebben, zijn
Argentijnse dieren op de rug en buik bijna zwart.
Dieren uit het zuidelijke deel van het versprei-
dingsgebied zijn aan de kop en poten rood, dieren
uit het noorden oranje en alle andere geel gevlekt.
Of deze vormen ondersoorten betreffen zal onder-
zoek moeten uitwijzen. In ieder geval zou men die-
ren met een verschillend uiterlijk niet bij elkaar
moeten zetten om ermee te kweken.

VERZORGING EN OPGROEIEN
De verzorging van de twee jonge Kolenbrander-
schildpadden verliep voorspoedig. Ze aten en
groeiden heel goed en na drie jaar, juni 1995,
wogen ze zowat 2500 gram en kon ik er al van uit-
gaan, dat het twee vrouwtjes waren. Dus nu op
zoek naar een van grote man. In het mededelin-
genblad van Lacerta stond dat jaar een advertentie:
te koop, twee Kolenbranderschildpadden, geboren
in 1993. Dus  maar  even gebeld  of  hier ook een 
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Twee jongen uit 1999.



wat schaduw te krijgen bij extreme hitte. De
schildpadden voelen zich hier op hun gemak en
zijn ook helemaal niet schuw. Het buitenverblijf is
ongeveer 10 m2 met een afdakje voor slecht weer.
Hierin verblijven de dieren als het warmer is dan
25ºC. Elke nacht gaan ze weer naar binnen.
In 1998 zagen we de eerste paringen van onze Joep
met als resultaat begin 1999 de eerste nakweek van
onze Kolenbranderschildpadden. Dat jaar hebben
acht nakweekdieren bij ons hun eerste levenslicht
gezien. Van deze acht heb ik er twee zelf gehouden,
deze zijn nu ± 3 jaar en ik vermoed dat het een
mannetje en een vrouwtje is.
In 2000 hebben we veel eieren verloren door een te
nat substraat, maar ook dat jaar mochten we negen
jonge Kolenbranders begroeten. 
In 2001 hebben we meer geluk, de uitkomst van
de eieren bleek een succes met maar liefst 21
nakweekdieren. Toen hebben we besloten om ook
een mooier en groter dagverblijf te bouwen, en wel
een grote muurkas, geheel van glas, zodat ze meer
daglicht konden krijgen, plus een uitloop naar bui-
ten van ± 10 m2. In deze kas is een terrarium
gebouwd van  4.5x1x1 m (lxbxh)  met  lampen en 

allebei nog geen E-mail hadden, verstreken er meer
dan drie weken voor we bericht ontvingen. Maar
wel met goed resultaat, we konden onze grote man
afhalen en we hebben hem gelijk gedoopt met de
naam Joep. Wat was hij groot! Thuis aangekomen
hebben we hem gelijk bij de drie vrouwtjes gezet
zonder hem eerst in quarantaine te plaatsen, omdat
we wisten dat hij gezond was en deze schildpad-
denliefhebber ook goed kenden. Na een verken-
ningstocht door het schildpadden verblijf keek hij
nog naar de vrouwtjes en vond het zo wel goed. Hij
kroop voor de rest van de dag in het nachtverblijf.

DE VERBLIJVEN
Het binnenterrarium staat in een groot tuinhuisje
en heeft afmetingen van 3.5x1x1 m (lxbxh). Het
wordt verwarmd met twee spots van 100 W en een
dubbele TL-buis van 36 W. Voor de nacht en voor
extreme winters is er een straalkachel van 2000 W.
In 1998 hebben we een mooi stuk tuin afgezet
voor een buitenverblijf met een ondiepe vijver van
ongeveer 40 cm diep, waar veel gebruik van wordt
gemaakt. Ook staan er  wat grote  struiken  in om 
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Het nieuwe buitenverblijf.



zijn met het voeren van dierlijke eiwitten. 
De meeste Kolenbranders eten graag meloen,
sinasappel, mango, verschillende soorten groente,
ook sla en ze zijn verzot op druiven. Een geringe
hoeveelheid dierlijk eiwit is aan te raden. De voe-
ding van de kleine Kolenbranders verschilt niet
veel van dat van de grote, alleen wordt alles wat fij-
ner gesneden.

VITAMINE
Let op: de vitamines die ik gebruik werken onder
deze omstandigheden goed, maar dat wil niet zeg-
gen dat dit de gouden vuistregel is voor iedereen
die schildpadden verzorgt. 
Als bron van kalk gebruik ik Gistocal, Sporavit,
Carmix en melkzure kalk. Voor vitamine D3 maak
ik gebruik van een vitaminestoot voor schapen,
kalveren en biggen, dit in 1:10 verdunde vorm.
Deze verdunde oplossing doe ik in een parfumver-
stuiver, zodat ik het over het voer kan vernevelen.
Het preparaat heet Far-o-san en is te verkrijgen bij
de boerenbond.

voor de nacht een straalkachel. Dan kunnen ze
vroeg in het voorjaar naar buiten en wat later in het
najaar weer in het tuinhuisje. In het dak van de
muurkas zitten twee raampjes met thermostatische
raamopeners, die bij extreme hitte in de zomer bij
temperaturen van boven 30ºC open gaan en weer
dicht gaan bij slecht weer en als het 's avonds
afkoelt.
Nu, begin 2002, liggen er al weer 50 eieren in de
broedstoof. Als hier de helft van uitkomt, dan gaat
het goed met de instandhouding van de
Kolenbranderschildpad in gevangenschap, zodat er
geen dieren uit het wild meer hoeven worden weg-
gevangen. 

VOEDSEL
De Kolenbrander is geen kieskeurige eter. Ze eten
zowat alles wat men ze voorzet. In de natuur eten
ze op de grond gevallen fruit, bloemen, bladeren
en af en toe ook aas.
Voorzichtigheid is geboden bij voedering van
bananen,  terwijl met  tevens  terughoudend moet 
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Kweekgroep Kolenbranders, 3x vrouw + Joep.



mostaat, die op de luchttemperatuur reageert, plus
een 60 W lamp.

DE JONGEN
Bij mooi weer en een temperatuur boven 25ºC
gaan de jonge Kolenbranders overdag ook naar
buiten, maar in een open glazen bak, afgedekt met
gaas om te voorkomen dat merels, kraaien of ande-
re grote vogels of katten ermee gaan vliegen of
lopen.

ZIEKTES
Een verslag hiervan staat al in een eerdere Lacerta
(MARIJNISSEN, 2000).

CONCLUSIE
Op dit moment gaat alles goed, maar afwachten
wat er deze zomer gebeurt in hun nieuwe buiten-
verblijf. Ook heb ik nu vier Geochelone pardalis
erbij gekocht, doch deze zitten apart, dus geen
twee soorten door elkaar.

DRACHT
De dracht duurt ongeveer tussen de 35 en 50
dagen. Dit zal misschien afhangen van het aantal
eieren dat een vrouwtje legt. Ik heb legsels van drie
tot acht eieren gehad, er zijn ook meldingen van
negen stuks bekend. Niet alle eieren komen uit.
Ongeveer de helft is bevrucht, maar deze komen
dan ook meestal uit. De duur dat de eieren in de
broedstoof liggen verschilt wel. Het eerste ei komt
meestal na 140 dagen uit maar het laatste ei uit
hetzelfde legsel kan wel drie weken later uitkomen,
soms wel na 165 dagen. Het duurt ongeveer vier
tot vijf dagen voor een jong helemaal uit het ei is
gekropen. Dit gaat meestal de derde dag zelfstan-
dig eten.

