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In het tweede deel van dit verslag komen de reptie-
len (Reptilia) aan de orde.

CROCODYLIDAE (Echte krokodillen)
Van deze familie van krokodillen komt alleen het 
geslacht Crocodylus met twee soorten in Belize 
voor. Wij hebben één vertegenwoordiger hiervan 
aangetroffen.

Crocodylus moreletii
Deze soort kan een lengte van 3,5 m bereiken, 
volgens sommigen zelfs meer dan 4 m (STAFFORD 
& MEYER, 2000 en CAMPBELL, 1998) De kleur van 
de soort is donker tot bijna zwart, hij onderscheidt 
zich van C. acutus door zijn bredere snuit. De juve-
nielen zijn duidelijk gebandeerd, terwijl de volwas-
senen egaal van kleur zijn.

René Koller 
Anijsstraat 33 

7322 PN Apeldoorn 
Foto’s van de auteur

Herpetologische 
waarnemingen in Belize

deel 2: reptielen

Crocodylus moreletii (Belize Zoo)
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De soort komt voor van Mexico tot Guatemala en 
Belize. In Belize kunnen we hem in het hele land 
aantreffen, het meest in zoetwaterpartijen, een 
enkele keer ook in wat brakker water. Wij hebben 
de soort op een tweetal plaatsen gezien:
1. in de Belize Zoo zijn een aantal juvenielen als-

ook volwassen dieren aanwezig;
2. in de New River gedurende een boottocht van 

Orange Walk naar Lamanai, werd een dood 
exemplaar gezien dat aan de oppervlakte dreef 
tussen de waterplanten. Gezien de grootte moet 
dit een volwassen exemplaar zijn geweest.

KINOSTERNIDAE 
(Muskusschildpadden)

Deze familie heeft vijf vertegenwoordigers in Belize, 
waarvan er één door ons gezien werd.

Kinosternon sp.
Helaas kon er aan onze waarneming geen duide-
lijke soort verbonden worden. Het dier zat in een 
ondergelopen weiland begrenst door riet en bomen 
in Crooked Tree.

EMYDIDAE (Moerasschildpadden)
Van deze familie leven twee soorten in Belize, die 
ook zijn waargenomen.

Rhinoclemmys areolata
Deze soort kan 200 mm lang worden en heeft een 
duidelijke kiel over het midden van het rugschild. 
De kleur van het rugschild is donker olijfbruin, 
met een wat gelige onderzijde van het buikschild. 
De kop en nek hebben gele en rode strepen en/of 
vlekken. Deze soort wordt aangetroffen van zui-
delijk Veracruz tot misschien in het oosten van 
Honduras. In Belize wordt hij in het gehele land 
gevonden, hij leeft in open gebieden met water, 
maar ook in meer beboste stukken en moerassen. 
Wij zagen het dier in Crooked Tree. Ook bij dit 
dier konden we niet dichterbij komen, maar hij liet 
zich determineren door de kiel over zijn rugschild.

Trachemys scripta venusta (Geelwangsierschildpad)
Deze soort kan een redelijke grootte bereiken, tot 
wel zo’n 60 cm, de vrouwtjes worden veel groter 
dan de mannetjes. Het rugschild van deze soort 
is meestal olijfgroen met gelige ringen en lijnen. 
De kop is bezet met gele strepen. Een bekende 
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Trachemys scripta (Belize Zoo)
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ondersoort in terraria is T. s. elegans die vroeger bij 
duizenden tegelijk werd ingevoerd.
Deze soort heeft een groot verspreidingsgebied 
vanaf het midden en oosten van de Verenigde 
Staten tot in Colombia en Venezuela. Verder nog 
op enkele niet aansluitende locaties. Gezien dit 
reusachtige gebied heeft deze soort een groot aantal 
ondersoorten ontwikkeld. In Belize komt de soort 
door het gehele land voor, wij zagen een groot aan-
tal exemplaren in de Belize Zoo. ’s Morgens lagen 
de dieren hier op boomstronken zich op te warmen 
in de zon.

GEKKONIDAE (Gekko’s)
Van de familie der gekko’s komen acht soorten voor 
in Belize, wij vonden er twee.

Hemidactylus frenatus (Huisgekko)
Een cultuurvolger met een snuit-cloacalengte van 
50 mm. Het dier is grijs tot bruin gekleurd afhan-
kelijk ook of het dag of nacht is; vaak zijn ze dan 
lichter van kleur.
Deze soort heeft oorspronkelijk de oude wereld als  
verspreidingsgebied, hij heeft echter ook de nieuwe 
wereld gekoloniseerd. In Midden-Amerika komt 
hij verspreid voor, veelal op plaatsen waar mense-

lijke activiteiten plaatsvinden, vooral havens en der-
gelijke. In Belize is de soort nagenoeg in het gehele 
land rondom menselijke bebouwing  aanwezig. Wij 
vonden deze soort in de volgende gebieden:
1. in Belize City werd deze gekko op huizen 

gezien
2. in Orange Walk werd het dier ook op de huizen 

gezien, altijd onder lampen om insecten te van-
gen die op het licht afkwamen. Op een tweetal 
plekken werden, naar wij denken, de dieren 
gehoord; 

3. in Dangriga
4. Caye Caulker.

Sphaerodactylus glaucus (Crooked Tree)

6
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Sphaerodactylus glaucus
Dit zijn zeer kleine gekko’s, de soort kan met een 
snuit-cloacalengte van 30 mm al volgroeid zijn. De 
kleuren zijn licht grijs of bruin, vaak een donkere 
vlek in de nek, en donkere vlekken aan weerszijden 
van de staartaanzet. 
Deze gekko heeft een verspreidingsgebied van 
Veracruz (Mexico) tot in het westen van Honduras. 
In Belize is hij door het gehele land gevonden, 
vaak in combinatie met bebouwing. Wij vonden 
deze soort in een behoorlijk aantal in een tweetal 
verschillende gebieden:
1. in Crooked Tree, een open gebied met veel 

water, vonden we de dieren op onze hutten. 
Deze zijn bedekt met gedroogde bladeren, hier 
was het een ideale omgeving voor deze diertjes.

2. in Cockscomb N.P., een geheel ander gebied; 
tropisch regenwoud, vonden we deze soort ech-
ter op exact dezelfde locaties, op en tussen de 
gedroogde bladeren van de hutten. 

IGUANIDAE (Leguaanachtigen)

CORYTOPHANINAE (Basilisken)
Deze familie is met vier soorten verspreid in Belize, 
wij vonden één soort.

Basiliscus vittatus (Gestreepte Basilisk)
Deze snelle, algemeen voorkomende hagedissen, 
bereiken een snuit-cloacalengte van 140 mm, 

volgens STAFFORD & MEYER (2000) wel 225 mm, 
de staart kan wel tot driemaal zo lang worden. De 
soort is olijfbruin van kleur met een tweetal gele 
strepen aan de zijkant van het lichaam. De manne-
tjes van deze hagedissen hebben een grote kam ach-
ter aan de kop, bij de vrouwtjes is deze nauwelijks 
aanwezig. Dit genus heeft als verdere bijzonderheid 
dat de dieren over het water kunnen rennen.
B. vittatus leeft van Mexico tot in noordelijk Zuid-
Amerika. In Belize is het een veel voorkomende 
soort in het gehele land, wij vonden hem op een 
groot aantal plaatsen: 
1. in de Belize Zoo werden een groot aantal dieren 

gezien, vooral juvenielen. Ze leven hier overi-
gens in vrijheid.

2. in het Guanacaste N.P. werden volwassen dieren 
gezien.

3. bij het Tropical Education Center werd een aan-
tal gezien.

4. in Bermudian Landing, in het bos langs de 
rivier.

5. in Crooked Tree vele exemplaren
6. bij Maya Mountain Lodge, rond de guesthou-

ses.
7. in Chaa Creek, werd een juveniel gezien tijdens 

een wandeling
8. in de bossen van Hermann’s Cave N.P. werd een 

juveniel gezien.
9. in Cockscomb N.P.
We kunnen dus stellen dat deze soort in een groot 
aantal biotopen voorkomt.

D E  I N D E L I N G  VA N  D E  L E G U A N E N

De indeling van de leguaanachtigen is nogal omstreden, en de door verschillende auteurs gebruikte clas-
sificaties kunnen gemakkelijk verwarring scheppen. Algemeen worden de leguanen (familie IGUANIDAE) 
met de kameleons (CHAMAELEONIDAE) en de agamen (AGAMIDAE) samengevat in de infraorde IGUANIA,  
waarbij beide laatstgenoemde families als nauwer aan elkaar verwant worden beschouwd dan aan de 
leguanen. De huidige verwarring ontstaat met name als FROST & ETHERIDGE in 1989 een classificatie 
voorstellen waarbij kameleons en agamen in één familie worden samengevat en de leguaanachtigen 
worden opgedeeld in een groot aantal families: CORYTOPHANIDAE, CROTAPHYTIDAE, HOPLOCERCIDAE, 
IGUANIDAE, OPLURIDAE, PHRYNOSOMATIDAE, POLYCHROTIDAE en TROPIDURIDAE. Met name in de 
Amerikaanse literatuur heeft deze indeling in de negentiger jaren veel navolging gehad, maar is ook 
heftig bestreden. Hoewel de oude indeling met acht onderfamilies binnen de familie IGUANIDAE vrijwel 
zeker de werkelijke verwantschapsverhoudingen niet geheel juist weergeeft, lijkt het vooralsnog (dat wil 
zeggen zolang er geen in brede kring gedragen indeling beschikbaar is) verstandig de oude indeling te 
handhaven, al hebben inmiddels de voor velen vertrouwde oude benamingen voor de onderfamilies als 
BASILISCINAE en ANOLINAE als gevolg van deze wetenschappelijke excercities plaats moeten maken voor 
nieuwe namen (CORYTOPHANINAE, POLYCHROTINAE).  John Smits 7
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Basiliscus vittatus (Belize Zoo), juveniel 
Ctenosaura similis (Crooked Tree) 

lacerta63-1.indd   8 16-2-2005   22:09:15



9

Lacerta 63 nummer 1

 
Iguana iguana (Tropical Education Center)
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Iguana iguana Crooked Tree, boven: juveniel, onder adult

IGUANINAE (Leguanen)
Van deze onderfamilie leven twee soorten in Belize, 
beide zijn ze gevonden.

Ctenosaura similis (Zwarte Leguaan)
Een grote massieve hagedis, die met zijn bijna een 
meter lengte één van de grootste van de streek is 
(snuit-cloacalengte 35 cm). Vooral de mannetjes 
zien er voorwereldlijk uit met de grote rugkam en 
aanhangsels aan de kop. De volwassen dieren zijn 
grijzig van kleur met donkere dwarsbanden. De 
jongen zien er totaal anders uit. Zij zijn felgroen 
van kleur en zien er zo uit als jongen van de groene 
leguaan. Met zes maanden begint de kleurwisseling 
en beginnen ze op volwassen dieren te lijken.
De soort leeft verspreid van Veracruz (Mexico) tot in 
Panama. In Belize is hij behalve in het zuiden in het 
gehele land te vinden, hij is ook veel bij menselijke 
bebouwing aan te treffen. Hij is te vinden in open 
gebieden, op muren, in bomen, aan de kust enz. Wij 

vonden de soort op een aantal plaatsen:
1. in Crooked Tree, zagen we een exemplaar op een 

boomstronk tussen slangcactussen, een ander 
dier werd op het pad naar het dorp in de volle 
zon gezien.

2. in Chaa Creek zagen wij een dier een boom in 
vluchten, uiteindelijk klom hij helemaal naar 
boven.

3. op Caye Caulker, een eiland voor de kust, zagen 
we zowel volwassen dieren alsook juvenielen van 
deze soort.

Iguana iguana (Groene Leguaan)
Dit is de grootste hagedis die in de regio voorkomt; 
de grootste exemplaren kunnen bijna twee meter 
lang worden, inclusief staart. De snuit-cloacalengte 
kan 40 cm bedragen. Ook deze soort ziet er voor-
wereldlijk uit, een grote rugkam en grote schubben 
en aanhangsels aan de kop doen hem er angstaan-
jagend uitzien. De kleur van het deze soort is niet 
altijd groen, er zijn ook grijze exemplaren. Ook de 
rugkam kan een oranjerode kleur aannemen. De 
jongen zijn altijd wel felgroen van kleur, en kunnen 
dan verward worden met jongen van Ctenosaura 
similis.
Het grote verspreidingsgebied loopt van Veracruz 
in Mexico tot in tropisch Zuid-Amerika, in Florida 
is hij ingevoerd. In Belize leeft hij in vrijwel het 
gehele land, vaak in samenhang met waterpartijen. 
Wij vonden de soort in de volgende plaatsen:
1. in Crooked Tree, in de struiken en bomen langs 

de rivieren en meren, zaten veel dieren zich op 
te warmen in de ochtendzon.

