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verwekkcrs) hij reptielen. 

Dr. P. Zr11arl, Ulreehl 

Salmonellae vormen een groep bacterien 
waarvan een zaer groot aantal soorten (sero
typen} bekend zijn. Enkelen daarvan zoals 
Salmonella typhi en Salm. paratyphi B komen 
vrijwel aileen voor als ziekteverwekkers bij de 
mens. Anderen zoals Salm. typhimurium, 
Salm. dublin en Salm. pullorum komen vrij 
veel voor bij zoogdieren en vogels en zijn in 
staat de mens ziek te maken. (Bij vleeskeuring 
wordt daar streng op gelet. Het verbod tot 
verwerking van rauwe eende-eieren is spe
ciaal ingesteld om besmetting van de mens te 
voorkomen). 
Naast de bekende, veel voorkomende, flink 
besmettelijke Salmonellae zijn er zeer veel, 
die wat minder besmettelijk zijn maar wei 
degelijk in staat om bij zwaardere infecties 
ziekten bij de mens te veroorzaken. 
Het is al tientallen jaren bekend dat een 
groot percentage van de reptielen (bij doel
gericht onderzoek varierend tussen 30 en 
100°/o) Salmonellae herbergen en deze met de 
faeces uitscheiden. Besmette dieren kunnen 
jarenlang Salmonellae uitscheiden, waarbij de 
aantallen bacterien van week tot week wat 
varieren. Gelukkig zijn het voor het overgrote 
deel de minder besmettelijke soorten die bij 
reptielen voorkomen. 
Er is de laatste jaren een beperkt aantal 
gevallen bekend geworden, waaronder ook 
enkele in ons land, van ziekte bij de mens 
door Salmonellae van reptielen. Gerekend 
naar de aantallen reptielen die in huis gehou
den worden valt het aantal gevallen erg mee. 
De twee in Nederland bekende gevallen be
troffen kleine kinderen waarbij reptielen vrij 
in de kamer konden rondlopen. 
Omdat het moeilijk is een collectie reptielen 
tegen Salmonellose te behandelen, verdient 
het aanbeveling de dieren behoorlijk van de 
mensen gescheiden te houden. Het is onge
wenst reptielen vrij in een kamer te Iaten 
rondlopen, zeker als daar ook kleine kinderen 
komen die alles aanraken en aflikken. 
Bij voorkeur moet men de dleren achter glas 
houden, nlet knoelen blj werken In het terra
rium, regelmatlg de gebrulkte spullen ont
smetten b.v. met Halamld en na afloop de 
handen wassen. 
Onder die omstandigheden zijn de risico's 
waarschijnlijk gering . 



Bufo blombergi 
doo r Th. Cornel/ue n 
llaarle m 

folo's: A . vnu deu Niem veubuizeu (leeuclicbf:'s 'He/ Aquarium') 

Ten vervolge op het door de rcdacteur vertaalde 
an ikcl van Zd. Vesely in de 25e jrg. van ons 
blad (biz. 56 en 57) zal in dit artikel een over· 
zicht gegeven worden van wat 101 heden gepubli
ceerd is omtrent de beschrijving van her uiterlijk, 
over de vangst van her 'eerstc' cxemplaar, betref
fende verdere erva ringen met 13ufo blombergi in 
her te rrarium en renslou c omtrcnt ecn thans ge
lukte kruising van deze Colombiaanse reuzenpad 
met Bufo mariuus. Daarbij heb ik dankbaar gebruik 
gemaakt van her speur- en venaalwerk van ons 
lid W . Bergmans inzake de 101 nu toe verschenen 
literatuur. 

H et uit erlijk en de systematische indeling 

Bufo blombergi behoort tor de gulla/us-glaberri-

Bufo b/ombergi 

mm-groep, maar is het meest verwant aan Bufo 
glaberrimus, waarvan hij zich uirerlijk her meest 
onderscheidt door de r uwere, zelfs wrattige buik, 
het vee! kleinere en onduidelijker tympanum 
(trommelvlies) de meer concave lo reale streek 
(= tussen neusgat en oog) de bredere kop en de 
g rotere afmetingen van d e volwassen d ieren en 
door de langere zijuitstecksels van de wervels. 
Bufo blombergi is de soort van d e westelijke 
Andes-hell ingen; Bufo glaberrimus d ie Yan de 
oostelijke hellingen. Zoals zo vaak bij de ver
spre iding van tropische p lant· en diersoorren 
vormt her Andes-gebergte een e ffectieve scheidings
lijn tussen beide genoemde soon en, d ie echter 
wellicht wch nog in de toekomst eens als onder
soon en van Bufo glaberrimus zu llen worden be
schouwd. 
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Van de eveneens in d it overzicht genoemde 8 11/o 
glllla/IIJ, die in het noorden van Zuid-Amerib 
voorkomt (o.a. ook in Brazil ie ) en d ie in tegen· 
Stelling tot de meeste padden bijna g lad is tc 
noemen is een mooie k leurenfoto opgenomen in 
het onder 3 genoemde werk in het literaruur
overzicht. D it dier wordt hooguit 18 em groot. 
H et eerste in de wetenschap bckend geworden 
exemplaar (holorype, Stanford nr L04 l9) woog 
l kilo en was · over kop en rug gemeten - 20,7 
em lang. Het was dus practisch even groot als het 
grootste exemplaar van 8 11/o mariu11s (de reuzen· 
pad: 23 em) , dat de b iologen G. S. Myers en 
]. W. Funkhouser bekend was. Van de een jaar 
later gevangen drie Bufo blombergi was het groot· 
ste dier zelfs 2 L,S em lang. U it de officiele eerste 
beschrijving put ik het volgende: Rug glad, kop 
zeer breed en betrekkel ijk plat zonder kammen of 
lijsten, beha lve dan een n iet sterk uitgesproken 
parietaalrand. De kleur van de rug en van de 
bovenzijde van de kop Iicht g rijsach tig in tegen
stelling met de donkere fl anken. ( D it lijkt mij 
niet juis t en te wijten aa n de verklc uri ng van het 
geconserve<:rde dier. D e bovende len zijn nict grijs, 
maar warm goud bruin van kleu r. C.) . De para to· 
iden. d ie doorlopen tor bovcn de oksd ,·an de 
voorpoten zijn groot en o p\'a llcnd d ik. De voor-

