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BESCHRIJVING 
Een vrij kleine hagedis met een kop-romp lengte van maximaal7,5 cm, staart 15-20 cm. Opvallend ruw en 
grof beschubd met gepunte en gekielde schubben. Kleur vrij constant, bruinachtig met opvallende geelwit
te dorsolaterale strepen, vaak met donkere begrenzing. Tevens een iets minder opvallende laterale geelwitte 
streep. Mannen met vaak één of meerdere blauwe vlekken op de schouder. Onderzijde meestal witachtig. 
In de paartijd mannetjes met opvallende oranje keel en wangen. Jongere dieren vaak met oranje staart en 
achterpoten. Er zijn naast de nominaat vorm nog drie ondersoorten beschreven: P.a. doriae, P.a. nollii en 
P. a. ketamensis. 

VERSPREIDING 
Bewoner van Portugal, Spanje, Zuid-Frankrijk, Marokko, Noord-Algerije, Noord-Tunesië. Schijnt ook voor 
te komen op een klein eilandje nabij Sicilië. Komt voor van de zeespiegel tot zo'n 1400 m hoogte in het 
zuiden van z'n verspreidingsgebied. Komt vooral voor op dicht begroeide plaatsen, hoewel ze ook graag zon
nen. In delen van het Iberisch schiereiland is het de meest voorkomende hagedis. 

GEDRAG 
Wordt vaak zonnend aangetroffen maar vlucht meestal snel weg in de begroeiing. Komt echter indien men 
zich rustig gedraagt spoedig weer tevoorschijn. Jaagt vaak tussen de begroeiing op insecten en dergelijke, 
klimt in lage struiken om te zonnen. Diverse bronnen melden dat de dieren een piepend geluid maken als 
ze worden opgepakt. Altijd interessant om er achter te komen of dit allemaal onafhankelijke meldingen zijn 
of dat ze zijn gebaseerd op één enkele beschrijving. 

GEVANGENSCHAP 
Omdat het dier redelijk vaak te zien is binnen zijn normale verspreidingsgebied, is de verwachting dat deze 
dieren in het verleden in redelijke aantallen Nederland hebben bereikt. Ook via de handel zijn er dieren hier 
terecht gekomen. Hoewel er echter zeer veel meldingen van deze dieren in de natuur in Lacerta zijn gepu
bliceerd, is het eigenlijk opvallend hoe weinig er over de verzorging van .dit dier is verschenen. Ik vond een 
klein stukje over de verzorging van dit dier in een Lacerta uit 1955 (KLIJNSTRA-SEMPLONIUS, 1955) in een 
artikel dat eigenlijk ging over de bestrijding van ziekteverschijnselen. Ze aten graag sprinkhanen, maar ook 
spinnen, nachtvlinders en meelwormen. Er wordt een copulatie beschreven op 8 september en een eiafzet 
op 25 september. Over de afloop van het legsel wordt niets gemeld. Verder meldt In den BoscH ( 1996) dat 
deze dieren zowel binnen als buiten onverwacht heikele klanten kunnen zijn. 
Ik vermoed dan ook dat deze dieren zeker niet eenvoudig te houden zullen zijn en dus niet geschikt lijken 
als terrariumdier. 

LITERATUUR 
ARNOLD, E., J. BURTON & D. OVENDEN, 1978. Elseviers Reptielen- en Amfibieëngids. Elsevier 
Amsterdam/Brussel. 
BoscH, H. in den, 1996. Europese Halskraaghagedissen. In: H. in den BoscH (red.). Reptielen en 
Amfibieën Beginnersgids. Lacerta 55 (1): 32-36. 
KLIJNSTRA-SEMPLONIUS, M.J., 1955. Een voorspoedige genezing bij de Algerijnse Zandloper 
Psammodromus algirus algirus (LINNÉ). Lacerta 13 (4): 27-28. 
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Pipa pipa. Een inleiding tot de platste kikker van de wereld. 

Natban Tenny 
11025 Beeler Canyon Road 

Poway, CA 92064 
USA 

Foto's: Duane Meier, Reptile Curator 
Honolulu Zoo 

Dit artikel is eerder verschenen in Herpetomania, 
het tijdschrift van de herpetologische vereniging 
van Finland. Vertaling uit het Engels: J. ter Borg. 

INLEIDING 
De Surinaamse Pad of Pipa-pad (Pipa pipa) is een 
aquatiele kikker uit het noorden van Zuid
Amerika, veel beschreven in de wetenschappelijke 
literatuur vanwege de bijzondere manier van voort
planting. Hoewel het een handelbaar dier is dat 
niet al te moeilijke eisen aan de omstandigheden in 
gevangenschap stelt, wordt dit dier in Noord
Amerika niet al te vaak gehouden, anders dan de 
verwante Klauwkikker (Xenopus laevis) en de 
Dwergklauwkikker (Hymenochirus curtipes), die 
regelmatig door aquariumhouders worden gehou
den. Pipa pipa en verwante soorten worden histo
risch gezien vaker gehouden in Europa dan in de 
Verenigde Staten. 
Informatie over het houden van deze soort in 
gevangenschap is weinig voorhanden, en wanneer 
beschikbaar vaak incompleet of tegenstrijdig. Dit 
artikel is bedoeld om de ervaringen over het hou
den en kweken van de Surinaamse Pad gedurende 
twintig jaar door de auteur samen te vatten. Het is 
niet een biotechnisch artikel en heeft geen gezag, 
het betreft uitsluitend de ervaringen van de auteur. 

DE VERWANTEN VAN DE SURINAAMSE 
PAD 
De Surinaamse Pad is één van de ongeveer zeven 
soorten van het genus Pipa. Alle soorten zijn wat 
hun verspreiding betreft beperkt tot Zuid
Amerika. Hun meest naaste verwanten zijn de 
klauwkikkers uit Afrika. De andere soorten van dit 
genus zijn P. parva, P. myersi, P. arraba/i, P. aspera, 
P. carvalhoi (vroeger Hemipipa carva/hot) en P. 
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sneth/ageae (TRUEB 1984, CANNATELLA & TRUEB 
1986). De verwante genera Hemipipa en Pseudpipa 
zijn opgenomen in het genus Pipa en niet meer in 
gebruik. 
Al deze soorten, met uitzondering van P. parva, 
zijn in principe nier verkrijgbaar voor Noord
Amerikaanse hobbyisten, hoewel P. carvalhoi gedu
rende enige een populair aquariumdier was in 
Europa. Alle soorten van het genus zijn normaal 
gesproken volledig aquatiel, maar bij P. pipa en P. 
carvalhoi is sporadisch waargenomen dar ze flinke 
stukken over land aflegden van her ene water naar 
het andere, P. arrabali komt voor in tijdelijke poe
len en maakt dus kennelijk korte maar frequente 
tochten over land van poel rot poel (BUCHACHER 
1993). 

BESCHRIJVING 
Surinaamse Padden kunnen worden omschreven 
als "esthetisch uitdagend". De naturalist Gerald 
Dureli beschreef een groot vrouwtje als "er uitziend 
-zoals alle Pipa-padden in rust- alsof ze al enkele 
weken dood was en al gedeeltelijk tot ontbinding 
was overgegaan" (DURRELL 1954). Het lichaam is 
enigszins rechthoekig, met een brede driehoekige 
kop en daar bovenop twee kleine zwarte vlekjes, in 
plaats van ogen. De bek is breed en dreigend met 
onregelmatige huidaanhangsels in beide mondhoe
ken. De achterpoten zijn plomp en krachtig met 
tenen met brede zwemvliezen. De stijve voorpoten 
zijn in regenstelling hiermee dun, eindigend in 
lange spinachtige vingers zonder zwemvliezen. De 
vingertoppen hebben kleine tastorganen die, bij 
nauwkeurige inspectie, uit vier miniatuur-kopieën 
van de vingertop zelf blijken te bestaan. 
Bij microscopische inspectie blijken al deze uitein
den zich op te delen in weer vier uiteinden en bij 
sommige soorten herhaalt zich dit nogmaals 
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Surinaamse padden, halfwas. Foro: D uane Meier 

(SCHüïrE & E HRL 1987). Ot: verwanre P. armba/i 

is in sraar verloren vingers en renen re regenereren 
(BUCHACHER 1993), de auteur heefr kennelijke 
regeneratic van vingers bij volwassen P. pipa waar
genomen. Her hele dier is bijna volledig plar en 
vlekkerig bruin gekleurd , waardoor her lijkr op een 
dood blad of een plargcrrapre pad. Afmetingen van 
bijna 20 cm (van kop ror sruir) zijn beschreven, 
hoewel ze meesral I 0-13 cm zijn . O m onbekende 
redenen worden in gevangenschap opgegroeide 
d ieren nier zo groot als wi lde. 

AANPASSINGEN AAN DE LEVENSWIJZE 
De aanpassingen aan de aquarielc levenS'.vijze van 
deze dieren zijn groor. Ze kunnen lang onder warer 
blijven (meer dan een uur) zonder boven re komen 
om adem re halen en zonder dar ze daar hinder van 
lijken re ondervinden, vermoedelijk omdar ze war 
zuursrof aan her warer weren re onttrekken. Net als 
vissen hebben ze (evenals hun Afrikaanse verwan
ten) een zijlijnsysreem, waarmee ze kleine drukver
anderingen in her warer kunnen waarnemen. 
Hoewel sommige van de oudere afbeeldingen ze in 
een terrestrische houding afbeelden, zijn deze reke-
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ningen gebaseerd op museumspecimens en nier op 
levende dieren, omdat de Surinaamse Pad nier in 
sraar is de standaard kikkerhouding aan re nemen, 
waarin ze worden afgebeeld. Ze kunnen zich ech
ter verbazend snel over een droog oppervlak ver
plaatsen, zoals iedereen die wel eens een ontsnapt 
exemplaar door de kamer heeft achtervolgd kan 
beamen. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Surinaamse padden hebben subtiele geslachrsver
schillen. Een geoefende waarnemer kan volwassen 
dieren met redelijke zekerheid seksen. Vrouwtjes 
zijn meesral groter en vleziger en hebben een dui
delijke spieer russen rwee vlezige uitstulpingen bij 
de cloaca. Dit gebied is vlakl<er bij mannetjes. 
Daarnaast blijkt, uit de waarnemingen van de 
aureur, dat man nerjes meesral donkerbruin zijn 
mer een vlekkerige rugreken ing. Vrouwejes daaren
regen zijn in her algemeen lichter en meer uniform 
gekleurd. Maar deze waarnemingen zijn gebaseerd 
op een kleine steekproef en zouden dus ook kun
nen berusten op een srarisrische four i.p.v. op echr 
dimorphisme. 
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HABITAT 
In het wild verstopt de Surinaamse Pad zich tussen 
plantenresten in de zogenaamde "zwartwater stro
men van de Amazonerivier. Deze stromen worden 
gekenmerkt door langzaam stromend zeer zacht 
water, verzuurd en bruin als thee geworden door de 
afbraak van organisch materiaal. 
Dit is overigens hetzelfde habitat als wordt gepre
fereerd door veel Zuid-Amerikaanse cichliden. Als 
gevolg hiervan hebben aquariumhouders veel 
inspanning verricht om de belangrijke kenmerken 
hiervan na te bootsen. Kijk bijvoorbeeld voor een 
uitgebreide discussie over zachtheid en pH op 
http://www. thekrib.com/ Apistol ph.html. 

LEVENSWIJZE IN HET WILD 
Het gedrag van de soort in het wild is niet hele
maal duidelijk, mede als gevolg van de moeilijkhe
den bij het waarnemen. Er wordt aangenomen dat 
ze foerageren door over de rivierbodem te zwem
men op zoek naar voedsel (kleine visjes, waterdier
tjes, divers organisch materiaal), dat ze lokaliseren 
met hun gevoelige vingers en hun zijlijn systeem. 
In gevangenschap vertonen ze twee soorten voe
dingsgedrag. Levende prooien en vrij zwemmende 
visjes worden gevangen met een "stofzuiger" tech
niek, waarbij de pad zijn mond opent en zijn 
lichaam uitzet, waardoor de prooi met een hoe
veelheid water wordt opgezogen. Het water en 
ander ongewenst materiaal zoals zand worden 
enkele momenten later uitgespuwd. Dode vis, niet 
levend materiaal en prooien met beperkte beweeg
lijkheid, zoals regenwormen, worden vaak met de 
voorpoten de bek in gepropt en ingeslikt met een 
happende beweging. 

BIJZONDERE VOORTPLANTING 
Ondanks zijn buitengewone uiterlijk zijn 
Surinaamse Padden waarschijnlijk het best bekend 
om hun voortplantingsmethode. Amplexus gaat 
vergezeld met een vertoning van aquatische gym
nastiek, uitmondend in gezamenlijke opwaartse en 
achterwaartse buitelingen. Gedurende elke buite
ling produceert het vrouwtje één ei, dat in de huid 
van haar rug wordt ingebed door de bewegingen 
van het mannetje op het hoogste punt van de loop
ing. Na implantatie zakken de eieren in de huid en 
vormen zo in de loop van enkele dagen zakjes, 
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waarbij de huid uiteindelijk de aanblik van een 
onregelmatige honingraat krijgt. De larven ont
wikkelen zich in deze zakjes en komen uiteindelijk 
als volledig ontwikkelde padjes uit de rug van de 
moeder tevoorschijn, alleen nog met een staart
restje. 
In veelliteratuur (inclusief een eerdere versie van 
dit artikel) wordt melding gemaakt van een uit
stulpbaar legorgaan bij het vrouwtje. Dit is geba
seerd op één enkele oudere bron, waarschijnlijk het 
eerste schriftelijke ooggetuige verslag van het 
voortplantingsgedrag. De auteur had zich echter of 
vergist bij zijn waarnemingen, of er was sprake van 
een gedeformeerd vrouwtje, daar zo'n orgaan in 
werkelijkheid niet bestaat. Deze aanhoudende mis
vatting vormt een interessant voorbeeld bij de 
bestudering van "proof by authoriry" (bewijs door 
gezag) als kenmerk van wetenschappelijke en 
natuurhistorische geschriften! 

AANSCHAF VAN DE DIEREN 
De beschikbaarheid van Surinaamse Padden in de 
Noord-Amerikaanse dierenhandel was onregelma
tig. Begin negentiger jaren werden ze vrij regelma
tig aangeboden, vaak als import maar soms als 
nakweek jongen (naar verluid van één kweker). Er 
volgden enkele jaren waarin ze nagenoeg niet 
beschikbaar waren, op moment van schrijven (juni 
2000) worden er weer regelmatig volwassen dieren 
geïmporteerd, maar er is geen betrouwbare bron 
voor nakweek juvenielen. Hoewel de soort in het 
wild in grote aantallen voorkomt, zijn er toch uit
stekende redenen om nakweekdieren te verkiezen 
boven wildvang. Behalve algemene redenen om 
niet te houden van het importeren van dieren, zijn 
sommige delen van het habitat van deze groep in 
het Amazonegebied gekoloniseerd door geïmpor
teerde Afrikaanse Klauwkikkers, waarvan de agres
sieve aard en de snelle voortplanring duidelijke 
redenen zijn het genus Pipa als bedreigd te 
beschouwen. Verder zijn geïmporteerde dieren 
vaak te licht van gewicht en hebben ze vaak grote 
huiddefecten, mogelijk omdat ze in betonnen bas
sins zijn gehouden tijdens de opslag voor export. 