2. in de Belize Zoo zagen we juvenielen in vrijheid.
3. in het Tropical Education Center lag een groot 

mannetje in het gras voor ons onderkomen.
4. in Bermudian Landing werd ook een aantal die-

ren bij het water gezien.
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Boven: Sceloporus teapensis (Lamanai) 
Onder: Sceloporus lundelli Rio on Pools, Maya Mountains
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Boven: Anolis (Norops) capito (Rio Frio Cave) 
Onder: Anolis (Norops) lemurinus Cahal Pech

PHRYNOSOMATINAE (Stekelleguanen)
Van deze onderfamilie zijn vier soorten aanwezig in 
Belize, wij vonden er twee.

Sceloporus lundelli
Deze soort heeft een snuit-cloacalengte van maxi-
maal 95 mm. De kleur is hoofdzakelijk grijs, af en 
toe met een iets groenige waas 
Het is een endemische soort die alleen op het 
Yucatán schiereiland voorkomt. In Belize leeft hij 
alleen in het middenwesten van het land, dit  zijn 
de Maya Mountains, met hun dennenbossen. Wij 
vonden het dier goed gecamoufleerd op een dode 
tak van een dennenboom bij Rio On Pools, in 
de Maya Mountains. Het is een gebied met veel 
dennenbomen en water in de vorm stroomversnel-
lingen en poelen.

Sceloporus variabilis teapensis
Deze hagedis, ook als aparte soort gerekend (S. 
teapensis), bereikt een snuit-cloacalengte van 58 
mm, de staart is ongeveer 1,5 maal zo lang. De 
kleur van de dieren kan uit een aantal gradaties van 
bruin bestaan. De schubben zijn sterk gekield.
Deze hagedis komt voor van Veracruz in Mexico 
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Anolis (Norops) sagrei, paartje

tot voorbij Belize. Deze soort wordt in bijna het 
gehele land gevonden, en dan met name in open 
gebieden en rond ruïnes. Door ons werd hij op een 
aantal plaatsen gevonden:
1. in Lamanai werd hij tussen de Maya ruines 

gezien.
2. ook tussen de ruines, werd de soort in Cahal 

Pech gevonden.
3. op muurtjes bij Rio On Pools werd deze hagedis 

gezien.

POLYCHROTINAE (Anolissen)
De grote familie der anolissen komt in Belize met 
een tiental soorten voor, wij vonden er vier.
   
Anolis (Norops) capito
Deze soort kan een snuit-cloacalengte van 90 mm 
bereiken. De kleur is variabel met allerlei kleuren 
bruin- en groenachtig, er komen gestreepte maar 
ook gevlekte exemplaren voor. Opvallend is de 
stompe snuit van deze anolis.
Het verspreidingsgebied reikt van Mexico tot 
Panama, in Belize kunnen we hem in het gehele 
land tegenkomen. Alleen het noorden van Belize 
heeft nog geen waarnemingen opgeleverd. Het is 
een soort die hoofdzakelijk in laaglandbossen te 
vinden is, een echte boombewoner. Af en toe laat 
hij zich ook op de bodem zien. Wij vonden deze 
soort op een tweetal plaatsen:
1. rond Rio Frio Cave, een gebied met tropisch 

bos, gelegen in de Maya Mountains. Het dier 
zat op een boomstronk, ongeveer 2,5 m boven 
de grond en was bezig met vervellen.

2. in Guanacaste N.P., in het tropische bos werd 
een exemplaar gevonden op de bodem tussen 
dorre bladeren.

Boven: Anolis (Norops) rodriguezii (San Ignacio, 
Maya Mountain Lodge)
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Anolis (Norops) lemurinus
Deze soort blijft kleiner dan de voorgaande; snuit-
anuslengte tot 70 mm is het maximum. De kleur 
van deze hagedis varieert van grijs tot bruin, met 
donkere vlekken op kop en lichaam.
Ook deze anolis leeft in bosgebieden. De versprei-
ding loopt van Veracruz tot in Colombia in Zuid 
Amerika. In Belize leeft hij in het gehele land, wij 
vonden de soort slechts op één plaats; bij Cahal 
Pech, de Maya ruines, werd het dier gezien op het 
pad bij de ingang tussen grote stenen. Deze ruines 
zijn omgeven door bos. Het was naar de grootte te 
oordelen nog een juveniel.

Anolis (Norops) rodriguezii
Een kleine soort is deze anolis, met een maximale 
snuit-anuslengte van 45 mm. De kleur is licht of 
wat donkerder bruin, vaak met een tweetal gele 
zijdelingse strepen. De onderzijde is lichtgekleurd, 
de mannetjes hebben een gele keelwam.
De soort komt voor van Veracruz in Mexico tot 
in Honduras. Het is een algemene soort die in 
Belize door het gehele land voorkomt. Hij houdt 
van bosgebieden, maar dan de meer open gedeeltes 
hiervan, vaak in bosranden. Wij vonden het dier in 

Anolis (Norops) sagrei, Orange Walk

de Maya Mountains, waar hij op de houten veranda 
zat van ons onderkomen aldaar.

Anolis (Norops) sagrei
Deze bekende anolis wordt maximaal 66 mm groot, 
gerekend zonder staart. Het dier heeft een veelheid 
van kleurschakeringen; allerlei variaties in grijs en 
bruin zijn mogelijk. De mannetjes hebben een gele 
of oranje keelwam afgezet met een lichte rand.
Deze zeer algemene soort vinden we van Mexico 
tot Honduras, ook op vele eilandjes en atollen. Hij 
is geïntroduceerd in Florida, Texas en Louisiana, 
tegenwoordig wordt deze soort overal waar mense-
lijke bebouwing is gevonden . In Belize komt hij in 
nagenoeg het hele land voor, hij is zeer algemeen. 

Wij vonden de soort in de volgende gebieden, vaak 
in grote aantallen:
1. in Belize City, zagen we hem overal in de stad.
2. in het noorden in Orange walk, zitten de dieren 

overal op muurtjes, paaltjes en op bebouwing.
3. op Caye Caulker, zitten ze in grote aantallen 

overal waar je maar loopt.
4. op Goff ’s Caye; een mini eilandje op het rif 

met enkele palmbomen en een schuilhutje, hier 
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Boven: Ameiva undulata, Crooked Tree 
Onder: Coniophanes imperialis, Belmopan
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vonden we vele exemplaren, inclusief een copu-
lerend stel. 

SCINCIDAE (Skinken)
De familie van de skinken met zijn vele vertegen-
woordigers is in Belize aanwezig met vier soorten.
Eén soort werd door ons gevonden.

Mabuya unimarginata
Een middelgrote skink, met een snuit-cloacalengte 
tot 80 mm. Het is een soort met gladde schubben 
die op de rug over het algemeen eenduidig bruin 
van kleur zijn. Op de zijden heeft hij een donkere 
streep met daaronder een lichte lijn.
Deze algemene soort komt voor van centraal Mexico 
tot in Panama. In Belize leeft hij in het gehele land, 
zowel in open als bosgebieden. Wij vonden de soort 
algemeen rond de hutten in Cockscomb N.P. Het 
is een hagedis die vanwege zijn gladde schubben 
makkelijk kan ontsnappen, bij mij wist hij zich uit 
een plastic bakje met deksel te bevrijden.

TEIIDAE (Teju-achtigen)
Deze familie leeft alleen in de nieuwe wereld, en 
heeft in Belize een aantal van vijf soorten. Door ons 

Leptophis ahaetulla, Maya Mountains

15
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Leptophis ahaetulla, Maya Mountains 
De onderste foto geeft een beeld van het schubbenpatroon.
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werden twee soorten gevonden.

Ameiva undulata
Deze vrij grote soort bereikt een snuit-anuslengte 
tot 130 mm, de staart kan tot ruim tweemaal zo 
lang worden. Het is een prachtig gekleurd dier; 
groen en blauw zijn de opvallendste kleuren aan 
deze soort. De bovenzijde is bruin met op de flan-
ken een opvallende “zebra”tekening. Onderzijde 
van de kop bij mannetjes is vaak rood, vaak zijn de 
dieren groen of blauwachtig van kleur.
Dit dier, dat zeer algemeen is, komt voor van 
Mexico tot in Costa Rica, in bossen en open gebie-
den is hij te vinden. In Belize komt hij in het gehele 
land voor, wij vonden de soort op de volgende 
plaatsen:
1. in de Belize Zoo
2. in Crooked Tree
3. bij Hermann’s Cave, in open stukjes van het 

bos
4. in Lamanai,
5. in Cockscomb N.P.
Wij vonden zowel de wat grijsblauwe exemplaren, 
alsook de groene dieren.

Cnemidophorus angusticeps
Deze soort wordt (snuit-anuslengte) tot zo’n 85 
mm groot, de staart kan echter wel tot 2,5 maal 
deze lengte uitgroeien. De hagedissen zijn over het 
algemeen bruin van kleur, met lichte en/of don-
kere strepen lopend in de lengterichting over het 
lichaam. Deze soort is endemisch op het Yucatán 
schiereiland,  met verspreide locaties in Guatemala 
en Belize.
In dit laatste land komt hij voor in het midden/oos-
ten. Een soort die over het algemeen voorkomt in 
open gebieden. Wij vonden de soort in Cahal Pech, 
tussen de Maya ruines.

COLUBRIDAE 
Van deze slangenfamilie met een aantal van 62 
soorten in Belize, werden slechts drie soorten 
gezien.

Coniophanes species?
Een onzekere waarneming betrof een slang van 
ongeveer 50 cm, die op de weg lag. Het dier werd 
in een flits gezien, en was bruin van kleur met een 
lichte zijstreep. Wij reden in de auto en konden 

Bothrops asper, Cockscomb N.P.
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S U M M A R Y

HERPETOLOGICAL  OBSERVATIONS IN BELIZE, PART 2

The author and his girlfriend undertook a herpetological trip to Belize from mid-August to mid-
September 1999, during the rainy season. Belize has a diversity of biotopes and several large National 
Parks. Furthermore the infrastructure is good and English is the official language. Combined, these 
characteristics make the country very attractive to the European traveller with an interest in nature and 
wildlife.
Belize is home to 39 amphibian and 119 known reptile species. Visiting 20 locations and armed with 
a camera and a strong torch light (for nocturnal observations), the author was able to find and identify 
11 amphibian and 22 reptile species. The amphibians are discussed in part 1 of this article (KOLLER, 
2003). 
The following reptiles were seen during this trip:
Crocodylus moreletti was observed in Belize Zoo, though a dead specimen was found in the New 
River, between Orange Walk and Lamanai. Three terrapins, an unidentified Kinosternon sp. (family 
KINOSTERNIDAE), Rhinoclemys areolata and Trachemys scripta venusta (family EMYDIDAE) were found, the 
former two in Crooked tree and the latter in large numbers in Belize Zoo. 
Of the geckos (GEKKONIDAE), two out of a possible eight species were found: Hemidactylus frenatus 
(Belize City, Orange Walk and possibly Dangriga and Caye Caulker) and the dwarf gecko Spaerodactylus 
glaucus (in the roofs – made out of dead leaves – of cabins in both Crooked Tree and Cockscomb Park). 
The striped basilisk Basiliscus vittatus was encountered at nine different locations, sometimes in large 
numbers. Two large Iguanids were found: Ctenosaura similis (Crooked Tree, Chaa Creek, Caye Caulker) 
and Iguana iguana (Crooked Tree, Belize Zoo, Tropical Education Centre, Bermudian Landing). Smaller 
members of the Iguanine superfamily which were encountered were the Phrynosomatids Sceloporus 
lundelli (endemic, found near Rio On Pools) and S. variabilis teapensis (Lamanai, Cahal Pech, Rio On 
Pools), and the Polychrotids Anolis capito (Rio Frio Cave, Guanacaste National Park), A. lemurinus 
(Cahal Pech), A. rodriguezii (Maya Mountains) and the introduced A. sagre i(several locations, in large 
numbers). One skink (Mabuya unimarginata, Cockscomb Park) and two Teiids (Ameiva undulata, five 
locations, and Cnemidophorus angusticeps, Cahal Pech) complete the list of observed lizards.
Surprisingly, only four snake species were encountered during the trip; three of them were Colubrids. 
Coniophanes imperialis was found as roadkill (Belmopan) and an unidentified member of the same 
genus, brown with a light lateral line, was briefly seen basking on a road in Maya Mountains. Leptophis 
ahaetulla was also encountered dead on a road. Finally, a subadult of the Viperid fer-de-lance Bothrops 
asper was found lying on a path in Cockscomb Park, and was observed while it quietly made its way 
into the undergrowth.

niet stoppen. Het gebied waar deze slang gezien 
werd lag in de Maya Mountains.

Coniophanes imperialis
Deze kleine soort wordt tot 30 cm lang, (55 cm 
volgens STAFFORD & MEYER, 2000) en is bruin 
gekleurd met een lichter gekleurde zijstreep. De 
onderzijde is licht van kleur, boven het oog bevindt 
zich een lichte “wenkbrauwstreep”.
Het is een nachtdier dat in open en meer beboste 
gebieden voorkomt. De soort heeft een versprei-
ding van Texas tot in het noorden van Honduras. 
In Belize komt hij in het hele land voor. Wij von-

den de soort als verkeersslachtoffer in Belmopan op 
een zandweggetje toen wij er in de vroege morgen 
langs liepen. 

