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Vroedmeester bij Cosymbotus
platyurus (Schneider)
E r I k v a n E II s d e n
Stephensonstraat 1, Den Haag.

Bij het uitruimen van een door gekko's bewoond terrarium worden we vaak verrast
met ecn van die mooie witte, bijna kogelronde eitjes. Hoe lang ze voor het oog verborgen zijn gebleven, is niet vast te stellen.
Het noteren van de vinddatum lijkt daarom
weinig zinvol.
Zo in april 1971 - Iaten we zeggen tegen
Pasen - werden tussen het varenwortel,
dat de achterwand van een onttakeld terrarium vormde, een tiental gekko-eieren gevonden. Sommige tweeling-gewijs aan elkaar
gekleefd, gelukkig niet, zoals gebru ikelij k,
tevens muurvast aan de achterwandplaat
gekit. De oogst werd losjes uitgestrooid op
de rulle aarde van een in de kamer opgestelde plantenbak op een tamelijk zonnige
standplaats. Binnen twee maanden kwamen
aile eieren uit, op een na, dat zes maam.len
later van geen wijken nog wist. De bij mislukte eieren door de eiwand heen meestal

duidelijk waarneembare scheiding van ingekoekt materiaal en loze ruimte bleef achterwege, terwijl het ei evenmin door voos en
onhoo rbaar openbarsten van een onverkwikkelij ke inhoud blijk gaf.
Enkelc uit de mede-eieren afkomstige jongen van G onatodes a/bogularis fuscus (Hallowell ) hadden alweer gezorgd voor nakroost, toen ik op 28 november besloot het
ondoorgrondelijk ogende ei te vergruizelen
ten behoeve van naarstig kalk fouragerende
·eekko-wijfjes. Onder de druk van duim en
wijsvinger brak de schaal en puilde een pasklaar jong in zijn eivlies naar buiten. Yoorzichtig afpellen van stukjes eischaal deed
het vlies openscheu ren en leverde een bloot
maar levend gekkootje op, dat met de voorpootjes nog een nietig dooierzakje tegen de
buik geklemd hield. Daar ik geen stuiver gaf
voor zijn overlevingskansen, legde ik het
jong op een hoog aan de muur bevestigde
plantenbak. Het diertje lag daar te grijp
voor de haaien: enige Phe/suma's die des
Cosymbotus platyurus. Foto. E. v a n E ij s d e n .
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daags het rijk schie r aileen hadden. Toen de
boreling na een uur of twee schoon en alert
over de rand van z ijn schavot naar beneden
za t te kijken, werd het toch te gortig. In een
jeugdterrarium ondergebracht ontdeed zich
Cosymbotus p/atyurus, de gezoomde schorsgekko, pas de volgende avond van zijn afgestoten vel, een geboortekleed, dat gewoonlijk terstond na het uit komen wordt afgelegd. Het ingedroogde dooierzakje was toen
al ergens achtergelate n.
Op een dieet van fruitvliegen en nestjonge
pissebedden was het dier een maand later
van een aanvankelijke lengte van 3,1 (1 ,7 +
1,4) em aangeg roeid tot 5,2 (2,5 + 2,7) em.
Nog ruim twee jaar verbleef deze inmiddels volwassen geworden gekko in verschille nde terraria tot ik hem uit het oog verloor.
De moraal in dit verhaal verpakt: 'Nieuwsgierigheid wordt soms, geduld waarschijnlijk
steeds beloond', verklaart helaas niet de uitzonderlijk lange inkubatie van het Cosymbotus-ei. Bij de meeste met het kollektivum
'tjitjak' aangeduide zuidoostaziatische huisgekko's ( HemidactyltiS frena/us is er een
van, maar ook Cosymbo tus platyurus) duurt
zoiets, bij een temperatuur van 25°C, zo' n
een a twee maanden.
Cosymbotus platyurus. Foto. E. v a n E ij s d e n.
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Ter verklaring moet ik volstaan met een
hypothese: De omstand igheden op de geboden broedplaats (de plantenbak) werkten
remmend, altha ns niet bevorderend op de
ontwikkeling; de overigc eieren waren op
het tijdstip van ontdekking al in een gevorderd stadium van ontwikkeling, ver genoeg
om binnen redelijke tijd uit te komen. H et
Cos)•mbotus-ei was mogclijk pas gelegd, de
gehele ontwikkeling van dit ei vond in da t
geva l plaats buitcn het terra rium, waarschijnlijk sterk vertraagd door verschi lle nde
faktoren, zoals de tempcratuur die in deze
kamer doorgaa ns zal hebben geschommeld
tussen 18 - 27°C.