WATERKWALITEIT 
Hoewel er geen specifieke zaken zijn die het hou
den van Surinaamse Padden erg moeilijk maken, 
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kan het creëren van een waterige leefomgeving zor
gen opleveren die wat ongebruikelijk zijn voor 
houders van terrestrische reptielen en amfibieën. 
Gelukkig zijn de eisen die de dieren stellen erg 
ruim. Bijvoorbeeld hun habitat in het wild is erg 
zuur en zacht, maar bij de auteur gedijen en kwe
ken de dieren in zeer hard, nogal basisch water (San 
Diego, California kraanwater, chloorvrij gemaakt). 
Een goede waterkwaliteit moet voor elk waterdier 
gehandhaafd worden, dit geldt vooral voor alle 
Pipa soorten, inclusief de Surinaamse Pad, omdat 
ze kolossale hoeveelheden ammonia uitscheiden, 
die snel een filter kunnen overbelasten. Dit pro
bleem wordt verergerd door het voeren van goud
vissen, die ook grote hoeveelheden ammonia uit
scheiden. Vaak hebben goudvissen die als voeder
dieren gekocht worden al een onherstelbare ammo
niavergiftiging bij aankoop, ze dienen dus met 
beleid te worden gevoerd. 
In een groot aquarium kan de waterkwaliteit 
gemakkelijker worden gehandhaafd dan in een 
klein. Daarom is voor het houden van Surinaamse 
Padden in een aquarium kleiner dan 150 liter een 
zeer robuust filtersysteem nodig en moet de water
kwaliteit en vooral de ammoniaconcentratie zeer 
goed bewaakt worden. Kraanwater moet altijd van 
chloor worden ontdaan, kraanwater heeft geen ver
dere behandeling meer nodig, maar bij twijfel kun 
je een goede kwaliteit verpakt water gebruiken. Pas 
op voor gedestilleerd water. Hoewel waarschuwin
gen over de zuurgraad overdreven lijken, zou de 
zuiverheid mogelijk problemen kunnen geven bij 
het handhaven van de osmotische balans bij dieren 
met een permeabele huid. De auteur nodigt men
sen die hier meer van weten uit te reageren. 
Het simpelste filter is een bodemfilter, dat zich 
onder het bodemsubstraat bevindt, waarbij water 
met behulp van een circulatiepomp hierdoor 
gepompt wordt. De filterwerking berust op bacte
riegroei in het filter zelf en/of in eventuele filter
watten. Dit soort filters raakt gemakkelijk overbe
last in kleine aquaria. Een extern filter wordt min
der gemakkelijk overweldigd door grote hoeveelhe
den ammonia. De auteur houdt al enige jaren een 
groep van zestien padden in een flink groot (750 
liter) aquarium met een Fluval 403 buitenfilter 
(capaciteit 1200 liter per uur), zonder dat er pro
blemen met ammonia zijn. 
Hoewel sommige houders denken dat alle Pipa 
soorten gestresst raken door stromend water, is het 
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de ervaring van de auteur dat Surinaamse Padden 
daar geen problemen mee hebben, zolang er maar 
plekken zijn in het aquarium waar het wel rustig is. 
Juvenielen in het bijzonder zoeken soms juist stro
mend water op en geven de indruk er in te spelen. 
Zacht water, met een lage pH, is ideaal, maar ken
nelijk geen vereiste. Zwartwater stromen hebben 
een pH die varieert van 5.0 tot 6.3-6.5. Omdat 
Surinaamse Padden het duidelijk goed doen aan de 
hoge kant van dit spectrum, lijkt het het veiligst de 
lage extreme waarden te vermijden. Alkalische pH
waarden, hoewel ze getolereerd worden, vergroten 
echter het gevaar van ammonia ophoping. 
Hoewel de Surinaamse Pad een tropische soort is, 
gedijt hij in relatief koud water. Hoewel sommige 
bronnen watertemperaturen van ongeveer 27-
28°C aanraden, hebben houders de laatste jaren 
gemerkt, dat deze padden juist gezonder lijken bij 
iets lagere temperaturen (24°C). Veel, mogelijk alle 
huisaquaria hebben geen extra verwarming nodig 
om deze temperatuur te bereiken. De warmte die 
geproduceerd wordt door de pomp en de lampen 
is genoeg. 

INRICHTING 
De manier van inrichting is, zoals gewoonlijk, een 
kwestie van eigen inzicht en smaak. Surinaamse 
Padden zijn succesvol gehouden en gekweekt in 
kale aquaria. Echter, vooral juvenielen lijken 
schuilplaatsen op te zoeken en raken mogelijk 
gestresst als een veilige plaats om zich terug te trek
ken ontbreekt. Overhangende schuilplaatsen, zoals 
plateaus aan de achterwand, zijn extra in trek. 
Padden die beschikken over los substraat zullen 
zich daarin begraven en verstoppen. Daarom is het 
belangrijk schurende substraten, zoals grof zand, te 
vermijden. 
Beplanten van het aquarium is een goede optie. 
Planten met wortels in het substraat zullen al gauw 
ontworteld worden door de activiteiten van de 
padden, maar vrij drijvende planten kunnen goed 
gedijen in een Surinaamse Padden bak en zorgen 
voor weer een ander soort schuilplaats. Veel die
rentuinen met Pipa pipa in hun collectie stellen 
hun dieren in dicht beplante aquaria tentoon, met 
drijvende planten. De padden worden vaak gevon
den tussen de ranken van de planten, met hun 
"dood blad" camouflage zijn ze soms bijna 
onzichtbaar. 
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Surinaamse padden, juvcnielen. Foro: Duanc Meier 

H ET VOED SEL 

Surinaamse Padden zijn enthousiaste, ja zelfs gulzi
ge eters. Juvenielen eren gerust hun eigen volume 
aan vis in één maaltijd , waarbij ze geen rekenen 

van ongemak laren zien en ze sraan klaar deze 
prestat ie de volgende dag re herhalen. Volwassen 
d ieren houden zich iers meer in. Ik heb sleclm één 

keer een Surinaamse Pad ierszien o pbraken, name

lijk een Danio zo groot als her d ier zelf. Z elfs roen 
was de vis grotendeels succesvol verreerd. Ze sch ij 
nen ook re gedijen o p gevarieerd voedsel als insec
ten , regenwormen en runderhare (H ERR~Ii\NN, 

1988). Larven van de Brulkikker worden 

beschouwd als del icatesse, maa r er kleven risico's 

aan her voeren van amfibieën. Z iekrekiemen en 

parasieren kunnen gemakkelijk overged ragen wor
den van prooi op verslinder. 

Aan voedsel uit her wild kleven naruurlijk speciale 
risico's . Al le jongen van een kweekproject in een 
bepaald jaar gingen dood roen ze waren gevoed 
mer regenwo rmen, die een commercieel verkrijg

baar slakkengif in hun weefsels bleken re hebben 
opgeslagen (Sc HOrrE & EHRL, 1987). In de V.S. 

wo rden regenwormen veel gebruikt als visaas, maar 
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er is gerech tvaardigde discussie o f het veilig is ze als 
voedseld ier re gebruiken. In so m m ige regio's wor
den ze gekweekr in plaats van verzameld. In 

Canada en her noorden van de V.S. zijn ze naa r 
men zegr van diverse herkomst. Gek-.veekre regen
wormen blijken in her algemeen veilige voedseldie

ren re zijn, verLa melde kunnen schadelijk zijn. Veel 

insecten zijn ook giftig en sommige gift ige soorren 

lijken op ongevaarlijke. In her algemeen moer her 
verzamelen van voedsel ui r her wild met de groot

ste zorg gebeuren en d ir moer nooi r prooien bevat
ren die nier mer zekerheid zijn geïdenrificeerd . 

Her is her veiligst aan re nemen dar er geen andere 

dieren bij Pipa pipa kunnen worden geho uden 
zonder prooi re worden. Soorrgeno ren lijken rela

tief veilig, maa r kannibalisme is voorgekomen bij 
d ieren van versch illende grootte. H er lijkt m ogelijk 
dar zulke incidenten o ngelukjes zijn, omdat deze 
dieren naar elke beweging happen en zich alleen 
ach teraf afvragen of een p rooi wenselijk was. Soms 
kan kennelijk kannibalisme ook een gevo lg zijn 
van her feit, dar de padden soortgenoren opeten 
d ie al dood zijn, i.p.v. dar er sprake is van predatie 

op medebewoners. 
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VOORTPLANTINGSSTEMM ING 

E r is geen welo mschreven manier om Surinaamse 
Padden te k-weken. Het grote probleem is simpel
weg om ze (vooral de vrouwtjes) in de voortplan

ringssremming re krijgen . De vereisren voor de 

bevruchting van de eieren en de implantatie zijn 

vrij simpel en de verzorging van cidragende vrouw
tjes geeft weinig bijzondere problemen. 
Variabelen die het voortplantingsgedrag beïnvloe
den zijn temperatuur, waterniveau en mogelijk de 
luciudruk Veel kwekers hebben gem erkt, dar m an

netjes vooral ac tiever roepen tijdens storm. 
Sommige kwekers, met name SCHÜTTE & EHRL 

( 1987), zijn in sraar geweest voorrplantingsgedrag 
op re roepen door de watertemperatuur te verlagen 
tot o ngeveer 2 1 °C, de waterhoogte langzaam re 
la ren dalen en deze plorseling weer re laren stijgen. 
Hiermee wordt her dalen van her waterniveau van 
de Amazone gedurende her droge seizoen en d e 

daaropvolgende overstroming nagebootst. In her 
wild zou het dalende waterniveau vergezeld gaan 

met hoge luchtdruk en komst van de overstroming 
door een scherpe dali ng hiervan. Anekdotische 
waarnemingen suggereren d ar ook andere stimuli 
kunnen samengaan met deze luchrdrukvcranderin-

L-tcerta 61 (3) * 2003 

gen en zo voorplanting ku nnen stimuleren. Maar 
hier zij n kennel ijk geen nauwkeurige srudies naar 

gedaan. 
De voorrplamingsfase kan gemakkelijk bij her 

vrouwtje worden herkend. De rughuid verdikt rot 

een zach t, donker kussen en haar ui tgang verd ikt 

duidelijk. Bij manneejes zijn de veranderingen 
minder opzichtig, ze beginnen gewoon regelmati
ger re roepen en gaan soms korre worstelingen in 
amplexus aan, zelfs m et vrouwtjes die nier in de 
voorrplanringsfase zijn. 

IMPLANTATIE 
Voor implantatie van d e e ieren is d iep water nodig. 
H ocwel er meldingen zijn van succesvolle voort
planting in water nier d ieper dan 45 cm , lijken 

deze gevallen u itzondering. Een vuistregel is, dar 
dieren in de voortplanring tenm inste moeren 
beschikken over water van 90 cm diep. Grote, 
scho ne, plastic vuilnisemmers zijn geschikte voorr

p lanringsbakken, hoewel her zicht releursrel lend is, 
vanuit her oogpunt van de kweker. Na implantatie 

kunnen de volwassen dieren weer worden overge
brach t naar hun normale verblijf, de extra water-
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hoogte is alleen nodig voor het implanteren van de 
eieren, niet voor hun ontwikkeling. 
Amplexus vindt plaats gedurende een periode van 
enkele dagen, de precieze duur varieert. Na de eiaf
zetting zinken de eieren weg in de rug van her 
vrouwtje en her huidkussen verhardt tot een stijve 
ko rst met "raampjes" boven de eieren. De ontwik
kelingsduur wisselt en kan variëren van vijf weken 
tot vier maanden, volgens waarnemingen in de lire
ratuur. Er zullen gedurende deze tijd onvermijde
lijk enkele eieren loslaten, vooral van de achterkant 
van rug van her vrouwtje. Er is gemeld, dar vrouw
tjes hun rug schuren regen harde voorwerpen en zo 
eieren los wrijven (HERRMANN, 1988), het is dus 
raadzaam de dieren in spaarzaam ingerich te aquaria 
onder te brengen. Onder geen beding mogen al
genetende vissen of slakken hierin aanwezig zijn , er 
zijn gevallen bekend dar deze dieren de eieren 
direct van de rug van het vrouwtje aten! 
Soms raken ook kikkervisjes los van de rug van de 
moeder gedurende de ontwikkeling. Ze kunnen 
enkele dagen overleven in schoon, zuurstofrijk 
water, maar het is me nier gelukt ze langere rijd in 
leven re houden. Inspectie van de open zakjes doet 
vermoeden, dar ze zuursrof ontvangen van de moe-

derlijke bloedstroom, de zakjes worden zeer dicht 
omgeven met capillaire bloedvaten. 

DE JONGEN 
Oe gemetamorfoseerde padjes zijn vanaf enkele 
dagen voor de geboorte zichtbaar in hun zakjes. Ze 
komen over een periode van enkele dagen tevoor
schijn door hun kop en voorpoten naar buiren re 
duwen en zich los te wurmen. Ze kunnen al goed 
zwemmen bij het uitkomen en kunnen direer eren. 
D e moeder schijnt enkele dagen rondom her ver
schijnen van de jongen voedsel re weigeren, dit is 
waarschijnlijk een aanpassing om re voorkomen 
dar ze haar eigen jongen opeet. 
H et lijkt waarschijnlijk, dar de pasgeborenen voor 
een deel van hun zuurstof aA1ankelijk zijn huid
ademhaling. Hoge sterfte onder jongen ui t de col
lectie van de auteur werd blijkbaar verbeterd door 
her water flink re doorluchten. Aan de andere kant 
kunnen jonge padjes, gemakkelijker dan de sterke 
volwassen dieren , gevangen raken onder de inrieh
ring van het aquarium en verdrinken. Hiermee 
moer bij de in richting van hun verbli jf rekening 
worden gehouden. 

Surinaamse pad, de jongen komen tevoorschijn. Foro: Duane Meier 
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Surinaamse pad, pasgeboren jong. Fora: Duane Meier 

De padjes zijn probleemloos in hun verzorging, 
met lage sterfte als verzorgingsfouten worden uitge
sloten. Ze kunnen gehouden worden op een dieet 
van kleine ongewervelden zoals muggenlarven. Ze 
zijn zo mogelijk nog vraarwchtiger dan de volwas
sen d ieren en bereiken al gauw de groorre waarbij ze 
kleine visjes als guppies kunnen eten. 
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Pipa pipa. AN INTRODUCTION TO THE 
WORLD'S FLATTEST FROG. 