Leptophis ahaetulla (Papegaaislang)
Deze opvallend gekleurde slang kan tot zo’n 1,5 m 
lang worden. (2,24 m volgens STAFFORD & MEYER, 
2000). De slang is groengekleurd (vandaar de 
Nederlandse naam) met tussen de schubben een 
gele huidskleur, de iris is fel geel van kleur. 
Deze slang heeft een groot verspreidingsgebied, 
van Veracruz (Mexico) tot Brazilië en Argentinië 
in Zuid Amerika. De soort komt in beboste alsook 
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Bothrops asper  
(Cockscomb N.P.)

meer open gebieden voor, gezien zijn groene kleur 
is het een echte boombewoner. In Belize leeft hij in 
het gehele land. Wij vonden ook deze helaas als ver-
keersslachtoffer op de weg in de Maya Mountains. 
Ook hier werd het dier in de morgen gevonden, 
misschien lag hij zich in de avond nog op te war-
men op het warme wegdek?

VIPERIDAE (Adders)
Van deze familie van gifslangen komen vijf soorten 
in Belize voor, wij vonden er één.

Bothrops asper (Lanspuntslang)
De gevreesde lanspuntslang kan een lengte bereiken 
van 1,80 m (volgens STAFFORD & MEYER, 2000 kan 
hij uitgroeien tot 2,46 m). De kleur varieert van 
grijs naar bruin, vaak met een wat paarse gloed over 
de schubben. Veelal hebben exemplaren donkere 
vlekken en/of strepen over het lichaam.
De soort komt voor van Mexico tot in het noorden 
van Zuid-Amerika, hij leeft zowel in open als in 
dichte bosgebieden. In Belize komt hij voor in het 
gehele land. Wij vonden de soort in Cockscomb 
N.P. tijdens een nachtwandeling; het was onge-
veer 23.00 uur, met droog weer. Het dier lag op 
een pad, dat door het regenwoud liep. Gezien de 
grootte was het waarschijnlijk een halfwas dier. Na 
een tijdje kroop hij rustig de struiken in. ■
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Exclusief herbivore reptielen als sommige hagedis-
sen en landschildpadden kunnen niet voldoende 
vitamine D3 uitsluitend uit hun natuurlijke voedsel 
halen. Niettemin is vitamine D3 essentieel voor het 
normaal functioneren van vele organen. Behalve 

UV-lampen voor het terrarium: 
hun spectrale karakteristieken en hun 

efficiëntie in het bevorderen van  
vitamine D3-synthese door UVB bestraling
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het regelen van het Calcium metabolisme gedraagt 
vitamine D3 zich ook als een hormoon bij de ont-
wikkeling van organen. Actief vitamine D3 speelt 
ook een rol in het functioneren van het immuun-
systeem. Daarnaast controleert het ook de opbouw 
van botten en schijnt het ook een belangrijke rol te 
spelen bij de vrouwelijke vruchtbaarheid.
In planten bestaat een groot gedeelte van de 
vitamine D uit vitamine D2 (ergocalciferol), dat 
niet erg goed door de ingewanden wordt opgeno-
men. Vitamine D3 (cholecalciferol) bevordert het 
Calcium metabolisme veel efficiënter, maar verse 
planten bevatten dit vrijwel niet. Alleen zonge-
droogde planten, zoals bijvoorbeeld hooi, bevatten 
kleine hoeveelheden vitamine D3 (RAULIO, J., pers. 
comm.). Herbivore dieren moeten voor dit gebrek 
compenseren door vitamine D3 te fotosynthetise-
ren met behulp van ultraviolet licht. 
Vitamine D3 wordt in de huid van terrestrische 
gewervelden en vogels gesynthetiseerd door de 
werking van UVB straling op 7-dehydrocholesterol 
(7-DHC). Dit steroid is het meest gevoelig voor 
straling in het gebied van 270-305 nm (figuur 1. 
MACLAUGHLIN et. al., 1982). Dit gebied komt 
overeen met de laagste golflengten van het zon-
licht die daadwerkelijk door de atmosfeer kunnen 
dringen, met 290 nm als de laagste grens van het 
actieve gebied. Als het geabsorbeerd wordt door 
een 7-DHC molecuul, opent het UVB foton de 
ringstructuur van het molecuul en zet dit om in 
een voorloper van vitamine D3 (preD3). Vervolgens 
wordt dit langzaam onder invloed van warmte, over 
een periode van enkele dagen omgezet in cholecal-
ciferol, vitamine D3.
Vitamine D3 wordt naar de lever vervoerd door 
vitamin D binding protein, waar het wordt omge-
zet in calcidiol [25-hydroxycholecalciferol, 25[OH] 
D3]. Calcidiol wordt dan vervoerd naar de nieren, 
waar het onder invloed van parathyroid hormoon 
verder wordt omgezet in calcitriol [1,25-dihydroxy-
cholecalciferol, 1,25[OH]2 D3]. Een recente studie, 
uitgevoerd op de Universiteit van Tampere (LOU et. 
al., 2003), suggereert dat allebei deze metabolische 
producten hun eigen belangrijke rol spelen in het 
organische systeem: calcidiol werkt als hormoon en 
regelt bijvoorbeeld de celdeling, terwijl calcitriol 
deelneemt in het Calcium/fosfaat regelmechanis-
me, waardoor dit het werkelijke actieve bestand-
deel is dat de calciumspiegel in het bloedplasma 
regelt. Het bevordert de opname van Calcium en 
fosfaat door de wand van de dunne darm en regelt 

ook hun afgifte vanuit het bot naar het plasma. 
Calcitriol vermindert ook de hoeveelheid Calcium 
en fosfaat dat in de urine wordt uitgescheiden. 
Omdat calcitriol-receptoren in diverse weefsels zijn 
gevonden, heeft het kennelijk ook verschillende 
andere functies binnen de organen. Voor het gemak 
worden calcidiol en calcitriol bij concensus vita-
mine D genoemd, hoewel een meer accurate naam 
voor calcidiol hormoon D zou zijn.
Als er overmaat preD3 in de huid wordt gevormd, 
dan wordt dit verder onder invloed van UVB stra-
ling omgezet in de isomeren lumisterol en tachyste-
rol. Deze snelle reactie is foto-reversibel: straling zet 
tachysterol weer om in preD3, weliswaar met lagere 
snelheid, en verder in lumisterol. Omdat dit het 
minst lichtgevoelige product is, wordt lumisterol 
uiteindelijk opgehoopt in het plasma. Deze reacties 
werken als een natuurlijk regelmechanisme door 
overmatige productie van vitamine D3 onder sterke 
UVB straling te voorkomen.
De spectrale eigenschappen van licht in het UVB/
UVA gebied zijn een belangrijke factor in de vita-
mine D3 fotosynthese. Terwijl 7-DHC gevoelig is 
voor straling tot 315 nm, wordt in de huid door 
fotosynthese gevormd, of door het voedsel verkre-
gen vitamine D3, vernietigd door straling tot 330 
nm (WEBB et. al., 1989). Dit maakt elke straling in 
het gebied van 315-330 nm zeer ongewenst voor de 
synthese van vitamine D3. 
De huidtemperatuur speelt ook een zeer belang-
rijke rol in de synthese van vitamine D3. Dit werd 
vastgesteld in een studie met de Groene Leguaan 
(Iguana iguana), de Bruine Kikker (Rana tempora-
ria) en monsters van de menselijke huid (HOLICK 
et. al., 1995). In vitro testen lieten zien dat bij 
een temperatuurtoename van 5°C naar 25°C de 
thermische omzetting naar vitamine D3 acht maal 
sneller verliep. In een aparte studie met huid van 
mensen en kippen, bij nog hogere temperaturen 
(40°C), bleef deze tendens hetzelfde.
Om er voor te zorgen dat deze complexe keten van 
reacties in de reptielenhuid kan worden afgemaakt, 
is er voldoende bestraling bij golflengten van 270-
315 nm nodig, terwijl hogere golflengten (315-330) 
vermeden dienen te worden. De huidtemperatuur 
moet ook hoog genoeg zijn. Lage UVB bestraling 
onder 315 nm of een te lage lichaamstemperatuur  
bij een koudbloedig (poikilotherm) dier kan een 
onwenselijke situatie veroorzaken, waarin nieuw 
vitamine D3 niet langer in de huid wordt geprodu-
ceerd, terwijl de straling boven 315 nm de vitamine 
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D3 in de huid begint af te breken.
Onder deze hypothese zouden niet-equatoriale 
herbivore dieren gevoelig moeten zijn voor vita-
mine D3 deficiëntie. De schadelijke effecten van 
fotodestructie van vitamine D3, zoals hierboven 
beschreven, kunnen echter worden verlicht door 
de evenwichtzoekende eigenschappen van veel bio-
logische processen (BALL, J., pers. comm.). Het is 
bijvoorbeeld mogelijk, dat de membraangebon-
den toename van de productie van vitamine D3 
(HOLICK et. al., 1995) automatisch compenseert 
voor de afgenomen straling. 
Er dient opgemerkt worden dat de theorie en 
het onderzoek, zoals hierboven beschreven, van 
toepassing zijn op de menselijke huid. Echter, de 
chemie van de huid van terrestrische gewervelden 
is vergelijkbaar genoeg met die van mensen om te 
rechtvaardigen dat de theorie ook geëxtrapoleerd 

kan worden naar reptielen. Menselijke osteoporose, 
veroorzaakt door UVB deficiëntie, is goed gedo-
cumenteerd in de Noord-Europese landen, maar 
moet nog aangetoond worden in wilde reptielen. 
Concluderend, om voldoende vitamine D3 syn-
these te verzekeren, moet een terrarium uitgerust 
worden met een efficiënte kunstverlichting met 
breed spectrum UVB lampen, terwijl de tempera-
tuur voldoende hoog moet zijn op de zonplek. 
Meer specifiek, de straling in het gebied van de 
korte golflengten moet ver genoeg doorlopen. 
De afgelopen jaren zijn er talrijke onderzoeksar-
tikelen geschreven over de kwaliteit van lampen, 
ontworpen voor terrariumgebruik. Sommige stu-
dies omvatten maar enkele lampen, terwijl som-
mige lampen omvatten, waarvan er veel niet meer 
verkrijgbaar zijn (bijvoorbeeld BALL, 1995). Dit 
maakt de evaluatie van lampen moeilijk, omdat er 

Product                                       

          

Vermogen 

(W)    

Fabrikant    Opmerkingen

ZooMed ReptiSun 5.0 UVB 14          Zoo Med Laboratories, lnc

ZooMed ReptiSun 5.0 UVB 

(gebruikt)

15          Zoo Med Laboratories, lnc         10 maanden gebruikt, 12 

uur/dag

Sylvania Reptistar 30 Sylvania

Narva Reptilight 36 Narva

R.C. Hagen Repti-Glo 40     Rolf C. Hagen Corp.

R.C. Hagen Life-Glo 40 Rolf C. Hagen Corp. Opening om het licht te 

concentreren en te richten

R.C. Hagen Exo-Terra Repti Glo 2.0 40 Rolf C. Hagen Corp.

R.C. Hagen Exo-Terra Repti Glo 5.0 40 Rolf C. Hagen Corp.

R.C. Hagen Exo-Terra Repti Glo 8.0 40 Rolf C. Hagen Corp.

ESU Reptile Super UV Daylight 40 Energy Savers Unlimited lnc.

ESU Reptile Desert 7 % UVB 40 Energy Savers Unlimited lnc.

Reflecterende folie om het 

licht te concentreren en te 

richten

Active UVHeat 100 Wild lnside Type ‘Flood’, E27 fitting

True-Light 36  “Manufactured for AD-Lux Oy”      Volledig spectrum lamp 

5500 K

True-Light Daylight 6000 15 “Manufactured for AD-Lux Oy”     Volledig spectrum lamp 

6000 K, E27 fitting

Zon -    -

Locatie: Raisio, Finland; 

60° 28’ 60N 22° 10’ 60E, 

hoogte 27 m. 27 juni 

2001, 13:08 EET DST. 