SUMMARY

An egg of Cosymbotus platyurus, accidentall y met when cleaning a terra rium, hatched after about six months incubation a t a
room temperature of 18 - 27°C. In spite
of the fact that the egg was opened artificially the youngster developed normally,
and lived for more than two years.

llleratuur
We r m u I h. Dr. H. 1965. Das Tierreich, lf. LXXX,
lisl e rezenten Amphibian und Reptilian. Gekkon idae, Pygopodidae, Xantusiidae. Berlin.

Voortgezette waarnemingen aan de
Indonesische skink Mabuya multifasciata Kuhl
L. R a z o u x S c h u I t z en G. H. B o I t
Resp. Boeslaan 51 en Englaan 26, Wageningen.
lngezonden januarl 1975.
lnhoudsoverzicht: inleiding - geboorten in het terrarium in huis - de volwassen dieren - de jonge dieren
- generaties in Nederland geboren - frekwentie van
geboorten - leeftijd en ouderworden - regeneratie van
de staart - ziekten en plagen - enkele bijzonderheden
- dankbetuiglng - summary - literatuur.

INLEIDING
In een vorig artikel ( 1973) hebben wij beschreven hoe in het terrarium geboren
Mabuya multijasciata tot wasdom konden
worden gekweekt wanneer het terrarium in
een plantenkasje was geplaatst. In huis gingen verscheidene 'nesten' echter ten gronde
doordat de jonge dieren vrij snel na de geboorte ophielden met eten. Het vermoeden
werd uitgesproken dat de vochtigheidsgraad,
welke in de kas hoger is, een rot zou kunnen
spelen. Deze hypothese is onjuist gebleken.
In dit artikel zullen nieuwe waarnemingen,
zowel in huis als in de kas, worden besproken.

GEBOORTEN IN HET TERRARIUM
IN HUIS
In april 1973 werd een viertal nieuwe exemplaren. een mannetje en drie wijfjes, uit
Lombok ontvangen. Zij werden ondergebracht in een ruimte die werd verkregen
door een groot en een klein terrarium aan
elkaar te bevestigen. Het grote terrarium is
80 x 50 x 47 em. De voorzijde bestaat uit
twee glazen schuifdeuren, ook de achterwar:td is van glas. De linkerzijwand is van
hardboard met bovenaan een smalle strook
gaas. Het kleine terrarium heeft voor- en
achterwand van glas. De rechterzijwand is
van fijn gaas. De rechterzijde van het grote
terrarium en de linkerzijde van het kleine
zijn open; het gedeelte van het grote terrarium dat hoven het kleine uitsteekt is afgesloten met een strook hardboard. Aldus is
een ruimte verkregen met een bodemoppervlak van 80 x 50 em. Beide terraria zijn van
hoven afgedekt met een glasplaat en hebben

een zinken bodem. De verwarming bestaat
uit een, in het grote terrarium vrij hangende
verwarmingslamp van 100 Watt met reflector. In het rivierzand is een door plastic
buis lopende verwarmingskabel gelegd die
echter slechts af en toe wordt gebruikt.
De drie wijfjes zullen met A, B en C worden aangeduid.
De volgende geboorten vonden nu plaats:
Wijfje

