
Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde 

28e Jaargang No. 1 oktober 1969 



28e Jaargang No. 1 oktober 1969 Vraag en aanbod 

Maandelijks ge'illustreerd orgaan 
van de Nederlandse Vereniging 

voor Herpetologie en Terrariumkunde 
, Lacerta" 

Statuten koninklijk goedgekeurd 

REDACTIE: 
L. Claassen, Prlnses Margrletlaan 54, Mijdrecht. 
Tel.: (02979) 35 12 

BESTUUR: 
0 . P. v. Wijk, Voorzitter : J . A. Otte, Vice-Voorzitter: 
R. M. Meijer. Secretaris; C. W. Vink, Penningmeester: 
Commissarissen : H. 0 . v. Roon (l iteratuurdienst), 
R. Gelderman (werkg roep Rotterdam) , M. v. Rekum 
(werkgroep Amsterdam), N. R. Reijst (werkgroep Lim
bur!J). H. v. Meeuwen (werkgroep Leiden), A. T. Reijst 
(inhchtingendienst) , C. F. v. d. Bund (herpetogeo
grafische dienst) . L. Claassen (maandblad). 

SECRETARIAAT: 
R. M. Meijer, Zonnestei n 119, Amstelveen . 
Tel.: (02964) 1 74 66 

PENNINGMEESTER: 
Waarnemend: R. M. Meijer . Zonnestein 119, 
Amsteiveen. Tel.: (02964) 1 74 66 
BIBLIOTHEEK: 
J . A. Otte, Comeniusstraat 409, Amsterdam. 
Tel. : (020) 15 06 00 
INLICHTINGENDIENST: 
A. T. Reijst, W. de Zwijgeriaan 86, Castricum. 
Tel. : (02518) 5 22 64 
IMPORTDIENST: 
J . L. v. Heusden, Van Ostadestraat 125hs, Amsterdam. 
Tel. : (020) 73 58 86 
HERPETOGEOGRAFISCHE DIENST: 
C. F. v. d. Bund, Midden Eng 54, Bennekom. 
Tel. : (08379) 26 18 

LITERATUURDIENST: 
E. de J onge, Middelste Gracht 20, Kamer 35, Leiden. 

WERKGROEPEN (secretariaten): 
Amsterdam: H. v . Dam, Houtrijkstraat 39hs. 
Tel. : (020) 24 35 60 
's Gravenhage : S. Rietveld Jr., L. v. Meerdervoort 360, 
Tel. : (070) 39 43 14 
Limburg : N. R. Reijst, Kasteel Erensteinstraat 29, 
Maastricht. Tel. : (04400) 2 07 67 
Rotterdam: J. Leunisse , Obreenstraat 25a, 
Tel. : (010) 24 84 81 
Utrecht : Drs. G. P. A. Frijlink, Verhuistlaan 23, 
Bitthoven. Tel. : (03402) 32 32 
Leiden : P. Schiereck, Witte Singe! 27b. 
Tel.: (01710) 4 11 28 
Vertegenwoordlger voor Belgiii: 
J . v. Pelt, De Romboutweg 79, Brasschaet. 
Technische Terrarlumdlenst : 
C. S. Gouda, Brazi l iedreef 25, Utrecht. 

De jaargang loopt van oktober 1969 tim september 
1970. Laden on tvangen het orgaan gratis. Losse abon
nementen worden n iet aangenomen. Lidmaatschap 
1 20.- per verenigingsjaar, blj vooru itbetaling te vo l
doen. Jeugdleden, die op 1 oktober nog geen 18 jaar 
zijn, betalen 1 14,- per verenigingsjaar. 
Postrekenlng Lacerta: nr 429349 t.n.v. Penningmeester 
,.Lacerta" , Amstelveen. 

Opzegging van het l idmaatschap dient statutair uiter
lijk een maand voor het einde van het verenigingsjaar 
schriftelijk aan de Secretaris te geschieden. 

Foto voorpagina: Dr. P. Zwart 
Testudo elegans (zie pag. 3 e.v.) 