Geen wolken.  UV-index 

5.6. Elevatie van de zon 

52°32’

Tabel 1. Algemene informatie
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geen vergelijkbare resultaten beschikbaar zijn voor 
de thans verkrijgbare modellen. Voor deze studie 
is een zo groot mogelijke selectie van in Finland 
verkrijgbare lampen genomen. Sommige lampen 
die niet gemakkelijk verkrijgbaar waren zijn ook 
geselecteerd, deels omdat ze speciaal interessant 
waren of omdat ze elders tegenstrijdige beoordelin-
gen hadden gekregen.
Verschillende artikelen hebben zich alleen beperkt 
tot  het percentage UVB straling. Omdat vita-
mine D3 synthese alleen plaatsvindt in een extreem 
smalle band op het overgangsgebied van UVB en 
UVC, vertelt een volledig UVB stralingsgrafiek 
alleen niet de hele waarheid over het vermogen van 
de lamp om vitamine D3 productie te stimuleren. 
Meer gedetailleerde informatie is nodig.
Vanwege het doel van deze studie is de D3 Yield 
(opbrengst) Index ontwikkeld, om de hoeveelheid 
straling aan te geven die echt kan deelnemen aan 
de fotosynthese van vitamine D3. Een eenvou-
dige indexwaarde zoals de hier gebruikte D3 Yield 
Index, laat dit op een ondubbelzinnige manier zien. 
De berekeningsmethode voor de index is op zo’n 
manier bedacht, dat deze gemakkelijk aangepast 
kan worden voor iedere andere referentie. Binnen 
het raamwerk van deze studie is de indexwaarde 
gebaseerd op de stralingsenergie midden op de dag 
van de midzomerzon in Finland. Door het zon-
licht met vergelijkbare apparatuur aan de evenaar 
te meten kan de index aangepast worden om te 
gebruiken als een universele basiswaarde.
De resultaten wijzen op een significante variatie 
in het vermogen van verschillende lampen om de 
fotosynthese van vitamine D3 te bevorderen. Ze 
variëren van de helft van dat van het natuurlijke 
zonlicht van Finland, tot vrijwel niets.Vandaar dat 
het duidelijk is, dat het ontwerp van UV lam-
pen voor terrariumgebruik meer duidelijk gericht 
moet zijn op de spectrale karakteristieken van het 
UVB-1 gebied (280-304 nm), dat vitamine D3 
produceert.

Materiaal en methoden
Veertien lampen van verschillend fabrikaat en 
model werden verkregen voor testdoeleinden (zie 
tabel 1). Een Zoo Med Reptisun 5.0 lamp, die 
gedurende tien maanden was gebruikt, werd ook 
geselecteerd, omdat dit algemene informatie over 
de afnemende UV straling van een lamp van hoge 
kwaliteit over een lange tijdsperiode kon verschaf-
fen. Sommige geselecteerde lampen (bijvoorbeeld 

True-Light), zijn zogenaamde volledig spectrum 
lampen en daarom zal hun straling in het UVB 
gebied niet van hetzelfde niveau als dat van echte 
UV lampen zijn. Natuurlijk moet hier rekening 
mee worden gehouden bij het evalueren van de 
resultaten.
Als referentie werd ook het spectrum van de zon 
gemeten. De meting werd verricht toen de zon op 
haar hoogst mogelijke punt in de zuidelijke hemel 
van Finland stond en de natuurlijke UV straling 
het sterkst was. De meting werd verricht in Raisio, 
8 kilometer noordwest van Turku (60°28’60N 
22°10’60E).
De te testen lampen werden geleend van de detail-
handel of gekocht voor persoonlijk gebruik. ANJA 
KAIRISALO was zo vriendelijk de tien maanden 
oude ReptiSun 5.0 te schenken. Rolf C. Hagen 
Inc. leverde zijn eigen modellen: Exo Terra Repti 
Glo modellen 2.0, 5.0 en 8.0, maar daarnaast ook 
de Reptile Super UV Daylight en Reptile Desert 
7% UVB, deze laatste twee waren vervaardigd 
door Energy Savers Unlimited. Omdat er maar 
één exemplaar van elke lamp was, is de statistische 
waarde van de metingen niet sterk (aantal monsters 
=1). Desondanks weerspiegelt dit vrij goed de situ-
atie van een klant die een nieuwe lamp koopt. Als 
er maar één exemplaar wordt gekocht is de kans 
dat een consument een slecht exemplaar krijgt net 
zo groot als in de test. Om voor de hand liggende 
fouten te elimineren, werden alle buitengewone, 
inconsequente of anderszins verdachte metingen  
gecontroleerd bij de fabrikant. Alle nieuwe lampen 
werden voorbewerkt door ze te gebruiken in een 
normale terrarium inrichting gedurende 100 uur, 
12 uur per dag. Voorafgaand aan de werkelijke 
metingen werden alle lampen gedurende 30 minu-
ten voorverwarmd om ze de nominale werktempe-
ratuur te laten bereiken en om zeker te zijn van de 
stabiliteit van de lamp.
Metingen werden verricht door Suomen Aurinko-
simulaattori Oy/Solar Simulator Finland Ltd. De 
spectrum stralingsmeter die voor alle metingen 
werd gebruikt was de IL700A Research Radiometer, 
vervaardigd door International Light Inc., 
Newburyport, Massachusetts, USA. De gebruikte 
sensor was een S-20 fotomultiplier PM271D. De 
spectrum stralingsmeter wordt jaarlijks voor golf-
lengte en gevoeligheid gecalibreerd. Om de golf-
lengte calibratie te controleren, werd het apparaat 
voorafgaand aan elke sessie onderworpen aan een 
snelle calibratie door het meten van de bekende 
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golflengte van 633 nm van een HeNe laser. De 
nauwkeurigheid van de golflengte meting is ± 3 
nm. 
Metingen van de spectra werden in het vrije veld 
gemaakt, op een afstand van 30 cm  van het opper-
vlak van de lamp. TL-lampen werden gemeten in 
het midden van de lamp, loodrecht op de lengteas 
van de lamp. In het geval dat de lamp en vaste 
reflector of een bepaalde opening had, werd de 
meting gedaan van de hoofdrichting van de stra-
ling. Lampen met een Europese E27 fitting werden 
gemeten in de richting van de basis lengteas, op een 
afstand van 30 cm van de voorkant van de lamp. 
De cijfermatige analyse en de grafieken van de 
gemeten waarden werden verricht met Microsoft 
Excel 2000. De gemeten data toonden de gemeten 
straling (mW/m2) met een resolutie van 1 nm, 
van 250-800 nm, totaal 551 meetpunten. Deze 
data werden geïmporteerd in een Excel werkblad, 
omgezet in µW/cm2 en de stralingswaarden bij de 
verschillende golflengten werden geïntegreerd. Als 
gevolg van het ontbreken van een vaste standaard 
die de grenzen van het UVA, UVB en UVC gebied 
bepaalt, werden de begrenzingen die in de huidige 
literatuur worden gebruikt toegepast. Als gevolg 
van de afgepaste aard van de meetgegevens werden 
de volgende grenzen gebruikt in de analyse: UVA 
320-399 nm, UVB 280-319 nm en UVC 250-279 
nm. Zichtbaar licht bevindt zich tussen 400-749 
nm en het nabije infrarood tussen 750-800 nm. 
De basis voor de berekening van de D3 Yield Index 
was het actiespectrum van de 7-DHC in preD3 
omzetting in de menselijke huid. De index werd 
berekend in het gebied van 252-313 nm door de 
straling bij elke golflengte in samenhang met het 
actiespectrum te wegen. De zo verkregen effectieve 
straling werden over dit gebied opgeteld en deze 
waarde werd tenslotte aangepast aan de referentie 
door een geschikte vermenigvuldigingsfactor, resul-
terend in de uiteindelijke D3 index.

Resultaten
Algemene informatie over de geteste lampen staat 
in tabel 1. De volgorde van de lampen geldt als 
referentie voor de andere tabellen. Behalve merk-
naam, model, fabrikant of handelaar en het nomi-
nale vermogen is iedere aanvullende informatie die 
de resultaten kan beïnvloeden ook opgenomen.
In tabel 2 zijn de straling in microwatt per vier-
kante centimeter en het percentage UVA, UVB 
en UVC van de totale straling opgenomen. Door 

de equivalente waarden, zoals opgegeven door de 
fabrikant, te gebruiken, kunnen algemene verge-
lijkingen met andere modellen die niet getest zijn 
worden gemaakt. Echter, het moet zeker zijn dat de 
UV gebieden met identieke begrenzingen gespeci-
ficeerd zijn: UVA 320-399 nm, UVB 280-319 nm 
en UVC 2250-279 nm. 
Tabel 3 toont straling in het UVB gebied. Aparte 
waarden zijn berekend voor het golflengtegebied 
dat voornamelijk bijdraagt tot de vitamine D3 foto-
synthese (UVB-1, 280-304 nm) en voor het gebied 
daarboven (UVB-2, 305-319 nm) dat potentieel 
vitamine D3 kan afbreken. Bernard (1995) noemt 
het gebied 290-300 nm “D-UV”, maar om in over-
eenstemming te blijven met de gebruikelijke bena-
ming (UVA, UVB, UVC), worden de sub-gebieden 
van UVB hier UVB-1 en UVB-2 genoemd. Het 
vermogen van een lamp om efficiënt vitamine D3 te 
vormen kan worden geëvalueerd door de waarden 
in tabel 3 te vergelijken. Hoe hoger de UVB-2 stra-
ling is vergeleken met UVB-1, hoe groter de waar-
schijnlijkheid dat de UVB-2 straling de vitamine 
D3 in de huid begint af te breken. 
Tabel 4 toont de D3 Yield Index per lamp en het 
percentage UVB van het totale output ter verge-
lijking. Bij het berekenen van de D3 Yield Index, 
maakte het gebrek aan accurate data het onmogelijk 
rekening te houden met de bovengenoemde moge-
lijkheid dat zwakke straling in het UVB-1 gebied, 
gecombineerd met sterke straling in het UVB-2 
gebied fotodestructie van vitamine D3 veroorzaakt. 
Dus, als een lamp een hoog UVB percentage maar 
een lage D3 Yield Index heeft, dan kan dit wijzen 
op afbraak van vitamine D3. 
In dat geval zal het nodig zijn om de spectrum 
curve nauwkeurig te onderzoeken op het UVB/
UVA overgangsgebied, teneinde de situatie te eva-
lueren.

Discussie
Dit soort veelomvattende onderzoeken levert aller-
lei testresultaten op. Sommige van de geteste 
lampen zijn kennelijk bedoeld voor een ander doel 
dan om alleen te dienen als enige bron van licht in 
een terrarium. De meetresultaten van deze lampen 
dienen als een aparte groep te worden behandeld. 
Bijvoorbeeld het UV spectrum van de zogenaamde 
volledig spectrum lampen en van echte UV lampen 
kan niet worden vergeleken. De lampen die beho-
ren tot de eerste groep zijn bedoeld om zichtbaar 
licht te geven met een zo natuurlijk en uniform 
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mogelijk spectrum. Hun UV straling, indien aan-
wezig, is slechts een bijproduct van een TL lamp. 
Dit type lamp kan nooit in aanmerking komen als 
de enige lichtbron voor een dier dat UV licht nodig 
heeft. Tegelijkertijd kan ook worden gesteld, dat 
lampen die ontworpen zijn voor maximum UVB 
straling niet direct vergelijkbaar zijn met gewone 
UVB TL lampen. Er moet in gedachten gehouden 
worden, dat het zonlicht, gebruikt als referentie, 
is opgemeten op een Finse breedtegraad (op het 
zomer solstitium, wanneer de zon op haar hoogste 
punt is). Het natuurlijke verspreidingsgebied van 
de meeste terrariumdieren is verder naar het zui-
den, waar de straling afkomstig van de zon bijna 
verticaal door de atmosfeer dringt en dus door een 

veel dunnere laag ozon en lucht hoeft te dringen. 
Dit heeft een belangrijk effect op de kortere golf-
lengten van de UV straling die het aardoppervlak 
bereiken. Bij deze metingen lijkt de zon referentie 
buitengewoon zwak te zijn, vooral in het UV 
gebied, vergeleken met de situatie in het natuurlijke 
leefgebied van veel terrariumdieren. Een andere 
zaak die de D3 Yield Index kan beïnvloeden is het 
feit dat de gevoeligheid van de spectrofotometer 
verminderd moest worden gedurende de meting 
van het referentie zonlicht, omdat de totale stra-
lingskracht van de zon die van de lampen met een 
factor 200 overtrof. Dit resulteerde in een situatie, 
dat de gevoeligheid van de sensor waarschijnlijk 
onvoldoende was in het extreem lage einde van het 
spectrum. Dit kan er voor gezorgd hebben, dat de 
spectrum curve te vroeg van de schaal is gelopen. 
Meting met een gespecialiseerde UV meter kan dit 
probleem omzeilen, maar dat was onpraktisch bin-
nen de strekking van deze studie. 

