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Een week op de Peloponnesus  Luc Bauer	 92 
Verslag in woord en beeld van een excursie voor liefhebbers 
van Tweeslachtige en Kruipende dieren, ofwel Amphibia & 
Reptilia, van een week naar de Peloponnesus. Deze batracholo-
gische en herpetologische reis vond plaats van 2 oktober t/m 
9 oktober 2004. 

Omslag: 
Scheltopusik of Pantsersluik (Pseudopus apodus)   

Sjeltopoesik, Reuzenhazelworm of beter gezegd Pantsersluik. 
Zjeltopusik, Sheltopouzik, Scheltopusik is een Slavisch woord 
dat geelbuik betekent. Reuzenhazelworm, pantserworm of 
pantserslang zijn volstrekt onjuiste benamingen. Beter is de 
onbekende naam Pantsersluik, die stevigte en beweging 
karakteriseert.. Zie ‘Een week in de Peloponnesus’. Foto: Luc 
Bauer.

De Breedrandschildpad, Testudo marginata  Jaco Bruekers	 109 
De breedrandschildpad is van de in Zuid-Europa voorkomende 
landschildpadsoorten de grootste. Opvallend bij deze soort is 
het duidelijk langwerpig en enigszins trapeziumvormig pantser 
en de doorgaans uitwaaierende marginaalschilden aan de ach-
terzijde.

Ervaringen met een paartje Boa constrictor als huisdier -  
deel 6: Verteren (2) - Urine  A.A. Verveen	 120 
De afzetting van urine vormt een essentieel onderdeel van het 
verteringsproces. Maar het staat zowel letterlijk als figuurlijk in 
een kwade reuk. In dit artikel beschrijft Bert Verveen zijn waar-
nemingen.

De roofwants Platymeris rhadamantus  Arne Hissink	 128 
De roofwantsen Platymeris rhadamantus zijn zeer interessante 
dieren, die bovendien eenvoudig en met beperkte middelen te 
houden zijn. Ze kunnen in een klein terrarium gehouden wor-
den, zijn onderling tamelijk verdraagzaam en hebben verder 
gewoon weinig noten op hun zang.
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Foto’s van de auteur

Een week op de
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Als een stompe hand met duim en drie vingers 
hangt het schiereiland Peloponnesus onder 
aan de Balkan — zuidelijk Griekenland, 

waar al duizenden jaren geleden druiven werden 
gekrent. De toegangsplaats Korinthe gaf krenten 
hun naam. Van Athene naar Korinthe loopt de 
Isthmus, de landbrug of landengte waaraan zulke 
smalle landgedeelten allemaal hun naam te dan-
ken hebben. Deze Isthmus was uiterst belangrijk 
als verbinding met Attica, Korinthië en Sparta. 
Zo belangrijk dat er, misschien als gebaar van 
verzoening tussen kleine staatjes destijds — als 
tegenhanger van de Olympische Spelen in Noord-
Griekenland — de Isthmische Spelen werden 
gehouden.
Volgens mythologische overlevering kreeg Pelops 
als zoon van Tantalus een eiland, nou ja een nep-
eiland, te beheren: het Eiland van Pelops ofwel 
Peloponnesus. Zijn eiland was het schiereiland per 
definitie. Dit biogeografisch gezien zeer interes-
sante gebied heeft zowel eilandkenmerken met 
endemische vormen alsook verscheidene soorten 
die elders op het vasteland of op nabije eilanden 
voorkomen.
Naar de Peloponnesus organiseerde Eco Tourist 
Services een excursie voor liefhebbers van Twee-
slachtige en Kruipende dieren, ofwel Amphibia & 
Reptilia. Deze batrachologische en herpetologische 
reis duurde een volle week, van 2 oktober t/m 
9 oktober 2004. Deelnemers vonden het allemaal 
leuk om naar dieren te zoeken, maar sommigen 
hadden zelf toch meer belangstelling voor insecten 
of planten.

Bijzondere soorten
Tot de endemische vormen van het schiereiland 
Peloponnesus behoren enkele bloemplanten, bij-
voorbeeld Colchicum psaridis en Cyclamen repandum 
peloponnesiacum. De dieren die ons vooral ter harte 
gaan omvatten de Kleine klokschildpad, Testudo 
marginata weissingeri, endemische ondersoort maar 
ook wel aparte soort genoemd, de Gespikkelde 
slangskink, Ophiomorus punctatissimus, met een 
zeer klein verspreidingsgebied, en een kenmerkende 
soort hazelworm. Met de hazelwormen lijkt iets bij-

zonders aan de hand. In Zuid Griekenland komen 
in elk geval twee soorten voor.
Welke naam moet gelden voor wat we hebben 
gezien, is nog maar de vraag. Sedert 1840 kan 
er meningsverschil bestaan over Europese onder-
soorten. Anguis fragilis fragilis geldt voor West- en 
Midden-Europa. Voor Oost-Europa tot Centraal 
Azië erkent men A. f. colchicus, met een over-
gangszone ongeveer van Albanië naar de Baltische 
staten. In 1894 beschreef Werner een variëteit van 
Kephalonia, die echter over het algemeen werd 
gezien als identiek aan de type-variëteit, en in 1937 
beschreef Stepanek een vorm van de Peloponnesus.  
Dat blijkt een goed herkenbare soort te zijn.
Men meent nu dat Anguis cephallonicus de correcte 
naam is voor een soort die op de Ionische eilanden 
en op de Peloponnesus voorkomt.

Verloop van de reis
Zaterdag 2 oktober vertrek van Schiphol en aan-
komst op de luchthaven bij Athene. Daar werden 
we na het nodige overleg bij de autoverhuurba-
lie met bagage en al in eigenlijk te kleine auto’s 
gepropt. Zo aanvaardden we de tocht westwaarts 
over de dam en vervolgens zuidwaarts naar Tripoli. 
Voordat we daar gingen eten en overnachten werd 
op dorre velden, niet ver van de snelweg, de eer-
ste speurtocht gehouden: een juveniele Griekse 
landschildpad, Testudo hermanni, Klokschildpad,  
Testudo marginata, Groene Pad, Bufo viridis, 
Johannisskink, Ablepharus kitaibelii, en enkele 
jonge slangen. Geen slecht begin!

De volgende dag, zondag 3 oktober, werd dit 
centrale deel van de Peloponnesus wat verder 
verkend. Wandeling rondom Daphia en later een 
zuidhelling, dicht bij het veld dat we eerder bezoch-
ten, maar aan de andere kant van de snelweg. 
Resultaten: Griekse kikker, Rana graeca, een vreemd 
aquatiele bruine kikker, pasgeboren jong van de 
Turkse (of Europese) tjitjak, Hemidactylus turcicus, 
Peloponnesus-rotshagedis, Podarcis peloponnesiaca, 
Egeïsche muurhagedis, Podarcis erhardii, Taurische 
hagedis, Podarcis taurica, weer de Johannisskink en 
Balkan-toornslang, Hierophis gemonensis.

 Kenmerkend landschap in het hart van de Peloponnesus: kale hellingen en droge akkers met 
opslag van ruigtevegetatie. Leefgebied van Groene pad, Griekse landschildpad, Klokschildpad, 
Taurische hagedis, Johannisskink, Balkan toornslang en Montpellierslang. 
 boven: Hyla arborea 
onder: Griekse landschildpad, tamelijk jong individu.
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Boven: Klokschildpad, let op het uitklokkende rugschild. 
Onder: Kleine klokschildpad: vrijwel egaal donker rugschild, iets kleiner van formaat, iets andere 
welving van het rugschild.
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In de namiddag vertrok ons gezelschap richting 
Mani, zeg maar de middelvinger. Daar verbleven 
we enkele nachten in een klein hotel ten zuiden van 
Gythio aan de Lakonieke baai: Lakoonikos kolpos. 
Na het avondeten nog een nachtwandeling waar-
op gekko’s werden waargenomen en een halfwas 
Katslang, Telescopus fallax! Deze ging mee om de 
volgende ochtend te worden gefotografeerd. Dat 
gebeurde uiteraard wel op de vindplaats, waar het 
dier ook weer werd vrijgelaten.
Vervolgens langs een slingerende kustweg ruim 10 
km naar het noordoosten, waar de meest westelijke 
arm van de Evrotasdelta in zee uitmondt. Bij de brug 
daar stond een Franse kampeerauto. Mijn vraag aan 
een van de heren: “Kijk je naar vogels? Heb je ook 
schildpadden gezien?” — “Er zijn weinig vogels, 
maar daar (zeewaarts) zit een moerasschildpad. En 
aan de andere kant zijn er veel”. Nou, dat was waar! 
Een wandeling langs deze rivierarm leverde ons 

tientallen schildpadden op, Moerasschildpadden, 
Emys orbicularis, en Beekschildpadden, Mauremys 
rivulata. We naderden ook een gemaal (of sluis) 
in de Evrotas, waar een Dobbelsteenslang, Natrix 
tessellata, werd gezien en veel Balkan-meerkik-
kers, Rana balcanica (of Rana kurtmuelleri). Langs 
de landweg zagen we in het struikgewas ook een 
Balkansmaragdhagedis, Lacerta trilineata.
’s Middags in een zomersdroge moerasvallei en in 
een boomgaard langs de beek Groene pad, Griekse 
kikker (juveniel), meerkikker (juveniel), boom-
kikker, Hyla arborea, Gespikkelde slangskink en 
Johannisskink – die ik verder niet meer zal noemen 
omdat ik het dier elke dag heb gezien.