DE BROEDSTOOF
Deze heb ik gemaakt van een oude koelkast. Eerst
alles eruit gesloopt, zoals motor en koelgedeelte
aan de achterkant. Binnen heb ik de groentelade
verwijderd en er een glasplaat ingelijmd voor het
watergedeelte van ± 10 liter plus aquariumverwar-
mer  met  thermostaat.  Bovenin  zit  ook een ther-
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HUSBANDRY AND BREEDING OF THE
REDFOOT TORTOISE Geochelone carbonaria.
This species is living in tropical South America,
from southern Panama to northern Argentina, and
from the Andes to Rio de Janeiro. They can be
found on several Caribbean islands too, where they
possibly have been introduced.  They can reach a
length of 30 cm. Males have a concave plastron and
a longer tail than the females. Seen from above the
carapax of the males is almost shaped like a peanut.
According to their region of origin there is some
variation in colour. It is not sure if this reflects dif-
ferent subspecies. The author started in 1992 with
two juveniles, which weighed 2500 g in 1995.
These turned out to be females, so the author
attempted to obtain a male animal. One animal
that looked a bit like a male, born in 1993, was
obtained, but proved to be a female too. In 1997

finally a male was found, an illegally imported ani-
mal that was confiscated in 1993. This animal was
40 cm long and weighed 7500 g.
They were housed in a terrarium with dimensions
3,5x1x1m (lxwxh) inside a summerhouse. Warmth
was provided by two 100 W spotlights and illumi-
nation by two 36 W fluorescent lamps. During the 

night and during the winter a 2000 W reflector
heater was providing extra warmth. In the sum-
mer, when the temperature is above 25ºC, the ani-
mals are kept outside in the garden during the day. 
The first matings were seen in 1998, which resul-
ted in eight young animals in 1999. In 2000,
although several eggs were lost as a result of too
wet substrate, nine young were born, and in 2001
twenty one. At this moment (February 2002) there
are already 50 eggs in the incubator. Gestation
takes between 35 and 50 days, incubation between
140 and 165 days. It takes the hatchlings four to
five days to leave the egg, after some three days
they start to eat. The incubator is an old refrigera-
tor with a 10 l water-reservoir with an aquarium-
heater, a 60 W light-bulb and a thermostat. 
In 2001 a new housing was constructed, a green-
house with a terrarium of 4,5x1x1m (lxwxh). To
prevent excessive heating two thermostatic win-
dow-openers were mounted, that will open at
30ºC. For the night a reflector heater is provided.
They can be kept here from the beginning of the
spring until well into the autumn. During the win-
ter they are kept in the summerhouse. 
The animals will eat almost everything. They like
melon, oranges, mango, different kind of vegetab-
les, and they just love grapes. A limited amount of
animal protein is advised. The food of the juveni-
les is basically the same, only chopped up more
fine. Different calcium/vitamin supplements are
used, as well as water-soluble vitamin D3. 

Ons 20e kleinkind uit 2001.

Jong bijna uit het ei.



luchtcultuur uit zo'n 20 soorten en variëteiten. De
eerlijkheid gebied te zeggen dat de keuze in
geschikte palmen op dit moment nog relatief
beperkt is. Dit wordt veroorzaakt door het gegeven
dat deze afwijkende manier van tuinieren nog in de
kinderschoenen staat. Op dit moment wordt in
Nederland, België, Duitsland, en Noord Frankrijk
op een steeds grotere schaal met palmen en andere
exotische planten geëxperimenteerd. Dit testen van
planten wordt aangemoedigd doordat steeds meer
veelbelovende soorten hun weg naar liefhebbers
vinden. In dit artikel zal ik enkele geschikte palm-
soorten onder de aandacht brengen, zonder daarbij
de indruk te willen wekken een compleet beeld te
geven. Ook noem ik enkele zaken waarmee u te
allen tijde rekening moet houden zodra u besluit
palmen uit te proberen.
Palmen zijn voor velen het symbool voor "warmte"
en "tropische sferen". Om deze sfeer naar onze tui-
nen, of meer speciaal onze buitenterraria te ver-
plaatsen, kun je natuurlijk gebruikmaken van
kuipplanten. Toch hebben kuipplanten één groot
nadeel; ze moeten in de winter vorstvrij overwinte-
ren. Voor kleine planten is dat nog wel te doen
maar zodra het over grote planten gaat wordt het
een echt probleem. Bovendien moet niet worden
vergeten dat het overwinteren in huis of kassen ook
niet zonder risico's is. Het is er vaak (te) donker en
de verwarmde lucht vergroot de kans op verdro-
ging van de planten. Een oplossing hiervoor kan
nu juist het gebruik van vorstbestendige palmen
zijn. Want deze planten kun je, onder bepaalde
voorwaarden, gewoon laten staan. De werkzaam-
heden die kort voor de winter uitgevoerd moeten
worden, zijn veel minder inspannend dan het
gesleep met potten en bakken! 
Op dit moment staan in mijn tuin in Heeswijk-
Dinther (Noord-Brabant) zeventien palmen in de
volle grond. Het gaat hierbij niet allemaal om
metershoge bomen. Er zijn ook nog relatief jonge 

INLEIDING
Het komt vaker voor dat in terrariumpublicaties
aandacht wordt besteed aan de beplanting van
kamerterraria. Jammer is dat de beplanting van
speciaal onze buitenterraria nog te vaak onderbe-
licht blijft. Toch zijn het twee hobby's die goed
met elkaar gecombineerd kunnen worden. In dit
artikel richt ik de aandacht op het beplanten van
buitenterraria voor landschildpadden aangezien dit
soort verblijven vaak een redelijke grootte hebben
en alleen op die grond al geschikt zijn om daarin
interessante planten te gebruiken. De meeste
Europese landschildpadden en sommige tropische
soorten worden steeds vaker in passend ingerichte
buitenterraria buiten gehuisvest. Met "passend"
wordt bedoeld dat rekening wordt gehouden met
de eisen die aan dergelijke terraria gesteld kunnen
of zelfs moeten worden. Zo verlangen tropische
landschildpadden een mogelijkheid zich terug te
trekken in verwarmde onderkomens. Wees met het
buiten houden van tropische schildpadden wel
heel voorzichtig! Onbedachtzaamheid en onver-
schilligheid kunnen ten koste gaan van het welzijn
van de schildpadden! De eisen die Europese land-
schildpadden aan een buitenterrarium stellen, zijn
van een iets andere aard. Maar gelet op het doel
van dit artikel gaat het te ver om dit meer in detail
te behandelen; wellicht kan dat in een apart artikel. 
Waar in dit artikel uw aandacht voor wordt ge-
vraagd is de uitdaging die u kunt aangaan om die
buitenverblijven met vorstbestendige exotische
planten een extra dimensie te geven  waarbij de
nadruk op het toepassen van palmbomen wordt
gelegd.