Verdeling van het UV licht
Wanneer de verdeling van het ultraviolette licht in 
het UVA, UVB en UVC gebied wordt vergeleken, 
kan de sterke nadruk van UVA in alle resultaten 
worden gezien (zie tabel 2). Veel van de lampen 
hebben meer dan 30 % van hun totale straling in 
het UVA gebied. Hoewel dit schadelijk kan zijn 
voor de vitamine D3 synthese, geven sommige rap-
porten aan dat het een positief effect op het gedrag 
van reptielen kan hebben (GEHRMANN, 1994). Er is 

Product UVA UVB UVC
µW/cm2 % µW/cm2 % µW/cm2 %

ZooMed ReptiSun 5.0 UVB 48               31.9 %            10 6.8 %               0 0.0 %
ZooMed ReptiSun 5.0 UVB (gebr.) 40                31.3 %              8 6.6 %               0 0.0 %
Sylvania Reptistar 59                31.2 % 12    6.1 %                       0 0.0 %
Narva Reptilight 37     23.2 %                 7 4.4 %                       0 0.0 %
R.C. Hagen Repti-Glo 4     1.7 %                 1 0.6 % 0 0.0 %
R.C. Hagen Life-Glo 3 0.9 % 1 0.3 % 0 0.0 %
R.C. Hagen Exo-Terra Repti Glo 2.0                1     1.0 %                 1 0.3 % 0 0.0 %
R.C. Hagen Exo-Terra Repti Glo 5.0                33     21.2 %                 5 3.4 %   0 0.0 %
R.C. Hagen Exo-Terra Repti Glo 8.0                65     35.6 %                 8 4.2 %               0 0.0 %
ESU Reptile Super UV Daylight 7     5.7 %                 1 1.0 %               0 0.0 %
ESU Reptile Desert 7 % UVB 38     26.2 %                 0 0.3 %               0 0.0 %
Active UVHeat 296    22.6 %           16    1.2 %               0 0.0 %
True-Light 19    11.9 %                1 0.5 %               0 0.0 %
True-Light Daylight 6000 2     1.3 %                 0 0.0 % 0 0.0 %
Zon 3403     8.1 %              118 0.3 % 0 0.0 %

Tabel 2. Verdeling van het licht
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niet veel onderzoeksmateriaal beschikbaar over dit 
onderwerp. Studies aan mensen hebben tegenstrij-
dige resultaten opgeleverd. Bij mensen is gevonden 
dat UVA oogschade kan veroorzaken (bijvoorbeeld 
het geel worden van de ooglens), vroegtijdige 
veroudering van de huid en veranderingen in de 
immuunrespons. Hierdoor kunnen buitensporige 
hoeveelheden straling bij dieren ook niet aangera-
den worden. In ieder geval is de gemeten UVA stra-
ling hooguit 1-2 % van dat van de zon, nauwelijks 
een reden tot bezorgdheid, wat dat betreft. 
Enkele lampen onderscheiden zich duidelijk van de 
rest met hun bijna totaal ontbreken van ultraviolet 
licht. Van deze zijn de True-Light lampen duidelijk 
geen UV lampen, hoewel hun verkoper ze soms 
voor dit doel heeft aanbevolen. De lamp model-
len Repti Glo, Life-Glo, Exo-Terra Repti Glo 2.0 
en ESU Reptile Super UV Daylight zenden maar 
een paar procent van hun straling uit in het UVA 
gebied, met nog minder in het UVB gebied. De 
Active UVHeat lamp valt ook op door zijn lage per-
centage UVB straling; dit is echter enigszins mis-
leidend, omdat het nominale vermogen van deze 
lamp beduidend hoger is dan dat van alle andere. 
Hoewel de straling in het UVB gebied vrij hoog is, 
is dit nog steeds geen bewijs van een hoge capaciteit 
om fotosynthese van vitamine D3 te bevorderen, 
zoals hierna wordt getoond.
Wanneer uitsluitend het aandeel UVB straling 
wordt beoordeeld, vallen Zoo Med Reptisun 5.0 
en Sylvania Reptistar duidelijk op. Meer dan 6 % 
van hun totale straling is in het UVB gebied. Narva 

Reptilight en R.C. Hagens Exo-Terra Glo, model-
len 5.0 en 8.0 vormen een andere groep, met 3-4 % 
UVB aandeel. De rest van de lampen produceren 
slechts extreem geringe hoeveelheden UVB.

Gezondheidsrisico van UV straling
Het Finse ministerie van sociale zaken en volksge-
zondheid heeft decreet nummer 1474 (16 decem-
ber 1991) opgesteld, met betrekking tot de maxi-
mum blootstelling aan niet ioniserende straling. 
Volgens dit decreet mag de biologisch gewogen 
effectieve energiebelasting van ultraviolette straling 
op het oog of de huid de waarde van 50 J/m2 per 
dag niet overschrijden. De UV straling van Active 
UVHeat overtreft deze waarde en kan daardoor een 
gezondheidsrisico vormen. Op een afstand van 30 
cm wordt de grenswaarde bereikt na 40 minuten, 
op 1.5 meter na 390 minuten. Binnenshuis moet 
de Active UVHeat afgeschermd worden, zodat 
het licht wordt weggehouden van plaatsen waar 
mensen gedurende langere tijd verblijven. Het ter-
rarium moet te allen tijde beschaduwde plekken 
voor de dieren aanwezig zijn. Het zelfde risico is 
ook aanwezig bij andere lampen met hoge UV 
opbrengst. Bij andere lampen is de geschatte veilige 
tijd van blootstelling op 30 cm afstand ongeveer 
1.5 uur. 
Een enkele glasplaat zorgt voor adequate bescher-
ming tegen schadelijke straling. Een dergelijke 
glasplaat filtert 22 % van de UVA en 96% van de 
UVB weg (GEHRMANN, 1987).

Straling in µW/cm2

Product UVB-1, 280-304 nm UVB-2, 305-319 nm
ZooMed ReptiSun 5.0 UVB 2.057 8.232
ZooMed ReptiSun 5.0 UVB (gebruikt) 1.717 6.663
Sylvania Reptistar 0.497 10.982
Narva Reptilight 1.302 5.825
R.C. Hagen Repti-Glo 0.089 1.052
R.C. Hagen Life-Glo 0.083 0.863
R.C. Hagen Exo-Terra Repti Glo 2.0 0.000 0.467
R.C. Hagen Exo-Terra Repti Glo 5.0 0.635 4.659
R.C. Hagen Exo-Terra Repti Glo 8.0 0.780 6.914
ESU Reptile Super UV Daylight 0.014 1.103
ESU Reptile Desert 7 % UVB 0.000 0.443
Active UVHeat 0.815 14.647
True-Light 0.030 0.693
True-Light Daylight 6000 0.000 0.003
Zon 0.000 117.699

Tabel 3. Straling
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D3 Yield Index
Het percentage UVB straling van de totale straling 
is vaak gebruikt als indicator van het vermogen van 
een lamp om vitamine D3 fotosynthese in de huid 
van een dier te bevorderen. Volgens onderzoek op 
de menselijke huid is dit onderwerp niet zo simpel 
als dat. MACLAUGHLIN et. al. (1982) toonde aan dat 
het actie spectrum van vitamine D3 fotosynthese 
extreem smal is (figuur 1). De productie van vita-
mine D3 vindt voornamelijk plaats in het golfleng-
tegebied van 295-300 nm, terwijl het UVB gebied 
in het algemeen wordt gedefinieerd van 280-320 
nm. Dit verschil is significant, vooral aan de boven-
kant van het gebied, waar vitamine D3 productie 
stopt maar fotodestructie door straling van langere 
golflengte nog doorgaat. Dit maakt het gebruik van 
een UVB waarde op zichzelf een slechte indicator 
voor de effectiviteit van het gebruikte licht in de 
fotosynthese van vitamine D3 in de huid van het 
dier.
Het gebruik van de D3 Yield Index als basis voor 
de evaluatie van UV lampen geeft een mogelijkheid 
om zeer verschillende typen lampen met eendui-
dige criteria te vergelijken. De D3 Yield Index zet 
de onderdelen van de spectrum curve, die anders 
moeilijk te vergelijken zijn, om in een gemakke-
lijk te hanteren en begrijpelijke vorm, zelfs voor 
een beginnende liefhebber; ze geven een ondub-
belzinnig waarde voor de efficiëntie van een lamp 
om fotosynthese van vitamine D3 te bevorderen, 
en daardoor indirect een voldoende niveau van 
Calcium metabolisme te verzekeren.

Omdat het actie spectrum van vitamine D3 foto-
destructie niet beschikbaar was, was het niet moge-
lijk het effect van dit proces op de D3 Yield Index 
te evalueren. Meer onderzoek is nodig om dit op te 
lossen. Een in situ analyse van 7-DHC en de reac-
tieproducten hiervan is ook nodig om de relatie tot 
de D3 Yield Index te bevestigen. 
Er moet ook opgemerkt worden dat de formule om 
de D3 Yield Index te berekenen niet aangepast is 
om te compenseren voor de verschillen in vermo-
gen tussen de lampen. Daarom, in het geval dat er 
twee identieke lampen zijn, krijgt degene met het 
hogere nominale vermogen een hoger indexcijfer, 
proportioneel naar het verschil in vermogen. De 
D3 Yield Indices berekend op basis van de metin-
gen van dit onderzoek illustreren het feit dat het 
percentage UVB van de totale straling niet direct 
gerelateerd is aan de capaciteit van de lamp om 
vitamine D3 fotosynthese te bevorderen. Dit kan 
het beste gezien worden bij de Sylvania Reptistar; 
hoewel 6 % van de straling UVB is, is de D3 Yield 
Index slechts middelmatig. Wanneer het spectrum 
van deze lamp bekeken wordt is duidelijk, dat de 
straling in het gebied van 290-300 nm, welke het 
meest belangrijke gebied is voor de index, vrijwel 
nul is.
Eveneens misleidend, maar in tegenovergestelde 
richting, is het UVB aandeel van Active UVHeat: 
slechts 1 % - maar de D3 Yield Index is bij bena-
dering hetzelfde als voor Sylvania Reptistar. In dit 
geval is het aandeel UVB van de totale straling 
extreem klein, maar de totale straling is erg hoog. 

Product D3 Yield Index UVB %
ZooMed ReptiSun 5.0 UVB 439.3 7 %
ZooMed ReptiSun 5.0 UVB (gebruikt) 367.7 7 %
Sylvania Reptistar 283.7 4 %
Narva Reptilight 190.2 4 %
R.C. Hagen Repti-Glo 165.3 1 %
R.C. Hagen Life-Glo 157.5 6 %
R.C. Hagen Exo-Terra Repti Glo 2.0 150.8 3 %
R.C. Hagen Exo-Terra Repti Glo 5.0 22.4                                1 %
R.C. Hagen Exo-Terra Repti Glo 8.0 19.5                                0 %
ESU Reptile Super UV Daylight 11.2                                1 %
ESU Reptile Desert 7 % UVB 9.2                                 1 %
Active UVHeat 2.2                                 0 %
True-Light 0.5                                 0 %
True-Light Daylight 6000 0.0                                 0 %
Zon 1000.0 0 %

Tabel 4. D3 Yield Index
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Zonlicht (gemeten 27-6-2001, 13:08 uur)
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Het feit dat de totale straling van Active UVHeat 
vele malen hoger is, 1308 µW/cm2 tegenover 188 
µW/cm2 van Reptistar, doet een vergelijking van 
percentages alleen onvolledig lijken.
Van alle gemeten lampen geeft Zoo Med ReptiSun 
de beste bijdrage aan de vitamine D3 fotosyn-
these in de huid, met een D3 Yield Index van 439. 
Dit resultaat kan vooral als opmerkelijk worden 
beschouwd vanwege het feit dat de betreffende 
lamp slechts 14 W is, terwijl andere lampen een 
nominaal vermogen van 30-40 W hebben. Het 
spectrum van Reptisun begint zeer diep in het 
UVB gebied en de spectrum curve stijgt scherp. 
Bijvoorbeeld op de meest gevoelige golflengte 
voor vitamine D3 synthese, 295 nm, is de straling 
van ReptiSun al 1.8 maal sterker dan de één na 
beste lamp. De één na beste lamp, een Zoo Med 
ReptiSun eenheid die 10 maanden gebruikt was, 
laat geen opmerkelijke verzwakking van de UVB 
straling zien. Wanneer het volledige spectrum 
wordt bekeken, kan gezien worden dat de straling 
van de lamp over het hele spectrum is afgenomen. 
Dit betekent, dat de UVB straling van een lamp 
niet plotseling ophoudt, zoals soms wordt gesugge-
reerd, maar langzamerhand zwakker wordt samen 
met het zichtbare licht. Hierop gebaseerd is een 
aanbeveling om de UV lampen twee keer per jaar 
te vervangen, omdat beweerd wordt dat het UVB 
afneemt, op z’n minst tot op zekere hoogte niet 
gerechtvaardigd. De conclusie is natuurlijk uitslui-
tend gebaseerd op één individuele lamp; verschillen 
als gevolg van tolerantie in de specificaties bij de 
productie enz. zijn zeker mogelijk. Een gedetail-
leerd onderzoek met een grotere steekproef zou 
nodig zijn om dit te bevestigen. 
De hierop volgende beste lamp, Narva Reptilight, 
is ook zeer efficiënt in het bevorderen van vitamine 
D3 synthese, met een D3 Yield Index van 284. 
Daarnaast is het spectrum zeer voordelig; straling 
in het gebied van 315-335 nm, dat potentieel vita-
mine D3 afbreekt, is zeer laag. 
Vervolgens komt een groep van vier lampen, de 
resultaten hiervan zijn vrij gelijk. Hun D3 Yield 
Indices zijn al minder dan de helft van die van 
het beste product. In deze groep is het geval van 
Sylvania Reptistar interessant. Hoewel de straling 
in het UVB gebied het twee na hoogst is van alle 
geteste eenheden, is de D3 Yield Index bescheiden. 
De spectrum curve begint pas bij 300 nm te stij-
gen; daarom is het grootste aandeel van de straling 
geconcentreerd in het UVB-2 en UVA gebied, 
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waarvan bekend is dat sterke straling nadelig is voor 
de productie van vitamine D3. 
Een ander geval dat de aandacht trekt in deze groep 
is de Active UVHeat. Het spectrum van deze lamp 
bestaat bijna zuiver uit pieken. Bij de betreffende 
golflengten is de straling erg sterk. In de andere 
gebieden is de straling van hetzelfde niveau als van 
de 14 W ReptiSun eenheid. Er is slechts één enkele 
piek in het UVB-1 gebied, bij 302-304 nm – dit 
zorgt ervoor dat de D3 Yield Index van deze lamp 
een redelijk peil bereikt. Echter, dit spectrum heeft 
nog een piek, tien keer hoger, op 313 nm en hoger, 
met nogal hoge stralingswaarden die kunnen bij-