2 

Te koop Gastrotheca marsupiata (buidelk ikker) : jonge 
d ieren a f 3,- excl. verzendkosten. F. H. Ensinck, 
Nimrodstraat 37, Maastricht. 
Te koop 1 Naja naja. W. Husebos, Oosterstraat 3, 
Gasselternijveen. Tel. : 05999-2494. 
Te koop 2 Gekko gekko ca. 22 em (paartje) a f 5.- : 
eten insecten en jonge mu lzen. G. J . v. d. Handel , 
Halleystraat 30 B. Schiedam. 
Te koop of in rui l Anolis evermanni (mnl .) ; gevraagd 
Anolis roquet of A. bim. sabanus (vrl.). G. Kater, 
v. d. Hoopstraat 11", Amsterdam. 
Aangeboden door Or. P. v. Sch ilfgaarde, Ten Hove
straat 87, Den Haag, tel. : 070-550482: gecombineerd 
aquarium, paludarium en terrarium uit hoekijzer, met 
2 deurt jes, grote rijdende 6 mm ruiten , afneembare 
deksel , verlichting en verwarming, aftapkraantjes, 
luchtpomp etc. Maten : hoog 170 em ( + pootjes met 
wielen van 30 em), lang 130 em, breed 65 em. Vraa~~
prijs f 500,- of, zonder dieren : (een grote collectoe 
waterslangen) f 325.-. 
Aangeboden door S. Rietveld Jr., Laan v. Meerder
voort 360, Den Haag, tel. 070-394314: terrarium uit 
hoekijzer, 150 x 150 x 60 em, met grote rijdende voor
ruit van 9 mm. Compleat met rotswand, verwarm ing 
en TL f 300,-. 
Gevraagd : bijzondere schildpadden en oudere terra
rium literatuur. 
Gevraagd: boomkikkers en anolissen met een max. 
lichaamslengte van 20 em voor een tropisch terra
rium. R. de Lang, Burg. Zaneveldstr. 276, Maassluis. 
Tel.: 01899-6739. 

Werkgroep HET NOORDEN 

De heer W. Hulsebos dee it ons het volgende mede: 
In verband met drukke werkzaamheden zle ik geen 
kans om de werkgroep hot Noorden definitlef op te 
r lchten. Dlt Is jammer omdat hiervoor vrij veel animo 
bestaat. lk verzoek daarom iemand van de leden die 
zlch hiervoor heeft aanoemold do alworking van dozo 
kwestle van mlj over te nemen. Aile gegevens zljn blj 
mij verkrijgbaar. (Oosterstraat 3, Gasselternljveen. 
Tel. : 05999-2494). 

WEDS T R IJ D 

Ons lid, de heer G. S. van Bruggen, Nic. Beet
sir. 41, Eindhoven, die het agentschap van 
Drs. W. de Rover voor Nederland beheert, 
heeft ter stimulering van de activiteiten van de 
leden voor wat betreft het inzenden van goede 
artikelen voor Lacerta, een prijs ter beschik
king gesteld voor het beste artikel gedurende 
een zekere periode. Deze periode is door de 
redactie gesteld op de eerste zes nummers 
van de nieuwe jaargang. Als jury zal het Dage
lijks Bestuur fungeren. De prijs is een bedrag 
van f 25,- te besteden nan terrariumdieren 
naar keuze, verkrijgbaar bij de heer Van 
Bruggen. 
Wij hopen gaarne dat een hernieuwde arti
kelenstroom van dit loffelijke in itiatief het ge
volg zal zijn. Bij voorbaat onze dank aan de 
heer Van Bruggen. 

Red. 

ER WORDT NOG STEEDS KOPV GEVRAAGD 
LIEFST MET FOTOMATERIAAL 



De lndisehe steJ.•sehildpad 
Testudo elegans Schoepf.f1

) 

Drs H. L. de «onint:''• Adm. """ Gc nlatraat 39, Vtrcc,•t 

De I ndische sterschildpad werd a l eerder in dit 
t ijdschrift besproken, nl. door d e heer A. T. Reijst, 
die zijn artikel vergezeld liet gaan door een fraa ie 
foto van het dier (Lacerta 1947/'48 ). Het leek 
ons echter J1Uttig om na verloop van ruim 20 jaar 
weer eens de aandacht te richten op dit dier, dat 
tot de mooiste schildpadden uit tropische streken 
behoort en dat ook regelmatig in ons land wordt 
ge"importeerd. 
Het dier ontleent zijn naam aan de stervormige 
patronen, d ie rug- en buikpaniser sieren. Vanuit 
een op elk rugschild centraal gelegen, Iicht tot 
donkergeel -gekleurde vlek, die vooral bij de wer
velschilden overeenkomt met het midden van het 
schild, !open ongeveer 4 -8 gelige strepen straalsge
wijs uit naar de randen van het schild, waar zij 
soms abrupt ophouden, maar soms ook overlopen 
in de strepen, die bij een ander schild evenzo naar 
de rand toelopen . Het rugpantser ze lf, dat ovaal 
van vorm is, lijkt een donkerbruine tot zwartc 
g rondkleur te hebben, zodat men de indruk krijgt 
van gelige sterpatronen op een donkere grond. In 
deze termen wordt de sterschildpad dan ook meest
al beschreven. Volgens Beltz echter is de zaak 
juist andersom: het zijn juist de gel igc strepen, die 
de ware grondkleur van het pantser verraden, ter
wij l de donkere kleur tussen de strepen wordt ver
oorzaakt door een zwarte pigmentatie van dcze 
plekken. 
Bij de randschilden van het rugpantser l igt de vlek 
van waaruit d e strepcn !open geheel aan de onder-