Onderkrml van de recbter voorpool. Bij paddw 
vormen de enkele of dubbele ge wricbtsknobbels 
onder de teengewricbten een rw n de uitwendige 
dete rm i 11 a tieke nme rke 11. 
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Onderkanl !/fill de recbterrtcbterjJoot. D e 5 tenen 
( !IOOI'jJool be eft ·vier ten en ) zijn voor de belft 
door eeu zwemrJ/ies verbonden. Enke/voudige ge
wricbtsknobbels. Recbtsboven op de f oto is de 
l fl rsmlijst te zien, die vlak boven de Cm-pus
knobbel begin!. 

poten, die aan de buitenzijde kleine wratten tonen. 
zijn aan de b innenzi jde g ladder. M idden in de 
handpalm, waarvan de vingers niet door zwem
vliezen zijn verbonden, ligt een grote ovale bijna 
ronde knobbel, een iets kleinere min of meer 
driehoekigc knobbel ligt aan de basis van de 
eerste vinger. Halverwege dez<: vinger weer een 
g rotc ronde knobbe l, d ie met de drie hoekige 
knobbel in verbinding staat. 
De tenen van de achterpoten zijn door diep inge
sneden zwemvliezen verbonden, die echter wei 
(behalve bij de 4e teen) tot aan de bo lvorm ige 
teentoppen reiken. Er zij n twee mctararsale knob
bels ( van de 3e in de beschrijving gesignaleerde 
knobbc l, wordr door de schr ijvers reed s vermoed, 
dat dcze door conservering ontstaan is) , waarvan 
de g rootste ( carpusknobbel) cen fl inke scherpe 
sn ij rand vertoont . 
De typische brede en opvallend gladde rug van 
het d ier wordt veroorzaakt door de lange ziju it
s teeksels van de wervels. 

D e vangsr van het ee rst e e x emplaar 
T ijdc:ns een wetenschappelijk onderzoek op het 
ei land Santa Cruz ( = Indefat igable ) van de 
Galapagos-archipel vertelt een Colombiaan, d ie 
een gocde metgezcl en een scherp waa rnemer 



bleek te zijn, aan de Zweed Rolf Blomberg over 
het bestaan van een reuzenpad, waarvan hij het 
gewicht met Zuidamerikaanse overdrijving op 
90 kilo schat. Hij zou het dier hebben gezien in 
de Zuidwestelijke provincie Nariiio in Colombia. 
Dit was natuurlijk niet te geloven, maar later ont
moet Blomberg te Quito in Ecuador twee Colom
bianen, die bevestigen, dat in die provincie inder
daad een pad of kikker voorkomt, die veel groter 
zou zijn dan de op zichzelf al grote Leptodact;·ltu 
pentadact)'ltu of de Hoornpadden (Ceratophrys), 
die elk toch wei ongeveer een pond kunnen wegen. 
Dr. ). W. Funkhouser van het Stanford Museum 
of Natural History, die in Ecuador was voor een 
studie inzake de rond de equator voorkomende 
amfibien, achtte het voorkomen van een nog 
onbeschreven reuzenpad of -kikker in Zuid-Ameri
ka niet onmogelijk en daarom worden dan met 
het stadje Pasto aan de voet van de Galerasvul
kaan in Zuid-Colombia als uitgangspunt, onder
zoekingstochten gemaakt in oostelijke en westelijke 
richting. 
Nu had de Colombiaan op het Galapagos-eiland 
nauwkeurig verteld, waar de dieren voorkwamen: 
in een meertje bij het dorpje El Castigo ( = 'De 
Bestraffing'), een dorpje van - naar later bleek -
slechts enkele huizen, dat niet aileen moeillijk te 
lokaliseren was, maar bovenal moeilijk te bereiken. 
Na een lange rit per bus, moest men nog zeker 
een hele dag lopen tangs een muildierpad in de 
bergen, dat zo slecht was, dat zelfs muildieren 
er regelmatig verongelukten. 
Blomberg sloeg zijn tenten op in Policarpa dicht 
bij El Castigo, maar alhoewel de plaatselijke be
wooers hem wei bevestigden, dat er inderdaad 
zeer grote padden voorkwamen, die - al naar de 
zegsman - 2 tot 10 kilo zwaar zouden moeten zijn, 
bleek tevens, dat hij in de verkeerde tijd ( droge 
tijd) van het jaar was gekomen. Door ondeskun
dig wegbranden van het bos, was het in het berg
land nog droger dan gewoonlijk: het bewuste 
meertje bleek zelfs geheel drooggevallen te zijn. 
'Nee, in de regentijd', zeiden de mensen, ·dan 
moet je komen'. 'Dan maken de padden zoveel 
herrie, dat je jezelf tenauwernood verstaanbaar 
kunt maken'. Desondanks begon Rolf Blomberg 
samen met enkele dorpsbewoners t6ch te zoeken, 
dagen en nachten lang, maar zonder enig resul
taat. 
Maar eindelijk, op 11 september 1950, kwam een 
man met een grote pad aan, die hij in de omge
ving van Nachao heeft gevangen: een dorpje, dat 
aanzienlijk lager in het bergland, ja bijna aan de 
voet van de westelijke Cordillera, op een hoogte 
van ongeveer 550 meter en plusminus 90 km ten 
noordwesten van Pasto gelegen (zie kaartje) is. 
Een gebied, waar waarschijnlijk jaarlijks meer dan 
380 em regen valt. 
Met dit enig gevangen dier reisde Blomberg naar 
Quito, waar Dr. Funkhouser zich zeer enthousiast 
toonde en het dier meenam naar Californie. Na 
enige maanden kwam het bericht, dat het inder
daad een nieuwe soort was, die Btl/o blombergi 
M y e r s & F u n k h o u s e r genoemd was. 