Datum

Aantal jongen

A
B

20-10-'73
4-11-'73
12-12-'73
2- 5-'74
14-10-'74

5
6
10
10
10

c
c
c

Vanaf augustus 1974 verbleef aileen wijfje
C in dit terrarium; A en B werden naar de
kas overgebracht en gecombineerd met andere mannen.
De worpen van wijfje C zijn groot te noemen, tot dusver was het gemiddelde aantal
jongen per moederdier 7.
Toen het eerste nest, van wijfje A dus, werd
geboren werden de volgende maatregelen
genomen: de dieren werden in een plastic
terrarium van 25 x 15 x 17 em geplaatst,
waarvan de bodem was bedekt met een
laagje rivierzand waarop een laag van ongeveer vijf em bosgrond. Vlak bij een van de
wanden werd aan de buitenzijde een lamp
van 60 Watt gehangen; het terrarium werd
op de centrale verwarming gezet. Er werd
cnige malen per dag flink gesproeid.
De dieren aten direct na de geboorte al
kleine stukjes meelworm. Zij weigerden
stukjes biefstuk tartaar, maar het bleek dat
wanneer deze stukjes werden bedekt met de
inhoud van een meelworm, zij ook werden
geacccpteerd. Deze methode maakte het
mogelijk gistocal via de tartaar toe te dienen.
Ook een tipje ongekookt eiwit of -geel aan
de biefstuk tartaar hielp, zij het minder dan
meelworminhoud.
De dieren waren levendig, aten veel beter
dan vorige nesten en bleven in tegenstelling
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tot hun minder fortuinlijke voorgangers
goed eten en groeien.
Bij volgende nesten werd de bovenbeschreven kweekwijze met kleine va riaties geha ndhaafd. Die varia ties bestonden hierin dat de
sterke lamp buiten he! terrarium werd verva ngen door een 15 Wa tt lampje in het terra rium en dat minde r, bij de laatste twee
nesten he lemaal niet meer, werd gesproeid.
Het laatste nest van 2 mei had geen bodemverwarming meer vanaf het moment dat de
cent ra le verwarming werd uitgeschakeld.
Om redenen die nog zullen worden vermeld,
werd de bosgrond la ter vervangen door turfmolm.
Hoe ka n het succes bij hct opkweken van
de jongen in huis na aile vrocgere mislu kkingen worden verklaa rd? Het essentiele
verschil in de kweekme thode is dat bij vroege re gelegenheden wei een lamp boven het
terrarium we rd geplaatst, doch de bodem
niet werd verwa rmd. De jonge dieren bren3en de nacht en een deel van de dag in de
losse bosgrond door. Deze werd door een
la mp van hoven kennelijk niet voldoende
verwa rmd. Achteraf bezien is bij al het gefilosofeer over de oorzake n van het succesvolle opkweken in terraria in de kas over
het hoofd gezie.n d at die terra ria op of tegen
de verwarmingsbuizen van de kas stonden!
Oa t de vochtigheid weinig invloed heeft, altha ns binnen de in huis heersende grenzen,
blijkt uit het feit dat de laatste twee groepen
nooit zijn besproeid.
Wij zullen ons nu verde r beperken tot een
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Fig. 1. Links 0 . rechts 9 . Beid e gevangen op Lombok in apri l 1973. Het 0 is van opzij ellen, hot ~
heeft gestippeide Hanken.

beschrij ving van de waarnemingen aan de
jongen uit de eerste twee wo rpen van moeder C. Eerst echter enige mededelingen over
de ouders en over volwassen dieren in het
algemeen.

DE YOLWASSE N DIEREN
Fig. 1 toont het ouderpaar, links het ma nnetje, rechts het wijfje.
Het mannetj e heeft een Iengie van neus tot
achte rbeen va n 10,9 em en een totale lengte
van 29,1 em. De kleur is olijfgroen van
boven, de buik is c remekleurig, de keel is
okergeel. De randen van de bek zijn in bepaalde perioden roserood , een verschijnsel
ook bij andere mannen waargenomen en
vermoedelijk verba nd houde nde met de
paardrift. Ove r de gehele Iengie van de
flank tussen v66r- en achterbeen loopt een
vier schubben brede gele streep. De kop vertoont van boven gezien de voor de meeste
mannetjes karakteristieke verbreding (fig. 4).
Het wij fje is van neus tot achterbeen
10,9 em lang met een totale Iengie van
25,5 em. Het dier is vergeleken met andere
wijfjes die wij hebben erg donker van kleur.
De rug is bruin, buik en keel zijn geel. Op
de overgang van de rug naar de flanken
loopt een twee rijen schubben brede ba nd
waarin elke schub een of twee zwa rte