rand en van hieruit !open 3 tot 4 steepen naar 
boven toe. Ook bij de schilden van bet bu ikpantser 
liggen de centrale vlekken niet in het midden van 
elk schild, maar zij liggcn hier meer aan de kant 
van de buitenrand. De steeds vanuit ecn centrum 
uitlopende strepen op rug- en buikpantser worden 
niet of slecbts weinig breder naarmatc zij de ran
den van de scbildcn naderen ; dit is een verscbil 
met de zicb vee! sterker verbredcndc strepcn bij 
de 'stralenscbildpad' (Testudo radialtt) . 
Bij ouderwordende dieren gaat elk van de zij- en 
wervelscbilden uitgroeien tot een min of mecr 
koniscbe vorm, waa rdoor elke ster als bet ware 
vanuit bet midden omhooggeduwd wordt en dan 
met haar stralcn deze stompe pyramide omvat. Dit 
treedt bet stcrkst op bij de in bet midden van het 
rugpantser gclegen wervelschilden, zodat mede 
hierdoor de boogte van het schild toeneemt. 
Overigens is de sterschi ldpad niet de enige schild
pad, die stervormige tekeningen op zijn pantser 
heeft. We noemden reeds de stralenschildpad, 
maar ook andere Afrikaanse schildpadden munten 
uit door vaak fraaie sterpatronen, zoals bijv. T es
l!ldo tentorill!, Testudo oculi/era en Testudo geo
metric(/, welk drietal door auteurs als Loveridge 
en Wi lliams ( 1957) worden gerangschikt onder 
het genus Psammobates. H et blijkt, dat deze Afri
kaanse sterscbildpadden wei eens verward worden 
met de Indische sterschildpad, al worden eerstge
noemde diercn zelden in Europa ingevoerd 2 ). Een 
andere Aziatische sterschi ldpad is Testudo platy-

Testudo elegaus 

Ee11 ouder exemplaar 
met pyramide-vormige 
·wervelscbildm. 

Foto : Tb. Comelissen 
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110/a uit Burma. l\laar ook de 1 oordamerikaanse 
T errape11e Ol'llttltl onwla heeft een zekere ste n eke
ning. AI dcze 'ster"-schildpadden , die onderling 
overigens geen verwantschap met elkaar hebben 
voor zover zij o p diverse kontinentc n voorkomen, 
hebbcn door deze tekening op hun pantser het 
,·oordeel dat zij moei lijk hcrkcnbaar zijn in gras, 
s truikgewas e.d. 
1 og cn kele karakteristiekc kenmerken ,-an de 
lndische sterschildpad: de van vijf tcnen voorziene 
voorpotcn dragen g rote hoornschubbcn die dak
pansgcwijs over elkaar been liggen ; op de achter
z ijde van de achterpoten (beter: tussen achterpo
tcn en staan) zijn een aantal kcgelvormige hoorn
schubben aanwezig. Het ontbreken van een nek
schi ld is een kenmerk. waardoor de lndische ~ter
sch ildpad zich bijv. laat ondcrscheiden \•an de 
Afrikaanse sterschildpadden. De achterrand \'an 
het rugpantser is gekarteld. He t hoven de staart 
gelegen schi ld is ongedccld (zoals ook bij bijv. 
T esJudo gmew). De kop en de poten zijn geel
bruinig. 
Hct dicr kan vrij groot worden, waarbij de wijf
jesdieren g roter worden dan de mannelijke dieren. 
Volgcns K lingelhOffer en andcren (o.a. Rust) 
zouden vrouwelijke d iercn ongcveer 22-28 em lang 
wordt:n, volgens Beltz we i 30 em. Stemmler-Grger 
had cen vrouwtje dat liefst 38 em lang was (en 7 
kg zwaar!) . Vo lgcns Pritchard zouden de g rootste 
excmplaren afkomstig zijn u it de noordelijke re
g ionen van het verspre idingsgebied ( ofschoon 
Stemmlc r-Grger zijn grote vrouwelijke exemplaa.r 
juist uit Cerlon had gekregen). i\lannetjesdieren 
zouden zelden groter worden dan 12 y2 em schi ld
lengte ( Beltz) en in elk geva l kle iner b lijven dan 
de vrouwtj es (Rust e.a. ). 
De seksen zijn te onderscheidcn doordat de man
netjes cen buiksch ild hebben dat aan de acbterste 
helft e<:n zekere holte ven oont en doordat zij een 
tangere staan hebben, terwijl de vrouwtjes een 
vlak buiksch ild hebben en een kortere staan met 
vrij dikke staanwonel. De sekse-versch illen wor
den overigens pas zichtbaar b ij volwassen dieren. 
De lndische sterschi ldpad komt voor in de cen
trale en zuidelijke delen van India en op het nog 
zuiddijker gelegen ei land Cer lon. Volgens Dera
niragala leeft het dier op Cerlon in het woud en 
op droge gcbieden van het vlakkc land terw ijl het 
ook voorkomt op naburige ei land jes en in ge
biedcn waar p lasscn met brak water zijn. Op het 
vasteland bewoont de ster voorname lijk droge 
heuvelachtige streken waar het d ier voorkomt in 
het hoge gras onderaan deze heuvels. Deze dieren 
zijn daar moeilijk tc vinden, ook al omdat hun 
stervormige tekening op het schi ld hen onherken
baar maken. Volgens de gegcvens van mijn Ency
clopaed ia Britannica kent hct vastcland van India 
een hcet en droog seizocn dat d uurt van rnaart tot 
en met mei waarbij de tempcratuur op Cerlon en 
de kunst van I nd ia omstreeks d e 30° C I igt en in 
het midden van bet schiereiland van Ind ia in de 
hectste maand (mei) oploopt tot circa 35° C. Dan 
begint in juni het natte seizocn, waarin gedurcnde 
5 maanden ,·eel regen valt en de temperatuur in 
het zuidc:n ,·a.rieen tussen 27 en 30° C. Op deze 
regenperiode volg t een koelerc periode in de maan
den november tot en met februari, waarin de tem
peratuur varieert van ongevcer 27° C in het zuiden 
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Onderzijde Tesludo elegans 
Foto: A . vrm den Nieuwenbuizen 