Dinsdag reden we langs Sinterklaas (Hagios 
Nikolaos!) naar Kastania, Karyphouni en Dryopë 
— een gebied  met stapelmuurtjes, kleine ste-
nige akkers en een drooggevallen beekbedding. 

Sjeltopoesik, Reuzenhazelworm of beter gezegd Pantsersluik. Zjeltopusik, Sheltopouzik, Scheltopusik 
is een Slavisch woord dat geelbuik betekent. Reuzenhazelworm, pantserworm of pantserslang zijn 
volstrekt onjuiste benamingen. Beter is de onbekende naam Pantsersluik, die stevigte en beweging 
karakteriseert. Op de foto de Pantsersluik Pseudopus apodus verrast in een oude olijfgaard.
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Hier zagen we veel Egeïsche naaktvingergekko’s, 
Cyrtodactylus kotschyi, jonge smaragdhagedis-
sen (zowel gestreept als egaal bruin), Griekse 
Berghagedis, Lacerta graeca, enzovoort. Door ziekte 
van de reisleider werd het gezelschap gesplitst in 
een groep Edo, die terugging en een groep Ruud 
die het voorgenomen excursieprogramma afwerkte. 
Dat zou de volgende dag onverwachte gevolgen 
hebben.

K a m e l e o n s

Nog niet lang geleden werden alle kameleons rondom de Middellandse zee, van Portugal tot Sri Lanka 
zelfs, beschouwd als een enkele soort. De vorm van Sri Lanka had echter ook al geruime tijd een eigen 
naam: Chamaeleo zeylanicus. En toen men er toe kwam die inderdaad als aparte soort te erkennen, ging 
men ook beter de verschillen tussen andere populaties zien. Chamaeleo chameleon is typesoort voor het 
geslacht. Of de kleine populaties op het Iberisch schiereiland echt autochtoon zijn, is niet zeker. Veelal 
wordt aangenomen dat die mogelijk een Moorse oorsprong hebben en evenals het kameleon van de 
Peloponnesus in historische tijden vanuit Noord Afrika (in dit geval Marokko) Portugal en Spanje heb-
ben bereikt.
Chamaeleo africanus is een complex van populaties, mogelijk verschillende soorten, die van Egypte 
zuidwaarts langs de Sahara tot West-Afrika komen. Hoe de verwantschap precies in elkaar steekt is nog 
onduidelijk, maar de vormen van Peloponnesus en Nijldelta komen zeer overeen, zodat momenteel in 
Europa twee soorten worden erkend. Misschien dus allebei door menselijk toedoen zover verspreid.

Woensdagochtend onderweg richting Areopoli 
aan de westkant van onze kleine landtong. Als 
opvallendste waarnemingen Kleine klokschildpad, 
Montpellierslang, Malpolon monspessulanus, fraaie 
pillendraaiers en herfstschroeforchis. De middag 
was, zoals dat heet, ter eigen besteding. En dat 
hebben we geweten! Sommigen wilden het stadje 
wel bezoeken, anderen wilden zien wat ze door de 
eerdere splitsing hadden gemist.

De ruimte tussen gestapelde steenblokken biedt deze Griekse hagedis Lacerta graeca vrijheid, 
verkoeling en bescherming.
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Ik voegde me bij het groepje Ruud omdat die 
de vorige dag een Scheltopusik of Pantserworm, 
Pseudopus apodus, had gezien. En die vonden 
we inderdaad weer in een aaneenschakeling van 
olijfgaarden. Terugwandelend naar de auto zagen 
we in een olijfgaard aan de andere kant van de 
weg een groot grondzeil vol snoeisel en afval. 
“Dat lag er gisteren ook. Zal ik het nu dan toch 
maar opzij trekken?” Zo gezegd, zo gedaan. En ja 
hoor: bij enkele wormgrote grondgangen kroop de 
enige echte, lange slanke, goudbruin met zwarte 
Peloponnesus-hazelworm. Of is het toch de kop-
pige Kephalonia-hazelworm? Grapje: het vervolg 
was koppig. Kephalo is immers kop!
Ruud zei: Ik bel Edo even: “We hebben een hazel-
worm!” Antwoord: “Mooi zo, wij hebben hem 
ook”. Dus het zeil weer terug en het dier er onder. 
Prachtig toch, die mobiele communicatie. Of was 
het nu misschien eerder nadelig? Want kijk: de 
volgende morgen haalt Edo een plastic waterfles 
te voorschijn met de woorden: “Onze hazelworm 
voor de fotosessie”. Ik zeg direct: “Dat is niet wat 
wij hebben gezien”. En een van de reisgenoten, 
Roel van Ekeris, vult aan “gewone hazelworm”. 

J o h a n n I s s K I n K

Op de Balkan, in kustgebieden van Klein-Azië 
en op allerlei tussenliggende eilanden lijkt de 
Johannisskink, Ablepharus kitaibelii, zelden zeld-
zaam. Ik heb ze bijvoorbeeld gezien tussen straat-
vuil en afgevallen blad tegen een stoeprand op 
Kos en op Lesbos (in stedelijke bebouwing dus), 
voor ons hotel in stad Rhodos en in Roemenië op 
veel plaatsen, zowel in schaduwrijk woud als in 
parkachtig landschap onder heesters. 
Toch wordt het diertje, de kleinste skink van het 
gebied, vaak over het hoofd gezien. Toen we in 
Rhodos op de stoep van ons hotel de taxi afwacht-
ten, zat daar vlakbij een jochie met “een worm 
of een slangetje” te spelen: Ablepharus kitaibelii. 
Nooit door iemand gezien…

Podarcis peloponnesiaca, Peloponnesus-rotshagedis. Deze man scharrelt voortdurend in de half-
schaduw bij zijn holletje onder struikgewas.

Het dier dat wij hebben gezien komt goed over-
een met duidelijke afbeeldingen in een heruitgave 
uit 1993 van de reptielengids door Engelmann, 
Fritsche, Günther & Obst: opmerkelijk slank, 
met lange kop, kopergeel tot koffiebruin op de 
rug, scherp afgescheiden van de zwarte flanken. 
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Onmiddellijk kenbaar als iets anders dan onze 
gewone hazelworm. Het dier in de fles heeft min 
of meer hetzelfde patroon, maar in fletsere kleuren, 
weinig afwijkend van hazelwormen uit noordelij-
ker gebied waarmee het trouwens de kortere vorm 
gemeen heeft. Maar het heeft, geheel volgens voor-
schrift, 34 schubbenrijen om het lichaam. 
De gewone hazelworm heeft, afhankelijk van 
ondersoort, meestal 26-30 schubbenrijen. We heb-
ben er over gediscussieerd of dit sexuele dimorfie 
zou kunnen zijn. Bij nader inzien is dit volgens 
mij onwaarschijnlijk, ook al gezien het verschil in 
lichaamsproporties of totaalindruk van kleurpa-
troon, kopvorm en lichaamsbouw. Het lijkt er dus 
op dat daar twee vormen vlak bij elkaar voorkomen 
en dat is opmerkelijk, want bij mijn weten nooit 
eerder gemeld uit dit zuidelijkste puntje. Patstelling 
dus? Het laatste dier was gevonden onder een steen 
in droge beekbedding en werd daar na de fotografie 
weer teruggeplaatst.

Dan op weg naar Gialova aan de Pylos-baai in 
het westen. Daar komen o.a. kameleons voor. 
Tegenwoordig noemt men die Chamaeleo africanus 

 

omdat ze sterk lijken op kameleons van de Nijldelta 
in Egypte. Aangenomen wordt dat ze daarvandaan 
in historische tijden, bijvoorbeeld door handels-
karavanen of Griekse zeevaarders werden meege-
nomen.
Het gebied aan de Pylosbaai trekt wat kleinscha-
lig toerisme. Er zijn wat campings en hotels met 
overwinteraars. Daardoor staat het strand, waar 
kameleons haar legsel begraven, onder druk en de 
populatie die het wel duizenden jaren heeft gered, 
lijkt tegenwoordig kwetsbaar. Een Duitser, Ben 
Trapp, trekt zich het lot van de dieren aan en de 
plaatselijke hotelhouders ondersteunen hem. Maar 

l I t e r at u u r

Engelmann, Wolf-Eberhard, Jürgen 
Fritzsche, Rainer Günther & Fritz Jürgen 
Obst. Lurche und Kriechtiere Europas. Reihe 
Beobachten und Bestimmen. Neumann Verlag, 
Radebeul, 1993. 