KUIPPLANTEN VS VORSTBESTENDIGE
PALMEN
Hoewel velen het niet verwachten, bestaat het
potentieel aan geschikte palmen voor de open-
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overleven, is het desondanks verstandig bescher-
mingsmaatregelen (rietmatten, oude dekens, nop-
penfolie) achter de hand te houden. Dat bescher-
mingsadvies verwordt tot plicht voor de tuinen in
het koudere oosten van Nederland (Achterhoek)
liggen. Daarentegen behoeft Trachycarpus in de
kuststreek, bijvoorbeeld Wassenaar, helemaal geen
bescherming omdat die zone in de winter vaak
profiteert van de verzachtende invloeden van de
Noordzee. Deze palmboom aan de kust zou dan als
"winterhard" bestempeld kunnen worden.
Op de tweede plaats bestaat er een palmsoort 
waarvan ik in de verleiding kom om die als
"winterhard" te bestempelen, en dat is de
Amerikaanse naaldpalm, Rhapidophillum hystrix.
Van deze soort is bekend dat hij -30ºC heeft over-
leefd. Er groeien zelfs 'Needlepalms' in beschutte
tuinen in Alaska!
Voordat met het uitplanten van palmen wordt
begonnen is het van wezenlijk belang om klimaat-
omstandigheden in uw eigen omgeving te kennen
of goed in te kunnen schatten. Op basis daarvan 

planten bij. Desalniettemin beslaat het palmenpo-
tentieel een negental soorten en variëteiten.
Deze planten staan in buitenterraria voor de
Griekse Landschildpad (Testudo hermanni boettge-
ri) en de Breedrandschildpad (Testudo marginata),
de Moorse Landschildpad (Testudo ibera), maar
ook de tijdelijke buitenverblijven voor de
Panterschildpadden (Geochelone pardalis babcocki)
en de Kolenbranderschildpadden (Geochelone car-
bonaria) zijn met deze subtropische blikvangers
opgesierd. De foto's laten goed zien welke mystie-
ke, subtropische sfeer opgeroepen kan worden. De
combinatie van schildpadden met palmen voegen,
althans dat vind ik, iets extra's toe aan de tuin.

WINTERHARD OF VORSTBESTENDIG?
In de tuinderkringen zijn de meningen over deze
twee termen nog wel eens verdeeld. Toch is het
doorgaans zo dat een plant winterhard is zodra die
zonder enige ingrepen in staat is om in
Nederlandse winters onbeschermd te kunnen over-
leven.
Een afgeleide daarvan vormt de plantengroep die
slechts vorstbestendig is. Vorstbestendige planten
kunnen in de winterperiode weliswaar vorst ver-
dragen, maar zijn daartoe uitsluitend in staat wan-
neer hen enige bescherming wordt geboden
(gebruik van rietmatten of glazen afdekking). De
meeste van dit soort planten zijn bijzonder gevoe-
lig voor het overtollige vocht (sneeuw, ijzel) dat
onze Nederlandse winters zo vaak typeert, in com-
binatie met (strenge) vorst.
Dit betekent dat diegene die palmen in het bui-
tenterrarium toepast altijd rekening moet houden
met het gegeven dat het overgrote deel van deze
exotische planten die in Nederland buiten gehou-
den kunnen worden tot de "vorstbestendige" cate-
gorie behoort. 
Toch kunnen op dit punt enkele kleine nuances
worden aangebracht. Op de eerste plaats is het zo
dat er zelfs in een klein land als Nederland aan-
zienlijke temperatuursverschillen zijn. Om dit met
een voorbeeld te illustreren, het volgende.
De meest bekende "tuinpalm" is wel de
Chusanpalm of Henneppalm (Trachycarpus fortu-
nei). 
Hoewel vaststaat dat oudere exemplaren van deze
soort in staat zijn om temperaturen tot -18ºC te 
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groeien. Onder de vorstbestendige palmen is het
de snelst groeiende soort. Op dit moment test ik
ook planten die zijn gekweekt uit zaden van pal-
men die aan de westkust van Canada groeien. 
In mijn tuin staat de Chusanpalm in de verblijven
voor de Griekse Landschildpad (Testudo hermanni
boettgeri) en de Breedrandschildpad (Testudo mar-
ginata), de Moorse Landschildpad (Testudo ibera)
en nabij het verblijf voor de Panterschildpad
(Geochelone pardalis babcocki). Het genus
Trachycarpus kent nog een aantal andere soorten
die goede kandidaten voor de openluchtcultuur
zijn. 

De Kumoan palm (Trachycarpus takil) 
Herkomst: Uttar Pradesch, centraal Noord-India
tot in Nepal.
Een sterk op de normale T. fortunei gelijkende
soort. Oudere bomen kenmerken zich door de
gladde stam. De bladeren zijn meer gesegmen-
teerd. Naar verluidt zou deze soort nog beter tegen
de winterkou bestand zijn dan zijn bekende neef.
Op dit moment wordt deze boom in Nederland op
kleine schaal uitgetest.  Een nog jonge boom staat
nu in het verblijf voor de Panterschildpadden.
Helaas is T. takil moeilijk te krijgen en behoort dus
nog steeds tot de zeldzaamheden. Dat laatste geldt
ook voor de nu volgende soort.

Trachycarpus wagnerianus
Herkomst : Japan.
In het oogspringend zijn de ronde stijve bladeren.
Eigenlijk is het geen "soort" maar een kweekvorm.
In het wild is deze palm niet te vinden. Het is een
kruisingsresultaat dat reeds voor lange tijd in Japan
heeft plaatsgehad.  De palm is goed vorstbestendig
(tot -15ºC) en minder bevattelijk voor bladschade
door harde wind. Een klein exemplaar heb ik in
het Testudo ibera-verblijf geplant.
Naast deze bekendere soorten is er nog een aantal
andere geschikte soorten, zoals 
Trachycarpus latisectus, Trachycarpus nanus en
Trachycarpus oreophilus. Dit geslacht kent ook ver-
tegenwoordigers die echt tot de kuipplanten zullen
behoren, zoals Trachycarpus princeps.

De Europese waaierpalm (Chamaerops humilis) 
Herkomst: het zuidwesten van Zuid-Europa en
noordelijk Noord-Afrika.

kan een keuze worden gemaakt welke soort voor u
de meest geschikte palm is voor een openluchtex-
periment. De kans van slagen wordt groter naar
mate men bereid is om beschermingsmiddelen toe
te passen. Maar daarover later meer.

SOORTEN
Om een indruk te geven van de soorten die tot op
heden als "mogelijk geschikt" te boek staan, wor-
den een aantal soorten nader voorgesteld.

De Chusanpalm (Trachycarpus fortunei) 
Herkomst: centraal en oost China
Gezegd mag worden dat deze soort de "klassieker"
is onder de palmen. De vorstbestendigheid van
Aziatische Trachycarpus, met zijn kenmerkende
wollige stam, is al redelijk bekend. Zoals hierboven
al is vermeld zijn er ervaringen dat de palm tempe-
raturen van -18ºC heeft overleefd, ook in
Nederland (Van der Palen, pers. med.). Toch moet
enige voorzichtigheid in acht genomen worden. Er
kan namelijk geen "hardheidgarantie" worden
afgegeven! Zo is de weerstand tegen de kou erg
afhankelijk van de standplaats, leeftijd en her-
komst van de palm. Feit is dat de meeste palmen
van een doorlatende, voedzame bodem houden. Te
veel nattigheid kan levensbedreigend zijn. Meestal
zijn de palmen die goed zijn aangeslagen de exem-
plaren die de beste overlevings- en herstelkansen
hebben. Nagenoeg alle in de handel verkrijgbare
palmen zijn in zuidelijk Europa (Italië en Spanje)
gekweekt. Onder weersomstandigheden die voor
de planten veel gunstiger waren dan hier. De pal-
men zullen dan ook een periode nodig hebben om
te acclimatiseren. 
Een ander alternatief is het zaaien. Maar dan moet
je wel veel geduld hebben want het duurt jaren
vóórdat je een boom van enige omvang hebt.
Het uitplanten kan het beste in het voorjaar gebeu-
ren. Gebruik daarvoor palmen van enige leeftijd,
dus met een stammetje van rond de 50 cm hoog.
Zorg in er in alle gevallen voor dat de wortels niet
door de vorst kunnen worden aangetast! Daartoe
kan kort vóór de winter met mulch (boomschors)
een beschermde laag om de stam worden aange-
bracht. Trachycarpus fortunei heeft als doorslagge-
vend voordeel dat hij niet zulke hoge temperaturen
nodig heeft om in het voorjaar en zomer goed te 
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Naaldpalm (Rhapidophillum hystrix)
Herkomst: het zuidwesten van de Verenigde Staten
Tot de meest winterharde palmen komt er eigenlijk
maar één soort uit de bus. Deze soort zou men
bijna winterhard kunnen noemen. Het is de 
naaldpalm (Rhapidophillum hystrix) die eveneens
uit de USA afkomstig is.
Legendarisch is zijn vorstbestendigheid, tot wel 
-30ºC! Voor ons doel dus geschikt. Ondanks zijn
toegedichte winterhardheid, moet wel voor de
juiste voorwaarden worden gezorgd. Een zonnige,
goed gedraineerde plaats en een voedzame bodem.
Het nadeel is wel dat grote planten vaak zeer kost-
baar zijn.