van Ceylon tot ongeveer 24° C in het midd<:n van 
hct schiereiland van India . De g rootte van de tem
peratuurwisselingen door deze seizoenen heen be
draagt dus niet vee! ( 3 o C ) over hct bc le ver
sprcidingsgebied genomcn. Hoe rnecr men ecbter 
in het centra le dee! van bet scb ierei land van India 
komt, hoe groter de variatie van de tcmpcratuur
wisseling is binnen een jaar ( 6- 11 ° C). 
De sterschi ldpaddcn blijven t ijdens d e heetste urcn 
van de dag ' ·erborgen onder struikgewas of in gras
bopcn en !:omen aileen tcvoorschijn na ;;:onsonder
gang en in d e w oegc ochrend om vnedsel te >oe
ken. 's Nachts p legen de d ieren niet in een schuil
plaats te slapen maar zich wei weer in ecn sch uil
p laats terug te t rekken voor de zon opgaat. Gc
durende het regense izoen zij n de diercn zecr acticf, 
de bclc dag op zoek naar voedsel en vee! pa rend. 
Komcn de koelerc maanden aan, dan kruipen zij 
weg in bosjes e.d. en blijvcn daa.r a ls verstard rus
ten tot het hete seizoen aanbreekt. 
We citeerden hierboven Hutton, die dcze dieren 
meer dan ceo eeuw geleden ( 1837) in India ob
serveerde, beschreef en ook in gevangcnschap hield 
en die sindsdien bij herbaling geciteerd is gcwor
den door ieder die over dit dier schrij f t. 



Zoals dat bij vee! kruipendc dieren het gcval is, 
ombrekcn ook t.a.v. de sterschildpad nog vclc . en 
met name voldoend betrouwba re . gegevens over 
leefwijze. gewoon:en en gedrag . Zo meldt Huuon 
bij\·oorbeeld , dat zijn gevangen dieren, die hij in 
India - dus in de natuurlijke kl imatolog ische om
standighedcn - hield t ijdcns het hete seizoen g raag 
zich in het water bega ven, waar zij dan wei een 
half uur in konden blijven. Ook dronken zij tijdens 
deze periode vee! water. De gegevens uit A mcri ka 
(Beltz) en Europa (Wermuth) zijn echter niet 
gelijkluidend wat betreft het drinken van deze 
schildpad: W ermuth schrijft dat zijn excmplaar 
graag drink!, Beltz merkt up dat zijn dieren niet 
vaak drinken. M ijn eigen exemplaar heb ik nog 
nooit de waterbak die permanent in het terrarium 
staat, zien opzoeken noch heb ik haar · het is 
waarschijn lijk een w ijfje · ooit zien drinken. 
De waarneming van H utton, dat de dieren juist in 
de regenti jd zeer actief zijn , heeft bij een aantal 
auteurs d e onderstelling doen postvatten, dat het 
dier een zekere vochtigheidsgraad van de Iucht 
goed zou bekomen. Beltz beveeh waterverstuiving 
aan bij warm weer (buitenshuis aileen bij beet 
weer) ; Wermuth besproeit het terrarium met hand
warm water, waarop zijn exemplaar met monte r
heid reageert. Evenals Beltz geef ik mijn ster · zo
als trouwens ook d e overige landschildpadden -
periodiek een lauwwarm bad gedurende ongeveer 
10 minuten. 
Hiermee komen we op de verzorging van de ster 
in gevangenschap. Sommige auteurs noemcn het 
dier moe ilijk houdbaar (o.a. G. Krefft) . K lingel
hoffer wees er op, dat het dier niet zo houdbaar 
b lijkt in gevangenschap - een vermoeden dat deze 
auteur blijkbaar heeft afgeleid uit het fe it, dat 
Dr. Bauer, die in 1937 een aanta l door hem zelf 