Toepasselijke tijdschriftreferenties worden op aan-
vraag verstrekt.

Nabij rivierbedding, op een boomtak diep in dekking van gebladerte, zagen we deze man Lacerta 
trilineata Balkan-smaragdhagedis of Reuzensmaragdhagedis.
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Boven: Reuzensmaragdhagedis in de hand. 
Onder: Europese haakvinger- of kinkvingergekko Cyrtopodion kotschyi. Ieder gebied en elk eiland 
heeft een eigen ondersoort. In sommige veldgidsen en handboeken kunt u andere namen vinden: 
Naaktvinger, Gymnodactylus, Cyrtodactylus, Mediodactylus. Maar naar huidige opvattingen geldt voor 
dit complex de genusnaam Cyrtopodion.
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W a a r g e n o m e n  s o o r t e n

TweeslachTige dieren, amphibia
salamanders, Urodela

Triturus vulgaris graecus  Griekse kleine watersalamander

Kikkers/Padden, Anura
Bufo bufo  Gewone pad (DOR*)
Bufo viridis  Groene pad
Hyla arborea  Boomkikker
Rana graeca  Griekse kikker, tegenwoordig ook wel Griekse beekkikker genoemd, 

Engels: Stream frog
Rana balcanica  Balkan-meerkikker. Rana kurtmuelleri zou hiervoor een oudere naam 

kunnen zijn, maar typemateriaal ontbreekt of is niet duidelijk
Rana epeirotica  Westgriekse waterkikker, ook Griekse poelkikker of Epiruskikker 

genoemd

KrUipende dieren, repTilia
schildpadden, TesTUdines

Emys orbicularis   Moerasschildpad, tegenwoordig ook wel Europese moerasschildpad
Mauremys (caspica) rivulata  Beekschildpad
Testudo hermanni  Griekse landschildpad
Testudo marginata   Klokschildpad
Testudo marginata weissingeri Kleine klokschildpad, ook met een lelijk woord Dwergklokschildpad

hagedissen, saUria

Anguis fragilis subsp. ?  Hazelworm
Anguis cephallonicus   Peloponnesus-hazelworm
Pseudopus apodus   Pantserworm, Reuzenhazelworm, Scheltopusik
Chamaeleo africanus   Nijlkameleon
Cyrtopodion kotschyi   Egeïsche naaktvingergekko, ook bekend als: Cyrtodactylus 

(Mediodactylus) kotschyi
Hemidactylus turcicus  Turkse (of Europese) Tjitjak
Algyroides moreoticus   Peloponnesus-kielhagedis
Lacerta trilineata  Balkansmaragdhagedis of Reuzensmaragdhagedis
Lacerta graeca  Griekse berghagedis
Podarcis erhardii   Egeïsche muurhagedis
Podarcis peloponnesiaca  Peloponnesus-rotshagedis
Podarcis taurica Taurische hagedis
Ablepharus kitaibelii  Johannisskink
Ophiomorus punctatissimus  Gespikkelde slangskink (of Gevlekte slangskink)

slangen, ophidia

Hierophis gemonensis  Balkan toornslang
Platyceps najadum   Slanke toornslang (te snel, determinatie onzeker)
Malpolon monspessulanus Hagedisslang of Montpellierslang
Natrix tessellata  Dobbelsteenslang, Dambordslang
Telescopus fallax  Katslang
Vipera ammodytes  Zandadder

*DOR: afkorting van Death On Road. Verkeersslachtoffer.
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s u m m a r y

A week at the Peloponnesos
First week of October 2004 a group of nature lovers visited the southern continental part of Hellas 
(Greece): the Peloponnesos. Nesos means island. According to mythology Pelops, son of Tantalos, was 
awarded with an island, in his case a pseudo-island. The Island of Pelops or Pelopo-nesos is almost an 
island: it is THE original peninsula connected to the Balkans via the original Isthmos!
From a biogeographical point of view this peninsula is interesting, with plants and animals found 
elsewhere in Europe, but also with island characteristics and with some endemical forms. Cyclamens, 
Peloponnesos Colchicum and several other plants were encountered.
The author gives a short travelogue. He describes batrachological and herpetological results of the excur-
sions made. The situation of chameleons and slowworms on the peninsula receives some extra concern. 
Also a list of herpspecies found and photographed is added.

hij beschouwt kameleons welhaast als zijn persoon-
lijk eigendom. Hij zou de groep nog wat legplaat-
sen laten zien en eventueel legsel uit de gevarenzone 
naar, volgens zijn normen, veiliger plek verhuizen. 
In het gebied werden verder veel boomkikkers 
waargenomen. Die vrijdagmiddag zijn enkelen, 
omdat het kameleon al goed was gezien en omdat 
het onbekende altijd lokt, nog naar de zuidelijkste 
vindplaats van Rana epeirotica, de Westgriekse 
waterkikker, gegaan – zinvolle excursie, getuige 
mijn nagels op internet.
En zowaar: zaterdag 9 oktober, bij een lunchstop 
onderweg naar de luchthaven werd tussen stenen 
nog een Griekse kleine watersalamander, Triturus 

vulgaris graecus, in landfase gevonden. Fraaie afron-
ding van de week, waarin voor een verblijf van die 
duur redelijk veel werd gezien. Wandelende tak, 
vlinders, sprinkhanen, pillendraaier en mestkever 
zorgden voor een aardige insectenlijst.
De notoir moeilijk vindbare Zandboa, Eryx jaculus, 
werd — ondanks intensief stenenkeren door de 
meeste excursiedeelnemers — ook in een als vind-
plaats bekende olijfgaard helaas niet waargenomen. 
Wel zag ik daar onder stenen vrij veel muizengaten, 
waarin dit als knaagdiereter bekende dier zich kan 
hebben teruggetrokken. En onder borrelende, bub-
belende, deinende koeienvla zag ik er blauwglan-
zende mestkevers die het zeer druk hadden.

Sommige slangen gaan gek doen als ze worden gemanipuleerd of gefotografeerd. Zo ook deze als 
een bol verknoopte Balkan-toornslang.
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Foto’s van de auteur, tenzij anders vermeld
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De breedrandschildpad is van de in Zuid-
Europa voorkomende landschildpadsoor-
ten de grootste. Volwassen schildpadden 

bereiken een lengte van 30 tot sporadisch 40 cm 
(stokmaat). Opvallend bij deze soort is het dui-
delijk langwerpig en enigszins trapeziumvormig 
pantser en de doorgaans uitwaaierende marginaal-
schilden aan de achterzijde. Bepaalde volgroeide 
exemplaren zijn qua uiterlijk te vergelijken met 
de klassieke vorm van een brandweerhelm. De 
voorpoten zijn voorzien van gelijkmatig verdeelde 
grote schubben.
De kleurschakeringen van het rugpantser zijn zeer 
variabel. Doorgaans is het een patroon van licht-
bruine vlekken in het centrum van de afzonderlijke 
schilden, die met donderbruine tot zwarte tinten 
zijn omrand. Jonge schildpadden zijn over het alge-
meen lichter van kleur. 
Als redelijk betrouwbaar kenmerk voor Testudo 
marginata kan worden gewezen op de driehoekig 
gevormde vlekken op de pectoraal- en abdominaal-
schilden op het veelal ivoorkleurige plastron. 

Er is een ondersoort van de Moorse landschildpad 
waarvan de carapaxvorm erg veel gelijkenissen ver-
toont met die van Testudo marginata. Het gaat hier 
om Testudo (graeca) anamurensis (Weissinger,1987; 
Bruekers,1997). Een vorm die in het zuiden 
van Turkije in de kuststrook tussen grofweg de 
plaatsen Antalya en Mersin voorkomt. Ook deze 
schildpad(onder)soort kan een langgerekt pantser 
hebben waarbij eveneens de laatste marginalia 
(randschilden) een uitwaaierend effect kunnen heb-
ben. Niet ondenkbaar is dat grote exemplaren van 
deze vorm (waarvan de herkomst niet bekend is) bij 
liefhebbers foutief als “Testudo marginata” te boek 
staan.   

Taxononie
De laatste jaren vormt Testudo marginata herhaal-
delijk het middelpunt van onderzoek door taxo-
nomen en (amateur)herpetologen. Deze aandacht 
leidde in het recente verleden tot de introductie 
van inmiddels erkende, maar ook een tweetal niet-
erkende, ondersoorten. In de erkende literatuur, 

 De titelfoto bij dit artikel toont een Testudo marginata “sarda” (zie pagina 113). 
Boven: Testudo (graeca) amamurensis lijkt op T. marginata.

lacerta63-3.indd   110 16-6-2005   14:26:01



111

Lacerta 63 nummer 3

hobbytijdschriften en publicaties op internet dui-
ken regelmatig de volgende namen op:

Testudo marginata marginata
Testudo (marginata) weissingeri
Tesudo marginata „sarda“
Testudo marginata „albani“

Van deze vier ondersoorten worden doorgaans 
alleen de nominaatvorm Testudo m. marginata 
(Schoepff, 1792) en Testudo (m.) weissingeri (Bour, 
1995) wetenschappelijk tot de valide ondersoorten 
gerekend. In het navolgende deel worden deze 
ondersoorten in het kort aan de orde gesteld.