T he Surinam road, or Pipa road (Pipa pipa), is a 
highly aquatic frog native ro norrhern Sourh 
America, widely described in rhe scientific lireratu
re because of its remarkable reproducrive habirs. 
Surinam roads mighr be described as "aesthetically 
challenging". Irs body is rather recrangular, with a 
broad rriangular f.'lce surmounred with rwo riny 
black dors in place of eyes. The mourh is a broad 
frown, wirh irregular tags of skin at both corners. 
The hind legs are squar and powerful, wirh broad 
webbed feer; by contrast, rhe sriff forelegs are 
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somewhar spindly, ending in long, spidery fingers 
wirh no webs. The fingerrips have tiny "feelers" on 
the end, which, on close inspecrion, rum out ro be 
miniature fourfold copies of rhe fingerrip irself. 
The enrire animal is almast complerely flat , and 
coloured in a mortled brown, giving ir rhe general 
appearance of a dead leaf, o r a road rhar has been 
srepped on. Sizes of close to eighr inches (20 cm), 
snour ro venr, are recorded, rhough four or five 
inches (I 0-13 cm) is more rypical. The aquatic 
adaprarions of these frogs are extreme. They can 
endure long submersion (over an hour) wirhout 
surfacing for air and wirhout apparent discomforr, 
presumably by drawing some oxygen from rheir 
water. Like fish, rhey (as well as the African pipids) 
have lateral-line sysrems, which dereer fine pressu
re changes in the water. 
In the wild, the Surinam road conceals irself in rhe 
derritus of so-called "blackwarer" srreams in rhe 
Amazon river sysrem. These srreams are characreri
zed by slow-moving, extremely soft water, acidified 
and darkened ro a rea-brown colour by rhe decay of 
organic marter. Ir is presumed that rhey forage 
across rhe river-borroms in search of food items 
(small fish, aquatic animals, assoned organic mar-

Surinaamse pad, pasgeboren jong. Foro: D uane Meier 
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ter) which rhey locare wirh rheir sensirive fingers 
and lateral-line sysrems. 
The Surinam road is probably best known for its 
breeding habirs. Am plexus is accompan ied by a dis
play of aquatic gymnasrics, culminaring in tandem 
loop-the-loops; during each loop, the female relea
ses a single egg, which is embedded in rhe skin of 
her back by the male's movemenrs ar rhe cresr of 
rhe loop. A.frer implanrarion rhe eggs sink inro rh e 
skin and fa rm poekers over a period of several days, 
evenrually raking on rhe appearance of an irregular 
honeycomb; rhe larvae develop rhrough rhe radpo
Ie stage inside these pockets, evenrually emerging 
from the mother's back as fully developed froglers, 
rhough wirh resid ual rails. 
In capriviry rhe water qualiry needs ro be mainrai
ned for any aquatic anima(; this is a partieLdar issue 
for pipid frogs, including Surinam roads, because 
they excrere prodigious amounrs of ammonia, 
which can rapidly overlaad a fi lter. A large aquari
um mainrains water qualiry more easily than a 
small one. T he aurhor has kepr a colony of sixreen 
roads in a very large (approx. 200 gallon/750 I) 
aquarium for severai years with a Fluval 403 can
nisrer filter, wirhout eneouncering ammonia pro-
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blems. Tap water should always he dechlorinated. 
Soft water with a low pH is ideal, but evidently nor 
required. Blackwater streams range in pH from 
below 5.0 to the 6.3-6.5 range; since Surinam toads 
clearly do well in the higher end of this spectrum, 
it seems safest to avoid the lower extremes. 
Alkalinity, while tolerated, exacerbates the danger 
from ammonia. 
Although rhe Surinam toad is a tropical species, it 
thrives in relatively cool water. Some written sour
ees recommend water temperatures in the lower 
BOs op (approx. 27 -28°C), keepers in the last seve
ral years have been finding that these frogs actually 
seem healthier at temperatures in the middle ?Os op 
(approx. 24°C). 
Surinam toads have been kept and bred successful
ly in unfurnished aquaria. However, juveniles espe
cially seem to seek out shelters, and might concei
vably he stressed if they Jack a secure place to re
treat to. Overbanging shelters, such as shelves at
tached to the tank walls, are especially favoured. 
Toads provided with a loose substrate will also bury 
themselves in it for shelter (and for this reason it is 
important to avoid abrasive substrates such as coar
se sands). Planting rhe tank is a real option. Plants 
with roots in the substrate willlikely he uprooted 
by the activities of the frogs, but free-floating aqua
tic plants can thrive in a Surinam toad enclosure, 
and provide another type of shelter. 
Surinam toads are enthusiastic, indeed gluttonous, 
feeders; juveniles will happily eat their own volume 
in fish at a sitting, showing no signs of discomfort, 
and he ready to repeat the performance the next 
day. Adults are somewhat more restrained. They 
also appear to thrive on foods as diverse as wild 
insecrs, eanhworms, and beef heart. Parmed earth
worms appear generally to he safe food items; col
leered ones are more hazardous. lt is safest to assu
me that no other animal can be kept with Pipa pipa 
without becoming a feeder. Conspecifics seem to 
be relatively safe, but cannibalism has occurred 
(with animals of widely different sizes). 
There is no well-established regimen for breeding 
Surinam toads. The major difficulty is simply 
eneauraging them (especially the females) toenter 
breeding condition; requirements for egg fertiliza
tion and implamadon are fairly simple, and mana-
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gement of egg-bearing females presents few special 
problems. Variables that affect breeding behaviour 
include temperature, water level, and probably 
barometric pressure. Some keepers have been able 
to induce reproductive behaviour by lowering the 
water remperature briefly to approximately 70°P 
(21 oe), and by gradually lowering the water level 
and abrupdy raising it again (simulating the drop
ping water levels of the Amazonian dry season, fol
Iowed by flooding). In the wild, the dropping 
water levels would he accompanied by high baro
mecric pressure and the advent of flooding by a 
sharp pressure drop. 
Breeding condition is easily recognized in the 
female; the skin on her back thickens into a soft, 
dark-coloured "pad", and her vent enlarges quire 
noticeably. Males are less flamboyant and simply 
begin to call more regularly, somerimes engaging 
in briefbouts of amplexus. 
Egg implamadon requires deep water. Large plastic 
garbage cans (clean!) are suirable breeding contai
ners. After implantation, the adults can be return
ed to a normal enclosure. Amplexus takes place 
over a period of days (the exact period varies). 
Afterwards the eggs sink gradually into rhe female
's back, and the skin pad solidifies to a kind of stiff 
crust with "windows" over the eggs. Gestation 
varies, with terms from five weeks to four months 
reported in the literature. The developed froglets 
are visible inside their pockets for several days 
before harching. They emerge over a period of 
days, thrusting their head and forelegs out first, 
then struggling free. They can swim well at emer
gence and may feed immediately. lt appears likely 
that rhe neonates are dependent on skin respira
tion for some of their oxygen; high infant mortali
ty in the aurhor's colleerion was seemingly amelio
rated by oxygenating the water aggressively. They 
can he sustained on a dier of smal! invertebrates 
such as blackworms; they are, if possible, more 
voracious than the adults, and grow quickly to a 
size where they can eat small fish such as guppies. 

The editors wish to thank Marika Rölanan, 
David Stegenga and Duane Meier for their help 
with the realization of this article. 
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Beïnvloeding van het calciumgehalte in krekels. 

K. Eidhof en D.J. Yenerna 
p/ a Beatrixstraat I4 
7596 KZ Rossum 

krekelvoer@hotmail.com 

Voor ons afstudeeronderzoek van de opleiding Diermanagement aan het van Hall instituut te 
Leeuwarden hebben wij ons bezig gehouden met de volgende opdracht: Beïnvloeding van het calcium
gehalte in krekels. Hieronder vindt u een samenvatting van ons verslag. 

INLEIDING 
De krekel is een van de meest gebruikte voedsel
dieren voor insectivoren. Het dieet van in gevan
genschap gehouden reptielen bestaat vaak groten
deels uit krekels. De nutriëntensamenstelling van 
deze krekels voldoet echter nier aan de nutriënten
behoefte van de reptielen. Vooral de ontoereikende 
gehaltes calcium en fosfor leveren nog al eens pro
blemen op voor de reptielen (BERNARD et al, 
I997). 
Krekels bevatten slechts weinig calcium, aangezien 
ze een uitwendig chitine skelet hebben en geen 
inwendig skelet (welk grotendeels uit calcium 
bestaat). In verhouding rot de lage calciumwaarde, 
bevatten krekels vrij veel fosfor. De ideale Ca:P 
verhouding in her voer voor insectivoren ligt rus
sen de I: I en de 2: I (BERNARD et al, I997). Bij 
krekels ligt deze verhouding rond de 0,33: I 
(ANDERSON, 2000) 
Als vuistregel voor het calciumgehalte in het voer 
voor vertebraten, dus ook reptielen, wordt gehan
teerd één procent van het drogestofgehalte moet 
uit calcium bestaan. Bij krekels zit het calciumper
centage in de drogestof nog onder de 0,5%. Wat 
een rekort aan calcium kan veroorzaken is de 
meesten van u wel bekend. Allerlei horvergroeiin
gen kunnen het gevolg zijn. 
Naast een tekort aan calcium, is ook een overmaat 
schadelijk voor de reptielen. Een overschot aan cal
cium vermindert namelijk de opname van andere 
nutriënten als zink, ijzer, mangaan etc. 
Tekorten aan deze nutriënten leiden ook weer tot 
allerlei gezondheidsaandoeningen. 

TOEDIENING VAN CALCIUM 
Terug naar het calcium. Om onze reptielen toch 
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genoeg calcium binnen re laren krijgen, wordt vaak 
de methode van het bepoederen gebruikt. Hier 
kleven ook enkele nadelen aan. 
Het is namelijk oncontroleerbaar hoeveel calcium 
de reptielen nu werkelijk binnen krijgen. Worden 
de insecten direct gegeten dan is er de kans op een 
overmaat aan calcium. Worden de krekels niet 
direct gegeten, dan krijgen ze de kans zich van het 
poeder te ontdoen, gevolg de reptielen krijgen te 
weinig calcium binnen. 
Ons onderzoek heeft het gebruik van gut loading 
onderzocht (gut loading betekent letterlijk het 
laden van de ingewanden). Bij gut loading worden 
de voedseldieren gevoerd met een voer waarin een 
hoog percentage van een bepaald nutriënt zit. 
Zodoende wordt geprobeerd om, in ieder geval tij
delijk, de hoeveelheid van dit nutriënt in het dier 
te doen stijgen. Een deel van dit nutriënt wordt 
opgenomen, de rest wordt weer uitgepoept. 
Wanneer het voedseldier wordt opgegeten met de 
nutriënten nog in de darmen, dan krijgt de insee
rivoor toch de totale hoeveelheid van het nutriënt 
binnen. 

PROEFOPZET 
Als basisvoer is een bij een professionele insecten
kwekerij ontwikkeld en gebruikt voer genomen. 
Dit voer bevatte slechts zeer weinig calcium 
(0,84% van droge srof). Op dit voer werden drie 
varianten gemaakt. Met behulp van calciumcarbo
naat (CaC03) werd het voer verrijkt tot respec
tievelijk 8%, I 0% en I2% calcium. zestien bakken 
met krekels werden verdeeld in vier groepen. 
Iedere groep werd gevoerd met een van de vier voe
ders (basis, 8%, IO% en I2% calciumvoeders). Na 
0, 24, 48, 72 en 144 uur werden steekproeven 
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tijd basisvoer 8 o/o voer 10 o/o voer 12 o/o voer 

uur Ca o/o in d.s. Ca o/o in d.s. Ca o/o in d.s. Ca o/o in d.s. 

0 0,20 0,18 

24 0,17 0,65 

48 0,19 1,30 

72 0,23 1,49 

144 0,27 1,31 

Tabel 1 het calciumpercentage in de drogestof van de krekels 

genomen uit elke bak. Van de krekels uit deze 
steekproeven werd het drogestofgehalte, het calci
umgehalte en het fosfor gehalte onderzocht. De 
volgende resultaten kwamen tevoorschijn. 

RESULTATEN 
Bij de drie experimentele voeders is een snelle toe
name te zien in het calciumpercentage (zie tabel I). 
De gewenste 1 o/o calcium in de droge stof van de 
krekels wordt door alle drie de experimentele voe
ders behaald. Het 1 Oo/o en 12o/o calciumvoer berei
ken deze waardes al binnen 24 uur. Het basisvoer 
laat geen echte stijging zien. 
Ook de calcium : fosfor verhouding laat een snelle 
stijging zien bij de experimentele voeders (zie tabel 
2). De gewenste waarde tussen de 1: 1 en de 2: 1 
wordt ook door alle drie de experimentele voeders 
bereikt. Wederom het snelst door het 1 Oo/o en het 
12o/o calciumvoeder, beiden binnen 24 uur. Het 
8% calciumvoer bereikt deze waarde binnen 48 
uur. 
In grafiekvorm is de toename nog duidelijker waar 

tijd basisvoer 8 o/o voer 

0 0,22 0,22 
24 0,18 0,69 
48 0,21 1,42 
72 0,27 1,76 

144 0,34 1,68 

Tabel 2 De calcium:fosfor verhouding in krekels 
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0,19 0,18 

1,32 1,33 

1,55 2,00 

2,15 2,15 

1,28 1,45 

te nemen. (zie grafiek 1) 

CONCLUSIE 
De manier van gut loading is een zeer geschikte 
manier om het calcium in krekels te verhogen. Zo 
kan op een gecontroleerde wijze de juiste hoeveel
heid calcium worden gevoerd, en tevens in de 
juiste verhouding met fosfor. Binnen 24 uur 
bereikt het 1 Oo/o en het 12% calciumvoer een cal
ciumpercentage in de droge stof boven de 1 o/o en 
zit tevens de calcium:fosforverhouding tussen de 
1: 1 en de 2: 1. Beide gewenste maatstaven worden 
dus bereikt, zelfs binnen 24 uur. 