Vederpalmen
Om de reeks van geschikte buitenpalmen af te slui-
ten wil ik eindigen met twee vertegenwoordigers
uit de veerpalmenfamilie. Palmen die op het eerste
oog veel lijken op de gewone Canarische dadel-
palm (Phoenix canariensis). 

Voor velen is dit een bekende palm. Hij wordt ook
regelmatig in tuincentra aangeboden en is dus vrij
makkelijk te krijgen. Kenmerkend zijn ook weer de
handvormige bladeren en de stekels aan de blad-
stelen. (Trachycarpus heeft géén stekels!) Hoewel
Chamaerops tot de matig vorstbestendige soorten
behoort, neig ik er naar om hem toch voor de
openluchtcultuur voor te dragen. 
De praktijk wijst namelijk uit dat deze algemene
palm op zorgvuldig uitgekozen locaties bijzonder
taai is. De beste ervaringen zijn opgedaan in onver-
warmde kassen. Onder dat soort omstandigheden
overleefde de palm zelfs Elfsteden-winters zonder
noemswaardige schade (Mantel, pers. med.).
Gunnen we Chamaerops een plaats in het buiten-
terrarium dan moeten we beslist kiezen voor een
droge, zonnige beschutte plaats. Het liefst tegen
een op het zuiden of zuidwesten gerichte muur.
Op dat soort plekken kan hij, met bescherming
van rietmatten, tot -12ºC zonder schade overleven.
Wordt het kouder dan wordt de kans op schade erg
groot. Men is dan gedwongen om meer bescher-
mende maatregelen toe te passen.
Mijn ervaringen met de ondersoort Chamaerops
humilis cerifera zijn ook erg positief. In theorie zou
deze uit het Atlasgebergte (Marokko) stammende
palm tot -15ºC verdragen. Op een verhoogd terras
en uitgeplant tegen een zuidmuur overleefde palm
zonder schade -12ºC, zonder bescherming.
Afgezien van zijn taaiheid is C. h. cerifera een bij-
zonder mooie palm. De bladeren zijn namelijk
fraai lichtgroen tot blauw!

De Bush palmetto (Sabal minor) 
Herkomst: het zuidwesten van de Verenigde Staten
De Bush palmetto is een Amerikaanse soort met
wederom handvormige bladeren. Het is ook een
laag blijvende palm, die geen of nauwelijks een
stam vormt. Hoewel zijn weerstand tegen de vorst
aanmerkelijk is (tot -25ºC) is er een groot nadeel.
Sabal minor heeft in de zomer hoge temperaturen
(30ºC en hoger) nodig om optimaal te gedijen.
Dat soort temperaturen zijn in ons land met een
zeeklimaat niet echt algemeen. Toch verdient de
Bush palmetto een plaats in het rijtje van mogelijk
geschikte palmen. Maar door de suboptimale
omstandigheden van het Nederlandse klimaat zal
het een trage groeier zijn. Het negatieve effect van
deze trage komt juist dan naar voren wanneer de
palm moet herstellen van vorstschade. 
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stellen voor de Chileense honingpalm (Jubaea chi-
lensis). Deze soort groeit in Bretagne (Frankrijk) en
Torquai (Engeland) zonder enige bescherming in
de buitenlucht. Uiteraard zijn de winters in die
meer zuidelijke kuststreken vaak veel milder dan
hier. Toch is van volgroeide Jubaea bekend dat ze 
-15ºC hebben doorstaan, hetgeen kan inhouden
dat de boom in ons klimaat, mits goed beschermd,
ook potentieel heeft. Helaas is deze palm bijzonder
moeilijk te krijgen en dan nog alleen voor een hoge
prijs! 
Op dit moment staat in mijn tuin een klein exem-
plaar van 40cm hoog. Het is een langzame groeier.

AANWIJZINGEN VOOR HET UITPLANTEN
EN DE WINTERBESCHERMING
Het is al vaker geschreven; veel hangt af van de
plaats waar de palmen worden neergezet.
Bovendien is het van belang te weten dat de 
meeste palmen in warmere streken worden
gekweekt; ook Trachycarpus. Dit betekent dat de
bomen een kans moeten krijgen om te wennen aan
het ruige Hollandse klimaat. Het is dan ook geen
overbodige moeite om de palmen het eerste jaar
bescherming te bieden. Naarmate de plant zich
beter heeft gevestigd, is hij ook beter in staat om
koude perioden te weerstaan of van schade te her-
stellen.
Zorg altijd voor een beschutte, zonnige stand-
plaats. De bodem moet voedzaam zijn en de afwa-
tering dient goed geregeld te worden. Om de wor-
tels in de winter, ter bescherming tegen de vorst,
gebruik ik mulch, eiken/beukenblad of zelfs oude
dekens. Verder is het zo dat jonge planten vat-
baarder zijn voor schade tijdens de winter dan
grote bomen. Het beste kunnen die jonge planten
de eerste jaren op een koele, lichte en vorstvrije
plaats overwinteren.
Butia en Jubaea krijgen in mijn tuin elke winter
een aparte behandeling. Ik omwikkel die palmen
eind november met gaas waardoorheen ik een ver-
warmingskabel vlecht. De verwarmingskabel
wordt pas ingeschakeld zodra ik vind dat de grens
is bereikt (-10ºC of kouder) en deze periode enige
dagen dreigt te duren. Maar tot op heden heb ik de
kabel in de winter niet ingeschakeld. Het geheel
wordt luchtig met noppenfolie ingepakt. Daarbij
zorg ik ervoor dat er regelmatig een opening wordt
gemaakt voor de noodzakelijke beluchting (nop-

De Jellypalm (Butia capitata)
Herkomst: Brazilië en Uruguay
Ik heb nu twee jaar ervaring met Butia capitata (de
Jellypalm). Deze Zuidamerikaanse soort behoort
strikt tot de matig (!) vorstbestendige soorten. Dat
is zeker. Vandaar dat ik deze palm slechts voorzich-
tig als kandidaat onder aandacht breng. De vorst-
grens van deze palm ligt bij -11ºC. De blauw-
achtige, enigszins krullende bladeren maken van
deze palm een bijzonder elegante plant en hij
vormt het zeker een aanwinst voor de tuin.
Het geslacht Butia kent voor ons doel nog een aan-
tal andere potentiële kandidaten voor de open-
luchtcultuur: Butia eriospatha en Butia yatay. 
Op dit moment staat een tweetal Butia capitata bij
mij in de volle grond. Eén op een terras en één in
het terrarium voor de kolenbranderschildpadden
(Geochelone carbonaria).