Testudo marginata marginata (Schoepff, 1792)
De nominaatvorm is herkenbaar aan de volgende 
eigenschappen:

Het pantser is opvallend langgerekt.
De kleur is bruinzwart met ivoorkleurige 
vlekken op de centrale areolen. Testudo margi-
nata staat bekend om het verschijnsel „ouder-
domsmelanisme“. Oude exemplaren kunnen 
volledig zwart worden, zonder enige contrast-
tekening.
De achterste marginalia groeien naarmate de 
schildpadden ouder worden opvallend waai-

•
•
•
•

•
•

•

ervorming uit. Het meest duidelijk komt dat 
bij de mannelijke dieren tot uiting. De rand-
schilden zijn meestal „gezaagd“ (bij Sardijnse 
dieren is dit kenmerk doorgaans minder ont-
wikkeld).
Het plastron vertoont bijna altijd de typische 
driehoekige vlekken. De basiskleur van het 
buikschild is ivoor.

Testudo m. marginata wordt gevonden in het zuiden 
van Griekenland, ten zuiden van de berg  Olympus 
en de Peloponnesus. Verder ook enkele kleine 
eilandjes in de Egeïsche Zee.  
T. marginata wordt in kleine aantallen ook aange-
troffen in Italië (Toscane) (Arnold & Ovenden, 
2002; Highfield, 1990) en in het zuidelijk deel 
van Albanië (Buskirk, pers. med.; Haxhiu, 1995). 
Over de ondersoortstatus van de breedrandschild-
padden op die laatst genoemde vindplaatsen is niets 
naders bekend.

Testudo (marginata) weissingeri (Bour, 1995)
Keymar & Weissinger wezen er in 1987 reeds op 
dat er indicaties bestonden dat er sprake was van 
twee verschillende morphotypes in Testudo mar-

•

T. marginata, Peloponnesos (foto Hans Wondergem)
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Boven: T. (m.) weissingeri-type (links) en T. marginata (rechts) in hetzelfde terrein (Kardamilli, Pelo-
ponnesos, Griekenland) (foto Rob Mantje)

Onder: T. marginata (boven) en T. (m.) weissingeri-type (onder), Kardamilli, Peloponnesos, Grieken-
land (foto Rob Mantje)
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ginata op het Griekse schiereiland Peloponnesus, 
waarbij de auteurs speciaal de aandacht vestigden 
op de opvallend kleine dieren die in het zuiden van 
dat schiereiland werden aangetroffen. Het duurde 
tot 1995 voordat er een wetenschappelijk referaat 
over deze “dwergvorm” werd gepubliceerd (Bour, 
1995). Bour (1995) gaat in zijn artikel een stap 
verder dan Keymar & Weissinger. Hij kent “weis-
singeri” zelfs soortstatus toe en beschouwt “weissin-
geri” dus niet als een ondersoort van T. marginata.
Aan de hand van dat artikel zijn de verschillen tus-
sen Testudo (m.) weissingeri en de nominaatvorm als 
volgt te omschrijven (naar Bour, 1995):

De carapax is doorgaans uniform donker-
groen-, bruin van kleur. De centrale areolen 
zijn  eveneens donker van kleur en vallen niet 
bijzonder op; weissingeri mist te allen tijde de 
contrastkleuren en is nooit zwart zoals dat wel 
bij T. marginata wordt gezien. Het panster is 
ook boller dan dat van de nominaatvorm. 
Bij volgroeide dieren zijn de achterste margi-
nalia minder duidelijk “uitwaaierend” dan bij 
Testudo m. marginata. De grootste exemplaren 
meten rond de 28 cm, maar meestal zijn ze 
kleiner.
Evenals bij de nominaatvorm heeft ook deze 
(onder-)soort donkere driehoekige vlekken op 
het plastron. De basistint van het buikschild is 
ivoorkleurig.
Opvallend zijn, naar verluidt, de duidelijk 
vergrote, op sporen gelijkende, schubben op 
de achterpoten. 

Het verspreidingsgebied van Testudo “weissingeri” 
omvat het zuiden van de Peloponnesus (Taygatos 
Gebergte) van Kalamata tot aan Areopoli. Dit ver-
spreidingsgebied overlapt in het noordelijk en zui-
delijk deel ook gedeeltelijk het verspreidingsgebied 
van T. m. marginata, hetgeen tot bastaardvorming 
leidt. 

Hoewel “weissingeri”  doorgaans als erkende onder-
soort of soort wordt gezien, zijn er auteurs die de 
bevindingen van Bour tegenspreken. Zo meldt 
Artner (1996) dat veldonderzoek bevestigt dat 
de verschijningsvorm van marginata erg variabel is 
en dat weissingeri louter een voorbeeld is van een 
dergelijk afwijkend type. 
Uitsluitend twee typeringen van weissingeri kon hij 
niet bij de overige populaties van T. m. marginata 
terugvinden, namelijk de voor het weissingeri-type 

•

•

•

•

kenmerkende kleurschakeringen en het, gemiddeld 
genomen, kleinere formaat van de adulte dieren.
Bour (1995) refereert aan de mogelijkheid dat de 
weissigeri-vorm het resultaat is van aanpassingen 
aan het minder gunstige (koelere) milieu binnen 
dat verspreidingsgebied. Perälä (2001) meent 
dat “weissingeri” wel degelijk als aparte soort is te 
onderscheiden en baseert deze stelling op de, zoals 
hij schijft, “aanzienlijke morfologische verschillen”. 
Hij volgt dus de bevindingen van Bour (1995).

Testudo marginata „sarda“ en „albani“
Zoals eerder is vermeld betreft het hier niet-erkende 
ondersoorten van de breedrandschildpad. Hoewel 
er geen erkenning is voor deze naamgeving, worden 
ze hieronder toch even aangehaald.
De “sarda”-vorm wordt aangetroffen op het eiland 
Sardinië en volgens Mayer (1992) is de ondersoort-
status gerechtvaardigd, omdat deze eilandvorm 
afwijkt van de nominaatvorm op het vaste land van 
Griekenland. Feit is dat Mayer deze beschrijving 
niet in wetenschappelijke publicaties heeft geïntro-
duceerd, zodat zijn beschrijving wetenschappelijk 
niet wordt erkend (Fritz et. al., 1995).
Mayer (1992) beschrijft in zijn boek dat de mar-
ginalia van volgroeide Sardijnse dieren minder 
uitwaaierend zijn, hetgeen de schildpadden een 
compacter aanzien verleent. De kleurschakeringen 
zijn minder contrastrijk dan bij dieren van het 
vaste land. Voor die auteur waren dat voldoende 
aanwijzingen deze eilandvorm een ondersoortstatus 
toe te kennen.

Van de “albani”-vorm is uitsluitend bekend dat hij 
voorkomt in het uiterste zuiden van Albanië. Over 
de specifieke kenmerken die bij deze ondersoort 
zouden behoren, is niets bekend en er ontbreekt tot 
op heden een officieel referaat over deze Albaanse 
Testudo marginata. Dat Testudo marginata in het 
uiterste zuiden van Albanië voorkomt is inmiddels 
wel bevestigd. De soort wordt daar door Haxhiu 
(1995) als “zeer zeldzaam” getypeerd.

De ecologie
Het verspreidingsgebied van Testudo marginata ken-
merkt zich door een typisch mediterraan klimaat. 
Dit betekent dat er milde winters zijn en warme tot 
zeer warme zomers. De uitzondering op dit gegeven 
is alleen terug te vinden bij de vindplaatsen van 
Testudo (marginata) weissingeri aan de westkant van 
het Taygatos-gebergte (Peloponnesus).
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Testudo marginata wordt tot op hoogten van 1600 
meter gevonden, in terreinen die met “Garrige”  
worden aangeduid. Het zijn grazige, heuvelachtige 
terreinen met kruidachtige gewassen (Satureja spec., 
Thymus capitatus), lage (doornige) struikgewas-
sen (Rubus spec., Cistus spec.) en lage bomen (o.a. 
Quercus coccifera, Olea europea).
Zelf heb ik waarnomen dat marginata ook in 
cultuurterreinen (olijven- en wijnbouwplantages) 
voorkomt. Deze biotoopkeuze is ook op Sardinië 
weer terug te vinden (Uijtterschout & Van 
Lierop, pers. med.). In deze gebieden vindt mar-
ginata niet alleen schuilplaatsen (onder struiken en 
bomen) maar ook de open plaatsen die als legplaats 
gebruikt worden. 
In het bijzonder gedurende voorjaar zijn de terrei-
nen bezaait met een keur aan eenjarige gewassen en 
kruiden die het belangrijkste voedselspectrum van 
de schildpad vormen. Daarnaast worden aas, slak-
ken en wormen niet versmaad.