LITERATUUR 
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10 o/o voer 12 o/o voer 

0,21 0,24 
1,44 1,49 
1,70 2,26 
2,49 2,58 
1,63 1,82 
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INFLUENCING CALCIUM LEVELS IN 
CRICKETS 
Ideally food for insectivorous animals should con
rain calcium and phosphorus in a rario be[Ween 
1:1 And I :2. C rickers however conrain linie calci
um and excess phosphorus (0.33: 1) A rule of 
rhumb srares rhar 1 o/o of rhe dry maner of an 
insect should be calcium, crickers conrain less rhan 
0.5 %. Ir is possible ro imprave rhis percentage 
using a rechnique called "gut loading", in which 
rhe crickers are allowed ro feed on calcium
enriched food. A commercial rype of cricker-food 
was resred, thar contained only 0.84 % Calcium. 
Pans of ir were enriched wirh calcium carbonare 
(CaC03) ro 8 o/o, I 0 % and 12 %. Sixreen coma i-
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ners of crickers were divided inro four groups and 
each of rhem was fed on regular or one of the en
riched rypes of food. Samples were raken ar 0, 24, 
48, 72 and 144 hours and rhe pereenrage calcium 
of rhe dry maner was derermined. The resulrs can 
be seen in rhe tables and rhe graphics. All rluee 
cxperimenral foods reached rhe required limit of I 
o/o calcium dry matter, rhe 1 0 % and 12 % fracri
on wirhin 24 hours. The desired ratio of calcium 
and phosphorus, somewhere be[Ween I: I and I :2 
is reached wirhin 24 hours roo (48 hours for rhe 8 
% mixture). Ir is concluded rhar gur toading is a 
very suirable way ro imprave rhe calcium levels and 
rhe calcium phosphorus ratio of crickers. 
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Een gezonde, duurzame groep Griekse Landschildpadden 
(Testudo hermanni boettgeri) 

Ben Eendebak 
Schildpaddenswdiecenrrum Costerbeek 

Van Limburg Stirumweg 22 
686 1 WL Oostcrbeek 

Berr@Eendebak. tmfweb.nl 

Tel: 026-3332009 
illusrraties van de auteur 

IN LEIDING 
Succesvolle kweekresultaten met landschildpadden 
worden allang (O UBBELDAM 1978 !) en regelmatig 
in Lacerra en in andere bladen gerapporteerd. 
Meesral gaar her dan om her kweken met uit her 
wild afkomstige d ieren, waarvan de herkomst 
onbekend is. Echter, voor her behoud van bedreig
de diersoorten wordr her opzerren en in stand hou
den van een zelfstandige popularie of groep van die 
bedreigde soorr vaak uirerst belangrijk geachr. In 
di rartikel worden de belangrijkste fasen in de 

Griekse L·mdschildpaddcn, parend. 
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levenscyclus van een duurzame groep schildpadden 
beschreven. H er gaar daarbij om een groep dieren, 
d ie zonder roevoeging van dieren van bui ren duur
zaam (d.w.z. vele riem allen jaren), gezond en 
evenwichtig van samenstelling in stand blijft. Alle 
voorbeelden en gerallen van schi ldpadden in 
gevangenschap zijn gebaseerd op 30 jaar ervaring 
mer twee soorten, n.l. de Griekse Landschild pad 
( Testltdo hemumni boettgen) en de Breedrand- of 
Klokschildpad ( Testltdo mrzrginrztn) gehouden 111 

her Schildpaddensrudiecenrrum Oosrerbeek. 
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De levenscyclus van de groep Griekse Landschildpadden 

LEVENSCYCLUS 
Voor her voonbcstaan van een groep schildpadden 
is de aanwezigheid van een aanral volwassen, 
vruchtbare vrouwtjes noodzakelijk. Die moeren 
voldoende eieren leggen om de jaarlijkse verliezen 
aan eieren en dieren in d ie groep re compenseren. 
In schema I zijn de belangrijkste fasen in de 
levenscyclus van een vrouwtje geschetst. Mits er 
voldoende mannetjes zijn voor de bevruchting van 
de eieren spelen die in zo'n schema vcrder geen rol. 
Zo'n schema geldt zowel voor dieren in de vrije 
naruur als voor dieren in gevangenschap, maar de 
manier waarop een stabiele populatie is opge
bouwd verschilt sterk. Het is normaal dat gezonde 
vrouwtjes I , 2 of 3 nesten per jaar produceren, 
waarvan de eieren voor het merendeel bevrucht 
zijn . Uit d ie eieren ko men lang niet altijd gezonde 
jonge schildpadjes. Door roedoen van roofdieren 
en her afsterven van embryo's gaan veel eieren en 
jonge d ieren verloren. In het schema is dat mer 
"verliezen"aangegeven. Een andere manier, waarop 
jonge d ieren aan deze cyclus onttrokken kunnen 
worden doet zich voor als ze overgedragen worden 
aan andere kwekers (in gevangenschap) of meege
nomen door verzamelaars (ui t de natuur). Omdat 
die "verliezen" bij Griekse Landschildpadden en 
Breedrandschild-padden met name voor in gevan
genschap gehouden groepen van belang zijn, is dar 
in het schema met "overdracht" aangegeven. Ook 
her aanral jaren dar een vrouwtje eieren legr is van 
belang. Zo is in het algemeen de gemiddelde leef
tijd van een T h. boettgeri vrouwtje in het wild 
lager dan van een vrouwtje in gevangenschap. Bij 
de eerste kan men denken aan een periode van 6 
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jaar als volwassen vruchtbare vrouw (WILLEMSEN 
& HAlLEV 200 1). Voor een gezond gehouden 
schildpad in gevangenschap is dar 2 à 3 keer zo 
lang. 

EIEREN 
Onderzoek naar de eiproductie bij wilde popula
ties is zeldzaam. Voor T. h. boettgeri kan men den
ken aan ca. I 0 eieren en voor T mmginatfl aan 
ca. l 4 eieren per vrouwtje per jaar (H AILEY 1988). 
Voor in gevangenschap gehouden d ieren zijn die 
cijfers gelijk of iets lager. Omdat de levensduur van 
vrouwtjes in her wild korrer is dan in gevangen
schap zaJ de totale eiproductie in de vrije naruur 
lager zijn. Berekeningen van de auteur komen uit 
op 90 (wild) resp. 160 (gevangenschap) eieren per 
vrouwtje. Van d ie eieren zijn de meeste, 75 à 80 o/o, 
bevrucht. Je moer er niet aan denken dar er uit aJ 
die eieren gewnde jongen zouden komen, d ie 
opgroeien tot volwassen d ieren. In dat geval zou 
heel Europa over 50 jaa r bedekt zijn met een 500 
meter hoge laag schildpadden. Maar de kans, dar 
een bevrucht ei in de vrije naruur resulteert in een 
volwassen schildpad is maar een paar procent, 
omdat maar een gering aanral embryo's of jongen 
overleven. 

OVERLEVEN 
De groorsre bedreiging voor het overleven van 
landschildpadden in Europa is het verlies van de 
natuurli jke omgeving. Voor populaties die daar 
nog niet door bedreigd worden vormt her vcrlies 
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van eieren en jongen door roofdieren het groo tste 
gevaar. Ook voor in gevangenschap gehouden die
ren kunnen roofdieren een gevaar zijn . 
Kraaiacheigen voor de eieren en jongen van één à 
rwee jaar; egels, vossen en man eracheigen ook voor 
grotere d ieren. D oor de eieren in broedsroven u ir 
re broeden en de jongen de eerste jaren binnen of 
overdekt op re laren groeien vallen die verliezen 
meesral wel mee. In O ostcrbeek was de overle
vingskans van em bryo's (dus her pereenrage 
bevruchte eieren waar een schildpadje uitkwam) 
gemiddeld 58 %, een geral dar aan de lage kam is 
door de vele experimenren bij relatief hoge en lage 
broedsroofremperaru ren. Bij "veilige" temperam
een van bijvoorbeeld 29 of 30°C is dar pereenrage 
ongeveer 90 %. De gem iddelde overlevingskans 
voor jongen in gevangenschap, d .w.z. de kans dar 
een net geboren schildpadje ook een volwassen dier 
wordt, was ongeveer 30 %. Overigens werd min
der dan één op de tien jongen gehouden. De ove
rigen werden aan anderen overgedragen, bij voor
keur aan leden van Lacerra of aan leden van de 
Nederlandse Schildpaddenvereniging. 
De grootste bedreiging voor jonge schildpadjes in 
gevangenschap is onvoldoende zorg door de eige
naar. H oofdoorzaak is een onjuiste, meestal re lage, 
remperaruur overdag en re droge schuilp laatsen 
(E ENDEBAK 1991). Ook her voedsel verd ienr vol
doende aandacht. Europese lan dschildpadden zijn 
voo ral planren(blad)eters. Variatie is goed om de, 
soms veranderende, voorkeur van de d ieren re ken
nen. Paardebloemen, weegbree, klaver, lof, and ij
vie, koolsoonen, enz. zijn prima. Ander voedsel, 
zoals zacht fruit, eieren, broodpap, geweekte kar
ren- of hondenbrokken is bijvoeding en moer 
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hooguit één keer per week gegeven worden. Voor 
dieren d ie 's zomers veel in de zon komen zijn 
extra vitamines overbodig. Als die roch gegeven 
worden dan dienen ze uirersr voorzichtig mer her 
voedsel roegediend re worden. Bij gevarieerde voe
d ing is her apart geven van kalk n ier nodig. Alleen 
voor snelgroeiende dieren of eierleggende vrouw
tjes is her wel goed om wat extra kalk te geven. 
Bijvoorbeeld door gemalen schelpen/ kippengrit op 
de bodem of gisrocal of carmix in her voedsel re 
doen. 
Dieren die goed gehouden worden zu llen weinig 
last hebben van ziekres. Bij twijfel moet het d ier 
goed warm gehouden worden en gezorgd worden 
dat her warer en voedsel binnenkrijgt. Als er nier 
snel verbetering zicl1tbaar is moet men een d ieren
arts of een ervaren schildpadhouder raadplegen. 

MANNETJES OF VROUWTJES 
Een geslaagde bevruchting van eieren hangt van 
veel factoren af. Zoals de cond itie van man netjes 
en vrouwtjes en van de omgevi ng waar de d ieren 
gehouden worden. Verder is de tem peratuur, waar
op de eieren uitgebroed worden van belang voor 
een succesvolle on twikkeling van het embryo en 
ook voor de vraag of er ui t her ei een mannetje of 
een vrouwtje komr. In her SSC Oostcrbeek zijn 
veel metingen uitgevoerd naar de invloed van de 
temperatuur van de broedsroof op de omwikkeling 
en sexratio (percentage mannetjes) van de em
bryo's (EENDEBAK 1995, 200 I). In de grafiek zijn 
enkele resulraren samengevat. Voor her kweken 
van de meeste soorten landsch ildpadden berekenr 
d it, dat de kweker door her regelen van de tempe
ratuur van de broedsroof kan beslissen uit welke 
eieren vrouwtjes zullen komen. In de vrije naruur 
is dar anders. Voor wilde populaties van T h. boett
geri mag verwacht worden, dar er ongeveer even
veel mannetjes als vrouwtjes geboren worden 
(HAILEY & WILLEMSEN 2000). 

STABIELE POPULATIES 
In schema 2 zijn de belangrijkste fasen, in de 
levenscyclus van een vrouwtje weergegeven. Voor 
wilde populaties, d ie niet direer bedreigd worden 
door menselijke activiteiten of ingrijpende kli
maarsveranderi ngen vormt her verl ies van eieren en 
van jonge schildpadjes door roofdieren her groot-
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sre gevaar voor her voonbcstaan van zo'n groep. 
O mdat die verliezen in sommige jaren veel groter 
kunnen zijn dan in andere jaren loopt een kleine 
groep een verhoogd risico om door die verliezen 
helemaal uit re sterven. Voor een gezonde, levens
vatbare populatie moet dan ook al gauw gedacht 
worden aan een minimum van 30 à 50 dieren 
(HAILEY 1988). Meesral bestaan die populaties 
gelukkig uir honderden exemplaren. Bij schildpad
den in gevangenschap is onvoldoende zorg, resul
terend in geen of onbevruchte eieren en ziekres her 
groorsre gevaar. Bij d ieren d ie oprim:~al gehouden 
worden zijn er meesral genoeg jongen om de ver
liezen door ziekte re compenseren en bovendien 
overtoll ige dieren over re d ragen aan andere schild
padhouders. Bij de in Oostcrbeek gehouden groep 
T h. boettgeri hocfr slechts ± I 0 % van de schild
padjes gehouden re worden en worden dus 9 van 
de I 0 overgedragen aan anderen. Door de langere 
levensduur van de vrouwtjes en de (veel) geringere 
verliezen van eieren en jonge schildpadjes kan een 
srabielc popularic in gevangenschap uit minder 
dieren besraan dan in her wild het geval is. 
T heoretisch zouden 7 à I 0 exemplaren {met 2 à 3 
volwassen vrouwtjes) voldoende kunnen zijn, maar 
ner als in de naruur is door de per jaar wisselende 
overlevingskansen her minimum in de prakrijk 

Lacerra 61(3) "'2003 

ongeveer rwee keer zo groot. Inreelr wordt vaak 
genoemd als een nadeel bij her houden van een 
zelfstandige groep dieren zonder daar zo nu en dan 
"vers bloed" aan roe te voegen. Ook gezien her aan
wezig zijn van kleine srabiele populaties op ei lan
den is her echter zeer de vraag of die nadelen voor 
een groep schildpadden reëel zijn. Indien men 
slecl1ts enkele d ieren houdt, maar zo nu en dan 
dieren ui twisselt of leenr van andere kwekers, die 
aangesloten zijn bij herzelfde stamboek, dan loopt 
men weer meer kans op (onbekende) ziekres. Her 
lijkt zinvol om binnen Lacerra of de NSV eens 
over de voor- en nadelen van beide benaderingen 
re d iscussiëren. De grootste bedreiging voor her 
voonbcstaan van een groep schildpadden in gevan
genschap is onvoldoende zorg. Dieren, die nier 
optimaal gehouden worden (re lage remperaruur, 
onjuiste voeding) zu llen vaak geen of onbevruchte 
eieren leggen en uiteindelijk door ziekres dood
gaan. Het is opvallend dar, ondanks de meestal 
goede voorl ichting door veren igingen als Lacerra 
en de NSY je vaak dieren ziet die door onvoldoen
de zorg ziek worden. Ui twisseling van ervaring en 
meedoen a:~n de sr:~mboeken van de dieren waar
mee je wi lt kweken kan daar verberering in bren
gen. 
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A HEALTHY, SUSTAINABLE GROUP OF 
Testudo hermanni boettgeri 
In this artiele the author discusses similarities and 
differences between life cycle characteristics of land 
tortoises in wild populations and groups of tortoi
ses in captivity. 
Examples are given of elements that are of vita! 
importance in setting up a self-supporting popula
tion and are based on experience with a group of 
Testudo hermanni boettgeri and Testudo marginata, 
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kept in outdoor terrariums at the Tortoise Study 
Centre in the Netherlands. 
The number of females in a group determines the 
number of offspring; the number of rnales is ofless 
importance. Up to three ducehes a year can be pro
duced, resulting in an average production of --10 
eggs/female/year .. However, in captivity, female 
tortoises can reach a higher age than in nature and 
can be reproductive for two or three times as long 
as females in the wild. So egg-production during a 
lifetime is higher for captive animals. 
Most eggs (75-80%) are fertilized, butsome of the 
embryos will die during incubation. Moreover in 
nature part of the eggs and juveniles will be lost as 
a result of predation. To keep the size of a captive 
group within limits part of the juveniles will be 
transferred to other breeders .. 
Under ideal circumstances in captivity the chances 
an embryo will hatch in good health is some 90%. 
Chances of reaching adulthood in good condition 
are some 30%, in nature only a few percent. 
Although in nature predation and loss of habitat 
are the main threats for the juvenile tortoises, in 
captivity these are too low temperatures, too dry 
hiding places and sub-optima! feeding. 
Graphics are given for the effect of the incubation
temperature on the sex ratio. 
Taken all these facts and assumptions in account 
the author was able to ereace illustration 2 (schema 
2) and conclude that in nature at least 30-50 ani
mals in a given area are necessary to rnaintaio a 
viabie population. Fortunately most populations 
consistsof several hundreds of animals. In captivi
ty this can be achieved with a group of 7-10 ani
mals, including 2-3 adult females, even if 9 out of 
10 juveniles are being transferred to other hobby
ists. But because, as in nature, in some years survi
val-races of eggs/juveniles are less optima! a group 
of double this size is recommended. Of course in 
such a small group inbreeding is possible, but it is 
questionable whether this poses any real problem. 
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Klimaten 8: Het Buitenterrarium. 

Nico de Leeuw en Paul Floor 
p/a Oude Elburgerweg 5 
8094 PO Harremerbroek 

INLEIDING 
Lezend over de C en D klimaten, de zee- en land
klimaten (LEEUW & FLOOR, 2001) vormt zich 
gelijk het beeld van een buitenterrarium. In welk 
artikel over terrariumdieren we ook kijken, altijd 
moeten er (technische) problemen worden opge
lost om de natuur na te bootsen. Als we praten 
over het buitenterrarium, worden de problemen 
van verlichting, verwarming, ventilatie enz. enz. 
gereduceerd tot één enkel probleem: "Hoe hou ik 
mijn terrariumdieren onder ideale om
standigheden binnen en predators buiten". 