Zijaa11 zicbt vall Testud<t elegam 

op Ceylon gevangen exemplaren in Europa impor
teerde, er niet in slaagde om zijn dieren Ianger dan 
5 jaar in Ieven te houden. W ermuth maakt mel
ding van een exemplaar dat door een vriend van 
hem al 10 jaar werd gehouden en dat ·s zomers 
(in Engeland!) in de tuin verbleef. 
Uiteraard zijn de kondities waaronder men dieren 
houdt ( o.a. soon en samcnstelling van voedsel, 
temperatuur en vocbtigheid van de Iucht, grootte 
en aa rd van het verbl ijf etc. etc.) van invloed op 
gezondhc id en le,·ensduur. Zelf boud ik nu een 
sterschildpad sinds bijna 2 jaar. Aanvankelijk 
(sept. 1967) had het dicr een scbildlengte van 74 
mm. Het is toen goed gaan groeien a l maakte het 
in de eerste maanden van 1968 ecn zekere in
zin.king door, waarin het dier aan gewicht verloor. 
Thahs (aug . 1969) bedraagt de schi ldlengte - ge
meten met de scbuifmaat - II 5 mm en is hct ge
wicht toegenomen van 120 g ram in februari 1968 
tot ongeveer 350 gram. Dit dicr verblijft in mijn 
terrarium voor landschi ldpadden met de bodcm
afmetingen 50 x 85 em, waarin de tcmperatuur 
overdag ongeveer 30° C bed raag t en ·s nachts on
geveer 25° C. Aileen als de buitentemperatuur 
meer dan 20° C bedraagt, breng ik de ster ( en de 
andere landschildpadden) naar buiten, waar ze 
dan in de zandbak huizcn tot in d e namiddag . 
Mijn ster doet het bij deze verzorging u itstckend. 
Beltz hccft opgemerkt, dat sterschi ldpaddcn vaak 
wat schuw en teruggetrokken zijn. M ijn exemplaar 
was aanvankelijk indcrdaad ook ,-rij schuw en trok 
zich reeds bij geringe storingen in de directe om
geving onmiddellij k terug in bet schi ld. Na bijna 
2 jaar heeft hct d ier deze schuw heid verlo rcn en 
is het ook lcvendiger gcwordcn. Het dier is ver
der rustig, laat oa k de andere dieren met rust, 
behalvc als het zijn zinnen heeft gezet op een 