Testudo marginata als huisdier
De breedrandschildpad behoort tot de soorten die 
met enige zorg goed in gevangenschap gehouden 
kunnen worden. Omwille van hun grootte en 

imposante uiterlijk staan volwassen breedrand-
schildpadden hoog op de verlanglijst van liefheb-
bers. Er geldt wel een aantal voorwaarden waaraan 
voldaan moet worden om deze schildpadden goed 
te kunnen verzorgen.
Doorgaans is een ruim zonnig buitenverblijf de 
belangrijkste voorwaarde. Dit verblijf kan afwis-
selend met heuveltjes, rotspartijen en (mediterrane) 
begroeiing worden aangekleed. Om de mediterrane 
sfeer op te roepen wordt ook wel gebruik gemaakt 
van winterharde palmen en cactussen (Bruekers, 
1998/1999; 2000, 2001). 
In dit verband kan worden gewezen op het gunstig 
effect van lage, op het zuiden geëxponeerde muur-
tjes. Deze muurtjes zorgen lokaal voor een gunstig 
micro-klimaat, dat door de dieren snel wordt 
opgemerkt. Die plekken worden dan stelselmatig 
gebruikt om zich op te warmen.
Zoals alle Europese landschildpadden zijn ook 
breedrandschildpadden  warmtebehoeftige dieren. 
Desondanks dient in het buitenterrarium vol-
doende begroeiing te worden aangeplant die de 
schildpadden schaduw en beschutting biedt. 
Een vereiste is verder dat de schildpadden van een 
schuilhut gebruik kunnen maken die benut kan 

T. marginata, nabij Olympia, Peloponnesos, Griekenland. (foto Rob Mantje)

lacerta63-3.indd   114 16-6-2005   14:26:04



115

Lacerta 63 nummer 3

T. marginata en winterharde cactussen in het 
buitenterrarium

T. marginata man 
(links), T. h. boettgeri 
man (midden), T. mar-
ginata vrouw (rechts) 
gebruikmakend van 
microklimaat nabij een 
muurtje

worden zodra weersomstandigheden hier ten lande 
minder gunstig zijn. Daarvoor zijn kleine planten-
kassen heel praktisch en bijzonder geschikt. In die 
kassen kan de temperatuur aanzienlijk oplopen, 
zelfs tijdens bewolkt weer. 
Dat geldt in het bijzonder gedurende het voor- en 
najaar wanneer de zonnestralen nog zwak zijn. In 
een dergelijke beschutte omgeving zijn de schild-
padden prima in staat hun  activiteitstemperatuur 
van rond de 25º C te bereiken. Die hogere omge-
vingstemperatuur is ook nodig om de schildpadden 
in staat te stellen hun normale activiteiten te ont-
plooien en hun voedsel goed te verteren.

De schildpadden kunnen het beste worden gevoed 
met plantaardig voedsel dat wordt verrijkt met een 
vitimine/mineralenpreparaat (Gistocal, Calcicare 
etc.). Dat is essentieel voor de ontwikkeling van het 
schild en, bij de geslachtsrijpe vrouwtjes, voor de 
productie van eieren in het voorjaar. Het verstrek-
ken van eiwitrijk voedsel (kattenbrokken) moet 
zoveel mogelijk worden beperkt en mag hooguit 
ter afwisseling aangeboden worden. Een teveel aan 
eiwitten kan anders groeistoornissen en schade aan 
lever en nieren te gevolg hebben.

Kweken met de breedrandschild-
pad
De verzorging van breedrandschildpadden komt, 
zoals al eerder aangehaald, het beste tot zijn recht 
in ruime, zonnig gelegen buitenterraria. Essentieel 
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voor het algehele welzijn van de meeste schildpad-
soorten uit het Middellandse Zeegebied is het vol-
gen van de natuurlijke cycli (Adrian, 1980; Bech/
Kaden, 1990; Dirkx, 1986; Fritsche, 1981; 
Highfield, 1990; Rudloff, 1990; Zimmerman, 
1983). Dit houdt voor Testudo marginata in dat een 
actieve periode wordt gevolgd door een inactieve 
periode (winterrust).

Winterrust
Schildpadden die in winterrust gaan, bereiden zich 
daarop voor. De stofwisseling wordt tot een mini-
mum teruggebracht en de lichamelijke activiteiten 
worden tijdens de echte rustperiode bijna geheel 
stopgezet. De hartslag vertraagt eveneens, waardoor 
het dier in staat is met een beperkte hoeveelheid 
zuurstof en een laag energieverbruik in leven te 
blijven.
In het voorjaar, wanneer de temperatuur stijgt, 
worden de lichaamsactiviteiten weer langzaam tot 

op het oude peil opgevoerd. Vrijwel gelijktijdig 
ontwaakt dan ook de voortplantingsdrang. 
Over het gegeven “winterslaap”  lopen de meningen 
bij liefhebbers nogal uiteen.
Het is dan ook bijzonder moeilijk een precies 
omschreven werkwijze op te nemen. Doorgaans is 
het wel zo dat er een aantal vaste criteria opgesomd 
kunnen worden:

Schildpadden dienen altijd vorstvrij te over-
winteren. 
Ideaal zijn temperaturen tussen 5 en 8 graden 
Celsius.
Alleen gezonde schildpadden kunnen een win-
terrust overleven.

Het overwinteren in een gecontroleerde omgeving 
zoals in een koelkast behoort tot de mogelijkheden. 
Wel moet men er dan extra voor waken dat de die-
ren niet uitdrogen! (Bruekers et.al., 1995)

•

•

•

T. marginata nakweek 
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Tot drie legsels
Testudo marginata houdt er in het voorjaar een 
sober voortplantingsgedrag op na. Het mannetje 
achtervolgt een potentiële partner, waarbij het 
vrouwtje soms in de poten wordt gebeten. Het 
rammen met het schild, zoals dat bij Testudo graeca 
wordt gezien, gebeurt slechts zelden. Doorgaans 
start de voortplantingsfase in noordelijk Europa 
rond de maanden april/mei. Na de paring volgt 
gedurende de daarop volgende weken de ei-legfase. 
Overigens kunnen ook in de nazomer nog parin-
gen plaatsvinden. Gedurende het seizoen kunnen 
tot drie legsels worden geproduceerd van 2 tot 12 
eieren per keer. De eieren zijn, in vergelijk met eie-
ren van Testudo h. boettgeri, klein, wit en opvallend 
(bijna) kogelrond. Het vrouwtje kiest als nestplaats 
vaak een zanderige, zonnig gelegen locatie. In het 
buitenterrarium worden zandhopen van maaszand 
graag als nestplaats geaccepteerd. De eieren moeten 
uitgegraven en in een broedstoof worden geplaatst. 
De gemiddelde buitentemperatuur in noordelijk 
Europa is namelijk te laag voor een succesvolle 
incubatie.
Bij 30°C komen na ongeveer 65 dagen de jonge 
schildpadden te voorschijn. Bekend is dat bij 

temperaturen van rond de 28°C vooral mannetjes 
worden geboren, terwijl broedtemperaturen rond 
de 32°C meestal vrouwelijke dieren opleveren. De 
jonge schildpadjes wegen tussen 35-40 gram.
Jonge breedrandschildpadden worden de eerste 
jaren meestal in aparte kleine buitenterraria gehou-
den tot ze rond de 10 cm groot zijn. Vanaf die leng-
te kunnen ze naar het grote buitenterrarium en is 
het risico dat ze het slachtoffer worden van  kraaien, 
eksters of katten minder groot. Bovendien zijn ze 
voor de eigenaar makkelijker terug te vinden. Hele 
jonge schildpadden hebben immers de neiging zich 
voor langere tijd in de grond te verschuilen. 
Pasgeboren dieren worden doorgaans binnen in 
standaardterraria gehouden bij een temperatuur 
van rond de 25°C tot 35°C (onder de verwarmings-
lamp). Zorg er voor dat de schildpadden nooit op 
hun rug onder de lamp terecht kunnen komen. 
Daarvoor kan een schuin geplaatste platte steen 
uitkomst bieden. De schildpadden rollen dan naar 
beneden en blijven uit de dodelijke warmtebundel 
van de lamp. 
’s Nachts mag de temperatuur gerust dalen tot 
12°C. Als bodembedekking kan cocospeat of een 
mengsel van vochtig zand en turf worden gebruikt. 

T. marginata, nabij Olympia, Peloponnesos, Griekenland (foto Rob Mantje)
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Hierin verbergen de schildpadden zich. Het feit 
dat ze in een vochtig milieu opgroeien heeft een 
gunstig effect op het glad opgroeien van de jonge 
schildpadjes en voorkomt “bultvorming” (Weser, 
1988). Koelere schuilplekken en een ondiep water-
bakje mogen natuurlijk niet ontbreken. 

Kruisingen
In het kort wil ik erop wijzen dat T. marginata 
kruisbaar is met Testudo (graeca) ibera. Deze krui-
singen leveren levensvatbare jongen op (Bruekers, 
1994; Heimann, 1986). Niet bekend is of deze 
hybriden vruchtbaar zijn. Het combineren van deze 
twee soorten in hetzelfde verblijf wordt dan ook 
sterk afgeraden.