DE DIEREN 
Als we praten over geschikte bewoners van een bui
tenterrarium, dan praten we in eerste instantie over 
Europese amfibieën en reptielen. Ondanks het feit, 
dat er velen hiervan beschermd zijn, mogen we nog 
steeds een aantal in gevangenschap houden. Het 
zijn voornamelijk bewoners van het "Middellandse 
Zeeklimaat", die hiervoor in aanmerking komen. 
Enkelen zijn wel beschermd, maar mogen met een 
ontheffing worden gehouden, zoals de Griekse 
Landschildpad, Testudo hermanni. 
Als we aan deze schildpad denken, krijgen we 
meteen een beeld van het eerste buitenterrarium, 
dat we hier in Nederland kennen: de tuin. Velen 
kunnen zich nog wel herinneren, dat de land
schildpad een veel voorkomend tuindier was. 
's Zomers was de hele of gedeeltelijk afgezette tuin 
zijn domein en 's winters een kartonnen doos in de 
kelder, waar hij zijn winterslaap hield. Eigenlijk 
hebben we hier al de eerste beschrijving van een 
buitenterrarium gegeven. 
Enkele voorbeelden van Europese dieren (denk aan 
BUDEP; zie bijlage 4) zijn o.a.: 

- Smaragdhagedis (Lacerta viridis en L. bilineata) 
- Reuzensmaragdhagedis (Lacerta trilineata) 
- Parelhagedis ( Tirnon lepidus) 
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-Spaanse Smaragdhagedis (L. schreiben) 
- Ruïnehagedis (Podarcis sicula) 
-Zuid-Europese Boomkikker (Hyla meridionalis) 

Naast de Europese dieren komen er echter ook nog 
andere dieren in aanmerking voor ons buitenterra
rium. De alom bekende Roodwangsierschildpad 
( Trachemys scripta elegans), met zijn verspreidings
gebied in het middenoosten van de Verenigde 
Staten is een goed voorbeeld, maar ook de 
Koreaanse Vuurbuikpad (Bombina orientalis) met 
zijn verspreidingsgebied in Korea en noordelijk 
China. 
Verder hebben salamanderliefhebbers ook een 
uitgebreide keuze in verschillende soorten van de 
familie AMBYSTOMATIDAE (met lengtes tot 40 cm) 
met een verspreidingsgebied van Alaska en Zuid
Labrador tot aan Mexico. 

STANDPLAATS VAN HET BUITENTERRA
RIUM 
Het feit, dat er in verhouding zo weinig amfibieën 
en reptielen voorkomen in ons land geeft te den
ken. Naast het tenietgaan van hun biotopen is ook 
ons klimaat de grote boosdoener. Alleen voor 
inheemse dieren hoeven we in het buitenterrarium 
alleen maar rekening te houden met hun biotoop
eisen, maar voor de uitheemse dieren komt er meer 
bij kijken. Voor alle dieren is een rustige stand
plaats van belang. Een buitenterrarium langs de 
openbare weg of langs een voetpad geeft teveel 
onrust. Baldadigheid en vandalisme laten we dan 
nog even buiten beschouwing. Een ongelukje met 
een voetbal zit in een klein hoekje. Nee, we geven 
de voorkeur aan een rustige hoek in de tuin, afge
schermd van nieuwsgierige blikken. Ook andere 
huisdieren zijn ongewenste bezoekers voor onze 
terrariumdieren, dus enige afweermechanismen 
zijn wel op hun plaats. Voorts moeten we ook reke
ning houden met onverwacht bezoek van de kant 
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van muizen, rarren en nier re vergeren mollen. 
Deze gravers kunnen naast een direcre bedreiging, 

ook de makers van ontsnappingsmogelijkheden 
zijn. Lees maar in de kranten: de meeste, succes
volle ontsnappingen zijn mer hulp van buitenaf 
uitgevoerd. 
Om gunstige temperaturen re krijgen in her bui
renterrarium is ook de plaats t.o.v. de zon een 
belangrijk gegeven. Direer zonl icht is een must, 
waarbij we de d ieren ook de gelegenheid moeren 
geven om een koelere plek op re kunnen zoeken bij 
teveel hirre. Een buirenterrarium gerich t naa r her 
zuiden is dus een noodzaak. 
Andere mogelijkheden om hogere temperaturen re 
bereiken is zorgen voor de juiste hoek mer de zon
nestralen. We weten, dar op de evenaar de zon 
recht boven her aardoppervlak staat en dar her 
daarom daar zo warm is. Op onze breedtegraad 
hebben we altijd te maken met zonnestralen die 
onder een hoek van maximaal 61 o de grond berei
ken. 's Winters is deze hoek zelfs maar 14°. Hoe 
kleiner de hoek van de zonnesrralen r.o.v. her 
aardoppervlak, hoe groter her oppervlak dar bestre
ken wordt en dus hoe minder kracht de zonnes[fa
len hebben. De oplossing van dir probleem vinden 

we 111 he r kanrelen van her aardoppervlak. 
Aangezien deze krachtroer voor ons nier echt haal
baar is, werpen we in ons buirenterrarium maar 
een hoop aarde regen de achterwand , zodat we een 
zuidhelling creëren, die de zonnestralen optimaal 
opvangt. Gebruiken wc ook nog eens 
donkere/zwarre grond, dan hebben we 's morgens 
bij de eerste zonnestralen al een redel ijk rempera
ruurrje. 

SOORTEN BUITENTERRAIUA 
Er zijn ner zoveel soorten buirenrerraria, als dat er 
diersoorten zijn. Daarnaast heeft de smaak van de 
liefhebber ook nog een grote invloed. Een buiren
terrarium heeft één hoofdtaak: het moet de bewo
ners onder de best mogelijke omstand igheden 
onderbrengen, zonde r uitbraakmogelijkheden. 
Het klinkt onsympathiek, maar het is wèl zo. Elk 
buitenterrarium moet dan ook zijn aangepast aan 
de onrsnappingscapaciteiten van zijn bewoners. 
Hierbij zijn de schildpadden relatief her eenvou
digst binnen re houden. We gaan ervan uit, dar her 
buirenterrarium aan de bovenzijde open is . O m te 
voorkomen, dar een schildpad kan ontsnappen, 

Het grote bu itenterrarium van Berr Langerwerf in Waspik, omstreeks 1975. Fom J. ter Borg 
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Zuid Noord 

_ _J_ 

Schematische dwarsdoorsnede van een buitenterrarium. 
I: voorûjde. 2: achrermuur. 3: hoop aarde. 4: ingegraven gaas. 5: omgekeerde emmer. 7: PVC-pijp. 8: raamwerk mer 
gaas. 9: maaiveld. 10: richel. 

moer de hindernis om ze regen re houden, boven 
de grond, minstens zo hoog zijn, als een volwassen 
exemplaar lang kan worden {van reen rot reen). 
Onderschar nier her klimvermogen van schild
padden, wam ze hoeven alleen maar enig houvast 
re krijgen met hun voorpoten over de bovenkant 
van de hindernis, om een klim mee succes re kun
nen voltooien. 
Ook een "richel" aan de binnenkam van de af
scheid ing heeft een effectieve werking. Deze 
maatregel heeft zelfs effect bij diverse muurhage
dissen, m ies de afstand groot genoeg is om nier op 
de "richel" re kunnen springen. 
Nog een lek is het graven van de klassieke run nel. 
De eenvoudigsec remedie hierregen is her ingraven 
van gaas mee een maaswijdte die klein genoeg is 
om de kleinste dieren tegen re houden. Die gaas 
moer goed aansluiten aan de onderzijde van alle 
afscheidingen. Gaas heeft als voordeel, dar regen
waeer ongehinderd kan wegzakken. Tevens houden 
we hiermee gravers van buitenaf, zoals mollen en 
muizen, regen. 
In de voorgaande afbeelding ben ik uitgegaan van 
een afscheiding opgebouwd uir steen. Deze muur-
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rjes kunnen zowel gemetseld worden mee baksteen, 
als gelijmd mee kalkzandsreenblokken. De gemet
selde muurtjes vergen enige ervaring in het metse
len, maar her lijmen van de blokken is voor eenie
der weggelegd. De benodigde marcrialen zijn re 
krijgen bij elke zichzelf respecterende doe-her-zelf 
zaak. Elk bouwsel heeft echter ook een fundering 
nodig. Deze kan je naruurlijk srorren van beron, 
waarvoor je ook een bekisting moer maken, maar 
ik geef persoonlijk de voorkeur aan betonnen paal
tjes, die kant-en-klaar re koop zijn als waslijnpalen 
en/of, war korter, als weide-afscheidingspalen. Je 
hoeft ze alleen maar op de juiste diepre in re graven 
en waterpas re leggen. Er komt geen groot gewicht 
op re rusten, maar her verdient wel de voorkeur om 
deze fundering op een zandlaag re laren rusten. Die 
om verzakking, en dus scheuring van de muur re 
voorkomen. Woon je in een veengebied, dan zul je 
meer voorzieningen moeren treffen. Vaak is de eer
ste zandlaag op een re grore diepte, om uir te gra
ven. Je kunt in d ie geval mee een grondboor gaten 
boren tot op/in de zandlaag en deze garen volstor
ten met beron of als de diepre her roelaar, sla je er 
beronnen palen in, die merhun bovenkant de fun-
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dering dragen. 
We hebben her bij de standplaats al gehad over de 
juiste invalshoek van de zon. Om her terrarium 
zoveel mogelijk re laren profiteren van de zon bou
wen we de achterwand hoger dan de voorwand. 
De zijmuren lopen schuin op van voor naar achre
ren en we hebben zo een opvangbak voor zonne
stralen. Om rovers vanuit de lucht regen re gaan, 
dekken we de bovenkam van her terrarium af met 
een raamwerk, bespannen met gaas of een net. 
Dit raamwerk kan in lente of herfst tevens dienst 
doen als zitring voor glas, zodat we een broeikas
effect krijgen. 
Om verder de dieren de mogelijkheid re geven 
voor her houden van een winterslaap, maken we in 
de opgeworpen hoop aarde een schuilplaats, die 
vorstvrij blijft en goed toegankelijk voor onze die
ren. Deze schuilplaats kan worden gemaakt van 
een omgekeerde emmer of speciekuip, waarbij 
PVC-pijp wordt gebruikt als roegang (zie reke
ning). Deze roegang moer echter wel afschot heb
ben van de schuilplaats af, anders stroomt de 
schuilplaats vol bij een regenbui. 
Her voorgaande buirenterrarium heeft een perma
nent karakter. Als we echter nier willen praten over 
een blijvend terrarium, maar over een rijdelijk 
demontabel terrarium, dan hebben we andere 
materialen nodig. Ik ga dan uit van volièregaas, dar 
gespannen is op een aluminium frame. Meerdere 
frames vormen samen een kooi, die verplaatsbaar 
is. Zo'n frame is samen te stellen van aluminium 
profielen en plastic hoeksrukken voor hordeuren. 
Je kunt de maat naar eigen inzicht aanpassen. Her 
gaas kan op dezelfde manier bevestigd worden als 
her oorspronkelijke horregaas. Her wordt m.b.v. 
een rubber strook geklemd in een gleuf van her 
profiel. Als je gebruik maakt van de scharnieren, 
die voor een hordeur worden gebruikt, heb je een 
kooi, die ingeklapt kan worden. Er is op die 
manier met veel fantasie van alles te maken. 
Wil je je dieren op verschillende plaatsen in de ruin 
laren rondscharrelen, dan kun je ook gebruik 
maken van verplaatsbare afZetringen in de vorm 
van glas- of acrylplaren, die op hun plaats worden 
gehouden met aluminium H-profielen. Als de glas
platen langwerpig zijn en hun breedte bijv. 50 cm. 
is, dan heb je H-profielen nodig met een lengte 
van ± 75 cm. Aan één kant aangepunt, zodat ze 
makkelijk in de grond kunnen worden gestoken. 
Met een spade maak je een gleuf in de grond rus-
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Bovenaanzicht .. _j 

Ruime Hoeken 

Schematisch bovenaanzicht van een niet-permanente, 
verplaatsbare afZetting voor b.v. landschildpadden. 

sen twee profielen, waar de platen in worden gezet. 
Daarna druk je de grond weer aan. 
Op deze manier kan er een rechte afscheiding wor
den gemaakt, maar er kan ook in een flauwe bocht 
worden gewerkt. Voor haakse bochten heb je haak
se profielen nodig, die op dezelfde manier worden 
aangepunt en gebruikt. 
Deze afscheiding is voornamelijk geschikt voor 
schildpadden (zowel land- als waterschildpadden) 
en amfibieën, die nier zo snel kunnen graven en/of 
hoog kunnen springen. Dit soort verblijven is 
eigenlijk alleen maar overdag bruikbaar of er moe
ren voldoende schuilmogelijkheden zijn regen pre
dators. Voor schildpadden is her altijd raadzaam 
om glazen koepels o.i.d. re plaatsen, zodat ze zich 
kunnen opwarmen. Rond een vijver is deze af
scheiding ideaal voor waterschildpadden en andere 
waterminnende dieren. 