Ervaring met Bufo blombergi in dierentuinen 
Het spreekt haast vanzelf, dat Blomberg, aange
moedigd door zijn eerste succes, later weer naar 

deze padden ging zoeken. In mei 1951 (het regen
seizoen) ging hij terug naar Nachao en ving toen 
drie blombergi, welke naar Bronx Zoo (N.Y.) 
werden gezonden. De ene na de andere dierentuin 
trachtte daarna in het bezit te komen van deze 
nieuwe reuzenpadden en in de zomer van 1957 
kreeg de Ruhr-Zoo in Gelsenkirchen een paartje, 
dat in het voorjaar van 1958 door nog vier dieren 
weed gevolgd. P. Knobel heeft de ervaringen met 
deze dieren in die tuin gepubliceerd, waaraan ik 
het volgende ontleen: 
De grote padden bleken vrij intelligente dieren te 
zijn, die alhoewel zij de eerste dagen na aankomst 
vrij schuw waren en de meeste tijd in het water
bassin doorbrachten, toch al vrij spoedig meer op 
het land verbleven en de oppasser leerden kennen. 
Een mannetje kwam zelfs direct te voorschijn zo
dra het terrarium geopend weed. Ze bleken enorme 
hoeveelheden voedsel te kunnen verwerken. Aan
vankelijk bestond dit uit groene kikkers, regen
wormen, meelwormen en engerlingen (welke laat
ste dieren bewogen moesten worden). Later wer
den ook muizen graag geaccepteerd en goed ver
teerd. Zelfs een 7 em grote Pse11dem;·s scripta 
elegans (Roodwangschildpad) weed - alhoewel dit 
natuurlijk niet de bedoeling was - naar binnen 
gewerkt. Later vond Knobel in de uitwerpselen in 
het water slechts enkele onverteerde hoornschilden 
terug! 
Een mannetje reageerde eens met gekwaak toen 
Knobel het dier in de hand hield en kort en na
drukkelijk 'Ja' tegen een collega riep. Later kon 
Knobel dit dier op commando Iaten kwaken, het
geen vooral bij bezoekers van de dierentuin suc
ces oogstte. 
Dit mannetje at tweemaal per week twee halfwas 
muizen of zelfs nog een volwassen muis rneer. 
Een groter wijfje, dat 25 ern groot was en maar 
liefst 1125 gram woog, at altijd drie grote rnuizen 
per week. Een bepaald wijfje reageerde op oppak
ken steeds weer door een blauwwitte vloeistof uit 
de paratoiden af te scheiden. 

' 
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Het terrarium was voornamelijk met mos 'gestof
feerd', dat tweemaal per maand ververst werd, 
verder stonden in een hoek wat bromelia's en 
grote philodendrons. Het water in het bassin, 
15 em diep, werd dagelijks ververst, in verband 
met de daarin regelmatig voorkomende uitwerp
selen. Driemaal per dag werd gesproeid met water 
van 23° C. De luchtvochtigheid was 75-80%. 
De temperatuur van de Iucht werd constant op 
28° C gehouden en de bodemtemperatuur op 
25° C. Aileen 's-morgens en 's-avonds vie! wat 
indirect zonlicht in het terrarium. De padden wer
den voornamelijk tegen schemerdonker actief, al
hoewel ook overdag naar alles wat bewoog werd 
gehapt. Daarbij werden, vooral bij grote prooi
dieren, voorpoten en ogen gebruikt om de prooi 
naar binnen te werken, zoals trouwens de meeste 
padden doen. 

Een gelukte kruising tussen B. blomberg i en 
B. marinus 
Reeds spoedig na de opening van het nieuwe 
Aquarium van de Stuttgartse 'Wilhelmina' kon 
men op een hoogsc interessante nakweek bogen, 
vermeldt een kort bericht in 'Die T ier-Jllustrierte' 
(Verlag Helios Diemer, Mainz) van februari 1968. 
Een Bufo mariuus t had een 27 em lang en bij
zonder zwaargebouwde Bufo blombergi 9 a ls 
partner gekozen. Wolfgang Bechtle (zie literatuur
lijst hieronder) vermeld in 'Aquarien Magazin' 
(Kosmos-Verlag) nadere b ijzonderheden omtrent 
deze unieke gebeurcenis, waaraan ik het volgende 
ontleen: Het te.rrarium, waarin het blombergi 9 
met het mari1111J ~ op de rug rond liep, had een 
cemperatuur van 26° C ( watertemperatuur 24 ° C). 

T oen als resuhaat van deze mesaillance uiteinde
lijk zo'n paar honderd dikkopjes in het waterdeel 
rondzwommen, vroeg men zich af of hier sprake 
was van een echte kruising tussen de beide padde
soorten of dat men toch nog te doen had met een 
slechts door het 11U1riuus t veroorzaakte parthe
nogenese (maagdelijke voortplanting) van 8. 
blombergi. 
Nu de larven inmiddels zijn opgegroeid tot 400 
gram zware padden, blijkt dat de nakomelingen 
het evenbeeld van de vader vormen. Er is dus 
duidelijk sprake van een echte kruising. Bechtle, 
die zelf enkele van deze bastaarden bezit, ver
meld dat een exemplaar een vee[ lichtere (mos
terdkleurig) maar wei wrattige huid heeft en der
halve de kleur van het moederdier, maar de ruwe 
huidstructuur van het vaderdier e rfde. Overigens 
bleken de padjes, vlak na de metamorphose tussen 
de 20 en 50 mg te wegen. Deze kleine diertjes 
werden in het begin met blad luizen en ongevleu
gelde fruitvliegjes gevoerd. De dikkopjes werden 
gevoerd met a lgen en later met fijngesneden 
tubifex en watervlooien. De temperatuur werd op 
28° C en de luchtvochtigheid op 80% gehouden. 
Llleratuur: 
1. G. S. Myers & J. W. Funkhouser, 1951. A new toad 

from Southwestern Colombia. Zoologica, N.Y., 
Vol. 36, nr 23, pp. 279-281, Figs. 1-2. 