streepjes heeft waardoor er een duidelijke
grenslijn tussen rug en flank ontstaat. De
flanken zijn Iicht gestippeld door een aantal
vuilwitte schubben. Vanaf de voorpoot
loopt een vier schubben brede, ongeveer
drie em lange rode zijstreep achterwaarts.
De kleur van de flank staat niet in verband
met het geslacht: er zijn ook wijfjes met gele.
mannetjes met rode zijstreep. Karakteristiek
voor mannetjes is de effen kleur van de
flanken; die van de wijfjes zijn in meerdere
of mindere mate gestippeld (fig. 1). De
jonge dieren zijn aile gestippeld aan de flanken, die donkerbruin of grijsbruin zijn. Na
vier tot zes maanden begint de gele of rode
kleur aan de flanken op te treden en verdwijnt bij de mannetjes langzamerhand de
stippeling.
Het voorspel tot de paring is vele malen
waargenomen. Het mannetje komt op het
wijfje af met beurtelings links en rechts
knikkende, op en neer trillende bewegingen
van de kop en bijt haar herhaaldelijk in de
staartwor~el, de achterpoten of nek, daarbij
vaak met de kop in tegengestelde richting
staande aan het wijfje. Deze bijterij is onmiskenbaar 'vriendschappelijk'. Het mannetje glijdt onder het bijten over het wijfje
heen, dat op haar beurt onder en over het
mannetje kruipt. Deze uitingen van contactzoeken duren enkele seconden tot minuten
en worden enige tijd later herhaald. Het naderen van andere dieren werkt duidelijk verstorend. Echte paringen zijn overigens nooit
waargenomen.
Het gedrag van de wijfjes onderling varieert
per individu van uiterst verdraagzaam tot
onverdraagzaam. Zolang er ruimte genoeg
is om weg te vluchten treden er weinig gevechten op. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen van een mannetje dat met
twee of meer wijfjes tezamen leefde. onder
andere de reeds genoemde wijfjes A, B en
C met hun man. In de kas joeg een groot
wijfje een kleiner exemplaar voortdurend
naar hoven waar het een toevlucht zocht op
hout- en buiswerk; nadat het grote dier was
verwijderd kwam het kleinere geleidelijk
aan weer naar beneden.
Volwassen mannetjes verdragen elkaar niet
en hebben de neiging tot het einde toe te
vechten. De gevechten kunnen zeer hevig
zijn en de dood van een der partijen tot gevolg hebben. Toen een jonge man in de kas
werd losgelaten waar zich reeds een drie