Bedreigingen 
Voor veel schildpadsoorten in het Middellandse 
Zeegebied geldt dat hun voortbestaan door tal van 
oorzaken wordt bedreigd. Hoewel wildvangdie-
ren nog wel af en toe in de commerciële handel 
opduiken, vormt de hoofdbedreiging tegenwoordig 
het verlies aan habitat ten gevolge van intensieve 
landbouwactiviteiten, oprukkende bebouwing en 
ontginning van terreinen ten behoeve van de 
toeristenindustrie (hotels, ressorts golfbanen etc.). 
Maar ook natuurrampen zoals bosbranden eisen 
regelmatig hun tol. Deze gebeurtenissen zijn in het 
bijzonder voor de breedrandschildpad bedreigend 
omdat de soort, in verhouding tot de andere land-
schildpadsoorten, een beperkt verspreidingsgebied 
kent.

Bescherming
Op dit moment wordt Testudo marginata binnen 
de gehele Europese unie bij wet beschermd, het-
geen betekent dat geen schildpadden uit het wild 
verhandeld mogen worden.
Uitsluitend aantoonbaar in gevangenschap 
gekweekte dieren mogen aan derden worden over-
gedragen. De huidige bijlagen noemen “weissingeri” 
niet als aparte soort. Dit type staat wettelijk gezien 
nog als “marginata” te boek.
De laatste jaren geeft een positieve ontwikkeling te 
zien met betrekking tot de kweeksuccessen met de 
breedrandschildpad. Hiermee wordt het bestand in 
gevangenschap zeker gesteld. Het aantal nakweek-
dieren dat via reptielenbeurzen wordt aangeboden 
is fors gestegen.  Probleem is wel dat de herkomst 
van de ouderdieren niet of slechts vaag bekend is. 
In theorie kan dit inhouden dat er reeds kruisingen 
van ‘marginata x weissingeri’ in omloop zijn.

Dankwoord
Rob Mantje, Hans Wondergem, Guus Uijterschout 
wil ik bedanken voor het beschikbaar stellen van 
het analoge en digitale fotomateriaal.
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deel 6 Verteren (2): Urine
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De geloosde urine

Hoe ziet de urine er uit? De urine bestaat uit 
een deegachtige, slijmerige en erg kleverige witte 
of lichtgele massa plus een soms grote hoeveelheid 
gele en erg stinkende waterige urine die dikwijls 
bruin is vertroebeld (foto 1). 

Het gebruik van kattenbakkorrels (foto 2) als 
bodembedekker boven op oude kranten helpt heel 
goed tegen de doordringende urinestank, die er 
praktisch volledig door wordt onderdrukt. 

De korrels nemen de vloeistof heel goed op en 
beperken het deel dat bevuild wordt effectief. De 
urinebrokken zelf zijn in deze omgeving soms min-
der goed te zien (foto 3).

Het lijkt soms alsof er een plakkerig vlies over de 
urinebrokken ligt. Dit vlies is vaak wit, maar som-
mige brokken hebben een bruin vlies (foto 4 en 
titelblad) en volgens Herfs Is dat vlies soms zelfs 
zwart, waardoor het lijkt alsof de slang ook wat 
ontlasting heeft gemaakt. Bij het doorsnijden ervan 
blijkt het dan toch om – kleverige – urinemassa te 
gaan (Herfs, 1959, blz. 151). 

De afzetting van urine vormt een essentieel 
onderdeel van het verteringsproces. Maar 
het staat zowel letterlijk als figuurlijk in 

een kwade reuk. Zelfs auteurs als Fogel (1997) en 
De Vosjoli e.a. (1998) zwijgen er over. In de Duitse 
literatuur staat iets meer. Zowel Bosch (1994, blz. 
59 en 60) als Vogel (1994, blz. 74) en Stöckl & 
Stöckl (1996, blz. 30-32) zeggen er iets over in hun 
boeken. De reeds eerder genoemde schrijver Herfs 
(1959) is bij mijn weten nog steeds de enige die 
hier een grondig artikel over publiceerde. 
In dit artikel beschrijf ik mijn waarnemingen. 1

2
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Zelf heb ik verschillende malen de donkerder 
gekleurde brokken doorgesneden of afgebroken. 
Bruin gekleurde urinebrokken bleken van binnen 
óf wit te zijn (foto 4) of, voor sommige brokken uit 
een groter geheel, lichtbruin (foto 5). 

Bij een zwarte brok was er met een mes niet door-
heen te komen vanwege de haren van het prooidier. 
Dit was duidelijk géén urinebrok (foto 5) maar 
ontlasting. 

5

6
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Indrogen De urinebrokken drogen snel in en 
krijgen dan een gipsachtige structuur (foto 6). Dit 
is te zien aan het ingedroogd zijn van de brokken 
terwijl de krant nog kletsnat is. Deze kleverige 
substantie wordt tenslotte keihard, zelfs als de urine 
onder water is afgezet en daar langer blijft liggen! 
Eenmaal uitgeharde urinemassa is niet of heel 
moeilijk van de bodem te schrapen of uit de hoeken 
van de waterbak te verwijderen. Maak de waterbak 
daarom snel schoon en gooi de urinebrokken altijd 
in een oude krant in de groenbak. Spoel de urine 
nooit door het toilet, om het ontstaan van op den 
duur moeilijk te verwijderen verstoppingen te 
vermijden. Het bruine deel in foto 6 lijkt op een 
“afdruk” van de urinewegen die vermoedelijk nog 
gedeeltelijk met te lozen materiaal waren gevuld en 
zou een oorzaak kunnen zijn van de bruine korst 
die soms over een brok ligt.

Samenstelling Herfs Ving de afzonderlijke 
delen van de urine op en woog die (1959, blz. 
153). Hij vond dat de “vaste” massa van de urine 
varieerde van 3,5 procent tot 7,2 procent van het 
gewicht van de prooi (1959, blz. 157). De hoe-
veelheid vloeistof varieerde van 14 tot 38 procent 
van het prooigewicht (minder dan de circa zestig 
procent van het water dat in de prooi zit). Hij geeft 
ook details over de  samenstelling ervan: hoofdza-
kelijk natrium- en ammoniakzouten – uraten – van 
urinezuur in de witte substantie, en urinezuur in de 
vloeistof (Herfs, 1959, blz. 151 en 155) en, volgens 
Vogel (1994, blz. 74) kalk.

Wanneer wordt er urine geloosd?
Herfs (1959, blz. 152) schrijft dat de eerste urine 
binnen 2 tot 8 á 10 dagen na de maaltijd wordt 
geloosd. Stöckl & Stöckl (1996, blz. 31) vermel-
den een periode van 3 tot 5 dagen na de maaltijd. 
Omdat Herfs op blz. 154 een tabel met actu-
ele waarnemingen geeft kon daaruit voor de eerste 
lozing van urine een variatie van dag twee tot en 
met twaalf na de maaltijd worden berekend, met 
dag zes als gemiddelde waarde (N = 12, dag 5,8  
±2,6). Erna werd soms opnieuw urine afgezet, de 
laatste keer samen met de eigenlijke ontlasting.

De eerste urinelozing In de jaren 1992 tot en 
met 2002 noteerde ik bij 199 maaltijden van totaal 
vijf boa’s tussen de leeftijden van drie maanden en 
tien jaar de gegevens over de maaltijden en zoveel 
mogelijk de dagen waarop urine werd geloosd 

evenals die waarop ontlasting af werd gezet. Van 
dit materiaal toont figuur 3 de verdeling van de 
genoteerde eerste-urine afzettingen na de maaltijd. 
De piek lag op de vierde dag na de maaltijd maar 
het bereik was groot. Het gemiddelde lag op vijf 
á zes dagen erna (dag 5,5 ±2,4 voor 198 waarne-
mingen tussen de dagen 0 en 20 (het duurt soms 
inderdaad héél lang!) na de maaltijd, één afzetting 
viel erbuiten en werd niet meegenomen (op dag 
40 na de maaltijd). De meeste lozingen vonden 
tussen de tweede en de negende dag na de maaltijd 
plaats (figuur 1, linker y-as). Deze resultaten klop-
pen met de gegevens die uit Herfs Tabel waren te 
berekenen.

Een mogelijke relatie tussen de relatieve grootte 
x (in procenten van het lichaamsgewicht) van de 
maaltijd en de dag y dat er voor het eerst urine werd 
geloosd bleek was twijfelachtig (y = 0,09 x + 5,1, N 
= 59 met een lage correlatie r = 0,28). Als er al van 
een tendens sprake is, dan wordt er bij een relatief 
grotere maaltijd misschien iets later urine geloosd.

Volgende lozingen De registratie van de urine-
lozingen die ná de eerste volgden (figuur 1, rechter 
y-as) was veel minder volledig, omdat veel ervan 
niet groot zijn en aan de aandacht ontsnapten. 
Soms ontdek je pas na enkele dagen een plekje 
ingedroogde urine. 