2. R. Blomberg, 1952. Discovery of a Giant Toad. 
Natural History N.Y., Vol. LXI-nr 7, Sept. 1952, 
pp. 306-311. 

3. De wereld der dieren, deel 4: Amfibieen, Doris M. 
Cochran (vertaling Dr. D. Hi llenius). Uitg.: W. 
Gaade, Den Haag. 

4. P. Knobel, 1962. Blombergkroten im Terrarium. 
Datz, 15e jrg. 1962, pp. 247-249. 

5. Wolfgang Bechtle, 1968. Die grossten Kroten der 
Well. Aquar ien-Magazin, Heft 5 Mei 1968, . pp. 200-
202, 3 toto's. 

Duidelijk is de zeer grote paratoid ( gifklier) in de nek /e zien, waaronder bet tympanum ( trommel
vlies) zelfs gededtelijk sdmilgaa/, Let op de vele opeuiugeu in de paratoid, waardoor bet gif 1raar 
buiten kmr lreden. 



De Chinese 

grootl'-op-

sehildpad 

Platysterr1on 

rnegacepl1alum. Gray 

duor drs. II. L. d e lionln flll , Utreelat 

Jato's Tb. Comelissm, Haarlem 

De Chinese grootkopschildpad, die men al geruime 
tijd kan ontmoeten in het amfibarium van de 
Amsterdamse diergaarde, is een even vreemd a ls 
interessant dier met zijn inderdaad grote en wat 
monsterachtige kop, het vrij smalle en platte rug· 
pantser en de betrekkelijk lange staart. Bepaald 
niet een mooi noch een vriende lijk uitziend dier 
is het in zijn bizarheid toch wei fascinerend, her· 
geen voor mij een aanleiding vormde om iers meer 
over dit d ier te weten te komen. Onder de Neder
landse schi ldpaddenhouders is het d ier wein ig 
bekend en het is niet waarschijn lij k (medede ling 
van T h. ). Horsthuis) , dat het dier in ons land 
elders dan in Artis wordt gehouden omdat het 
zelden ge·importeerd wordt. Bij gebrek ann per
soon lijke ervaring met deze schildpad heb ik eens 
in de literatuur nagezocht wat ik aan gegevens 
kon vinden en in het navolgende wil ik hiervan 
een samenvatting geven, aannemende dat sinds 
Reijst ( 1950) een artikel van Kiener over dit 
d ier samenvatte voor Lacerta, nog wei belangstel
ling voor dit merkwaardig schepsel bestaat. 
Plalyslemon megacephalum - het woord here
kent letterlijk: g rootkopschildpad met p lat buik
schild - is de enige soort van het genus Platy
sternon, hetwelk op zijn beurt weer her enige 
genus is van de fami lie der Platysternidae van de 
hoofdfamilie ( onderorde) der schildpadden, de 
Cryptodira. Er zijn twee rassen: Pla1;•s1emon me
gacephalmll megacephalum en Plalyslemou mega
cephalum fl eguem e. Typisch is dat de Chinezen 
zelf het dier ook wei grootkopschild pad (Dai tao 
kuei) noemen, maar ook wei 'adelaarssnavel
schildpad' (Ying, tsoi kuei) en beide namen zijn 
inderdaad zeer toepasselijk voor dit dier dat een 

( P. m. pegumse) 

naar verhouding tot de lengte van zijn grijsbruine 
rugschild opmc:rkdijk grote en uuk tamdijk brede 
kop heeft , waarvan de bovenkaak eindigt in een 
roofvogelachtige snavel. Deze kop is van boven 
en aan de zijkanten bedekt door een enkel schild, 
dat een goede en kennelijk zeer stevige bescher
ming biedt voor de kop, die het dier overigens 
niet in het schild kan terugtrekken. Overigens zou 
het dier weinig natuurlijke vijanden hebben. D e 
kop is volgens Mell, die deze dieren in China 
bestudeerde en in gevangenschap hield , ongeveer 
tweevijfde zo lang en zo breed als her rugschild, 
dat bijna 19 em lang kan zijn (Mebs) en dat 
ovaal van vorm, tamelijk plat en enigszins gekie ld 
is. Het buikschild is naar verhouding groot en 
niet gescharnierd . De staart is bijna even lang als 
het rugschild en bedekt met ringvormig aaneen
gelegde schubben. Ook de korte en krachtige poten 
zijn voorzien van schubben en eindigen in scherpe 
klauwen. 
De geslachten onderscheiden zich niet zozeer door 
de afmetingen (Mertens), maar wei doordat de 
mannetjes een wat dikkere staartwortel hebben 
met een meer naar achteren geplaatste anaalope
ning alsook een concaver buikschild . Ook zou het 
mannetje een bredere en krachtigere kop hebben 
dan het vrouwtj e, terwij l het mannetje ook cen 
tangere snavel zou hebben a lsook een iets korte re 
staart dan het vrouwtj e. 
De grootkopschildpad komt voor in Birma, Siam, 
Z uid-China en op het e iland Hainan en leeft vol
gens Mell in heldere en snelstromende beken van 
het hogere middelgebergte tussen 500 en 2000 
meter hoogte, in welk biotoop in bepaalde de len 
van China (Kwangsi) ook de schildpad Geoem;•dtl 
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speng/eri speng/eri (G me I in) voor komt. Mell 
schat de gemiddelde temperatuur van deze berg
beken op 12-1 r C. De grootkopschildpad schijnt 
zich van aile Chinese schildpadden bet beste te 
voelen in koeler water, aldus Mell, die ondervond 
dat als men bet dier uit deze koelere streken in
eens overplaatst in zondoorwarmde vijvers in bet 
laagland, bet spoedig sterft. Als men het echter 
in de koele tijd overbrengt naar de vijvers dan 
blijkt bet dier daar goed te houden te zijn, ook 
als het water warmer wordt (zomers 29-32° C). 
Ook bij Uekerus in gevangenschap hield een exem
pl:ta.r temperaturen van 26° C goed uit. 
Mell, die in China jarenlang meer dan 20 van 
deze dicrcn in vijvers hield in de laagvlakte van 
Kanton, noemde de grootkop bet enige water
bewonende gewervelde dier dat ( practisch) niet 
zwemmen kan en hij stelde hiervoor de grote en 