Foto: A. V<lll deu Niemveubuizen 
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zekcr hoekje van het terrarium, want dan duwt 
het behoedzaam maar zeer beslist een andere 
schildpad, die al bezit van dat hoekje had ge
nomcn, weg. Volgens Hutton evenwel zouden de 
sterschildpadden van nature wei strijdlustig zijn, 
vooral de mannetjes. Mannetjes zouden neigen tot 
krachtmetingen, waarbij zij proberen elkaar weg te 
duwen, hetgeen zij vooral zouden doen als ze el
kaar willen passeren in een nauwe ruimte. Soms 
kon het ene mannetje er in slagen om de ander 
op zijn rug te duwen, welke laatste dan grote 
moeite had om weer met zijn buik op de grond te 
komen, vooral op vlakke grond. Beltz tekent hier
bij aan, dat de Indische sterschildpad vergeleken 
met andere schildpadden erg weinig moeitc heeft 
met zich overeind te richten. Bij ervaringen en 
proefnemingen met mijn exemplaar ben ik daar 
niet zo overtuigd van geworden; in elk geval maakt 
het wel veel verschil uit hoe het dier is komen te 
liggcn (half of helemaal op de rug bijv.) en wat 
de structuur is van de ondergrond ( zand, steen, 
vlak of hobbelig, etc.). 
Wermuth meent, dat het terrarium voor de ster 
niet al te groot hoeft te zijn, daar dit dier niet zo 
veel zou rondlopen als de Europese landschildpad
den. Op gevaar af ook in dit opzicht te vervallen 
tot een wel erg beperkte kasuistiek aan de hand 
van waarnemingen bij een enkel exemplaar, wil ik 
toch opmerken dat mijn ster zeker wei graag ge
bruik maakt van de haar geboden ruimte in het 
terrarium c.q. - 's zomers - in de tuin. Hierbij kun
nen zich ongetwijfeld individuele verschillen in 
levendigheid e.d. tussen exemplaren doen gelden. 
De Indische sterschildpad staat wat voeding be
treft bekend als vegetarisch. In gevangenschap 
eet het dier groenten als sla, andijvie alsook ver
schillende soorten fruit als appels, sinaasappels, 
bananen, tomaten e.d. Volgens Beltz zouden sinaas
appels een geliefd voedsel zijn, maar mijn dier 
is eerder verzot op bananen en tomaten. Pritchard 
vermeldt dat de ster wei slakken eet. Bij mijn 
exemplaar wekken regen- en meelwormen, slakken 
e.d. geen enkele interesse op, maar wel eet het 
graag met de andere schildpadden mee van tar
taar (minder graag van gemalen paardebiefstuk) 
waarin wat Gistocal is vermengd. Beltz vond dat 
Purina hondenvQer graag gegeten werd. Zoals bij 
aile schildpadden is ook hier verscheidenheid in 
het aangeboden voedsel aanbevelenswaardig. 
Tens lotte nog iets over het eieren leggen van deze 
schildpad. Volgens Hutton legt het dier omstreeks 
november haar eieren. Het vrouwtje maakt daartoe 
met de achterpoten een gleuf in de aarde, die zij 
tevoren met haar water nat heeft gemaakt. Deze 
gleuf is ongeveer 15 em diep en 10 em breed en 
het dier heeft 2 uur nodig om deze holte klaar 
te krijgen. Hierin worden dan de eieren gelegd: 
4 volgens Hutton, 3 tot 6 volgens andere auteurs 
(o.a. Pritchard), welke eieren elk ongeveer 4,5 
em lang en 3,5 em breed zijn. Als dat gebeurd is, 
wordt het legsel toegedekt met de eerst uitge
graven aarde, waarbij deze aangedrukt wordt met 
de achterpoten. Hierna gaat het dier nog eens 
de aarde vaststampen en gelijk maken door de 
achterpoten eerst te strekken en dan door plotse
ling intrekken van de poten zich met het buik
schild op de aarde te Iaten vallen. Het resultaat 
hiervan is dat de plek er weer uitziet als tevoren 
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en dat niets verraadt dat het dier hier een legsel 
heeft verborgen. Van de Honolulu Zoo (Hawa'i) 
is bekend, dat daar schildpadden zich in ge
vangenschap goed voortplanten. 
Tot zover deze samenvatting van de nog steeds 
spaarzame en meestentijds weinig geverifieerde ge
gevens over deze schildpad. Ik doe met nadruk 
een beroep op hen, die ook over gegevens be
schikken over of ervaring hebben met deze schild
pad, om deze eveneens in dit tijdschrift te publi
ceren (of eventueel aan schrijver dezes te doen 
toekomen). 

1) Bij auteurs uit de V.S. is het gebruikelijk om de 
genusaanduiding Testudo te beperken tot de 5 in het 
Middelandse-Zeegebied voorkomende landschildpad
den, en een aantal (maar niet aile) in Afrika, Azie, 
Zuid-Amerika en elders voorkomende landschildpad
den tot het genus Geochelone (Fit zinger, 1 8 3 5) 
te rekenen. 
De lndische sterschildpad, in daze nomenclatuur 
Geochelone elegans genoemd, maakt deal ult van het 
eveneens Geochelone genaamde subgenus, waarvan 
het als het prototype geldt (Loveridge & Williams, 
1957). 

2) Oat hier kennelijk vergissingen kunnen optreden, 
ondanks het felt dat deze soorten toch vrij gemak
kelijk kunnen worden onderscheiden van de lndische 
ster, is o.a. gebleken naar aanleiding van een artikel 
van Seidel, die zich meende te kunnen verheugen 
in het bezit van een Testudo geometrlca. Volgens 
Mertens was het door Seidel afgebeelde dier echter 
hoogstwaarschijnlijk een Testudo elegans. 
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• Hierbil betuig ik graag mijn dank aan de heer 
Th. J. Horsthuis, die op zeer welwillende wijze zijn 
gegevens ter beschikking stelde. 