De Chileense honingpalm (Jubaea chilensis)
Herkomst: Chili
Een zelfde omzichtige behandeling zou ik voor- 
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penfolie kan verstikking veroorzaken!). Van wezen-
lijk belang is dat de groeikern droog blijft. Voor dat
doel gebruik ik een oude doorzichtige paraplu. Het
ziet er vreemd uit, maar het werkt wel!
Overigens pas ik deze methode ook toe bij
Chamaerops humilis zodra er strenge vorst wordt
aangekondigd. Het is beter de planten goed in te
pakken dan ze te verliezen!
In het voorjaar en in de zomer is het belangrijk om
voldoende water te geven dat regelmatig wordt ver-
rijkt met stalmest. 

TOT SLOT
Het gaat wellicht te ver om in een blad over rep-
tielen dieper in te gaan op het verzorgen van pal-
men in de openlucht. Toch hoop ik dat u met de
verstrekte informatie een beeld heeft gekregen van
de mogelijkheden en de inspanningen die met deze
geweldige hobby gepaard gaan. Het gebruik van
winterharde of vorstbestendige exotisch ogende
planten vormt naar mijn menig een prima aanvul-
ling op onze reptielenhobby. 
Diegenen die nog een stapje verder willen gaan
kunnen naast palmen ook met winterharde cactus-
sen (Opuntia), agaven, bananen en yucca's aan de
slag gaan. U en de bezoekers van uw tuin zullen
steeds weer onder de indruk zijn van de impact die
palmen en bananen op het buitenverblijf van de
schildpadden hebben.

PALM-TREES IN THE NETHERLANDS; TIPS
FOR THE PLANTATION IN OUTDOOR
TERRARIUMS FOR TORTOISES
This article discusses the possibilities of  using
hardy palm-trees for the decoration of outdoor ter-
rariums for (tropical) tortoises, that are kept outsi-
de during the warmer periods of the year.
Although  using the word winter-hardy for palm-
trees in the Dutch climate is a bit optimistic, some
species are capable to withstand severe frost, espe-
cially when the location is chosen with care and
when additional measures are taken during the
winter, for instance when temperatures drop below
-15ºC. The most suitable palm-trees are those of
the genus  Trachycarpus (T. fortunei, T. takil, T.
wagnerianus), but also the Needle palm
(Rhapidophyllum hystrix) and the Bush Palmetto 
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Trachycarpus fortunei en Geochelone pardalis babcocki

(Sabal minor). These plants are used in the outdoor
terrariums of  Testudo hermanni, T. marginata and
T. ibera, but also in the shelters of Geochelone par-
dalis babcocki and G. carbonaria.
More vulnerable species of palm-trees are Butia
capitata, Jubaea chilensis and Chamaerops humilis.
They can withstand temperatures up to -11ºC.
Apart from extra protection these plants sometimes
need extra warming (heating-cables) during the
winter.
Applying these special palm-trees for the outdoor
accommodations of tortoises, even in countries
with moderated climates, surprising effects can be
achieved.
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groeide hij naar 3.30 m binnen 18 maanden.  Mijn
vrouwtje was een meer gemiddelde groeister. Op
18 maanden was zij slechts 2.20 m. Zij was echter
wel een stuk forser van bouw en zwaarder. Op twee
en een half jaar was ze ruim 3.50 m bij 26 kilo. Dit
gewicht heeft ze voornamelijk gekregen omdat ik
vanaf het einde van de zomer in 2000 erg zwaar
ben gaan voeren. Dit met het opzicht om haar wat
in gewicht voor de aanstaande kweek te laten toe-
nemen. Ik had al van enkele kwekers te horen
gekregen dat sommige vrouwtjes vroeg in het sei-
zoen al stoppen met eten.  Tot mijn verbazing at ze
door tot laat in december. Op zich niet erg, want
hoe meer ze weegt tijdens de zwangerschap des te
beter. Mijn mannetje had het aan het eind van de
zomer al bekeken. Hij stopte met eten en wilde
niets anders dan paren. Vanaf begin november ben
ik hem gaan introduceren bij het vrouwtje. Zij
moest niets van hem weten. Zodra hij het terrari-
um binnenkwam begon ze met haar staart te slaan
en urine af te scheiden. Eerst dacht ik dat dit een
goed teken was. Later bleek dat dit slechts het
afmarkeren van haar territorium is. De man maal-
de er niet om en probeerde uit alle macht haar te
verleiden door boven op haar kruipen. Iedere week
zette ik hem twee dagen in haar terrarium om hem
vervolgens dan weer terug in zijn eigen bak te zet-
ten. Het leek maar niet te vlotten. Het vrouwtje
bleef maar eten en geen interesse tonen in de man.
Tot ze eind december haar eerste maaltijd weiger-
de. Vanaf  dat moment leek ze de man te gaan
accepteren. Ik zag de eerste paring in de eerste
week van januari 2001. In de weken daarop heb ik
ze een paar keer per dag 'vast' zien zitten. Vanaf
eind januari verloor de man interesse in de vrouw.
Als ik hem bij haar plaatse ging hij opgerold in een
hoekje liggen. Vanaf dat moment besloot ik hem
niet meer bij de vrouw te plaatsen. 

INLEIDING
In 1998 heb ik de beslissing genomen om
Tijgerpythons te gaan houden. Aangezien het hou-
den van grote wurgslangen nog al wat met zich
mee brengt heb ik vrij lang over de beslissing
gedaan. Na de dingen op een rijtje gezet te hebben,
zoals: heb ik altijd voer voorhanden, heb ik ruim-
te, heb ik de mogelijkheid om de slangen veilig te
houden, besloot ik om de stap te maken. Na de
aanschaf van een vriezer om konijnen in te bewa-
ren en het overtuigen van mijn vrouw was daar
mijn eerste Tijgerpython, een mannetje.
Tenminste zo kocht ik deze. Na sondering bleek
het dus een vrouwtje te zijn. Dit prachtige dier
werd verwekt door een albino man bij een norma-
le vrouw. Technisch betekent dit dat mijn vrouwtje
dus heterozygoot is voor albino.
In 1999 besloot ik er een mannetje bij te kopen.
Aangezien ik graag wilde kweken met deze pythons
leek het mij het beste om een albino te nemen. Als
het vrouwtje namelijk heterozygoot voor albino is
betekent dit dat je 50% kans op albino's hebt.
Daarnaast krijg je 50% heterozygoten.
In de handel wordt veel nakweek van de tijgerpy-
thon aangeboden, aangezien zij gauw gewillig zijn
om te kweken. Sommige slangenkenners noemen
haar de 'Elaphe guttata' onder de BOIDAE. De tij-
gerpython produceert zeer grote legsels, wat het
grote aanbod aan jonge dieren verklaart. Legsels
van boven de 50 eieren zijn normaal. Een heel
groot exemplaar in Amerika heeft eens een legsel
van 99 eieren gelegd.
Het mannetje was net een week oud dat ik hem
kreeg en mat zo'n 45 cm. Zijn kleuren waren totaal
anders als dat ik verwacht had. Ik verwachtte een
mooie gele slang. Echter albino baby's zien er oran-
je uit. Pas als ze zo'n anderhalve meter zijn begin-
nen ze echt geel te worden. Ik hoefde daar niet lang
op te wachten aangezien dit mannetje een bijzon-
der snel groeiend exemplaar was. Jonge dieren voer
ik altijd eens in de 5 tot 7 dagen. Op dit schema  
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werken om de temperatuur hoog te houden.
Normaal komen de jongen bij 32ºC na 55 dagen
uit. Als de temperatuur lager ligt komen de jongen
evengoed uit maar duurt het langer. Op 28-30ºC
duurt het ongeveer 65 dagen. Aangezien ik mijn
vrouwtje zo snel mogelijk weer aan het eten wilde
zien te krijgen besloot ik de eieren zelf uit te broe-
den in een broedstoof. Hoe krijg je die eieren weg
bij het vrouwtje? Aangezien ze nog bezig was met
het leggen van de eieren besloot ik nog even te
wachten. Achteraf is het beter om de eieren weg te
pakken terwijl ze gelegd worden omdat het vrouw-
tje in een soort van trance is waardoor ze niet
agressief zal zijn. Toen ze eenmaal klaar was werd
het nog moeilijker omdat de eieren al aan elkaar
vast zaten. Mijn broedstoof was te klein voor de
hele berg eieren.  Ik scheurde voorzichtig de eieren
van elkaar en richtte mijn broedstoof zo econo-
misch mogelijk in. Een leegstaand terrarium werd
ook op 32ºC gebracht en daarin plaatste ik de eie-
ren die niet meer in de broedstoof pasten. Zelfs
toen hield ik nog wat eieren over. De laatste 12
resterende eieren bracht ik naar Wim Kuitems.   