wocl- en graafvermogen deelt met de Aziatische 
weekschi ldpadden (Trionyx) . Auteurs als Rust 
hebben gewezen op de overeenkomst met een 
andere schildpad , nl. de Malticocheriiii tomieri 
(Sieben rock) , ook wei "klovenschildpad 
("Spaltenschildkrote", 'pan cake tortoise") genoemd, 
die ook deze eigenaardigheid van bet weg kruipen 
en zich vastzetten in spleten (bet zgn. · Spalten
drucken") vertoont. 
De klovcnschildpad is een landschildpad, die in 
warme en droge streken in Oost-Afrika leeft, dus 
in een totaal andere biotoop dan de grootkop, met 
wie bet ook generlei systematische verwantschap 
heeft. D e overeenkomst tussen beide diercn is dan 
ook zeer betrekkelijk en houdt aileen verband met 
de levenswijze. De klovenscbildpad komt voor in 
rotsachtige streken, vooral bij rotsachtige heuvels 
en ook deze schildpad is opmerkelijk plat, zeker 

Grootkopscbildpad uit Tbaila11d, Platystemo11 megacepba/um pegumse ( ill Artis beeft mm P. m. 
megacepbalum) 

zware kop aansprakelijk. Toch vermeldt hij dat 
zijn dieren, die bij hem in dieper water verbleven, 
wei aan de oppervlakte kwamen om Iucht te hap-

. pen, zij bet slechts zelden. Misschien is bet 
juister om te stellen, dat bet op zijn minst slechte 
zwemmers zijn en dieren die ook weinig of zelden 
zwemmen. Maar daa.rin staat de grootkop niet ai
leen onder de waterschildpadden. De grootkop is 
een vaak vrij schuw en ook meer nachtelijk le
vend dier, dat zich overdag weinig laat zien en 
·s nachts op buit gaat waarvoor bet ook wei bet 
water verlaat. Volgens Mell en Rust houdt bet 
ook niet van zonnen. Overdag kruipt het dier 
kennelijk liever weg onder stenen, waarbij bet met 
de krachtige kop zo tussen de stenen wroet en 
met bewegingen van het schild in bet zand wrikt, 
dat bet zich stevig vast werkt onder losliggende 
rotsblokken, half ingegraven onder het zand. Het 
dier is dan moeilijk in bet water te ontdekken, 
vooral als het schild bedekt is met een laag algen. 
Mell wijst erop, dat de grootkop dit primitieve 
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voor een landschildpad. D eze platte bouw maakt 
beide dieren geschikt voor bet wegkruipen in 
spleten tussen stenen of in kloven. 
Mertens heeft beschreven hoe deze af platting van 
het lichaam voorkomt bij diverse dieren, die op 
rotsen of in rotsspleten plegen te Ieven, o.a. bij 
rotshagedissen (Lacerta muralis, Lacerta oxyce
phala, Tropidums semilac11iat11S, i\1abuya Silica/a 
e.d.) en ook bij lagere dieren. De Afrikaanse 
klovenschildpad kan net als andere schildpadden -
dus dit i.t.t. de grootkopschildpad - zijn kop in
trekken onder het schild, maar het schuwe dier 
geeft er de voorkeur aan om bij gevaar met vrij 
grote snelheid naar die plaatsen in de omgeving 
te ijlen waar bet de veiligheid van rotsspleten of 
ru.imten tussen stenen kan vinden. Probeert men 
dan het dier uit de spleet te halen, dan zet bet 
zich schrap door zijn vrij zachte rugschild uit te 
zetten en zich ook met de poten tegen te houden. 
Honegger, die de klovenscbildpadden in hun 
natuurlijk milieu bestudeerde, merkte op, dat baast 



a ile dieren aileen in horizontale spleten te vinden 
waren. maar dat een exemplaar in de d ierentuin van 
Zurich zich bij voorkeur in een vertikale spleet 
verborg. In d it verband is opmerkelijk, dat Uekerus 
bij in gevangenschap gehouden grootkopschild
padden vaak een schuine tot vertikale posit ie op
merkte. Bij dergeli jke waarnemingen moet natuur
lij k rekening worden gehouden met de mogelijk
heden en beperkingen, die aan het dier opgelegd 
z ijn door de kunstmatige omgeving. 
Overigens kan men ook nog een zekere overeen
komst tussen beide d ieren daarin ,·inden dat 
beiden goede kl immcrs bl ijken te zijn. Ofschoon 
de grote en zware kop de beweeglijkheid van de 
g rootkop niet ten goedc zal komen, zou het d ier 
wei hand ig zijn in hct klimmen volgens berichten 
van Pope, Smith en a ndercn en zou het zelfs in 
bomen klimmen om vocdsel te zoeken. Tocn in 
193 7 en 1938 enkelc van deze d ieren in Europa 
gelmporteerd waren waarvan toen liefhebbers als 
Rust, Kiener, Muh lhauser en anderen profiteer· 
den - volgens W ermuth is in de tweede wereld
oorlog vee! van deze import verloren gegaan · 
kreeg ook Prof. Muller een d ier, dat h ij vrij in de 
kamer hield. Dit dier wist op e igen kracht uit de 
g ladwand ige 10 em hoge waterbak te klauteren, 
waarin hij ook weer vanzelf na een wandel ing 
door de kamer terugkeerde. 
De grootkopschildpad blijkt in werkelijkheid in
derdaad n iet zo vee! vriendelijker te zijn dan hij 
er a l uitziet, want het is cen dier dat gauw bijt in 
iets wat men hem voor houdt. Het exemplaar dat 
door Uekerus gehouden werd, beet naar glanzen
de stukken metaal of naar een spiegel d ie voor de 
ruit van hc:l ayuar ium wen.l gc:ho uuc:n, uuk naar 
een g las met vissen. In zijn boek 'D ie Drachen
sippschaft" geeft Stanek zeer illustratieve foto's 
van een g rootkop die zich vast heeft gebeten in 
een doek en zich daaraan laat optillen. De groot
kop heeft nu eenmaal zeer krachtige kaken, en 
ook de verzorger moet althans aanvankelijk hier 
voor oppassen, al zou het dier volgens Mell en 
anderen de verzorger a lthans op den duu r niet of 
nauwelijks meer bijten. Naar de ervaringen van 
Muhlhauser en anderen wil het d ier ook wei 
andere schildpadden bijten als het daarmee te-

D e vogelachlige kop, de grofbesdmbde polen, de 
grole klauwen m bel vrijwel 011/breken van de 
zwem vliezen. 