LITERATUUR OVER BUITENTERRARIA 
De jaargangen van "Lacerra" en "Terra" bevatren 
verschillende artikelen over buirenrerraria, waarbij 
diverse onderwerpen en ideeën worden aange
roerd. De artikelen over serre's en kassen heb ik 
buiten beschouwing gelaten, hoewel ook hierin 
vernuftige ideeën waren te vinden. 
Als we beginnen met "Terra", het blad van de 
"Belgische Vereniging voor Terrariumkunde en 
Herpetologie", komen we in jaargang 22 (5) een 
artikel regen van Herman STRUYF ( 1986a) uit 
Hove. Hij beschrijft een "vrijluchrrerrarium", dar 
opgebouwd is uit houren raamwerken. Her hout is 
regen vocht behandeld. Her terrarium is 
215xl50x244 cm. (lxbxh), waarbij het onderste 
deel van de raamwerken besraar uit multiplex pla-
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ten, die 64 cm. diep worden ingegraven. Hierdoor 
is de werkelijke hoogte vanaf het maaiveld 180 cm. 
Het dak en een zijkant zijn met muggengaas 
bespannen. De andere zijkant en de voorkant zijn 
van glas en de achterkant is van multiplex. Welke 
zijkant van glas is, is afhankelijk van de gangbare 
windrichting ter plaatse. Dit volledig afgesloten 
buitenterrarium is gebouwd voor boomkikkers, 
hoewel er ook slangen in kunnen worden gehou
den. De auteur denkt hierbij o.a. aan Elaphe gutta
ta. Tevens houdt hij op dar moment enkele 
Europese hagedissen in dit terrarium. 
Later in dezelfde jaargang (STRUYF, 1986b) 
beschrijft de auteur een buirenterrarium dat war 
eenvoudiger is opgebouwd. De basiselementen zijn 
hier glasplaten, beton en her voor mij onbekende 
"menuiserireplaar", een of andere vochtbestendige 
plaat. Deze platen werden ondergronds gebruikt 
regen her uitgraven van rerrariumdieren. In bijge
voegde afbeelding is te zien hoe de constructie is 
opgebouwd. 
De bescherming van de bovenrand van de glaspla
ten is aangebracht, omdat de auteur kleine kinde
ren heeft en ongelukken wil voorkomen. 
In hetzelfde artikel verrelt de auteur ook nog iets 
over een "overwinteringsbunker", waarbij hij een 
kunststof 120 litervat gebruikt, dar hij tor de rand 
roe heeft ingegraven. Her vat is gevuld met een laag 
kiezel van 20 cm voor de drainage (in de bodem 
van her var zijn enkele gaten gemaakt voor afvoer 
van water). Bovenop de kiezel komt allerlei droog 
materiaal, zoals rakken, dennennaalden en "piep
schuim". Bovenop her var (maaiveld) heeft hij een 
rotsparrij gemaakt, die de dieren uitnodigt rot 
schuilen bij gevaar. Zijn ervaring leert, dar de die
ren inderdaad gebruik maken van de overwinter
ingsbunker, met een minimale hoeveelheid aan 
uitval. De dieren die in dit buirenterrarium wor
den gehouden zijn: de Smaragdhagedis (Lacerta 
viridis), Bombina bombina, Bombina variegata 
(twee Europese vuurbuikpadden) en later ook nog 
de Koreaanse vuurbuikpad (Bombina orientalis). 
Bij de eerste twee Bombina-soorten is er sprake van 
een andere wetgeving dan in Nederland. 
In jaargang 23 (7) schrijft Pier NUIJTEN (1987) uit 
Bergen op Zoom zijn ervaringen met Bombina 
orientalis in het buitenterrarium. Hij maakt 
gebruik van een wel heel eenvoudig buiten
terrarium. Hij heeft transparant PVC-golfplaten 
gebruikt, die hij heeft ingegraven rot 30 cm. diep. 
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Ze steken dan nog 70 cm boven het maaiveld uit. 
Op deze manier heeft hij een buirenterrarium met 
een oppervlakte van 400x200 cm. Daarbij is een 
gedeelte afgedekt met glasplaten en het open 
gedeelte is bespannen met draad regen vogels. In 
dit terrarium is een betonnen vijver van 150 x 120 
cm met een modderlaag van 50 cm. en een maxi
male waterdiepte van 60 cm. De dieren overwinre
ren in een kuil met turfmolm en bedekt met ste
nen en stronken. Zelfs in een strenge winter is de 
uitval nihil geweest. Hij heeft regelmatig nakweek, 
waarbij zelfs al eieren werden gelegd in april. De 
jonge dieren worden wel binnenshuis opgekweekt 
tordar ze een jaar oud zijn. Naast Bombina heeft hij 
in dit terrarium ook nog: Trimros marmoratu.s, 
Podarcis sirola, Lacerta viridis, Agama stellio en 
Agama caucasica (resp. de Marmersalamander, de 
Ruïnehagedis, de Smaragdhagedis, de Hardoen en 
de Kaukasische Agaam). Over de ervaringen met 
deze dieren wordt in dit artikel nier gerept, maar 
hij geeft hier ook geen negatieve ervaringen over. 
Ook in Lacerra zijn in het verleden vele artikelen 
verschenen over buitenrerraria. Ik wil hier alleen 
maar een korre opsomming van geven. 
Landschildpadden: BRUEKERS 2003, DUBBELDAM 
1978, EENDEBAK 1991, SCHOOLDERMAN & 
SCHOOLDERMAN 1989. 
Moerasschildpadden: RoozENDAAL 1991. 
Hagedissen: BIARD 1989, BORG 2000, 
LANGERWERF 1972, LANGERWERF & SAUTEREAU 
1981, MANTEL 1987, WOLTERMAN 2002. 
Kikkers/padden: UCHELEN 1999. 
Beplanting: BRUEKERS 1990, 2002. 
Beveiliging: WESTBROEK 1991, WOLTERMAN 
2002. 
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C LIMATES 8: THE O UTDOOR TERRARIUM 
T he lasr arricle in a series concerning climares. 

Reading abour marine and conrinenral cl imares 
(LEEUW & FLOOR, 200 I ), we can ger some idea 
how rhe ourdoor terrarium sho uld loo k like. 

lmporranr is keeping rhe animals inside, under rhe 

righr condirio ns, and p redators o urside. Several 
species from rhe remperare zones are suirable. 
A resrful loc.:u ion is needed, rhe terra rium sho uld 

be orienred ro rhe sourh and rhe borrom-subsrrare 
sho uld be applied is a slope. Measures have ro be 
raken ro prevenr mice, rats and moles ro en ter, fo r 

insrance by using wire nening in rhe bon om and 
on rop. This also keeps our animals inside. A place 
ro hibernare has ro be provided. For rhis a large 

bucket or barrel , covered wirh soil, can be used. As 
cnrrance a PVC pipe is suirable. All rhis is of cour
se useful for permanent terrariums. Ir is also possi
bie ro make a remporary enelosure wirh aluminum 
profiles and glass-sheets, for insrance fo r keeping 

rurrles close ro rheir pond. 
From rhe lirerature the aurhor gives som e exam p
les how an outdoor terrarium can be build and a 
sho rr lisr of publicarions in L-tcerra is given, sorred 

by subject. 

Paartje Smaragdhagedissen in buirenterrarium van Ben Langerwerf Omstreeks 1976. Foro J. rer Borg 
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Parthenogenese bij reptielen 
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INLEIDING 
Parthenogenese is de officiële benaming voor 
asexuele voortplanting; de situatie waarbij een 
vrouwtje zich voortplant zonder dat ze door een 
mannetje bevrucht is. Een bekend voorbeeld van 
een dier dat zich parthenogenetisch voortplant is 
de Indische wandelende tak (Carausius moroms}. 
Menig terrariumhobbyist is in de jonge jaren 
begonnen met deze soort. Bijna ieder individu van 
deze soort is vrouwelijk en kan, zonder dat er een 
mannetje bij nodig is, voor grote aantallen nako
melingen zorgen. Op hun beurt zijn die nakome
lingen ook weer vrouwtjes die zich asexueel voort
planten. Het aantal dieren kan op die manier 
explosief stijgen, hetgeen vaak leidt tot wrevel bij 
ouders en andere huisgenoten, zeker gezien het 
vermogen van deze dieren om te ontsnappen. 
Bij insecten is parthenogenese vrij algemeen en 
niemand kijkt er meer echt van op. Echter, dat par
thenogenese ook bij reptielen voorkomt is minder 
bekend. In dit artikel zal ik een overzicht geven van 
de bekende gevallen van parthenogenese bij reptie
len. 

ALTERNATIEVEN VOOR BEVRUCHTING 
Het grote probleem dat een individu moet over
winnen om zich asexueel voort te kunnen planten 
is het herstellen van het diploïde chromosoomaan
tal na meiose. Om dit te kunnen begrijpen moet 
men eerst weten hoe sexuele voortplanting werkt. 
Bij de meeste hogere organismen (dus ook reptie
len) zijn van alle stukjes genetische informatie twee 
exemplaren aanwezig. Als er twee exemplaren aan
wezig zijn noemen we deze organismen diploïd. 
Voor veel eigenschappen zal de informatie van 
beide exemplaren gelijk zijn, het individu heet dan 
homozygoot te zijn voor die eigenschap. Voor ande
re eigenschappen zal de informatie verschillend 
zijn, het individu is dan heterozygoot voor die 
eigenschap. Tegenover diploïd staat haploïd; er is 
maar één exemplaar van de genetische informatie 
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aanwezig. De haploïde staat komt bij hogere orga
nismen alleen in de geslachtscellen voor (zie hier
onder). Een volwassen individu met maar één 
exemplaar van de genetische informatie is niet 
levensvatbaar. Eén exemplaar van de genetische 
informatie van hogere organismen is afkomstig van 
elk van de ouders. Dus terwijl de ouders twee 
exemplaren hebben, geven ze beide maar één 
exemplaar door aan elke nakomeling. De halvering 
van de hoeveelheid genetische informatie vindt 
plaats tijdens de vorming van de geslachtscellen (de 
ei- of spermacellen) in een proces dat meiose heet. 
Bij sexuele voortplanting wordt een nakomeling 
diploïd omdat twee haploïde cellen, de eicel van de 
moeder en de spermacel van de vader, versmelten 
tot een enkele diploïde cel. Deze cel groeit vervol
gens uit tot het nieuwe individu. 
Terug naar asexuele voortplanting; als gevolg van 
meiose ontstaat er dus een haploïde eicel. Echter, er 
is nu geen spermacel om mee te fuseren. Hoe 
wordt nu het diploïde aantal chromosomen weer 
bereikt, of, wat is het alternatief voor bevruchting? 
SUOMALAINEN et al (1987) ) beschrijven vijf ver
schillende manieren waarop de eicel diploïd kan 
worden zonder een eicel (geïnteresseerden verwijs 
ik naar dit boek, het gaat te ver de manieren hier te 
beschrijven). Hoewel er vijf verschillende manieren 
zijn, zijn er maar twee mogelijke uitkomsten: of (1) 
het eindproduct is genetisch een exacte kopie van 
de moeder, of (2) het bevat twee gelijke exemplaren 
van slechts de helft van de genetische informatie 
van de moeder. In het eerste geval zijn moeder en 
haar nakomelingen genetisch identiek, we spreken 
dan van klonen. Als de moeder voor een bepaalde 
eigenschap heterozygoot is, zijn ook haar nakome
lingen voor die eigenschap heterozygoot. Er gaat 
dus geen genetisch informatie verloren en we kun
nen er van uitgaan dat deze jongen genetisch even 
gezond zijn als hun moeder. In het tweede geval 
gaat er wel genetische variatie verloren. De jongen 
zijn nu voor alle eigenschappen homozygoot; er is 
geen verschil tussen beide exemplaren. Feitelijk is 
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hierbij volledige inteelt in één stap bereikt. Zoals 
we allemaal weten heeft inteelt vaak slechte gevol
gen voor de gezondheid; we kunnen dan ook ver
wachten dat deze jongen minder sterk zullen zijn 
dan dieren die heterozygoot zijn, zoals bijvoor
beeld hun moeder. 
Een andere bijkomstigheid van het hebben van 
maar de helft van de genetisch informatie van de 
moeder zit in de geslachtsbepaling. Bij veel hage
dissen en slangen is het geslacht genetisch bepaald. 
Vrouwtjes hebben twee verschillende geslachts
chromosomen, Z en W, terwijl mannetjes twee 
dezelfde geslachtschromosomen hebben, dubbel Z. 
Wanneer nakomelingen volledig homozygoot wor
den, dan hebben ze dus ook twee gelijke exempla
ren van het geslachtschromosoom; ze zijn dus óf 
ZZ óf WW. Een nakomeling met WW is niet 
levensvatbaar en komt niet tot ontwikkeling. 
Krijgt het echter ZZ, dan wordt het dus een man
netje. Een vrouwtje dat op een dergelijke manier 
haar eicellen diploïd maakt zal dus alleen zonen 
kunnen krijgen. 

AANTONEN VAN PARTHENOGENESE 
Bij reptielen kunnen we twee soorten van parthe
nogense onderscheiden: obligate- en facultatieve 
parthenogenese. Obligate, of verplichte, partheno
genese is de klassieke vorm van parthenogenese. 
Een obligaat parthenogenetische soort bestaat uit 
alleen maar vrouwtjes. Deze vrouwtjes kunnen 
zich alleen asexueel voortplanten, de nakomelin
gen zijn allemaal vrouwelijk en kunnen zich op 

Familie 

GEKKONIDAE 

AGAMIDAE 
CHAMELEONIDAE 
XANTHUSIIDAE 
l..ACERTIDAE 
TEilOAE 

TYPHLOPIDAE 

Genus 

Cyrtodactylus 
Hemidactylus 
Heteronotia 
Lepidodactylus 
Leiolepis 
Brookesia 
Lepidophyma 
Lacerta 
Cnemidophorus 
Gymnophtalmus 
Kentropyx 
Leposoma 
Ramphotyphlops 

hun beurt ook weer alleen parthenogenetisch 
voortplanten (denk terug aan de wandelende tak
ken!). Obligate parthenogenese is eenvoudig aan te 
tonen: het zal zeker opvallen wanneer een soort uit 
louter vrouwtjes bestaat! 
Facultatief (of bij keuze) parthenognetische soor
ten planten zich in principe sexueel voort; er zijn 
zowel mannetjes als vrouwtjes aanwezig in de nor
male 1:1 verhouding. Echter, naast sexuele voort
planting zijn vrouwtjes ook in staat zonder de tus
senkomst van een mannetje, dus ook zonder 
bevruchting, levensvatbare nakomelingen te pro
duceren. Deze vorm van parthenogenese is lastiger 
aan te tonen. Hoe weet je van een jong of het 
sexueel is voortgebracht of niet wanneer de moeder 
beide mogelijkheden heeft? Wanneer een vrouwtje 
geïsoleerd is van mannetjes kan je verwachten dat 
ze zich parthenogenetisch voortplant. Van in het 
wild levende vrouwtjes is echter niet vast te stellen 
of ze wel of niet gepaard hebben. Aanwijzingen 
voor facultatieve parthenogenese zullen dus moe
ten komen van dieren die in gevangenschap leven. 
Echter, het probleem is dat reptielen in staat zijn 
om voor lange tijd, zeker enige jaren, sperma op te 
slaan (Fox, 1977, BIRKHEAD & M0LLER, 1993). 
Om uit te kunnen sluiten dat een vrouwtje opge
slagen sperma gebruikt moet men zekerzijn dat zij 
nog nooit met een mannetje in contact geweest is. 
Omdat dit vaak niet met zekerheid te zeggen is, 
kan facultatieve parthenogenese eigenlijk alleen 
met zekerheid aangetoond worden door middel 
van DNA-onderzoek. 

Aantal soorten Slang of hagedis 

2 

1 
1 
5 
15 

hagedis 

hagedis 
hagedis 
hagedis 
hagedis 
hagedis 

slang 

Tabel I. Overzicht van het aantal obligaat parthenogenetische soorten per geslacht {naar DAREVSKY et al., 1985). 
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Soort Nederlandse naam Familie Referentie 

Thamnophis elegans Kousenbandslang COLUBRIDAE SCHUETf et al, 1997 
Thamnophis rnareianus Kousenbandslang COLUBRIDAE SCHUETf et al, 1997 
Crotalus horridus Ratelslang VI PERIOAE SCHUETf et al, 1997 
Crotalus unicalor Ratelslang VI PERIOAE SCHUETf et al, 1997 
Acrochordus arafurae ACROCHORDIDAE DUBACH et al, 1997 
Python molurus Tijgerpython BOlOAE GROOT et al, 2002 

Tabel2. Overzicht van de soorten waarvan facultatieve parthenogenese is vastgesteld door middel van DNA-onder
zoek. 