VOORTPLANTING
Begin februari zag ik een enorme verdikking bij
het vrouwtje. Dit was het zogenaamde 'ovuleren'.
Op dat moment lijkt het als of ze een rugby-ball
heeft ingeslikt. Deze verdikking verdween binnen
48 uur. Ik twijfelde of ze überhaupt bevrucht was,
aangezien ze nooit echt enthousiast aan de paring
had meegedaan. Na drie weken vervelde zij. Toen
begon haar staart in dikte te groeien. Inmiddels
was het begin maart en ze had al sinds december
niet meer gegeten dus leek er geen twijfel meer te
zijn of ze bevrucht was. Op 23 maart, zo'n drie
weken na de vervelling was ze 's nachts begonnen
met eieren te leggen. Ik had haar geen broedplaats
aangeboden in de vorm van mos of iets dergelijks.
Ik had van verschillende kwekers al vernomen dat
de slang zelf de ideale plek kiest en niet maalt om
een broedbak. Nu lag ze daar met de eieren. Iedere
minuut leek het of ze schrok. Dit is het zogenaam-
de 'twitchen'. Het samentrekken van de spieren
zorgen de gedurende tijd dat ze om de eieren ligt
voor de exact juiste temperatuur. Als de tempera-
tuur  in  het  terrarium daalt  zal  ze  harder  gaan 
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Op dag 50 heb ik de slechts uitziende eieren vast
geopend. Tot mijn verbazing zagen de jongen er
goed uit en bewogen ze als ik ze aanraakte. Het
openen van de eieren kan, mits het voorzichtig
gebeurt, soms tot wel 14 dagen voordat ze uit
horen te komen, gedaan worden. 
Bij mijn colubride eieren heb ik dat nooit gedaan
maar bij boide eieren is de schaal dermate hard dat
het moeilijk voor de slang kan zijn om deze te 
doorbreken. In het slechtste geval lukt het niet en
verdrinkt het jong in het ei. Het openen van de eie-
ren is slechts een 'V'-vormpje knippen in de schaal.
Je kan dan het flapje naar achter vouwen om te
zien wat er in het ei zit en daarna weer terugvou-
wen. Precies op dag 55 begonnen er kopjes uit de
eieren te steken.. Het eerste jong wat uit probeerde
te komen was misvormd. Geen goed begin.
Gelukkig bleken niet alle jongen misvormd te zijn.
Van de 33 eieren zijn er 26 uitgekomen, negentien
albino's en zeven met de normale kleur.
Al met al was het een geweldige ervaring. Na een
aantal keren met colubride eieren gewerkt te heb-
ben moet ik zeggen dat grote boide eieren toch een
heel ander verhaal is. Bij het invallen van colubri-

Nu was  het zaak dat ik haar zo snel mogelijk weer
aan het eten kreeg. De bevalling had haar geen
goed gedaan. Drieëndertig van die mega eieren die
allemaal tussen de 9 en 12 centimeter lang waren
hadden voor behoorlijk wat gewichtsverlies
gezorgd. Op haar zwaarst was zij 26 kilo in janua-
ri. Na de bevalling bleek ze nog maar 16 kilo te
wegen. Een uur nadat ik de eieren had weggepakt
lag ze nog steeds opgerold te broeden. Als ze dat nu
maar geen weken vol gaat houden, dacht ik. Ik heb
haar toen uit het terrarium gehaald en met een
warme natte handdoek die licht met zeep inge-
smeerd was schoongemaakt. Vervolgens heb ik
haar in een ander terrarium teruggeplaatst. Nu zou
ze de eiergeur volkomen kwijt moeten zijn. Toen ik
diezelfde dag haar een konijn aanbod nam ze deze
dus ook. Dat is een hele geruststelling, zeker als je
je slang zo sterk vermagerd ziet.  Binnen enkele
weken, na een of twee konijnen per 7 dagen begon
zij langzaam maar zeker weer naar haar oude
gewicht terug te gaan. Op het moment dat de eie-
ren uitkwamen was ze al weer rond de 24 kilo.
Ervan uitgaande dat de eieren na 55 dagen uitko-
men op 32ºC heb ik ze in de laatste week geopend. 

Lacerta 60(4) * 2002 153

De eieren worden geopend.



BREEDING OF BURMESE PYTHONS (Python
molurus bivittatus)
The author describes the reproduction of Burmese
pythons. The normal coloured female was off-

de eieren is voorzichtig toevoegen van water vaak al
genoeg om weer perfect uitziende eieren te krijgen.
Als deze grote eieren invallen kost het heel wat
meer tijd, aangezien je geen grote hoeveelheden
water aan je vermiculiet kunt toevoegen. Het jong
zou immers ook dood kunnen gaan als er teveel
water is toegevoegd. Belangrijk is het punt te vin-
den waar de eieren precies goed zitten. Beter iets te
droog dan te nat. Bij te nat wordt de druk in het ei
te hoog en sterft het jong.
Nu, december 2001 is het vrouwtje al weer aardig
op gewicht. Na de bevalling was zij teruggezakt
naar 16. Ze zag er vreselijk mager uit. Echter één
of twee konijnen per week de eerste twee maanden
brachten haar gelijk weer op niveau. Daarna ben ik
weer naar haar oude schema teruggezakt en nu eet
ze eens in de drie à vier weken. Ze is nu tegen de
vier meter en rond de 35-40 kilo.
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that because the eggs were not removed at the
moment of laying, the eggs were firmly stuck toge-
ther and were not easy to separate. In all the clutch
contained 33 eggs of 9x12 cm, 21 of them were
incubated in his own incubator, 12 in the incuba-
tor of a friend. The female was cleaned and housed
in another terrarium, the same day she accepted a
rabbit as food. At the moment of hatching of the
eggs she already weighed 24 kg. At the applied
incubation-temperature of 32ºC the eggs will
hatch after 55 days. After 50 days some of the less
optimal looking eggs were carefully opened and
proved to contain living juveniles. When care is
taken, the eggs can be opened up to 14 days prior
to the actual day of hatching. All the other eggs
were opened the following days, making a V-sha-
ped cut with a scissor. Exactly on day 55 the heads
of the juveniles started to appear. This resulted in
26 juveniles, of which 19 were albino and 7 nor-
mal coloured. One juvenile was malformed. 
December 2001 the female had reached a length of
4 m and a weight of 35-40 kg.