D e lange bagedisacblige slaflrl is bier goed /e 
zien. ( lolflle /engle 1:an pun/ kop /ol pun/ s/aarl 
27 Clll) 

zamen wordt gehouden: volgens Kiener vooral 
als het zich belemmerd voclt in zijn bewegingen. 
Aan de andere kant blij kt het dier toch ook weer 
niet zo fel te zijn dat het andere d ieren voedsel 
afkaapt . zoals vee! waterschildpadden doen · 
want eerder laat de g rootkop zich zelf door andere 
dieren het voedsel voor de neus wegnemen of 
zelfs uit de bek kapen (Mell ). Het Ioopt daardoor 
gevaar om bij voedering als Iaatste aan de beurt 
te komen of voedsel te kort te komen - een andere 
reden om het dier niet in gezelschap van andere 
sch ildpadden te houden. 
Ofschoon deze bijterigheid van d e grootkop wei 
een lastige eigenschap kan z ijn, moet men het · 
zoa ls Rust suggereerde - misschien toch meer zien 
a ls een ongerichte afweerreactie dan a ls een wer
kelijk (offensieve) agressivi te it. Als men, zoals 
Mell deed, een grootkop min of meer plotseli ng 
uit het ( donkere) water neemt waar het verscho
len lag onder stenen e.d., zodat het ineens in het 
voile Iicht komt, dan opent het d ier meteen d rei
gend de bek, maar dan ro lt vaak onverwacht het 
witte oogvlies over de iris en pupi l en verstart het 
dier in zijn afweerreactie. Mell verklaarde dit als 
een reactie van het oog op de plotselinge lichtin
werking. Onder deze · zij het onna tuurlijke · kon
ditie is het bijten dus kennelijk wein ig effectief. 
Maar ook in het water blijft de cffectiviteit van 
het bijten enigszins beperkt door de bouw van 
het dier. Het bijten van de grootkop doet dus in 
elk geval zeker minder 'gevaarl ijk' aan dan het 
bijten zoals bijvoorbeeld de Noordamerikaanse 
bijtschildpadden (familie der Chel)•dridae) doen, 
o.a. de alligatorschildpad ( J\lacrodemys /em min· 
ckii (T roos t) en de echte bijtschildpad (Chelydrt~ 
serpent ina (L in n e). D eze dieren, die overigens 
vee! groter worden dan de grootkop, zijn bepaald 
aggressiever te noemen en ook gevaarlijker daar 
zij een vee! beweeglijker kop hebben en vlugger 
zijn in hun bewegingen en aanval. Vooral de bijt
schildpad is te duchten voor zijn aggressief bijten. 
Het merkwaa rdige is nu, dat de g rootkop enige 
verwan tschap bl ijkt te hebben met de zgn. a ll iga
tor- of gierschildpad, zoals reeds in 1889 Boulen
ger was opgevallen en na hem bestudeerd was 
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door o.a. Siebenrock in 1907. Wat bouw van de 
schedel, het skelet, het rugschild en de inwendige 
organen betreft blijken er bepaalde overeenkomsten 
tussen de grootkop- en de gierschildpad. Beide 
dieren kunnen hun kop niet intrekken onder het 
schild ; beide hebben sterke kaken voorzien van 
een haak; de koppen zijn min of meer gelijkvor
mig en de ogen staan bij beide zijdelings ge
richt, enz. D e aard van de rug- en staartwervels 
van de grootkop hebben kenmerken die men ook 
bij de Chelydridae vindt. Imponeert reeds de 
grootkop als een primitief of haast 'voorwereld lijk' 
monster dat lang uitgestorven diersoorten maar 
nauwelijks l ijkt te hebben overleefd, de gierschild
pad is misschien al eerder in de geschiedenis van 
de aardbol opgetreden, volgens vondsten zeker a l 
in het tertiaire tijdperk. Ove.rigens heeft de 
grootkop ook weer enkele kenmerken gemeen met 
de Emydidae (nl. de Indische Batagurschildpad) 
en zijn er lijnen volgens Wermuth en anderen die 
leiden naar de Dermatemydidae en Kinosternidae. 
De grootkop leeft volgens Mell voornamelijk van 
huisjesslakken, maar bij Schmidt-Schaumburg at 
het dier niet graag slakken. Het exemplaar van 
Klingelhoffer at het liefste regenwormen en ver
der ook kleine vissen. Mell veronderstelt, dat het 
dier levende vissen niet zal kunnen vangen. Ande
ren voerden hun grootkoppen in gevangenschap 
met kikvorsen, rauw vlees e.d. en Kiener merkt 
op, dat de grootkop vrijwel elk dierlijk voedsel 
eet wat men haar aanbiedt. Ook Uekerus konsta
teerde dat de grootkop een begerig dier is dat elk 
dierl ijk voed sel eel. Bij Wermuth en Kiener aten 
de grootkoppen ook zelfs jonge muizen. Miihl
hauser nam waar dat het dier tekenen gaf van 
hanger door met de kop te tikken tegen de voor
ruit van het aquarium, waa.rop het dan aange
boden voedsel ook meteen aannarn. Zelfs voor 