Python retieulatus (Sehn.) 

door G. Foelwmn, S nrplaa elpnrk 114 -", A m s te rda m met foto's vall de scbrijver 

Sinds twee jaar verzor.g ik een Python reticulatm 
en heb ik ook nagezocht wat er in de literatuur 
over dit dier te vinden is. Hieronder volgen mijn 
bevindingen. 

N o m e ncl a tuur 
Een beetje gesch ieden is is wei aardig. In 1734 
begon te Amsterdam Seba"s "Thesauri" te verschij
nen, een reeks van vier indrukwekkende boek
werken met teken ingen en omschrijvingen van 
allerlei dieren, planten en minera len. D e vele 
slangen die er in staan afgebeeld, zijn niet schubje 
voor schubje uitgetekend en daarom niet steeds 
ondubbelzinnig herkenbaar ; toch is het vrijwel ze
kcr dat drie figuren P;•thon 1·etimlttt11J weergeven. 
Met name de eerste van de drie (dee! I , pl. XLII, 
fig. 2) laat geen twijfel, omdat daar onder andere 
de labia len (= lipschi lden) , met de groeven 
daarin, nauwkeurig zijn getekend. D aarom is het 
merkwaardig dat, terwij I Linnaeus en aile andere 
zoologen van het eerste uur het werk van Seba zeer 
goed kenden, d eze slang pas in 1801 door Schnei
der officieel werd beschreven en op naam gesteld. 
In zijn 'Historiae Amphibiorum" beschrijft Schnei
der het dier echter twee maal : eerst onder de naam 
' Boa Reticula/a' en vervolgens onder de naam 
' Boa Rhombeata'. AI vlug werd deze verwarring 
ontdekt en ging men het dier veelal ' Python 
Schneide1> noemen. Sinds 1842 wordt a ileen de 
naam Python reticulatus nog gebruikt. 
Hoewel het verspreidingsgebied zeer groot is ( van 
Birma tot Timor) zijn voorzover ik weet nog 
nooit ondersoorten gelntroduceerd . 

U iter I ij k 
Python retiCfllatus is eenvoudig te herkennen aan 
de prachtige netvormige tekening en de relatief 
vrij grote kop met grote geelbruine ogen. Ook d e 
beschubbing geeft gemakkelijk uitsluitsel. Daar mijn 
exemplaar er.g wild is en ook nooit d e opperhuid 
bij het vervellen heel is gebleven, kan ik de be
schubbing ervan niet geven. Wei is een kleine 
anomalie te vermelden: rechts raakt, zoals normaal, 
de grote 7e labiaal ruim het oog, links echter is 
bijna een suboculair gevormd door verlenging van 
het onderste praeoculair, en raakt de 7e labiaal 
slechts net met een puntje het oog. ( zie foto's ) . 
Zeer opvallend zijn de diepe groeven in het ros
traal en in een aantal labialen. Vrijwel aile Pytho
ninae hebben zulke groeven ; men vermoedt dat ze 
warmte-gevoelig zijn en een soort infra rood 'oog' 
vormen. De observaties en experimenten waarop 
die mening is gebaseerd, geven echter niet met 
zekerheid uitsluitsel (zie voor deze problematiek 
onder andere Ros, 1935 ) . 

Vro e ger e publik a ti es 
Er zijn mij twee uitgebreidere publikaties bekend 
die speciaal Python retimlatus betreffen: een van 
Wall (Engels kolonel die werkzaam was in het 
voormalig Brits-lndie en daar zeer vee! herpeto· 
logisch werk heeft gedaan) en een van G ustav 
Lederer ( ettelijke tientallen jaren verbonden aan 
de dierentuin te Frankfurt a. M .) . Wall's art ike! 
is hoofdzakelijk gebaseerd op ervaringen in de 
natuur, Lederer schrijft vrijwel uitsluitend over 
ervaringen met maar l iefst 50 exemplaren in 
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gevangenschap. Vooral Lederer's degelijke artikel 
kan ik iedere gelnteresseerde van harte aanbe
velen. Mijn ervaringen met retiml<ltlls zal ik in 
hoofdzaak met de zijne vergelijken. 