Na tenminste 63 maaltijden (32 procent) werd 
twee of meer keren urine uitgescheiden. Omdat 
het totale niveau van de tweede en de latere lozin-
gen veel lager ligt werd hiervoor de rechter y-as 
gebruikt. Let op het verschil in de waarde van de 
aangegeven aantallen tussen de linker en de rechter 
y-as. Het gemiddelde was negen dagen (8,8 ±3,3 
dagen) voor N = 58 waarnemingen binnen 20 
dagen na de maaltijd. Vijf intervallen waren groter 
dan 20 dagen en die werden uitgesloten omdat het 
twijfelachtig was of het daarbij inderdaad om een 
tweede lozing ging). Gezien het patroon van de 
tweede lozing is het goed mogelijk dat ook bij de 
eerste-urine afzetting incidenteel een lozing werd 
gemist en de tweede als eerste werd genoteerd. Deze 
missers zullen de toch al forse staart naar rechts van 
de curve van de eerste urine-uitscheiding misschien 
iets  breder hebben gemaakt (figuur 1). 

Voor de tweede lozing werd het interval tot de vori-
ge, eerste, lozing ook nog apart bekeken (figuur 2). 
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Figuur 1. Urinelozingen in relatie tot de dag van de maaltijd (dag nul). Let op het verschil tussen de 
linker en de rechter y-as
Figure 1. Discharge of urine: interval in days with respect to feeding on day zero. Note the difference 
between the two vertical axes

Figuur 2. Interval tussen de eerste en de tweede lozing van urine
Figure 2. Interval between first and second discharge of urine
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De tweede lozing trad gemiddeld drie tot vier 
dagen (3,6 ±2,6 dagen; N = 58) na de eerste op. 
De meeste tweede-urine afzettingen vonden tussen 
de eerste tot en met vijfde dag na de vorige lozing 
plaats. 

Per maaltijd varieerde het aantal lozingen van urine 
van één tot zes, zoals ook door Herfs (1959, blz. 
152) wordt gemeld. De overige lozingen (drie tot 
en met zes) werden maar een enkele keer genoteerd, 
omdat zij vaak door hun geringere omvang aan de 
directe aandacht ontsnapten. Het patroon ervan 
(er werden slechts 35 genoteerd) staat eveneens in 
figuur 1. Het zijn er te weinig en het patroon is te 
gevarieerd om er zinvol op in te kunnen gaan.

Het volgende artikel gaat over de ontlasting met de 
bijbehorende patronen.

Samenvatting en conclusies
1. De eerste lozing van urine piekte op de vierde 
dag na de maaltijd (figuur 1). Het gemiddelde lag 
rond dag zes (5,5 ±2,4 dagen; N = 198).
2. Een eventuele tweede lozing gebeurde gemid-
deld rond dag negen (8,8 ±3,3 dagen; N = 58. 
figuur 1) na de maaltijd en gemiddeld circa vier 
dagen (3,6 ±2,6 dagen; N = 58) na de eerste lozing 
(figuur 2).
3. Hoewel het vastere deel van de urine meestal 
wit van kleur is, ligt er soms een geel tot bruin vlies 
om (titelfoto en foto’s 1 – 6). Op doorsnede is de 
urine wit en soms ook geelbruin. 
4. De aanvankelijk deegachtige en heel plak-
kerige substantie verhardt zelfs onder water vrij 
snel en is ook daar moeilijk van de ondergrond te 
verwijderen. Men doet er daarom verstandig aan 
het vastere deel van de urine niet door het toilet te 
spoelen maar in papier gewikkeld in de vuilnisbak 
te deponeren.
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s u m m a r y

Keeping a pair of Boa constrictor as pets: 
Part 6. Digestion (2): micturition 

1 Urine deposition occurs on day 5.5 ±2.4 after 
feeding (N = 198, figure 1).

2 A second deposition of urine, if any, occurs on 
day 8.8 ±3.3 after feeding (N = 58. figure 5) 
and with an interval of 3.6 ±2.6 days (N = 58, 
figure 2) with respect to the first deposition of 
urine. 

3 Some urine blobs have a yellow to brown cover 
(title page and photos 1 - 5). Their inside is 
white, although some of the blobs may be yel-
low-brown throughout.

4 Fresh blobs of urine are pasty and sticky. 
They harden quickly (photo 6), even when 
submerged, and are difficult to remove from 
their substrate. It is, therefore, advisable to not 
flush urine blobs through the toilet but to treat 
them as garbage. 
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Sinds enige tijd houd ik mij bezig met het 
kweken van de roofwants Platymeris rhada-
mantus. Deze dieren behoren tot de familie 
Reduviidae. Van deze familie komen ook 
verschillende soorten in Nederland voor, al 
zijn de inheemse soorten klein en onopval-
lend. Van deze familie zijn twee soorten vrij 
algemeen te verkrijgen, te weten Platymeris 
rhadamantus uit Oost-Afrika (Tanzania en 
Kenia), die glanzend zwart is met rode vlek-
ken, en Platymeris biguttatus (zwart met 
witte en gele vlekken), afkomstig uit West-
Afrika. Beide horen thuis in het tropisch 
regenwoud, waar ze vooral de bodemlaag 
bewonen. De dieren worden veel gekweekt 
en onder meer op terrariumbeurzen voor 
weinig geld aangeboden. Persoonlijk vind 
ik P. rhadamantus veruit de mooiste. De ver-
zorging van de beide soorten lijkt overigens 
geheel overeen te komen, en ze schijnen in 
gevangenschap ook te kruisen.
Waarom dit artikel? Welnu, naar mijn idee 
zijn deze roofwantsen zeer interessante 
dieren, die bovendien eenvoudig en met 
beperkte middelen te houden zijn. Ze kun-
nen in een klein terrarium gehouden wor-
den, zijn onderling tamelijk verdraagzaam 
en hebben verder gewoon weinig noten op 
hun zang.
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Platymeris rhadamantus is in volwassen toe-
stand ongeveer vier centimeter lang. Wantsen 
kennen, net zoals bijvoorbeeld wandelende 

takken en sprinkhanen, een onvolkomen gedaan-
teverwisseling. Dit houdt in dat de jonge dieren 
(meestal nimfen genoemd)  er ongeveer net zo 
uitzien als de imago’s oftewel volwassenen; er is 
dus geen echt larvenstadium zoals bij vlinders of 
kevers. Echter, alleen volwassen dieren zijn in het 
bezit van vleugels. Ik heb verhalen gehoord over 
dieren die bij het schoonmaken van de bak plotse-
ling het luchtruim kozen, maar of alle exemplaren 
dit kunnen is voor mij een open vraag. Mijn dieren 
vliegen in ieder geval nooit; soms klapperen ze wel 
even met hun vleugels, wat een onaangenaam rit-
selend geluid maakt. Dit doen ze als ik ze probeer 
te vangen en als ze onderling even “ruzie” hebben. 
Ze zijn dus hoofdzakelijk op hun sterke poten 
aangewezen, en daar hebben ze normaal gesproken 
ook meer dan genoeg aan. De dieren zijn over korte 
afstanden vrij snel, tenminste op min of meer ruwe 
oppervlakken zoals boomschors, waar ze zich met 
hun klauwtjes goed vast kunnen houden. Ze kun-
nen niet tegen gladde wanden oplopen, mits deze 
goed schoon en niet met vuil of kalkaanslag (van 
sproeiwater) bedekt zijn. Een opvallend kenmerk 
van deze wantsen is hun grote en krachtige rostrum 
oftewel steeksnuit, die meestal wordt gebruikt om 
de prooi te steken en een verlammend gif en tevens 
een verteringsmiddel in te spuiten. Hierdoor wordt 
het inwendige van de prooi vóórverteerd en neemt 
een vloeibare vorm aan, zodat de wants het op kan 
zuigen.                                                                                            