dragen aan de fotodestructie van bestaand vitamine 
D3 in de huid. 
De rest van de gemeten lampen zijn teleurstellend 
in hun D3 Yield Indices. Zelfs de beste (Rolf C. 
Hagen Repti Glo en Life-Glo) hiervan hebben 
een indexwaarde dat slechts 5 % van die van de 
ReptiSun eenheid. Lampen in deze groep kunnen 
niet worden aanbevolen voor gebruik als UV lamp 
met het doel de fotosynthese van vitamine D3 in de 
huid te bevorderen.
Beide True-Light lampen horen ook bij deze groep 
en kennelijk zijn ze niet bedoeld als echte UV lamp. 
Het zijn daglichtlampen waarbij waarschijnlijk de 
hoeveelheid UVB straling niet één van de belang-
rijkste ontwerpcriteria is geweest; in plaats daarvan 
zijn ze bedoeld om een zo constant en natuurlijk 
mogelijk spectrum in het zichtbare licht te leveren. 
De Reptile Desert 7 % UVB, gemaakt door Energy 
Savers Unlimited (ESU), bleek een teleurstelling 
te zijn. Ondanks de naam produceert de eenheid 
0.3 % UVB straling en de D3 Yield Index is slechts 
0.5. 
Het zonlicht dat werd gemeten als referentie staat 
op zichzelf, en natuurlijk zou het resultaat beter zijn 
als er dichter bij de evenaar was gemeten: de D3 
Yield Index van de zon (1000) is meer dan het dub-
bele van dat van de best geteste eenheden. Door het 
veelvoud aan stralingskracht van de zon over het 
hele spectrum is het aandeel UVB slechts 0.3 %. 
Wanneer de resultaten van het referentie zonlicht 
worden bestudeerd moet in gedachten gehouden 
worden dat de meeste reptielen die in een terrarium 
worden gehouden afkomstig zijn van veel zuidelij-
ker gebieden dan Finland. Daarom is de zonnestra-
ling gemeten in Finland niet de juiste referentie 
om de juiste sterkte van de UVB straling te meten, 
behalve voor het evalueren van het licht van buiten-
terraria. Een realistische referentiewaarde kan alleen 
verkregen worden door de zonnestraling te meten 
in het natuurlijke habitat van het dier. Om de hier 
gepubliceerde resultaten te controleren en om een 
gemeenschappelijke basisreferentie te verkrijgen 
zou het nodig zijn om eenzelfde meting met verge-
lijkbare apparatuur nabij de evenaar te doen. 
Echter, de D3 Yield Index van de zon moet niet 
beschouwd worden als een absolute doelwaarde, 
omdat de hier gemeten straling alleen in een zeer 
kort tijdsbestek kan worden bereikt, om twaalf uur 
’s middags midzomers. Kunstmatige verlichting 
produceert een uniform niveau van straling  gedu-
rende de tijd dat de lampen zijn aangeschakeld. ’s 
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Morgens en ’s avonds en in andere seizoenen dan 
de zomer valt de zonnestraling onder een schuinere 
hoek door de atmosfeer door de lagere stand van de 
zon. De dikkere laag ozon filtert meer ultraviolet 
licht weg en als gevolg daarvan neemt de relatieve 
sterkte van de UVB straling snel af. Dit is natuur-
lijk vergelijkbaar van toepassing op alle plekken van 
de aardbol.
De gevoeligheid van de sensor moest gedurende de 
meting worden verminderd door de sterke straling 
van de zon in het zichtbare gebied. Dit kan heb-
ben geleid tot een voortijdig afbreken bij het eerste 
begin van het spectrum, dat van invloed kan zijn 
geweest op de D3 Yield Index van de zon. 
Concluderend: er zijn duidelijke verschillen in de 
geschiktheid van verschillende lampen om de vita-
mine D3 fotosynthese in de huid te bevorderen. In 
veel gevallen is het percentage UVB, opgegegeven 
door de fabrikant, zo dicht bij de meetwaarden 
dat de verschillen zeer waarschijnlijk veroorzaakt 
worden door variaties in de calibratie en spectrale 
gevoeligheid van de meetapparatuur. Echter, in 
sommige gevallen zijn grotere verschillen gevon-
den. Daarom moeten de op de verpakking vermel-
de UVB percentages met de nodige voorzichtigheid 
worden bekeken. 
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S U M M A R Y

UV-lamps for terrariums: Their spectral characteristics and efficiency in promoting vitamin D3 synthesis 
by UVB irradiation.
Sufficient irradiation within a narrow sub-band of the UVB range is a prerequisite for the photosynthesis 
of vitamin D3 in skin. Although radiation below wavelength of 300 um (nanometres) promotes photo-
synthesis of vitamin D3 radiation above 300 nm destroys vitamin D3 that bas been already synthesised in 
skin tissue or nutritionally obtained. Furthermore, skin temperature has a significant effect on the pace 
of vitamin D3 synthesis. In terrarium, the required UVB-radiation has to be artificially produced with 
dedicated lamps. In the study, the characteristics of light produced by fourteen different models of UV 
and full spectrum lamps specifically designed for terrarium use were measured over a range of 250-800 
nm. As a reference, the spectrum of natural sunlight was also measured when the sun was at its highest 
point of elevation in the southern sky of Finland. The proportion of radiation energy that takes part in 
the photosynthesis of vitamin D3 was determined and the D3 Yield Index was calculated. Significant dif-
ferences as large as thousand fold were found in the D3 Yield Indices. It is concluded that the percentage 
of UVB radiation from the total radiation figure does not necessarily give a true indication of a lamp’s 
capability to maintain cutaneous production of vitamin D
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Vroeger werden er jaarlijks veel baby Roodwang-
schildpadjes geïmporteerd, maar sinds het verbod 
op de import van deze dieren zien we een veelheid 
van andere groene baby moerasschildpadjes uit 
Amerika in de handel opduiken. Dit betreft echter 
een aantal verschillende soorten en ondersoorten, 
die op het eerste oog allemaal wel op elkaar lijken. In 
plaats van de Roodwangschildpad zien we nu vooral 
Geelwangschildpadden en Geelbuikschildpadden. 

Roodwangschildpadden zijn alleen nog als nak-
weekdieren te krijgen. 
Het lijkt nuttig nog eens een korte beschrijving te 
geven hoe deze dieren verantwoord gehouden kun-
nen worden. Omdat deze dieren nauw verwant zijn 
kunnen ze als groep behandeld worden. 
Overigens bevinden zich dus tussen de geïmpor-
teerde dieren vaak ook andere soorten. Deze horen 
echter tot een ander genus, het betreft dieren van 

De Roodwangschildpad, 
de Geelwangschildpad 

en de Geelbuikschildpad
Een eenvoudige handleiding

J. ter Borg 
Nieuwemeerdijk 253 

1171 NP Badhoevedorp
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het genus Pseudemys. Regelmatig zijn jongen van 
de Florida Roodbuikschildpad (Pseudemys nelsoni) 
te zien, herkenbaar aan de rode buik en de brede 
verticale gele band op het tweede costale schild (de 
meest zijwaarts gelegen rij grote schilden op het 
rugpantser). Maar waarschijnlijk zitten hier ook 
Pseudemys floridana en Pseudemys concinna tussen, 
beiden met verschillende ondersoorten en mogelijk 
weer kruisingen hiervan. Een aantal van deze dieren 
komt uit Florida en heeft dus iets meer warmte 
nodig dan de hier besproken Trachemys soorten en 
zeker een hooguit zeer beperkte winterrust. 
Een andere veel geïmporteerde groep betreft het 
genus Graptemys. Deze dieren zijn wel goed te 
onderscheiden omdat het lichtbruine dieren betreft. 
Mogelijk is het nuttig in de nabije toekomst ook 
een handleiding voor deze groep te schrijven.

Beschrijving
Deze ondersoorten van Trachemys worden vrij fors. 
Vrouwtjes bereiken al gauw een schildlengte van 25 
cm, mannetjes blijven iets kleiner, ongeveer 18 cm. 
Sommige exemplaren worden groter. Er zijn tropi-
sche ondersoorten uit Midden-Amerika bekend die 
nog groter worden, tot 60 cm.
Alle jonge dieren zijn helder groen van kleur met 
een gele tekening. De kop heeft gele strepen en het 
buikschild is geel.
De Roodwangschildpad heeft achter het oog een 
brede rode lengtestreep, het buikschild heeft don-
kere vlekken.

De Geelwangschildpad lijkt hier sterk op, maar 
heeft achter het oog een geel gekleurde lengte-
streep.
De Geelbuikschildpad heeft achter het oog een 
grote gele vlek, enigszins in de vorm van een C. De 
buik is geheel geel zonder vlekken.
Wees niet verbaasd als er dieren opduiken die qua 
kenmerken hier tussenin zitten. De dieren zul-
len onderling probleemloos kruisen, zeker op de 
schildpaddenfarms waar de diverse ondersoorten 
worden gekweekt. Wees ook niet verbaasd als er 
nog weer andere ondersoorten opduiken. Er zijn 
er nog vele in Midden- en Zuid-Amerika. Hun 
verzorging zal echter fundamenteel anders zijn dan 
van de hier besproken ondersoorten. 
Naarmate de dieren ouder worden veranderen ze 
vaak van kleur. Hoewel er soms dieren zijn die fris 
groen blijven, worden volwassen dieren vaker don-
kergroen, licht of donkerbruin. Daarnaast treden er 
steeds meer zwarte vlekken op en worden sommige 
dieren bijna volledig zwart.

Voorkomen in de natuur
Grofweg komen de dieren voor het zuidoostelijke 
deel van de V.S., van de kust tot halverwege het 
land en van Mexico tot net aan de grote meren. 
De Roodwangschildpad heeft het grootste ver-
spreidingsgebeid (de plaatsen waar ze zijn geïntro-
duceerd niet meegerekend) en bezet het westelijke 
tweederde deel. De Geelbuikschildpad bezet de 
oostelijke kuststaten en de Geelwangschildpad 

Trachemys scripta elegans
Trachemys scripta troosti
Trachemys scripta scripta
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bezet een kleine strook tussen beide gebieden, 
met name de bovenloop van de Cumberland en 
Tennessee rivier. 
De dieren komen voor in allerlei waterpartijen, als 
er maar plekken zijn om te zonnen. 
De V.S. hebben een landklimaat, dat wil zeggen 
koude winters en warme zomers. Naar het zuiden 
toe zullen de winters ongetwijfeld iets milder zijn.

Eigen dieren
Ik heb vier volwassen Roodwangschildpadden, die 
ik in een overdekte vijver houd. De beide vrouw-
tjes zijn iets meer dan 20 cm lang, de mannetjes 
ongeveer 15 cm. De dieren zijn donkergroen en 
met name de vrouwtjes hebben veel zwart op het 
schild. Deze dieren heb ik in 1998 overgenomen 
van de Stichting Schildpaddenasiel Alphen aan de 
Rijn.  Daarnaast heb ik twee halfwas nakweekdie-
ren uit 2001 in dezelfde behuizing en houd ik nog 
drie andere nakweekdieren uit hetzelfde jaar bin-
nenshuis. De dieren zijn donkergroen en hebben 
een lengte van ongeveer 8-10 cm.