spring of a normal female and an albino male. The
male was an albino. It was expected that this would
result in 50% albinos and 50% normal coloured
offspring. The female was allowed to put on
weight, in December 2000 she weighed 26 kg at a
length of 3.50 m. The male had stopped eating
after the summer, but the female didn't stop until
the end of December. Every week, from the begin-
ning of November, the male was placed with the
female for two days, but at first without result.
Mating wasn't seen until the first week of January
2001 and again several times in the following
weeks. At the end of January the male lost interest.
March 23, some three weeks after shedding her
skin, the female started to lay eggs and afterwards
she coiled herself around the clutch. Twitching, a
muscular contraction to raise the body-temperatu-
re, was observed. The author decided to remove
the eggs and to incubate them artificially, giving
the female a chance to eat and to compensate for
the enormous loss of weight. After laying the eggs
her  weight  had  dropped  to 16 kg.  Problem  was, 
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derd werden met korvimin. Eenmaal gegroeid tot
zo'n 5 cm heb ik fruitvliegen afgewisseld met kre-
kels (maatje 4) en af en toe een paar kleine was-
motlarven. Eenmaal per week geef ik een zoetig
papje op basis van druivensuiker, vogelopfokvoer,
Calcium (Sandoz) gemengd met Roosvicee. Het
kleine bakje water wordt dagelijks ververst.
Eenmaal per dag, 's avonds wordt de bak gesproeid
met gewoon leidingwater. Luchtvochtigheid gedu-
rende de nacht bedraagt dan zo'n 75 à 80% en
loopt  gedurende de dag terug tot 50%. Na zo'n 8
maanden was ze uitgegroeid en geslachtsrijp.
De tussenliggende periode heb ik gebruikt om een
meer definitief terrarium in te richten.
In principe volstaat eerdergenoemde maat, maar ik
heb er zelf voor gekozen om een iets groter terrari-
um te gebruiken. De maten zijn 40x40x60 cm
(lxbxh). Een advies voor de inrichting is niet een-
voudig te geven, gezien de diverse biotopen waar ze
worden aangetroffen.
Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een
inrichting met gestapelde gladde stenen in een
semi-droge bak. Ik zelf heb ervoor gekozen om de
inrichting min of meer gelijk te houden als de
inrichting van mijn Phelsuma-terraria. Op de
bodem een deel heel fijn vogelgrit en een deel
zand. Wat horizontaal en verticaal geplaatste bam-
boestokken van verschillende diktes. Verder nog
twee Sanseveria's als beplanting. De bak wordt ver-
licht door een TL, kleur daglicht, die ook weer op
het terrarium is geplaatst en een 25 W  spotje in de
bak. Het spotje brandt van 10.00 uur tot 18.00
uur, de TL is ingeschakeld van 09.30 uur tot 22.15
uur. De temperatuur varieert hierdoor tussen 27ºC
overdag, direct onder het spotje tot ca. 35ºC,  en
ongeveer 20ºC 's nachts.

KWEEK
Lepidodactylus lugubris is parthenogenetisch, het-
geen zoveel wil zeggen als 'maagdelijke voortplan-

ALGEMEEN
Het genus Lepidodactylus (FITZINGER 1843) is ver-
want aan het genus Hemidactylus. Er zijn zestien
soorten bekend die allemaal niet veel groter wor-
den dan 10 cm. Deze gekko's komen zeer verspreid
voor in het gehele Zuid- en Zuidoost-Aziatische
gebied.
L. lugubris is voornamelijk te vinden in het gebied
van de Indo-Australische Archipel tot Oceanië en
is geïmporteerd in Nieuw-Zeeland en Panama.
De grootte is ongeveer 9 à 10 cm en ze hebben een
geelbruinige grondkleur. Langs de ruggengraat tot
aan de staart bevinden zich aan weerszijden  don-
kerbruine tot zwarte vlekken die paarsgewijs ver-
deeld zitten in een soort bloemmotief.

HABITAT 
L. lugubris is te vinden in een zeer gevarieerde 
leefomgeving van vlak bij stranden tot diep in
regenwouden. Is tevens een cultuurvolger en vaak
te vinden aan randen van bebouwde omgeving.

VERZORGING
Zo'n drie jaar geleden kwam ik in het bezit van een
enkel exemplaar. Het betrof een jong dier van zo'n
3 cm lengte.
Ik heb een terrarium(pje) ingericht van 30x30x40
cm (lxbxh). Op de bodem een laagje metselzand en
een paar bamboestokken vormden de inrichting.
Een waterbakje voltooide het geheel, verlichting
bestond uit TL-verlichting aan de buitenzijde van
het terrarium. Hierdoor bedroeg de dagtempera-
tuur ongeveer 26ºC met een nachtelijke afkoeling
naar ongeveer 19ºC. Het jonge beestje was vaak op
het glas direct onder de TL-lamp te vinden, blijk-
baar een net wat aangenamere temperatuur.
Het was wel zaak alle kieren volledig af te tapen om
ontsnappen te voorkomen. Voer bestond in eerste
instantie voornamelijk uit fruitvliegen, die bepoe-

Lacerta 60(4) * 2002 156

Lepidodactylus lugubris (DUMERIL&BIBRON,1836), de "Droevige" Gekko

Rob Verhoeks
Sloepkade 25
Zoetermeer



(35ºC below the spotlight) and 20ºC during the
night. The terrarium is misted every evening,
resulting in a humidity of 75-80% at night.
During the day humidity drops to 50%. The ani-
mals are fed fruitflies (for juveniles) and crickets,
dusted with Korvimin (Calcium/vitamin supple-
ment). Sometimes waxmoth-larvae are given.
Once a week Phelsuma-food is offered (a mixture
of Lori-food, glucose, Calcium and fruit-mix).
The author started with just one juvenile animal,
but because this species is parthenogenetic, she laid
fertile eggs after some time. They were left in the
terrarium and  hatched after 60-80 days. The juve-
niles can be kept with the adults, they exhibit no
aggression. The young animals reached maturity
after some eight months and started to reproduce
too, so soon there were 70-80 animals, part of
which was transferred to a tropical greenhouse in a
Zoo.

tend'. Eén dier is dus voldoende om voor nage-
slacht te zorgen. 
De eerste eitjes trof ik in de oksel van een
Sanseveriablad aan. Twee, tegen elkaar geplakte ei-
tjes, hardschalig. Heb ze gewoon in de bak laten
zitten en na 60 tot 80 dagen kwamen ze uit. De
kleine lugubrisjes zijn met 3 cm behoorlijk klein.
Alle naden en kieren moeten dus goed zijn afgeslo-
ten, anders lopen ze zo de bak uit. Ze zijn onder-
ling behoorlijk verdraagzaam en kunnen gewoon
in de bak bij de volwassen dieren blijven. Ze eten
vanaf de tweede dag bepoederde fruitvliegen en
likken met de grotere dieren 1x per week mee van
het verstrekte zoete papje.
Na 8 maanden kunnen de kleintjes ook weer voor
nageslacht zorgen, het aantal loopt dan snel op. Zo
zijn er bij mij inmiddels al zo'n 70 à 80 geboren,
waarvan er 30 naar het Noorderdierenpark in
Emmen zijn verhuisd. Daar worden ze ingezet als
biologisch wapen in de plantenkas.
Al met al een leuk en leerzaam klein gekko-soortje.
Aardig is ook dat ze goed zijn te combineren met
de niet-agressieve Phelsuma-soorten, als bijvoor-
beeld Phelsuma klemmeri en/of met
DENDROBATIDAE.
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Lepidodatylus lugubris, THE MOURNING
GECKO
The author describes the husbandry of this gecko,
which originates from the Indo-Australian islands
and is an immigrant in several other places. It is a
yellow-brown animal with dark-brown or black
spots alongside the spine and reaches a length of 9-
10 cm. The author keeps his animals in a terrari-
um of  40x40x60 cm (lxwxh), fitted up with some
bamboo canes and two Sanseverias. The terrarium
is illuminated by a fluorescent lamp (9.30-22.15)
and a spotlight of 25 W (10.00-18.00). This
results in temperatures of 27ºC during the day 
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verkocht, toen tien paar schattige oogjes mij aan-
keken. Wat was dit een leuk diertje om te zien! Ik
besloot dan ook per direct, dat deze dieren het
waard waren om aan mijn collectie toe te voegen.
Nu moet ik hierbij vermelden dat ik eigenlijk een
slangenliefhebber ben, maar dit kon ik niet laten,
ze waren te geinig. Nog een voordeel voor mij is,
dat ik natuurlijk altijd eerste keus heb. Kortom, de
twee mooiste padden uitgezocht en mee naar huis
genomen. 