OBLIGATE PARTHENOGENESE BIJ REP
TIELEN 
Genoeg theorie, in hoeverre komen de verschillen
de vormen van parthenogenese voor bij reptielen? 
Obligate parthenogenese is alleen bekend uit de 
orde Squamata, de orde van slangen en hagedissen. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de bekende obligaat 
parthenogenetische soorten. Zoals gezegd bestaan 
deze soorten uit louter vrouwtjes. De vrouwelijke 
jongen krijgen al de generische informatie van hun 
moeder mee, zij zijn dus klonen van hun moeder. 
Voor zover onderzocht zijn de meeste van deze 
soorten onstaan uit kruisingen russen twee ver
wante soorten die zich zelf wel sexueel voortplan
ten. In een aantal soorten (voornamelijk van de 
geslachten Lacerta en Cnemidophorus) is exact 
bekend van welke soorten de parthenogenetische 
soort een kruising is (DAREVSKY et al, 1985). 
Omdat bij deze dieren de genetische informatie 
afkomstig van hun beide ouders sterk verschillend 
is, onstaan er problemen bij de meiose. Hierdoor 
kunnen er geen gezonde eicellen geproduceerd 
worden en dus is parthenogenese de enige moge
lijke manier van voortplanting. 
Na een kruising onsraat er een zogenaamde "klo
nale (afsrammings-)lijn" van moeders op dochters 
met exact dezelfde genetische eigenschappen. De 
gekruiste dieren zullen verschillen van hun ouders 
en kunnen zelf niet met andere soorten paren; ze 
zijn dus in feite een nieuwe soort op zich! In theo
rie kan zo uit één enkele kruising een geheel nieu
we soort onstaan. Van één soort, Lacerta rostombe
kovi, is bekend dat alle dieren nakomelingen zijn 
van een enkel, uit een kruising voortkomend, 
vrouwtje (MACCULLOCH et al, 1997). Elk individu 
van deze soort is dus genetisch identiek aan al haar 
soortgenoten. Dit is echter een uitzondering; in 
andere soorten heeft de oorspronkelijke kruising 
meerdere malen plaats gevonden. De soort bestaat 
dan uit verschillende klonale lijnen. 
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FACULTATIEVE PARTHENOGENESE BIJ 
REPTIELEN 
Het vermoeden dat sommige reptielen, met name 
slangen, die zich normaal sexueel voortplanten ook 
in staat zijn dat asexueel te doen bestaat al vrij lang, 
zie bijvoorbeeld Fox ( 1977) of MAGNUSSON 
(1978). Echter, zoals gezegd is facultatieve parthe
nogenese alleen door middel van DNA-onderzoek 
te bewijzen. Deze technieken zijn pas kort geleden 
ontwikkeld. Het is dan ook niet verwonderlijk dar 
facultatieve parthenogenese vrij recentelijk, in 
1997, voor het eerst bewezen werd (SCHUEIT et al, 
1997). De lijst van soorten waarvan het bewezen is 
is ook nu nog zeer beperkt en omvat alleen slangen 
(Tabel2). 
Bij facultatieve parthenogenese is de uitkomst 
soortafhankelijk Bij de kousenbandslangen 
(Thamnophis spp.) en ratelslangen (Crotalus spp.) 
worden de parthenogenetisch voortgebrachte jon
gen volledig homozygoot (SCHUEIT er al, 1997). 
Uit her DNA-onderzoek blijkt dat er genetische 
informate verloren gaat en de nakomelingen zijn 
dan ook allemaal mannetjes. Herzelfde geldt voor 
de Acrochordus (DUBACH et al, 1997). Het is nog 
niet bekend in hoeverre her verlies aan genetische 
informatie schadelijk is voor de levensvatbaarheid 
van deze dieren. Er is tevens nog geen informatie 
beschikbaar waaruit blijkt of ze zich kunnen voort
planren of niet. 
Bij de tijgerpyton (Python molurus} daarentegen 
heeft facultatieve parthenogenese een andere uit
komst (GROOT et al, 2002). Bij deze soort krijgen 
de parthenogenetisch geproduceerde nakomelin
gen een exacte kopie van de genetische informatie 
van hun moeder. Er gaat dus geen informatie ver
loren en alle nakomelingen zijn vrouwtjes. Het is 
niet bekend of en zo ja, hoe deze vrouwtjes zich 
kunnen voortplanten. Echter, omdat ze klonen van 
hun moeder zijn is het aannemelijk dat ze zich net 
als zij zowel seksueel als aseksueel kunnen voort-
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planren. 

D ISCUSSIE 
Obligate parthenogenese bij reptielen is al langer 
bekend. Een aantal van deze soorten wordt ook al 
geruime tijd in terraria verzorgd (zie bijvoorbeeld 
SErrEN & SETll~N, 2003). O mdat het niet moei
lijk is om deze soorten als parrhenogenetisch te 
herkennen is niet te verwachten dat er nog veel 
nieuwe obligaat parthenogenetische soorten on t
dekt zullen worden. Facultatieve parthenogenese is 
pas recentelijke voor het eerst aangetoond. H et is 
dus waarschijnlijk dar f.1culratieve parthenogenese 
in de toekomst bij meer soorten wordt aange
toond. Twee argumenren pleiten voor het vaker 
voorkomen van facultatieve parthenogenese dan 
bij de zes reeds bekende soorten. Ten eerste zijn 
verhalen over slangen die zich voortplanten terwijl 
zij al geruime rijd geïsoleerd zijn van mannetjes vrij 
algemeen. Tot nu toe werd dergelijke voortplan
ting automatisch verklaard als gevallen van sper
maopslag, renvij l de mogel ijkheid van parthenoge
nese verder nier onderzocht werd. Mogelijk dar her 
in renminste een aan tal van deze gevallen eigenlijk 

Python molurm bivittnti/S. f-oto M. Paa rs 
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om parthenogese gaat. Met het verder ontwikkelen 
van de moleculair genetische technieken zal her al 
makkelijker worden om sperma-opslag en parthe
nogenese van elkaar te onderscheiden. Ten n.veede 
zijn de zes soorren waarbij facultatieve parthenoge
nese bewezen is van vier verschillende famili es. 
Deze wijde verspreid ing binnen de slangen kan 
suggerreren dar de eigenschap vrij algemeen is. 
Er is nog veel onbekend over facultatieve parthe
nogenese. Nier alleen is onbekend in hoeveel soor
ten het voorkomt, ook is her onbekend of her ook 
in het wild voorkomt. De bekende gevallen zijn 
allen op basis van in gevagenschap levende dieren. 
Pas wanneer bekend is of, en hoe vaak, facultatieve 
parthenogenese voorkomt bij in her wild levende 
dieren is her mogelijk de evolutionaire bereknis 
ervan te bepalen. In theorie zou het evolutionaire 
voordeel zeer groot kunnen zijn. Immers, uitslu i
tend sexuelc soorten kunnen zich nier langer 
voortplanren wanneer ze geïsoleerd raken terwijl 
facultatief parrhenogenerische soorren dat dan nog 
wel kunnen. Maar nogmaals, om hier sluitende 
uitspraken over re kunnen doen is meer kennis 
nodig over her voorkomen van facultatieve panhe
nogenese in wilde dieren . 
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Mechanisme van seksuele voortplanting: In diploide 
lichaamscellen ( I) is alle erfelijke info rmatie dubbel aan
wezig, waarbij steeds één exemplaar van elke ouder 
afko mstig is. De haploïde geslachtscellen (2) bevatten 
echter slech ts één exemplaar. Na versmeiring mer een 
geslachtscel van een ander d ier (bevruchting, 3) o nrsraar 
er weer een d iplo ïde cel (4), met erfelijke informatie van 
beide ouders. 

Diagrammen: Z.L. Haberham 

SLOTOPMERKING 
De mogelijkheid van f..1cul tatieve parthenogenese 
bevat een belangrijke les voor terrariumhouders. 
Eieren van dieren die nog nooit, of lang geleden, 
gepaard hebben hoeven nier per defi nitie geen jon
gen re bevarren. Ze di reer weggooien zou dan ook 
onverstandig zijn. De auteur komr graag in kon
rakr met personen die d ieren bezitren welke voor 
nakomelingen hebben gezorgd renvijl ze nog 
nooit, of sleclm lang gelden, hebben gepaard. 
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PART HENOGENESIS IN REPTILES 
T he aurhor gives a review of the current knowied
ge of parthenogenesis occurring in reptiles. In rep
riles, rwo kinds of parthenogenesis are described: 
obligaro ry panhenogenesis and facultative panhe
nogencsis. Obligate parthenogenes is occurs in 
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some lizard species and one snake (Table I). T hese 
species are unable ro reproduce sexually. T he off
spring are gencric clones of rheir mothcrs. Mosr 
obligarory parthenogeneric species are hybrids of 
rwo relared sexual species. Facultarive parrhenoge
nic reproduetion occurs in species thar normally 
reproduce sexually. O nly when there is no sperm 
ava ilab le, a female wi l! reproduce asexually. 
Facultarive parthenogenesis has only recently been 
described for rhe fi rsr time. Since it can only be 
d isringuished from sperm srorage by complicared 
and expensive DNA analyses, proof for facul tarive 
parthenogenesis is available for six species only 
Cfable 2). Facultative parthenogenesis resulrs in 
complerely homozygous sons in some species; 
while in orher species females are produced rhar are 
generically idenrical ro their mo ther. In rhe discus
sion ir is argued rhar ir is unlikely that many new 
obligatory parrhenogeneric species wil! be d iscove
red in rhe furure. However, more reports on facul
tarivc parthenogenetic species can be expecred. 
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Observaties aan de Gewone Kameleon ( Chamaeleo chamaeleon) op Malta 

Jaco Bruekers 
Langemeijersrraar 2 

5473 GS Heeswijk-Dimher 
Foto's van de auteur 

INLEIDING 
Bekend is dar de Gewone Kameleon op verschil
lende locaties langs de M iddellandse Zee voor
komr. Deze bijzondere hagedis kan worden aange
troffen in Turkije, Griekenland (Peloponnesos, 
Kreta?, C hios en Samos), het zuiden van Portugal 
en Spanje, de Canarische Eilanden, Sicilië, Malm 
en grote streken van Noord-Afrika (ENGELMANN 
1993, SCHLEICH er al 1996, PEEK & BOGAERTS 
1995). T ijdens een korre vakantie op Malra in mei 
2001 besrond één van de doelstellingen van de reis 
uir her vinden van de'".Le kameleon. Het probleem 
was dar ik niet over de exacte vindplaatsgegevens 
beschikte. 
De verwachtingen waren niet hoog gespannen 
omdat kameleons moeilijk te vinden zijn en 
bovendien is deze hagedis geen algemene verschij
ning op Malra. 

ANDERE REPTIELEN 
Malm en her nabij gelegen Gozo zijn bijzonder 
dicht bevolkt. Nagenoeg het hele eiland wordt 
door de mens benur. Her rerrein is doorgaans 
bedekr mer kalkrotsen en op momenten is her 
landschap enigszins heuvelachtig. Opvallend zijn 
de ralloze stapelmuren. 
De meesr algemene reptielen die wij zijn tegenge
komen waren de Muurgekko (Ttzremola mauritani
ca) en de Parelskink ( Chalcides ocellattti ti/igugrt). 
Daarnaast stuitten we ook regelmatig op jagende 
Geelgroene Toornslangen, Hierophys (voorheen 
Co/uber) viridiflavus carbonariw. In alle gevallen 
berrof het zwarr gekleurde (melanistische) d ieren. 
Op Malra, Gozo en enkele omliggende eilanden 
kan men ook de Malrese Hagedis (Podarcis filfolen
sis) aantreffen. Hoewel er ralloze geschikte bio
topen voor deze muurhagedis waren, vonden we 
deze soorr op Malm alleen in en rond om de 
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hoofdstad Valerra. Op de nabij gelegen eilanden 
Gozo, Comino en Cominerro werd deze soorr ech
ter meer verspreid ook op andere plaatsen waarne
men. 

BIOTOOP VAN Chamae/co 
Van de Gewone Kameleon wordt geschreven dar 
her een soort is dit niet van narure op Malta zou 
voorkomen (ENGELMANN et al 1993, SCHLOTER 
2000). 
In her bijzonder her artikel van SCHLÜTER (2000) 
wekre bij mij de indruk alsof Chamaeleo chamacle-

Chrlllltll!leo cbnmneleon 
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Landschap aan de noordwest zijde van Malra nabij Mellieha 

on min of meer uitsluitend rondom de grote steden 
(o.a. Sliema) aangetroffen zou kunnen worden. 
W ij verbleven echter in de kleine srad Mellieha in 
het noordwesten van Malta, dar op ongeveer 30 
km afstand van de grote steden ligt. 
Aan de rand van di t dorp waren hier en daar schra
le rotsachtige terreinen te vinden waar de domi
name begroeiing bestond uit Tijm (Thymus capita
tus), Zonneroos ( Cistus incanus), Kermeseik 
( Quercrts coccifèra) en op de vochtigere delen 
Spaans Hengel riet (Arundo donax), Braam (Rubes 
Jruticosus) en de Johannesbroodboom ( Certonia 
siliqua) . 
Onze eerste vondst van de Gewone Kameleon 
vond plaats in de open vlakte. Het waaide die dag 
hard. Maar doordat de zon ongehinderd scheen 
was de temperatuur desalniettemin aangenaam 
(rond de 26°C). Aan de rand van een uienveld in 
een nogal inrensief gecultiveerde omgeving vond 
mijn vrouw Yvonne een volgroeid exemplaar. Het 
liep gewoon over de stapelmuur. Groen van kleur 
en met de staart omhoog probeerde her snel onge
zien naar een lage Johannesbroodboom te vluch
ten. 
Eigenlijk waren wij op het eerste moment vollw-
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men verrast en verbouwereerd omdat wij een der
gelijke vondst tijdens deze wandeling in een derge
lijke omgeving niet hadden verwacht. 

MEER KAMELEONS 
Her diertje liet zich moeiteloos in de hand nemen 
en verkleurde van groen naar donker bruin. Een 
duidelijk signaal van stress. Om die reden hebben 
we de kameleon op een stok gezet om zo foto's te 
kunnen maken. Daarna is d it dier in de stuiken 
vrij gelaten. 
Eigelijk was het niet nodig naar deze bijzondere 
reptielen te zoeken. Wam, zo bleek later, een grote 
paarse Bougainvillea-struik (Bougainvillea species) 
in de tuin van de buren van ons appartement werd 
ook door een volwassen kameleon bewoond! Ik 
heb dat exemplaar drie aaneengesloten dagen in 
die struik kunnen observeren. Het verplaatste zich 
steeds behoedzaam in de bovenste regionen, jagend 
op bijen en andere insecten. Wanneer er mensen 
ten tonele verschenen, zocht het dekking in de 
m uiken. Opmerkelijk was dar de kameleon al die 
tijd bruin van kleur was; de kleu r van de takken en 
twijgen van de Bougainvillea-struik. 
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Een ander exemplaar vond ik na een lange wande
ling zonnend in een Braamsrruik aan de oever van 
een droge beek. Zodra her dier mij in her vizier 
had, vermonde her een typisch gedrag. De kamele
on probeerde zich re verschuilen door donkerbruin 
re verkleuren, zich af te vlakken en gelijktijdig weg 
te draaien. Zodanig dat het platte lichaam min of 
meer ach ter de rak verdween. Zodra ik mijn posi
tie veranderde zorgde de kameleon er steeds voor 
dat de tak russen ons bleef. Nader beschouwd 
bleek dat her dier een deel van de staart was kwijt
geraakt. De wond was wel al genezen, maar ver
monde geen symptomen van regeneratie. 
Een van de verrassende waarnemingen was het feit 
dat wij tijdens een wandeling in de schemering een 
groep kameleons in een overhangende struik nabij 
een villa aan de rand van her dorp werd aangetrof
fen. Maar liefst vijf halfwas dieren konden wij tel
len. Aangezien het avond werd zaten ze aan het uit
einde van een tak om daar de nacht door te bren
gen . Alle dieren waren lichtgroen van kleur en 
zaten ineengedoken roerloos, mer gesloten ogen. 
Overdag waren de d ieren op die locatie volstrekt 
onvindbaar. 