waterschi ldpadden, waarvan velen 'bedelen' is dit 
wei een bijzonder opmerkelijk gedrag dat haast 
ongeloofwaardig Jijkt. 
De grootkopschildpad die in zijn natuurlijke le
vensomstandigheden een winterslaap houdt waar
toe het zich buiten het water ingraaft, is kennelijk 
een dier dat a ls men het maar apart houdt van 
andere schildpadden aan de houder niet erg vee! 
eisen stelt. Mebs vermeldt dat een door Schmidt 
gehouden paartje meermalen kopuleerde, wat ook 
resulteerde in het leggen van eieren (steeds een 
ei per keer, a lhoewel grootkoppen van Mell per 
keer twee eieren legden). Doordat het vrouwtje 
echter 's nachts het ei legde, kon niet voorkomen 
worden dat de dieren het ei kapot trapten. Het is 
te hopen, dat dit nog steeds tamelijk kostbarc dier 
binnen afzienbare tijd tegen redelijker prijzen 
binnen het bereik van de cheloniafielen zal komen. 
Noot : 
Nadat ik mijn artikel over de grootkopschildpad 
voltooid had, kreeg ik min of meer toevall ig het 
artikel van Prof. Dr. R. Mertens over 'Schwimm
unfahige Wasserschildkroten' (Natur und Yolk, 
1960, Bd 90) onder ogen. Mertens gaat daarbij 
nader in op de opmerking van Mell, dat de groot
kopschildpad niet zou kunnen zwemmen. Een 
grootkop, die door Mertens a! 20 jaar gehouden 
werd bleek inderdaad niet te kunnen zwemmen. 
Maar toen Mertens later een ande.r exemplaar van 
dit dier ten geschenke kreeg, bleek deze grootkop 
niet minder goed dan andere waterschildpadden 
te kunnen zwemmen bij het zich naar de water
oppervlakte begeven om Iucht op te nemen. 
Mertens kwam tot de konklusie dat het zwem
vermogen onder deze dieren individueel kennelijk 
aanzienlijk verschilt, zoals trouwens ook het ge
va l blijkt te zijn bij de Matamata-schildpad (Chelus 
fimbriatus). Men kan met Mertens veronderstellen, 

Jong exemplaar ( !! ) in vergelijking met een halfwas dier; /engle vatl de buikschildw resp. 4,.5 e11 
9 em. Hel buiksc!Jild vm1 bet jo11ge dier is oranje- rood; bij de oudere dierm word/ dat gee/brui11. 
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dat bij dieren a ls de grootkopschildpad die vee! 
beter bij de oppervlakte kan komen door in de 
sterke stroom via de stenen naar boven te klimmen 
dan door te zwemmen, het zwemvermogen althans 
bij sommige exemplaren achteruit gegaan of niet 
tot ontwikkel ing gekomen is. 
Netschri/t: 
Kortgeleden ven/(/1/1 ik van Mr. i\-1. F. Trenbeth, 
de uitgetJer ·t1an het International Turtle and 
Tortoise j oumal, aan tuie ik botlenstarmd m·tikel 
bad toegezouden ler publikatie in dit tijdscbri/t, 
nog enige bijzonderheden armgaaude door bem 
gehouden grootkopschildpadden. Enkele ;aretJ ge
leden hield hij een exemp/(((tr in get1angenschap 
dat ouge11eer 20 ;aar oud moest ziju eu drll blijk
baar et1e11eeus beschikte over genoemde klimkapa
citeiten. walt/ dit dier klom op zeker moment ot>er 
eeu 2 meter hoge omheiuiug tJa/1 de 111i11. Dit dier 
werd gehoudeu in een aquarium dat ofJ d e tt/oer 
l'all de WOOilkfllller SI011d en uuutrill en 1/laaruil 
he! dier 1uwr beliet1en kon klimmen ondfmks d e 
30 em hoge wrmd - dus ofJ praelisch gelijke wijzc 
als Prof. Miiller dit dier iu de derliger ;men bield. 
Siuds f ebmrtri 1967 beeft Mr. Trenbetb een ioug 
dier, tl'ftarove1· bij opmerkte, dat di1 geluiden 
maakl als het mauwe11 11an een kftl. I k kau mij 
niet heriuneren dam·over iets in d e literfJIIIIIr ge
lezen te hebbetJ. 1-/ij 11raag1 zicb af of dit geluiden 
t>Oortbrengeu bij uitsluilmd iouge dieren, dat ook 
door anderen is betJestigd, wellicht eeu be
schermeude fuuctie heeft. JIV as bet liet,elings
tJoedsel van zijn vol wassen exemplaar rauw kui
kent,Jees, d ftl tum het ;onge dier is rfli/1/J paarde
vlees. Dit ionge dier reageert metee11 beflig of' 
bet zien /Jell/ he/ blik waarin het vlees zit. 
Lileratuur: 
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bijten en voor een m elle foto ) beef/ slecbts e11kele 
seco11dm geduurd! 
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De fa . Seket in Amsterdam heeft on langs bij coeval en ige grootkopschildpadden, P. m. peguense uit 
Thailand ge·importeerd. De hier afgebeelde dieren kwamen in bet bezit van Theo Cornelissen uit Haar
lem; hij zorgde eveneens voor de unieke fotoserie. Het bezit van een jong exemplaar kan als een extra 
bijzonderheid worden beschouwd. Red. 

Is bet verantwoord om terrai"iumdieren te hood en? 
doo,. J , Leunluc, Ro ue,.dam 

Velen van u zullen bovenstaande vraag overbodig 
vinden. Toch lijkt bet me noodzakelijk, dat ieder
een zich van tijd tot tijd bezint op alles, waar hij 
dagelijks mee te maken heeft. 
Maar a l te vaak hebben we zeer vlug een oordeel 
klaar over het doen en Iaten van anderen, maar 
vergeten deze taktiek op onszelf toe te passen. 
Doen we dit wei, dan zien we ons dikwijls ge
plaatst voor vee! gewetensvragen. Zo ook met be-