Onderkomen
Omdat de dieren grotendeels in het water leven 
komt eigenlijk alleen een glazen bak in aanmer-
king, bijvoorbeeld een aquarium. Maar ook een 
speciaal ontworpen bak met een ruim watergedeel-
te en daarboven schuifruiten kan heel handig zijn. 
De bak is op enkele luchtopeningen na afgesloten 
van de omgeving, om de warmte binnen en tocht 
en kou buiten te houden.
Bij jonge dieren kunt u volstaan met een wat 
kleinere bak, met voor drie dieren afmetingen van 
bijvoorbeeld 60x30x30 cm (lxbxh). Maar houd er 
rekening mee dat de dieren snel zullen groeien en 
uiteindelijk een echt forse bak nodig hebben. Dit 
is eigenlijk een van de weinige nadelen van deze 
schildpadden. Reken op een bak van 150x50x50 
cm (lxbxh) voor een drietal volwassen dieren.
De bodem van de bak kan kaal gelaten worden uit 
hygiënisch oogpunt, een achterwand zal door de 
schildpadden gebruikt worden om in te klimmen. 
De eventueel aanwezige planten zullen worden ver-
slonden. Om de bak aan te kleden kan wel gekozen 
worden voor een achterwand buiten de bak, achter 
de achterruit. 
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Voor jonge schildpadjes voldoet een stuk kurk-
schors als landgedeelte prima, maar na verloop van 
tijd verliest dit door wateropname een deel van het 
drijfvermogen, bovendien worden gezonde kleine 
schildpadden snel groot. Uiteindelijk zal dus een 
vast landgedeelte moeten worden gemaakt. Voor 
volwassen dieren kan bij het ontwerp rekening 
worden gehouden met toekomstige eileg. Het 
landgedeelte zal dus zand moeten bevatten. Een 
simpele methode is een deel van het watergedeelte 
af te zetten met een glasplaat, welke hier waterdicht 
met siliconenkit in wordt gelijmd. Het zo ontstane 
compartiment kan worden gevuld met zand. Iets 
ingewikkelder, maar ook te doen voor de iets 
handigere schildpaddenliefhebber, is een ondieper 
bakje, maar niet ondieper dan 15 cm, dat op enige 
afstand van de bodem gelijmd wordt. Dit is minder 
zwaar en neemt minder ruimte in. Verder kunnen 
de dieren zich hieronder terugtrekken, wat in het 
algemeen wordt gewaardeerd. Zaak is natuurlijk 
wel de ruimte niet te laag te maken, zodat de dieren 
er met enig gemak in en uit kunnen zwemmen en 
niet met hulp van hun medebewoners klem komen 
te zitten. Zo’n 12 cm lijkt me wel nodig, waarmee 
dankzij het landgedeelte de waterdiepte op ruim 
25 cm komt. De overgang van water naar land is 
altijd een beetje lastig. Vroeger lijmde ik een glas-
plaatje schuin in de bak richting landgedeelte, wat 
ik besmeerde met siliconenkit en bestrooide met 
kleine steentjes. Een fraaiere oplossing die ik bij een 
vriend zag was een stukje kunststof namaakgras, 
dat als overgang fungeerde. Vanzelfsprekend moet 

al het glas waar de schildpadden bij kunnen met 
een slijpsteentje zorgvuldig worden ontdaan van de 
scherpe randen.
De dieren zonnen buitengewoon graag, vandaar 
dat er boven het landgedeelte altijd een flinke spot 
moet hangen. Voor kleine schildpadden 40 W, voor 
volwassen dieren één of twee van 100 W. Eén of 
twee TL-buizen van 36 W voor de algehele verlich-
ting completeren het geheel.
Als de bak in een ruimte met kamertemperatuur 
staat is verdere verwarming niet nodig. Als de 
temperatuur in de ruimte in de winter lager wordt, 
is dat geen probleem maar helpt dit juist met de 
activiteitsvermindering die samenhangt met de 
winterperiode. 
Een heikel punt is altijd de filtering van het water. 
Schildpadden zijn flinke vervuilers, dus deze fil-
tering is echt nodig. Een flinke aquariumpomp 
met filter, een maat groter dan je zou gebruiken 
voor een vergelijkbaar aquarium voor vissen, moet 
volstaan. Maar dan nog moet op gezette tijden 
het water worden ververst, bijvoorbeeld eens per 
kwartaal. Overvoer de dieren ook niet, want dan 
vervuilen ze nog veel meer.

Klimaatvariaties
De dieren komen uit een gebied met warme zomers 
en koude winters. Daarnaast varieert de daglengte 
van lang in de zomer tot kort in de winter. Deze 
gegevens zorgen voor een natuurlijk ritme bij de 
dieren, die dan ook vanzelf op het juiste moment in 
winterrust of -slaap gaan en op het juiste moment 
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in voortplantingsstemming raken. Wij moeten dit 
dus in gevangenschap nabootsen. 
Daglengtevariatie is vrij eenvoudig te realiseren als 
de verlichting en verwarming worden geregeld met 
tijdklokken. ’s Zomers houd je voor de TL-buizen 
een daglengte aan van 14 uur, ’s winters van 10 uur. 
De spotlampen, geregeld via een andere tijdklok, 
laat je ’s zomers vrijwel net zo lang branden als de 
TL-buizen, ’s winters echter veel korter, bijvoor-
beeld enkele uren per dag. Ook kun je hun capaci-
teit iets verminderen met een dimmer, of desnoods 
door een lamp van minder vermogen te gebruiken. 
Tussen de beide uiterste waarden van de daglengte 
moeten de tijdklokken in de tussenliggende periode 
regelmatig worden bijgesteld. In de natuur gebeurt 
deze verandering natuurlijk dagelijks, maar dat is 
voor ons onpraktisch. Om de week de klokken 
bijstellen is genoeg. Daarnaast bestaan er ook aller-
lei andere hulpmiddeltjes, bijvoorbeeld een dim-
mer die geregeld wordt door de daglengte buiten 
(GETREUER, 1982). Er is zelfs iemand geweest die 
voor Lacerta heeft uitgedokterd hoe lang de dag in 
een bepaalde week op een bepaalde breedtegraad 
duurt (VAN LEEUWEN, 1981).

Verzorging
Deze schildpadden zijn geen moeilijke eters. Ze 
lusten vrijwel alles, dus het is niet moeilijk een 
geschikte keuze te maken. Een aan te raden voer is 
kattenvoer uit blik (brokjes, de gelei met handwarm 

water wegspoelen). Omdat een hoop katten uitslui-
tend hiervan moet leven bevat dit voer voldoende 
vitaminen en mineralen om in ieder geval ook voor 
een groot deel in de behoefte van de schildpadden 
te voorzien. Een ander handig voedsel is tartaar, 
omdat je daar wat vitaminen en mineralen door 
kan mengen. Dergelijke hapjes kunnen uit de hand 
gevoerd worden aan elk dier. Maar een beetje afwis-
seling mag natuurlijk ook. 
Ikzelf voer ook ontdooide diepvriesspiering. Deze is 
in veel dierenspeciaalzaken te kopen. Het is wel van 
belang te weten dat bepaalde vissoorten een enzym 
bevatten (thiaminase), dat vitamine B1 afbreekt. 
Dit zou vooral gaan om zoetwatervissen, maar ook 
een deel van de zeevissen bevat dit enzym. Het 
enzym is vrij simpel onwerkzaam te maken door 
milde verhitting (ZWART, 1982). Het verdient 
aanbeveling dit bij alle vis te doen, aangezien niet 
helemaal duidelijk is welke soorten precies thia-
minase bevatten. Ikzelf strooi enkele visjes in een 
ruime hoeveelheid heet water uit de warmwaterlei-
ding (65°C) en laat de visjes hierin ontdooien. Na 
enkele minuten verkleurd de ooglens wit, hetgeen 
ik gebruik als referentiepunt voor het feit dat de 
eiwitten denatureren en onwerkzaam raken. Dit 
zou dan ook gelden voor de thiaminase. 
Een aantal andere suggesties zijn andere vissoorten 
(geen vette zoals makreel, want dat maakt van de 
bak een  enorme met vet overdekte smeerboel), 
ongepelde garnalen, geweekte kattenbrokjes, wor-
men, groenvoer zoals andijvie of waterpest en 
meelwormen, maar heel af en toe wat droog schild-
paddenvoer kan natuurlijk geen kwaad.
Als de dieren voornamelijk kattenvoer uit blik 
krijgen, wordt al grotendeels voorzien in hun 
vitamine en mineralen behoefte. Een extraatje kan 
geen kwaad en is vaak vrij simpel toe te passen. In 
het watergedeelte zouden altijd wat gebroken eier-
schalen moeten liggen. De dieren kunnen hier naar 
behoeven van eten. Bij jonge dieren valt de keus 
eerder op sepia, omdat dit zachter is. Verder geef 
ik zelf wekelijks een balletje tartaar vermengd met 
wat gistocal (dierenspeciaalzaken) aan elk dier. Af 
en toe voer ik ook meelwormen die ik eerst een dag 
heb laten eten van carmix (sommige dierenspeciaal-
zaken, beurzen, sommige werkgroepen). Als jonge 
dieren nog in een kleine bak verblijven druppel ik 
wekelijks wat wateroplosbare vitamine D3 (onge-
veer vijftien druppels) bij het water. Ik heb zelf geen 
ervaring met UV-lampen, maar die zouden zeker 
hun nut kunnen hebben, omdat ze zorgen voor de 
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vorming van vitamine D3 in de huid, zonder dat er 
kans is op overdosering.
De schildpadden eten graag en dus gemakkelijk 
teveel. Hun voedselbehoefte is ook afhankelijk van 
de leeftijd en het seizoen. Het is zinnig goed te kij-
ken tijdens het voeren. Als de dieren hongerig zijn 
verdwijnen reusachtige brokken voer of hele vissen 
achterelkaar naar binnen. Als de ergste eetlust is 
gestild beginnen ze het voedsel tijdens het eten met 
de nagels van de voorpoten in stukken te scheuren 
en in positie te manoeuvreren. Het eten wordt 
steeds minder effectief, zodat een steeds groter deel 
van het voer weer uit de bek komt en in stukjes op 
de bodem blijft liggen. Wel is het zo dat andere 
etende schildpadden de dieren stimuleren om door 
te eten. Zo is na enige tijd in te schatten hoeveel de 
betreffende dieren op die leeftijd en in dat seizoen 
nodig hebben. Dat voorkomt ernstige vervuiling 
van de bak. Voor volwassen dieren hanteer ik per 
keer een hoeveelheid van ongeveer een eetlepel per 
dier. Dat is ongeveer het volume van de kop. Voor 
halfwas dieren valt dan te denken aan twee maal 
het volume van de kop en voor hele jonge dieren 
nog iets meer.
Daarnaast moeten we zelf zorgen voor het in de tijd 
doseren van het voedselaanbod, dus niet te vaak.
Jonge dieren mogen natuurlijk volop eten. Het 
dagelijks voeren tijdens de zomermaanden is 
natuurlijk prima. De voedselfrequentie kan dan iets 
teruglopen tijden de wintermaanden. Als het goed 
is zijn ze dan natuurlijk al wat gegroeid. Halfwas 
dieren hebben genoeg aan om de dag voeren tijdens 
de zomer en twee keer per week tijdens de winter, 
als ze tenminste enige temperatuurdaling onder-
gaan. Volwassen dieren krijgen maximaal twee tot 
drie keer per week eten in de zomer en één keer 
per week bij milde overwintering, tot nul keer bij 
dieren die echt in winterslaap gaan.

Gedrag
De dieren zijn dagactief. Ze kunnen urenlang 
liggen te zonnen onder de lamp. Het zijn verder 
actieve zwemmers, maar als ze zich ergens onder 
kunnen verstoppen blijven ze daar ook graag lang-
durig liggen. Verder zijn ze oplettend en nieuwsgie-
rig en hebben ze bijvoorbeeld al gauw in de gaten 
als ze gevoerd gaan worden.
Uiteraard neemt de activiteit met het dalen van de 
temperatuur in de winter af.
In het algemeen zijn de dieren onderling niet erg 
agressief. Alleen als ze te eten krijgen willen ze nog 

wel eens in het vuur van de strijd in elkaars poten 
bijten. Een belangrijke uitzondering vormen de 
gedragingen rond de paring. Mannetjes tikken bij 
de balts met de lange nagels van hun voorpoten 
soms tot vervelens toe tegen de kop van het vrouw-
tje, wat wel eens een beet uitlokt. Erg hitsige man-
netjes willen nog wel eens beetwonden in de nek 
van het vrouwtje veroorzaken. Meestal blijven die 
vrij oppervlakkig, maar blijf alert. Gevaarlijker voor 
het mannetje is de eigenlijke paring. Zijn geslachts-
orgaan nodigt kennelijk de andere dieren, ongeacht 
geslacht, uit om hier eens stevig in te bijten. Dit 
kan leiden tot meer of minder ernstige verwon-
dingen. Soms weet het mannetje na één beet weg 
te komen en het geslachtorgaan weer naar binnen 
terug te trekken. Met enig geluk geneest het dier 
volledig. Soms lukt terugtrekken niet meer en blijft 
het geslachtsorgaan bloot staan aan aanvallen van 
de andere dieren. Chirurgisch ingrijpen door een 
dierenarts is dan noodzakelijk, waarbij het orgaan 
moet worden verwijderd. Nageslacht zal dit dier 
niet meer kunnen verwekken. Soms is de verzorger 
te laat en heeft het dier reeds de geest gegeven door 
overmatig bloedverlies. Wel dient gezegd te worden 
dat een dergelijk bloedbad vooral in overvolle bak-
ken zal optreden. De opgegeven maten van de bak 
en het beperkte aantal bewoners zorgen ervoor dat 
een mannetje zich meestal wel uit de voeten kan 
maken. 
De dieren hebben geen speciale agressie tegen 
andere soorten schildpadden, maar omdat ze nogal 
groot, krachtig, dominant en wild zijn, trekken 
andere soorten meestal aan het kortste eind. Niet 
combineren dus.