Chnmnaeo chnmneleon mcr stompe sraarr 
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Gedurende de week dat wij op Malra waren heb
ben wij maar liefst acht dieren gevonden, waaron
der jonge d ieren van rond de I 0 cm en volwassen 
dieren van rond de 20 cm. Geprobeerd is vasr te 
stellen of er details waren waarmee deze Malta
vorm van de andere vormen in het Middellandse 
Zee gebied significant te onderscheiden waren. 
Daarbij is mij opgevallen de volwassen dieren een 
groter en robuuster voorkomen hadden dan bij 
voorbeeld de kameleons die in Portugal leven. De 
grovere vorm heb ik eenmaal eerder gevonden, 
namelijk in de omgeving van Manavgat in Turkije. 
Desondanks heb ik geen aanknopingspunten 
gevonden op grond waarvan uitspraken gedaan 
zouden kunnen worden rot welke ondersoort de 
Mal tezer vorm behoort. 
De waarnemingen rond Mellieha, zoals die in dit 
artikel zijn geschetst, bieden basis voor één conclu
sie en die luidt dar het zeer waarschijnlijk is dar 
Chnmneleo chnmneleon, in tegenstelling tor war rot 
nu roe werd aangenomen, op her hoofdeiland 
Malta meer verspreid aangetroffen kan worden dan 
alleen rondom de havensteden. 
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Chamneleo c!Jnmneleon in een Bougainvillea-struik (Bougtlinvilll!ll species) 
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OBSERVATIONS ON THE COMMON C HA
MAELEON ( Chrmwefeo cbamneleon) IN MALTA 
The Com mon C hamaelcon can be found in di ffe
rent locarions in rhe Medirerranean. The aurhor 
visired Malra, where rhis animal can be found roo. 

T his animal secrns ro occur only in rhe surroun
dings of large ciries. Howcvcr rhc aurhor found, 

rhar rh is species has a largcr disrriburion on Malra 
as previously rho ughr. Animals wcre found in rhe 

neighbourhood of rhe village o f Mell ieha, in 
norrh-wesrern Malra. The vegerarion consisred 
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mainly of Thymw capitrllw, Cisrus incamts and 
Quercw cocciftm, rhe more humid areasof Arundo 
donax, Rubes fi"uticom s and Certonirt siliqun. 

Wirhin rhe vi llage rhey were found roo. Symparric 

occurring species of repriles are Tärelllo!n mnuritn
nicn, C!Jflfcides oceflatus ti/igugu and Hierophys viri
cliflnvw carbonarius. Ir was nor possible ro derer

mine rhe rype of subspecies rhe Common 
C harnaeleon of Malra belongs ro. 

Chrtmaeleo c!Jnmaeleon in de braamsruiken (Ru bus spe
cies) 
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Boekbespreking. 
The Amphibians and Reptiles of Costa Rica, A Herpetofauna between Two 
Continents, between Two Seas. 
Jay M. SAVAGE, 2002. 
The University of Chicago Press, Chicago. 
Hardcover, 944 blz, 516 kleuren foto's, 396 kaarten, 335 tekeningen. 
ISBN: 0-226-73537-0 
Prijs: ongeveer Euro 98,-

Costa Rica, het paradijs voor de onderzoeker en eco-toerist. De soortenrijke heepetafauna is voor ons (ama
teur)herpetologen een gegronde reden om eens een bezoek te brengen aan dit schitterende land. Als je weet 
waar je moet zoeken kom je nogal wat reptielen en amfibieën tegen. Daarmee stuit je meteen op het pro
bleem: de soorten op naam brengen. 
In 1989 kwamen SA VAGE & VILLA met "lntroduction to the herpetofauna of Costa Rica". Een sleutel om de 
herpetofauna aldaar te determineren, maar geen platen of aanvullende informatie. Tegelijkertijd verscheen 
"The Venomous ReptHes ofLatin Americà' (CAMPBELL & LAMAR, 1889), helaas wordt dit mooie boek niet 
meer gedrukt (herdruk is gepland!). Op mijn laatste reis determineerde ik de gevonden dieren met "Reptilien 
und Amphibien Mittelamerikas" (KöHLER, 2001). Veel platen met beknopte informatie over het geslacht. 
Iets later ontving ik met open armen "A guide to amphibians and reptHes of Costa Ricà' van Twan LEENDERS 
(2001). Een mooi boek met veel informatie over de behandelde soorten. Helaas worden in dit boek niet alle 
in Costa Rica voorkomende soorten behandeld. Dat is ook een moeilijke opgave, want Costa Rica telt zo'n 
218 reptielen en 178 amfibieën! 
Toch is het Jay Savage gelukt. Hij behandeld in zijn boek alle in Costa Rica voorkomende soorten. En niet 
alleen dat. In het eerste deel van het boek behandelt Savage systematiek, technieken om dieren te vangen, 
plaatsen waar men moet zoeken en andere aspecten om reptielen en amfibieën in het veld te bestuderen. Dit 
alles wordt geïllustreerd door middel van duidelijke tekeningen en schema's. In ditzelfde deel behandelt 
Savage uitgebreid de geschiedenis van de Costa Ricaanse herpetologie. Savage sluit het eerste deel af met een 
gedetailleerde beschrijving en indeling van de in Costa Rica voorkomende klimaten, wederom met behulp 
van vele tabellen en schema's. We zijn nu zo'n I 00 pagina's verder. Aangekomen bij deel 2 en 3 van het boek 
worden we ingeleid met een stuk tekst over de kenmerken van amfibieën respectievelijk reptielen in het alge
meen. Vervolgens wordt bij elke orde een inleiding gegeven, waarna de families, subfamilies, geslachten en de 
daaronder vallende soorten stuk voor stuk gedetailleerd worden beschreven. We krijgen beschrijvingen van 
eieren, larven, jeugdige dieren, volwassen dieren, verspreidingskaarten, koptekeningen, schubtellingen, 
schubtekeningen, patroonbeschrijvingen en patroontekeningen voorgeschoteld. Ook de biologie, habitat en 
andere specifieke wetenswaardigheden worden bij elke soort uitgebreid besproken. 
Deze enorme hoeveelheden tekst en tekeningen worden ondersteund door meer dan 500 kleurenfoto's. Bijna 
elke soort staat afgebeeld. De meeste foto's in het boek zijn verzorgd door Miehad en Patricia Fogden. Dat 
zij prachtige foto's maken is o.a. wel gebleken in "Snakes, the evolution of mystery in nature" (GREENE, 
1997). 
Het laatste deel (deel 4) van het boek is voor de liefhebber van evolutie, ecologie en geografie. Complete con
tinent verschuivingen zijn in kaart gebracht. Geografische verspreidingspatronen worden toegelicht. 
Uiteraard voorziet Savage ook dit deel van het boek met kaarten, grafieken en tabellen. De daarop volgende 
verklaringslijst van woorden (maar liefst 17 pagina's, waar ik dankbaar gebruik van heb gemaakt) en de 50 
paginàs tellende literatuurlijst breien een einde aan dit boekwerk. 
Veel soorten die in Costa Rica te vinden zijn, kan men ook tegenkomen in naburige landen, daarom raad ik 
iedereen die geïnteresseerd is in Midden-Amerikaanse herpetologie dit boek ten sterkste aan. Dit boek heeft 
alles. De kroon op 40 jaar studie van Jay M. Savage. 
Het enige nadeel dat ik kan verzinnen is het gewicht. Dit is nou niet bepaald het boek dat je in je rugzakje 
stopt tijdens de zoektochten naar beestjes. In plaats daarvan kun je beter de titels van KöHLER (200 I) en 
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LEENDERS (2001) in je rugzak stoppen, om vervolgens het boek van Savage bij terugkomst te raadplegen. 

LITERATUUR 
CAMPBELL & LAMAR, I989. The venomous reptil es of La tin Am erica. Cornell University Press, New York. 
GREENE, H.W., I997. Snakes, the evolution of mystery in nature. University of California Press, London. 
KöHLER, G., 2001. Reptilien und Amphibien Mittelamerikas, band I & 2. Herpeton, Offenbach. 
LEENDERS, T. 200 I. A guide to amphibians and reptiles of Costa Rica. Zona Tropical, Miami. 
SA VAGE & VILLA, 1986. Introduetion to the Herpetofauna of Costa. Society for the Study of Amphibians 
and Reptiles, Oxford 

Roy Leysner 

Artikel bespreking. 
Bewijs voor Van der Waals adhesie in gekko-setae. 

Veel gekkosoorten kunnen moeiteloos tegen gladde oppervlakken klimmen. Daarvoor bezitten ze verbrede 
tenen met daaronder miljoenen microscopisch kleine, haarachtige, gespecialiseerde structuurtjes, de zoge
naamde setae. Deze setae zorgen voor het stevige contact van de gekko met de ondergrond. Het werkings
mechanisme is lange tijd onduidelijk geweest. Het hier besproken artikel weerlegt de meest gangbare hypo
thesen en geeft een goed alternatief voor her beschreven mechanisme. 
Een voor de hand liggend mechanisme is dat er sprake is van capillaire werking. Dit wil zeggen dar er een 
dun laagje vocht tussen de poot en de ondergrond zit. Dit verschijnsel kennen we bijvoorbeeld bij boom
kikkers. Deze dieren plakken met de vochtige huid van buik en poten aan gladde oppervlakken. Het dunne 
laagje water zorgt voor de kleefkracht (adhesie). Vereiste bij een dergelijk mechanisme is, dat zowel onder
grond als de huid hydrofiel is, d.w.z. wateraantrekkend. Bij de gekko, in dit artikel wordt onderzoek gedaan 
bij de Tokkeh (Gekko gecko), komen er direer twee bezwaren in zicht. Allereerst zijn er geen klierachtige struc
turen in de tenen te ontdekken, en het vocht moet toch ergens vandaan komen. Toch sluiten de auteurs niet 
geheel uit dat er door een ander mechanisme een zeer dun laagje water onder de tenen kan ontstaan. Een 
ander probleem is, dat de tenen van deze dieren hydrofoob zijn (waterafstotend). Desondanks is het capillai
re mechanisme toch nog verder onderzocht. Indien dit het werkzame mechanisme zou zijn, dan moet het ver
schil uitmaken of de dieren op gladde hydrofiele of hydrofobe oppervlakken zouden lopen. Dit verschil is 
echter nier aantoonbaar. Op beide soorten oppervlak kunnen de dieren moeiteloos uit de voeren. 
De auteurs stellen dat de behoorlijk sterke kleefkracht een gevolg is van de zogenaamde Van der Waals kracht, 
dit is een niet op elektrische lading gebaseerde op korte afstanden werkende aantrekkingskracht russen ver
schillende moleculen. Het effect van deze kracht wordt grotendeels bepaald door de grootte en vorm van de 
setae. Berekeningen met een standaardmodel voor de kleefkracht door Van der Waals krachten laten zien dat 
de voorspelde optimale grootte van de setae opvallend dicht bij die van de gekko komt. Om te testen of de 
kleefkracht echt alleen van de grootte van desetaeen niet van het gebruikte materiaal afhankelijk is, werden 
twee typen setae gemaakt van verschillende materialen. Deze bleken beide dezelfde kleefkracht te hebben. 
Volgend de auteurs ligt hiermee de weg open naar her fabriceren van droge kleefmarerialen. 
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Boekbespreking. 
Slangen (uit de reeks over dieren) 
Aanschaf, huisvesting, voeding, voortplanting, ziekte, soorten en nog veel 
meer. 
Auteur: Jan-Cor jACOBS 

ISBN:90-5821-112-6 
Ongeveer 64 pagina's met veel kleurenfoto's. 
Prijs Euro 6,40. 

Zoals de titel al doet vermoeden is dit een boekje over slangen in de meest algemene zin. 
Her is een klein handzaam boekje, waarvan de prijs het beslist tot een aanrader maakt, vooral voorafgaand 
aan de aanschaf van een eerste slang. Hierop is ook het hele boekje gericht, het is een duidelijke gids voor 
alle beginnende slangenhouders. De ondertitel geeft meteen een idee van de inhoud, er is ruimschoots aan
dacht voor de algemene zaken, voordat er een paar soorten worden uitgelicht. Het kopen van nakweek slan
gen bij particulieren wordt duidelijk gepropageerd, zoals ook verwacht mag worden van de secretaris van de 
Europese Slangen Vereniging. 
Het eerste hoofdstuk, na een algemene uitleg over wat slangen zijn, behandeld de aanschaf. Hierin wordt 
gedegen besproken wat de voor- en nadelen zijn van nakweek en waaraan je ook moet denken bij aanschaf, 
maar handelt ook over het hanteren en het eventuele bijten. Deze laatste twee zaken zijn belangrijk, omdat 
mensen vóór aanschaf nog eens moeten kunnen nadenken over wat het houden van een slang berekent. 
Gifslangen worden expres achterwege gelaten, omdat de auteur deze, terecht, alleen geschikt vind voor 
ervaren specialisten. Wel vreemd is het dan, dat er wel plaatjes worden gebruikt van gifslangen, terwijl er 
toch genoeg mooie niet giftige slangen zijn. Ook is er een aantal plaatjes van dezelfde slang te vinden, waar
bij de wetenschappelijke naam helaas een paar keer anders, dus verkeerd, is gespeld. Het lijkt wel of de naam 
is overgetypt van een onduidelijk geschreven handschrift. In een nieuwe druk zou het mooi zijn hier wat 
aan te doen. Ook wat meer foto's van verschillende soorten slangen zou dan wel zo mooi zijn, er staan nu 
wel erg veel plaatjes van Elaphe taeniura in. 
In het tweede hoofdstuk volgt de logische stap naar huisvesting, waar onder andere de grootte van het ver
blijf wordt bepaald, met een waarschuwing dat grote slangen zoals Boa's en Pythons dus ook zeer veel ruim
te nodig hebben. Aan de hand van een prakrijkvoorbeeld wordt ook aanschouwelijk gemaakt hoe goed slan
gen zijn in het ontsnappen en dat je daarop bedacht moet zijn. Voor meer informatie over het bouwen en 
inrichten van een terrarium wordt verwezen naar een ander boekje uit de reeks: "De Praktische 
Terrariumwijzer". Er is in dit boekje zelf niet genoeg ruimte om dieper op alle onderwerpen in te gaan. 
De volgende hoofdstukken gaan over voeding (met rips en trucs voor slecht etende slangen), anatomie, 
voortplanting, winterslaap, gezondheid en ziekte en wetgeving. 
In het laatste hoofdstuk worden een aantal soorten slangen besproken, waarbij ze met zorg goede begin
nersslangen hebben uitgekozen (hoewel een Boa constrictor of een Tijgerpython daar misschien niet onder 
valt). Bij elke slang wordt iets verteld over zijn uiterlijk, her leefgebied, de huisvesting, de voeding, de voort
planting en de opfok. 
Her is een plezierig te lezen en begrijpelijk boekje, dun en goedkoop genoeg om als beginnersgids te kun
nen dienen en toch ook best interessant voor de mensen die al slangen hebben. 
Een absolute aanrader voor beginners! 

Peter de Koning 
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