trekking tot onze liefhebberij . 
We zijn er natuurlijk a! heel gemakkelijk af door 
eenvoudig te stellen: 
D e mens is het begaafdste en hoogste wezen op 
aarde, hij mag daarom aile andere schepsels aan 
zich dienstbaar maken. 
Het bovenstaande wordt dan tot dogma verheven ; 
er kan niet aan getornd worden; ergo: de ge
stelde vraag is al bijvoorbaat beantwoord. 
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Juist in deze jaren, waarin alles, dogma's inkluis, 
op de belling gaat in die zin, dat ze getoetst wor
den aan de gerechtigheid, ofwel ons geweten, wil 
ik ook dit 'dogma' onder het kritische mes nemen. 
Wanneer we het even goed tot ons Iaten door
dringen, moeten we tot de konklusie komen, dat 
het een superieur, ja zelfs racistisch uitgangspunt 
is. We kunnen er uit lezen, dat begaafde wezens 
minder begaafden aan zich dienstbaar mogen rna
ken. Dus ook begaafde mensen t.o.v. minder be
gaafden. Bovendien zijn de begrippen begaafd en 
dienstbaar zeer rekbaar! 
Hieruit blijkt, dat het 'dogma' niet deugdelijk is en 
vervangen moet worden door een grondgedachte, 
die niet beschouwd mag worden als dogma, maar 
altijd ter diskussie gesteld kan worden. 
Daarom vind ik, dat we beter kunnen steilen, dat 
de mens een van de hoogst ontwikkelde wezens 
is en alszodanig verantwoording schuldig is over 
al zijn handelingen ten opzichte van ieder schepsel. 
Dit geldt o.a. voor de maatschappij, waarin hij 
dikwijls in een machtspositie staat t.o.v. mindet 
machtige soortgenoten. Het gebruiken van deze 
macht leidt dikwijls tot misbruik, met als gevolg: 
aile grote en kleine vormen van diktatuur. 
Dit geldt evenzeer voor het 'houde11 t'a11' dieren. 
Het plezier dat deze dieren ons bieden, mag nooit 
ten koste van deze dieren zelf gaan. 
Wegen de voordelen, die wij bij onze liefhebberij 
ondervinden, op tegen de nadelen, waaraan onze 
dieren onderworpen worden? Men kan aileen 
maar hopen, dat we eens zover met de kennis over 
onze liefhebberij komen, dat we onze dieren onder 
optimale kondities kunnen houden, zodat ze het 
bij ons, ontdaan van hun natuurlijke vijanden, 
nog beter hebben dan in de vrije natuur. Maar dit 
is nu natuurlijk een pure wensdroom. 
Met de beide benen 'op de hedendaagse grond kan 
ik aileen maar konstateren, · dat de dieren slechts 
nadeel ondervinden van · ooze hobby. Deze be
ginn en met het vangen, vervolgens het transport 
en daarna de volkomen · vreemde omgeving, waarin 
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ze eindelijk in ons terrarium belanden. Tenslotte 
wordt het dier heel anders, dikwijls verkeerd voed
sel voorgezet. Maar al te dikwijls gaan deze psy
chische en fysi'eke aanslagen tesamen hun aan
passingsvermogen ver te hoven. In ieder geval ver
slechtert de konditie zodanig, dat de dieren erg 
vatbaar worden voor allerlei ziekten. 
Dit 'gewetensonderzoek' werpt steeds meer vragen 
op, zoals: 
Beseffen de importeurs van Lacerta en iedereen, 
die propaganda maakt voor ooze hobby, hun ver
antwoordelijkheid? 
Is het, dit voor wat betreft de bestuursleden, ver
antwoord iedereen zomaar toe te Iaten tot de werk
groepen, zonder enige verplichting aktief mee te 
helpen aan het pionierswerk? 
Is het onder de huidige omstandigheden aileen 
dan moreel verantwoord terrariumdieren te hou
den, wanneer je meehelpt in het onderzoek? 
Voor een passief lid, die niet meedoet aan de 
'research', zijn er eigenlijk nog niet die omstandig
heden te scheppen, die een ideaal terrariumhouden 
mogelijk maken. Onder 'ideaal terrariumhouden' 
wil ik dan verstaan: 
Onze dieren zo verzorgen, dat ze meerdere jaren 
in Ieven blijven, waarbij er regelmatig jongen 
komen, ·die we groot brengen, zodat we niet aan
gewezen blijven op importen. 
Zo komen we op de alles beheersende vraag, waar
door alles zinvol of nutteloos wordt: 
Zijn er gerechtvaardigde verwachtingen, die er op 
wijzen, dat we eens tot die omstandigheden komen, 
waar ideaal terrariumhouden mogelijk is voor 
iedereen? 
Gelukkig kunnen we vaststellen, dat het enkele 
terrariumhouders gelukt is enkele dieren zo te 
houden, dat dit ideaal enigzins benaderd wordt. 
Dit wijst in de richting, dat bovenstaande verwach
ting gerechtvaardigd kan zijn en dat verantwoord 
terrariumhouden tot de mogelijkheden behoort. 
Ware het niet zo, dan konden we beter honden, 
kippen, vogels, enz., als hobby nemen. 

dis), zijnde een hagedis uit de Balkan en West Azh3. 
De juiste toto hopen wij in het volgende num.mer- te 
plaatsen. 
Prof. Dr. R. Mertens maakte ons op deze vergissing 
attent, waarvoor onze dank. 

Overladen: 
L. M. Klauber, San Diego/USA 

Vraag en aanbod 

L. Vercruysse, Smidsestraat, 108 te Gent (Belgie) 
biedt te koop aan: Salamandra sal. terrestris en An
guis fragilis a f 3,-; Lacerta vivipara a f 1,-; Bufo 
regularis a f 6,-. Verzendkosten niet inbegrepen. 

Aangeboden een aquarium-terrarium-combinatie met 
tafel, lichtkap, apparatuur en levende have. Afmetin
gen aquarium: 90x40x30 em, terrarium: 90x40x30 em. 
J. Verduin, P. C. Hooftlaan 23, Soest. Tel. 02155-5288. 
Aan~eboden orchideeen uit Zuid-Amerika: 
Onc1dium baueri, panamense en flexuosum f 3,50-f 6,50 
Epidendrum species f 2,50-f 6,50 
Platystele ornata en andere grondorch. f 3,50-f 4,50 
Scutlcaria steelei met langwerpige bladen f 4,50-f 5,50 
en vale andere soorten. 
S. Rietveld Jr., L. v. Meerdervoort 360, Den Haag. 
Tel.: 070-394314. 