Voortplanting
Zoals hiervoor al beschreven hebben de dieren een 
balts. Het mannetje gaat voor het vrouwtje liggen 
en tikt met de lange nagels van zijn voorpoten 
tegen de kop van het vrouwtje. Persoonlijk heb ik 
nog nooit gezien dat dit enig effect had. Ze kunnen 
heel hardnekkig in dit gedrag zijn en het is over de 
hele dag een het grootste deel van het jaar te zien. 
Uiteraard zal dit gedrag meer seizoensgebonden 
worden naarmate de omstandigheden meer over-
eenstemmen met een natuurlijke cyclus, met een 
duidelijke winterrust.
De paringen duren vrij kort. Het mannetje weet 
op de een of andere manier zijn geslachtsorgaan in 
de cloaca van het vrouwtje te brengen, wordt een 
minuutje achter haar aan gesleept en maakt dat hij 
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wegkomt. Ik heb in het verleden gemerkt, dat er 
een grotere kans was op een succesvolle paring als 
de dieren elkaar enige tijd niet hadden gezien. Ook 
een duidelijke winterrust zal ongetwijfeld effect 
hebben.
De vrouwtjes willen de eieren begraven, dus er 
moet een landgedeelte met zand beschikbaar zijn. 
Dit moet flink diep zijn. Bij mijn eerste kweekpo-
gingen hadden de vrouwtjes een laag zand van zo’n 
8 cm ter beschikking. Het vrouwtje vond dat niet 
diep genoeg en probeerde gedurende vele dagen het 

gat dat ze had gegraven nog dieper te maken. Zelf 
denk ik dan de dikte van de zandlaag minimaal 15 
cm moet zijn. De vrouwtjes maken hun legdrang 
kenbaar doordat ze ook ’s nachts het landgedeelte 
opklimmen en omdat ze veel proefgaten graven. 
Als na een dergelijke periode van ongebruikelijke 
activiteit het zand er opeens perfect glad bijligt, 
dan zijn de eieren doorgaans gelegd. Deze dienen 
opgegraven te worden om ze uit te broeden. Het is 
niet geheel onmogelijk dat de eieren in de bak zelf 
uitkomen, maar er kunnen veel dingen fout gaan. 

S U M M A R Y

The Red-eared slider (Trachemys scripta elegans), the Cumberland slider (Trachemys 
scripta troosti) and the Yellowbelly slider (Trachemys scripta scripta) — A simple manual

In the past large numbers of baby Red-eared sliders were imported in the Netherlands every year for 
the pet-trade. Since this is no longer permitted large numbers of other green baby turtles are imported, 
including the related Cumberland slider and Yellowbelly slider. Females reach a length of 25 cm, males 
of 18 cm. Their area of distribution is the south-eastern part of the U.S.A.
For three adult turtles an aquarium of 150x50x50 cm (lxwxh) is recommended, with 25-30 cm of water. 
A dry land-area is needed, on which the animals can bask underneath a spotlight. This can at best be an 
compartment of glass, filled with at least 15 cm of sand. One or two spotlights of 100 W for heating and 
basking, and one or two fluorescent lamps of 36 W for lighting complete the whole. The water should 
be filtered with a powerful aquarium-filter and be changed regularly.
Because the animals originate from an area with a temperate climate, it is necessary to create a yearly 
variation in temperature and day-length. It is recommended to leave the lamps on for 14 hours each day 
during the summer, but on the other hand the fluorescent lamps for ten hours and the spotlights for 
only a few hours during the winter. In the intervening period these values should be adjusted gradually 
with help of time switches. 
The animals like to eat almost everything. Adequate food, with enough vitamins and minerals, is canned 
cat-food (chunks, remove the jelly with lukewarm water). As an extra egg-shells can be given, and every 
week a little ball of lean minced meat mixed with a calcium-vitamin supplement for each animal. Don’t 
feed them to much, adult animals in the summer three times per week a table-spoonful at most. Younger 
animals proportionally more and more frequent. In the winter considerably less or even nothing when 
they are really hibernating. Watch carefully how much the animals are eating and eventually reduce the 
amount of food per animal.
The animals like to bask and are very inquisitive and searching. Most of the time they are not aggressive, 
unless a male has mated, in which case the other animals try to bite his exposed reproductive organ, 
sometimes with deadly consequences. This happens especially when the housing is too crowded. 
The eggs should be incubated at temperatures of 27-30°C. At constant temperatures only animals of 
the same gender hatch, because the sex is determined by the incubation-temperature. By shutting off 
the incubator during the night the incubation-temperature varies, resulting in both genders. An incuba-
tion-temperature of  29,5°C during the day and a drop of temperature of 10-11 hours during the night 
resulted in an incubation-time of 80 days and juveniles of both genders, with slightly more females than 
males. Rearing the baby turtles poses no real problems. The first few days or weeks the juveniles should 
be kept in an aquarium with 5 cm of water. When they become more active and are starting to bask on 
land the water-level can be raised to for instance 10-15 cm.
The husbandry of these turtles is very simple. The only disadvantage is that they need a quite large 
container.
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Om een paar te noemen, een ander vrouwtje kan 
gaan graven en het legsel vernielen, een uitgekomen 
jong bereikt het water en wordt door een volwassen 
schildpad opgegeten.
Als de eieren net gelegd zijn, zijn ze vaak wat geel-
wit van kleur. Na enkele dagen zijn de bevruchte 
eieren helder wit van kleur, onbevruchte eieren blij-
ven wat gelig van kleur. Ook de leerachtige schaal 
van bevruchte eieren staat wat strakker gespannen 
dan die van de onbevruchte, deze voelen wat slap-
per aan. 
Er zijn een aantal soorten substraat om de eieren 
in te begraven om ze uit te broeden. Een goede 
methode is de eieren in kuiltjes in een bakje met 
vochtig zand te leggen en af te dekken met vochtig 
veenmos (Sphagnum). Dit maakt controle eenvou-
dig, maar toch liggen de eieren niet open en bloot. 
Zorg ervoor dat het substraat niet te nat wordt, ook 
niet als er gedeukte eieren tussen zitten. Dit kunnen 
onbevruchte eieren zijn. Als geprobeerd wordt deze 
eieren weer rond te krijgen door het substraat nat te 
maken, kunnen als gevolg hiervan de wel bevruchte 
eieren door de verhoogde druk in het ei scheuren. 
Bevruchte eieren kunnen veel efficiënter vocht uit 
de omgeving opnemen dan onbevruchte. Zolang 
het substraat niet gortdroog is zijn de bevruchte 
eieren in staat voldoende vocht op te nemen. Er 
sneuvelen waarschijnlijk meer eieren door te veel 
dan door te weinig vocht. 
Het bakje wordt ondergebracht in een broed-
stoofje. 
Een broedstoof kan op vele manieren ontworpen 
worden, maar moet aan een aantal criteria vol-
doen. Ten eerste moet een gewenste temperatuur 
instelbaar zijn, ten tweede moet er een vrij hoge 
luchtvochtigheid gehandhaafd blijven, zodat de 
eieren niet uitdrogen. Een zeer eenvoudig ontwerp 
kan een klein plastic kamerkasje zijn met een laagje 
water en een lampje dat gestuurd wordt door een 
aquariumthermostaat. Indien er veel eieren moeten 
worden uitgebroed kan een oude kapotte koelkast 
worden gebruikt, vanwege de goede isolerende 
eigenschappen hiervan. Ook hier weer een lamp 
(en eventueel een aquariumverwarming in een bak 
met water), gestuurd door een aquariumthermos-
taat. 
Om zich te kunnen ontwikkelen moeten de eieren 
aan verhoogde temperaturen worden blootgesteld. 
Bij te lage temperaturen komt de ontwikkeling van 
het embryo tot stilstand (maar dit kan enige tijd 
verdragen worden), bij te hoge temperaturen sterft 

het embryo al snel af. Vandaar dat voor de ontwik-
keling van de eieren een temperatuur van 27-30°C 
wordt aangeraden. 
Een probleem bij veel soorten reptielen is, dat de 
broedtemperatuur bepalend is voor het geslacht 
van de jongen (TER BORG, 1981). Zo ook bij 
deze schildpadden. Dit komt vooral tot uiting bij 
constante broedtemperaturen. Bij 27°C worden 
uitsluitend mannen, bij 30°C uitsluitend vrouwen 
geboren. Er zal dus een tendens zijn dat de jongen 
van één legsel van hetzelfde geslacht zijn. Mogelijk 
dat een tussenliggende temperatuur van bijvoor-
beeld 28,5°C twee geslachten oplevert (maar hoe 
goed is de gebruikte thermostaat en thermometer?). 
Een andere methode om dit probleem te ondervan-
gen is variërende broedtemperaturen te gebruiken. 
Ik heb redelijke resultaten met een temperatuurs-
instelling van 29,5°C voor overdag. ’s Avonds gaat 
de verwarming van de stoof uit (geregeld door een 
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tijdklok), waardoor de temperatuur langzaam daalt 
tot kamertemperatuur. ’s Morgens, na 10-11 uur, 
gaat de verwarming weer aan en is de temperatuur 
weer snel op peil. Deze methode levert zowel man-
nen als vrouwen op (iets meer vrouwen). De broed-
duur is in dit geval ongeveer 80 dagen.
De jongen zijn vlak na het uitkomen grijsgroen en 
wat eivormig afgerond. Zowel de kleur als de vorm 
trekken na enige tijd bij.

Opfok van de jongen
Moet geen problemen opleveren. De eerste paar 
dagen teren ze nog op hun dooierrest en eten ze 
niet. De eerste tijd zijn ze het best te houden in een 
laagje water van 5 cm met wat takjes waterpest. Een 
klein stukje kurkschors met een spotje van 25W 
hierboven, als zongelegenheid, is nodig maar wordt 
de eerste dagen tot weken niet gebruikt. Mogelijk 
komt dit omdat er aan de onderzijde van het schild 
nog een zwakke plek zit waar de dooier aan heeft 
vastgezeten. Ze zonnen overigens in die periode 
wel graag aan het wateroppervlak, hangend aan de 
waterplanten. 
Op een gegeven moment beginnen ze te eten en 
op land te zonnen en kunnen ze in een ruimere 
behuizing met dieper water worden ondergebracht, 
bijvoorbeeld 15 cm. Ze kunnen in kleine groepjes 
worden gehuisvest, maar let op dat de jongen elkaar 
niet te veel in grootte ontlopen. Anders domineren 
de grootste dieren de zwakkere kleinste. Ook bij erg 
veel jonge dieren in een kleinere behuizing kunnen 
bepaalde dieren worden gedomineerd. Alles dus 
met mate.
Om de dieren voor het eerst aan het eten te krijgen 
moeten extra smakelijke hapjes worden voorgezet. 
Zeer aanlokkelijk zijn rode muggenlarven en kleine 

regenwormen. Hierna eten ze gewoon alles wat ze 
wordt voorgezet. Zie hiervoor bij het hoofdstuk 
“Verzorging”.

Ziekten
In de loop der tijden zijn er altijd een aantal ziekten 
geweest die bij dit soort dieren op de voorgrond 
traden. Bij verzorging als hierboven beschreven 
treden die niet op. 
Dit is in de eerst plaats een zacht schild. Dit is een 
gevolg van gebrek aan kalk en/of vitamine D3. 
Longontsteking was vroeger ook een probleem. 
Tocht en kou werd hiervan doorgaans de schuld 
gegeven, hoewel ik denk dat een slechte conditie 
door slechte leefomstandigheden ook wel een rol 
speelde. 
Ook de veel voorkomende oogontstekingen werden 
geweten aan vitaminegebrek en slechte leefomstan-
digheden.
Al deze typische kwalen van enkele decennia terug 
hoeven nu echt niet meer op te treden. Bij verzor-
ging als hierboven beschreven zijn ze ook zo goed 
als uitgesloten. 

Conclusie
Als aan een aantal basisregels wordt voldaan zijn 
dit soort schildpadden zeer goed te houden. Ze zijn 
sterk en levendig en kunnen zich ook gemakkelijk 
in gevangenschap voortplanten. Daarnaast zijn ze 
gewoon heel leuk om naar te kijken. Het enige 
nadeel wat ik kan verzinnen is dat ze vrij groot 
worden en daarom een redelijk grote bak nodig 
hebben. Het is echter een kleine prijs voor het ple-
zier wat je beleefd aan het houden van zulke leuke 
schildpadden.
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