Het terrarium
Zoals gezegd hoeft het terrarium niet groot te zijn; 
een formaat van 25 x 15 x 15 centimeter is ruim-
schoots groot genoeg voor zes volwassen dieren. De 
dieren kunnen natuurlijk ook in grotere groepen 
gehouden worden, alleen moet dan het terrarium 
ook evenredig groter worden. Een voorwaarde is 
wel dat er voldoende loopruimte en schuilgele-
genheid is in de vorm van bijvoorbeeld stukken 
kurkschors; dit materiaal ziet er ook heel fraai en 
natuurlijk uit. Een nadeel van kurkschors is echter 
weer dat jonge roofwantsen zich in de vele kieren 
en gaatjes in dit materiaal verschansen. Dit maakt 
het uitvangen van deze jonge dieren een lastig en 
tijdrovend klusje. Alternatieve materialen zoals 
eikartons zijn ook uitstekend bruikbaar en prak-
tischer, hoewel natuurlijk niet bepaald decoratief. 
De inrichting kan in elk geval Spartaans gehouden 
worden; de dieren geven niets om planten of mooie 
decoratie.
De wantsen zijn min of meer nachtactief; als ze 
hongerig zijn komen ze overdag ook op aangebo-
den voedsel af, maar in de avonduren worden ze 
duidelijk actiever. Aan fel licht hebben ze duidelijk 
een hekel, waarschijnlijk omdat ze in het wild op de 
altijd beschaduwde bosbodem leven. Een speciale 
verlichting is daarom volgens mij niet nodig. Het 
daglicht dat  in de kamer aanwezig is volstaat.
Als verwarming gebruik ik een zogenaamd “warm-
tematje” dat in de lengterichting onder het terra-
rium gelegd wordt. Het matje mag (over de leng-
terichting van de bak gelegd) maar een derde van 
het grondvlak beslaan, zodat de dieren, mocht het 
te warm worden, uit kunnen wijken naar de koelere 
kant; verder zou de bodem anders heel snel uitdro-
gen, wat beslist niet de bedoeling is. Al met al is de 
temperatuur in de bak zo ongeveer 25–32 graden 
Celcius; ’s nachts koelt het geheel af tot 18–20 gra-
den. Als bodemsubstraat gebruik ik een ongeveer 
drie centimeter dikke laag turfstrooisel; cocopeat 
is ook heel geschikt. De bodem moet altijd (in elk 
geval grotendeels) licht vochtig zijn, aangezien de 
eieren, die op dit substraat liggen, anders uitdro-
gen. De dieren drinken ook regelmatig. Om die 
redenen sproei ik twee keer in de week royaal met 
water. Een winterrust is niet nodig.

Het jachtgedrag
De jachtmethode van de wantsen is simpel; vaak 
zitten ze op een bepaalde plek te wachten en 
van tijd tot tijd lopen ze langzaam rond; komt 

lacerta63-3.indd   128 16-6-2005   14:26:46



129

Lacerta 63 nummer 3

er een potentiële prooi langs dan storten ze zich 
met onverwachte snelheid op het slachtoffer. In 
het Engels worden de dieren wel “asassin-bugs” 
genoemd, en die naam is volkomen verdiend. De 
prooi wordt met de sterke voorpoten “in de houd-
greep genomen” en met de beweeglijke steeksnuit 
(meestal op een vitale plaats zoals het borststuk) 
gestoken. Het is fascinerend om te zien hoe een 
jonge wants een krekel bespringt die even groot 
en sterk is; soms rollen de dieren al worstelend 
door het terrarium. Het verlammende gif annex 
verteringssap van de wants werkt echter al na 
enkele seconden in, zodat de strijd snel beslist is. 
Vervolgens wordt de prooi helemaal door de wants 
leeggezogen, totdat alleen het uitwendige skelet als 
een kurkdroog velletje overblijft.

Geslachtsonderscheid  
en ontwikkeling
Het geslachtsonderscheid is bij volwassen exempla-
ren zichtbaar; mannelijke dieren hebben  een kogel-
vormige verdikking aan de laatste sterniet oftewel 
buikschild. Bij het vrouwtje is dit schild vlak en 
gespleten. De dieren paren regelmatig. Ook parthe-
nogenetische vermeerdering is waargenomen.
De vrouwtjes beginnen ongeveer een maand nadat 
ze volwassen zijn met het leggen van de eieren en ze 
gaan hier vrijwel hun hele leven mee door. Ze laten 
de eieren gewoon op de grond vallen. Ze komen na 
gemiddeld vijf tot zes weken uit. Omdat de dieren 
niet erg kannibalistisch zijn, kunnen de nimfen 
in principe wel bij de ouders gelaten worden, 
maar apart opkweken vind ik praktischer, omdat 
anders verschillende formaten voedseldieren moe-
ten worden gebruikt. De jonge dieren zijn bruin 
met oranjeachtige poten; tegen de tijd dat ze gaan 
vervellen zijn ze zeer dik geworden en is de romp 
meer roodbruin gekleurd. Als de nimfen ongeveer 
halfwas zijn, krijgen ze de diepzwarte kleur van de 
ouders. Een pas vervelde nimf is, als het pantser 
nog niet is uitgehard, korte tijd fel rood van kleur. 
Na ongeveer vijf maanden zijn ze normaal gespro-
ken volwassen, al is dat natuurlijk sterk afhankelijk 
van de temperatuur en het voedselaanbod. Eenmaal 
volwassen leven de dieren nog geruime tijd, naar 
mijn ervaring zeven tot tien maanden.

Het voedsel
De voeding van deze dieren is over het algemeen 
geen probleem; de wantsen lusten allerlei geleedpo-
tige dieren, zelfs wespen. Vooral de diverse soorten 

krekels worden gretig aangenomen. Daarnaast zijn 
ook bijvoorbeeld kakkerlakken (bv. Shelfordella tar-
tara, de zogenaamde “red runners”) en meelwormen 
bruikbaar. Voor jonge dieren zijn ook krulvliegen, 
grote, niet-vliegende fruitvliegen en (desnoods) 
buffalowormen geschikt. Jonge doodskopkakker-
lakken (Blaberus craniifer) heb ik ook geprobeerd, 
maar deze worden alleen door heel hongerige want-
sen gepakt, misschien komt dit door de afweerstof-
fen die deze dieren voortdurend afscheiden of door 
hun harde pantser? Bovendien zijn deze dieren heel 
snel en verstoppen zich meteen in de bodem waar 
ze voor de wantsen onbereikbaar zijn. Dit geldt ook 
wel voor meel- en buffalowormen, maar deze zijn 
toch veel trager. Niettemin zullen exemplaren die 
zich in de bodem weten te verstoppen hier gewoon 
overleven en bestaat de kans dat ze bijvoorbeeld 
eieren of vervellende wantsen aanvreten; dat is toch 
wel een nadeel. Krekels zijn echter veruit favoriet. 
Jonge dieren zijn echte veelvraten en doden zoals 
gezegd soms krekels van hun eigen formaat; voor 
volwassen dieren zijn iets kleinere prooien meer 
geschikt. De reden hiervoor is dat hun eetlust 
niet meer zo groot is en grotere krekels vaak niet 
helemaal leeggezogen worden, waardoor er resten 
blijven liggen die gaan schimmelen. Het is trou-
wens een goed idee om wat tropische springstaarten 
(Collembola) in het terrarium te brengen, die zich 
in de vochtige grond handhaven en vermenigvul-
digen en uitstekende biologische afvalopruimers 
zijn. Normaal gesproken voer ik twee keer in de 
week elk volwassen dier een veldkrekel maat 4 of 
iets van vergelijkbare grootte. Jonge dieren voer 
ik gewoon zoveel als ze op kunnen. Natuurlijk is 
het altijd belangrijk om op te letten dat wantsen 
die binnenkort gaan vervellen niet te veel gevoerd 
worden, omdat ook krekels vervellende wantsen 
zouden kunnen aanvreten.  
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Verdediging en hanteren
Deze roofwantsen kunnen zich zo nodig goed 
verdedigen. Volwassen dieren en grotere nimfen 
kunnen pijnlijk steken; een dergelijke steek ver-
oorzaakt vaak flinke ontstekingen, waarschijnlijk 
door het gif annex verteringssap dat bij een steek 
wordt ingespoten. Verder kunnen ze naar verluidt 
hun gif over een vrij grote afstand in de richting 
van de belager spuiten. Daarom wordt aangeraden 
bij het hanteren van de dieren een veiligheidsbril 
te dragen. Persoonlijk heb ik dit gedrag nooit 
waargenomen en ik ben ook nooit gestoken. De 
dieren zijn verre van agressief, eerder schuw, en 
proberen alleen te steken als ze (uiteraard met een 
pincet) vastgepakt worden. Hierbij is goed te zien 
dat de steeksnuit vrij beweeglijk is. Sommige men-
sen laten ook de grotere exemplaren gewoon over 
hun hand lopen. Zelf ben ik liever voorzichtig en 
gebruik altijd “gereedschap”. Een (lange) pincet is 
goed bruikbaar. De uiteinden van de pincet kun-
nen worden voorzien van twee stukjes tochtstrip 
of iets dergelijks, om beschadiging van de wants te 
voorkomen. Persoonlijk vang ik de dieren het liefst 
met behulp van bakjes.

Bij de foto’s: 
Pagina 126: De roofwants Platymeris rhadaman-
tus
Pagina 127: Een pas vervelde nimf
Pagina 129: Hier zien we een volwassen dier ofte-
wel imago, een halfwas nimf en een pasgeboren 
nimf. Let bij het volwassen dier op het onder de 
kop gevouwen rostrum

Conclusie
Voor wie geïnteresseerd is in ongewervelde dieren 
zijn deze roofdieren fascinerende en weinig eisende 
“huisdieren”. De verzorging en kweek zijn, zoals 
uit het voorgaande verhaal blijkt, vrij gemakkelijk. 
Hoewel bij het hanteren de nodige voorzichtigheid 
geboden is zijn ze verder probleemloze kostgan-
gers. Mocht er iemand nog tips of ervaringen met 
betrekking tot deze dieren hebben, dan houd ik mij 
van harte aanbevolen.
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