Gedrag 
Door iedereen wordt retim/<1/IIS uitgesproken a
gressief genoemd, slechts twee liefhebbers ver
telden mij van een exemplaar dat tam werd in 
gevangenschap. Aile dieren die ik bij slangen
houders heb gehanteerd, waren vrij wild; de 
mijne bijt nog steeds gegarandeerd als je hem niet 
goed in bedwang houdt. Maar het is niet zo, dat 
bet .dier spontaan tot de aanval overgaat. Dat ge
beurt eerst als je hem dichter dan een bepaalde 
afstand nadert. En die afstand is in de loop van 2 
jaar steeds kleiner geworden. Mits trage bewe
gingen worden gemaakt, kan men het dier met de 
handen tot 20 a 25 em naderen. Wei ademt de 
slang dan snel en diep en ziet men de grote ogen 
iedere beweging nauwlettend volgen, maar er 
gebeurt niets. 
Het vastpakken van een bijterig dier kan vrij een
voudig gebeuren, als het dier slaapt. Wei is hij 
onmiddellijk wakker als het terrarium wordt ge
opend, maar hij heeft dan nog ettelijke seconden 
nodig om opgewonden te raken en in die periode 
pakt men bet dier snel achter de kop. Het is wei 
zaak bet dier meteen goed vast te hebben; wordt 
er misgegrepen, dan is hij bij een tweede poging 
zeer snel en zijn leren bandschoenen noodzakelijk. 
Overigens zijn de meeste andere Boidae niet 
bijterig en kunnen enkele soorten zelfs uitge
sproken tam genoemd worden. 
In het terrarium is P)'lhon t·etiwl<ltlls verder een 
rustig dier, hoewel mijn exemplaar tocb wat ak
tiever is dan de meeste andere Boidae die ik ver
zorg. Met name als hij bongerig begint te worden, 
doorkruist hij iedere avond ettelijke uren acbter
een het terrarium. Het dier baadt zeer regelmatig. 
Soms ligt hij een week achtereen in bet water, 
soms blij ft hij er wei twee maanden vandaan. Als 
rustplaats kiest bet dier een beschutte warme 
plek; in mijn terrarium is dat een boog gelegen 
dikke tak. 

Voeding 
Mijn exemplaar is een goede, docb wat onregel
matige eter. Met name de eerste tijd at hij niet al 
te best, gemiddeld 5 muizen per maand, die meest
al pas werden gegrepen als de slang door bet 
prooidier geprovoceerd werd, of als ik hem met 
de prooi plaagde. Na een half jaar ging ik over op 
jonge ratten, die bij slecbts een keer in de 4 a 5 
weken wilde accepteren. Na nog eens vijf maanden 
kwam de grote ommekeer: plotseling vie! de slang 
de ratten spontaan aan en werd bijna onverzadig
baar. Onmiddellijk zette ik hem grotere ratten voor 
en gaf hem er twee of drie per maand. Na een 
maand of 5 nam de eetlust plotseling weer af, 
om ecbter 3 maanden daarop weer terug te keren 
(deze scbommelingen in eetlust bebben geen kon
stateerbare invloed gebad op groeisnelbeid en ver
vellingstempo van de slang). De langste periode 
gedurende welke mijn python niets at, was 6 
weken. Er zijn verschillende gevallen bekend van 
grote exemplaren die rond 24 maanden vastten, 
en desondanks weer opleefden. 
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R et versliuden vau de prooi 

Wat de grootte van de prooidieren betreft: er 
bestaan diverse foto's uit bet voormalig Neder
lands-Indie van gedode netpytbons die een varken 
naar binnen hebben 'gewerkt. Zulke prestaties 
moeten echter zeer zeldzaam zijn. Lederer maakte 
het een keer mee, dat een dier van 7, 5 meter een 
prooi van 54,5 kg verslond, maar hij zegt er bij 
dat dit een unicum was en de slang zo opzwol dat 
hij ernstig letsel vreesde. De meeste grote exem
plaren slaagden er doorgaans niet in een prooi 
van meer dan 30 kg naar binnen te werken -
toch nog een hele prestatie voor een dier dat zelf 
zo een 75 kg weegt. 
De ervaringen met mijn eigen dier zijn heel wat 
minder opzienbarend. Mijn retic11latus is duidelij k 
bang voor ratcen <lie enkele andere Boidae van on
g eveer dezelfde grootte nog ruim aandurven. Een 
baby Epicr<ltes ceuchris ma11ms werkte bij mij eens 
een muisje naar binnen van de helft van zijn eigen 
licbaamsgewicbt! Docb mijn netpytbon weigert 
prooidieren die meer wegen dan ongeveer 1/5 van 
zijn lichaamsgewicbt. 
Opgemerkt ·kan nog worden, dat ik altijd levende 
prooi voer en altijd muizen en ratten uit het labo
ratorium. Deze laboratoriusndieren krijgen kenne
lijk een zodanig uitgebalanceerd voedsel, dat de 
slangen niet aan gebreksziekten gaan lijden. 

(wordt vervolgd) 