HUISVESTING EN VERZORGING 
Ik heb mijn padden ondergebracht in een aquari-
um van 60x30x30 cm (lxbxh), waar een deksel op
zit gemaakt van simpele houten latjes en horregaas
voor de ventilatie. De deksel moet natuurlijk wel
goed passen, anders ben je je padden kwijt. De bak
staat in een kamer waar al mijn terraria staan en
krijgt voldoende licht van de andere bakken. 
In deze kamer is het overdag altijd minstens 23ºC,
zomers kan dit oplopen tot 28 à 30ºC. 's Nachts is
het in de winter ongeveer 18ºC. Ik heb dan ook
verder geen verwarming in de bak aangebracht.
Aangezien ik dit warm genoeg vind en de padden
het uitstekend doen neem ik aan dat die het ermee
eens zijn. 
De bak heb ik verder ingericht met hout, lavasteen
en stukken kurkschors als schuilplaats, al moet ik 

INLEIDING 
Naar aanleiding van de oproep van de redactie om
artikelen over amfibieën te schrijven, dacht ik ook
maar eens een bijdrage te leveren over Bufo regula-
ris. In de literatuur is bijna niets te vinden over
deze soort. Dus vind ik dit een goede manier om
dit leuke diertje wat meer bekendheid te geven.
Ook zal ik een algemene beschrijving geven over
de huisvesting en verzorging van deze soort. 

BESCHRIJVING 
Bufo regularis ziet eruit als een typische pad zoals
we hem allemaal kennen. Plomp gebouwd, vol met
wratten, ronde snuit, ogen hoog voor op de kop
etc. Hij wordt ongeveer 11cm groot. De kleur
wordt omschreven als zandkleurig tot donker olijf-
groen, vaak met symmetrische donkere vlekken.
Hij komt voor in Afrika ten zuiden van de Sahara. 

MIJN DIEREN 
Aangezien ik in een dierenspeciaalzaak werk, waar
we op kleine schaal reptielen verkopen, komen er
soms van die dieren binnen die onmiddellijk je
interesse wekken. Omdat ik degene ben die altijd
de dieren inkoopt, kreeg ik vorig jaar zomer een
inkooplijst onder ogen, waar een pad op stond met
de naam Bufo regularis. Nieuwsgierig geworden
besloot ik thuis eerst het een en ander op te zoeken
over deze soort. 
Nu heb ik ongeveer 1.50 m aan literatuur staan
over reptielen en amfibieën maar het enige dat ik
kon vinden was een beschrijving van de kleur,
lengte en waar ze voorkomen. Nu zul je begrijpen,
dat ik hier niet tevreden mee was. De volgende dag
heb ik de importeur gebeld, om te vragen hoe de
verzorging van deze dieren was. Na zijn uitleg, die
ik wel bevredigend vond, besloot ik dan ook tien
van deze dieren voor de verkoop aan te schaffen. 
Een paar dagen later werd de bestelling binnen
gebracht, ik trok de dozen open en was gelijk ver-
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VOEDING 
Als voer krijgen de padden bij mij het bekende
scala aan levend voer, zoals krekels, sprinkhanen,
krulvliegen, meelwormen (met mate) en van aller-
lei ander levend ongedierte wat in en om het huis
gevonden wordt. Ja, zelfs op pissebedden zijn ze
dol. Het voer wordt regelmatig bepoederd met
Cal-c-rep. 
Het zijn echt makkelijke en vermakelijke eters. Als
het in de bek past en het beweegt wordt het gege-
ten. Zo simpel is het. Je moet er echter voor oppas-
sen dat ze niet te dik worden. Als het aan de pad-
den ligt eten ze iedere dag een bak krekels en als
toetje een wasmot. Op twee à drie voedingen in de
week doen ze het prima! 

CONCLUSIE 
Bufo regularis is naar mijn mening een makkelijk te
houden soort die ook zeker voor beginners
geschikt is. Je moet alleen de discipline op kunnen
brengen om dagelijks het water te verversen en de 

zeggen, hoe meer ze wennen, hoe minder ze hier
gebruik van maken. Ik heb er ook nog een plant
ingezet, een Hedera, maar die ga ik vervangen voor
een kunstplant, want door het geklauter van de
padden blijft er niet veel van over. 
Op de bodem had ik eerst turf, maar dat beviel
slecht aangezien dat erg smeert en lastig schoon te
maken is. 
Ik gebruik nu oeversubstraat voor de vijver (merk:
Velda), dit is een ronde roestbruine korrel die goed
vocht vasthoudt, makkelijk uit te spoelen en licht
in gewicht is. Kortom: ideaal spul en het ziet er
nog mooi uit ook. Als waterbak gebruik ik een
bamibak van de chinees. Toegegeven, het zijn niet
de mooiste bakken maar wel de goede maat en nog
belangrijker, goed schoon te houden. Dit is zeer
zeker belangrijk omdat de padden grote viespeu-
ken zijn. Ze poepen bijna dagelijks in het water
dus moet dit ook dagelijks ververst worden! 
Ook belangrijk bij amfibieën, dus ook bij deze
padden is de dagelijkse sproeibeurt. Je ziet ze hier
zichtbaar van genieten, ze gaan er echt voor zitten. 
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had first choice when a shipment of ten animals 
arrived. He chose two of them and housed them in
a terrarium with dimensions 60x30x30 cm
(lxwxh), fitted up with wood, stones and pieces of
bark. A substrate for ponds (Velda) is used for
covering the bottom. A plastic water-bowl is added
and the animals are misted every day. There is no
additional heating in the terrarium, but the tem-
perature of the room during the day is at least
23ºC, reaching a maximum of 28-30ºC in the
summer. At night during the winter the tempera-
ture drops to 18ºC. They are fed crickets, locusts,
house-flies with curled wings, mealworms  and
they even like woodlice. All the food is dusted with
a calcium-supplement (Cal-c-rep). Don't feed
them too much, because they tend to become fat.
Two or three meals a week is enough. It is conclu-
ded that the husbandry of this animal is not diffi-
cult.

bak regelmatig schoon te maken. Doe je dat niet
dan wordt het al gauw een vieze bende. Ik, als slan-
genliefhebber, beleef in elk geval erg veel plezier
aan deze dieren. 
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Bufo regularis (REUSS, 1834)
There isn't much literature available concerning
this animal. Bufo regularis is a typical toad, sturdy,
with a length of 11 cm maximum. They are sand-
coloured or dark olive-green with symmetrical
dark spots. They originate from Africa, south of
the Sahara. The author, who works in a pet-shop 
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