jaar oude man bevond, traden achtervolgingen door de kas heen op en werd het jonge
dier tot twee maal toe binnen twee dagen
op de grond aangetroffen. Weer een dag
later was het jonge dier spoorloos en werd
kort daarop ernstig toegetakeld en dood in
een spleet teruggevonden.
Een mannetje in de aanvalshouding is een
imposant gezicht: het staat hoog op de
benen met gebogen kop en verplaatst zich
dwars op de eigen lengte-as met schokkende bewegingen in de richting van zijn tegenstander, soms onder het voortbrengen van
sissende en snappende geluiden. De tegenstanders kiezen meestal positie met de koppen in tegengestelde richting en er wordt
hard gebeten zodat de schubben er af vliegen.
Een interessant verschijnsel deed zich voor
in een terrarium van 120 x 50 x 60 em
waarvan een derde van het bodemoppervlak
wordt ingenomen door een waterbassin.
Hierin leefden al vier jaar en zeven maanden een volwassen mannetje met vier wijfjes. In februari 1973 werd een in Bogor gevangen halfwas mannetje aan het gezelschap
toegevoegd. In het terrarium bevinden zich
veel opgestapelde platte stenen, een boomtak en een aan een zijwand hangend plantebakje. Daardoor kon het jonge mannetje
dat gerege!d door het oude achterna werd
gezeten, voldoende uitwijken en meestal
vertoefde het op de boomstam of in het
plantenbakje. Wanneer het volwassen mannetje het jonge dier had verjaagd, rende het
nog lange tijd opgewonden rond om in aile
hoeken en gaten naar het jonge dier te
zoe ken.
Op een dag in september 1974 werd het
oude mannetje half in het waterbassin liggend aangetroffen. Op deze plaats bleef hij
ook volgende dagen en zijn eetlust was minder. Na een dag of vier werd hij opgenomen
en elders in het terrarium gezet. Onmiddellijk kwam het jonge mannetje toeschieten
en joeg het oude dier het waterbassin in: de
rollen waren omgedraaid en aangezien het
oude dier duidelijk door deze achtervolgingen uitgeput raakte zat er niets anders op
dan het jonge exemplaar apart te zetten. De
omslag was zeer plotseling.
Een mannetje en een wijfje verdragen elkaar
vrijwd altijd maar toch kunnen er verschillen in gedrag en uitzonderingen op deze
regel optreden. Het straks nog te vermelden
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mannetje K werd door een eigen zuster uit
een later nest flink op de kop gezeten; vele
maanden later waren zij echter combineerbaar. Het mannetje dat met de wijfjes A, B
en C samenleefde accepteerde aile drie, ook
wijfje C elke keer wanneer zij na een bevalling weer bij hem terugkeerde. Maar een
poging drie oude wijfjes die al ruim 41/2 jaar
in een terrarium Ieven, elk afzonderlijk bij
hem te zetten mislukte volkomen. Het manlijke dier viel de wijfjes even fel aan als hij
het een sexgenoot gedaan zou hebben. De
vrouwelijke dieren vluchtten overigens niet
weg doch beten terug en moesten tenslotte,
door het verlies van een aantal schubben
Iicht gehavend, worden verwijderd. Twee
dochters - bij respectievelijk wijfje A en
wijfje C - werden door het mannetje weer
wei aanvaard en met een er van werd, naar
hieronder nog beschreven zal worden, ook
nageslacht verkregen. Het is niet onmogelijk dat de leeftijd een rol speelt bij dit verschillend gedrag. In elk geval is wei gebleken dat nog niet geslachtsrijpe jonge dieren
elkaar niet goed verdragen.
To~UNiiTE
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Op droge ondergrond zoals droog zand of
turfmolm is het gevaar groot dat de jongen
bij de geboorte uitdrogen en er niet in slagen het hen omgevende eivlies uit te kruipen. In de natuur zal het moederdier wei
vochtige plaatsen uitzoeken. Wij zetten, als
voorzorgsmaatregel, de zwangere wijfjes
tegen de tijd van de bevalling ge"isoleerd op
de kale bodem van een terrarium - het is
dan wei wenselijk voor een flinke waterbak
te zorgen - of op vochtige ondergrond zoals los vochtig veen. Het verdient aanbeveling door middel van stenen en dergelijke te
zorgen voor spleten waarin de jongen kunnen wegkruipen.
Een andere reden om zwangere wijfjes apart
te zetten is dat de pasgeboren jongen door
andere volwassen Mabuya worden opgegeten. Het moederdier heeft v66r de bevalling
duidelijk minder eetlust en vertoont na de
bevalling geen neiging tot aggressiviteit jeFig. 2.
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Fif:l. 3, Jongen , op 2-5-'74 geboren uit ouders van
Fig. 1. Foto : E i mer s.

gens de jongen en men kan hen gerust enige
uren en missc hien wei Ianger bij haar Iaten:
in ccn geval werden de jongen een week bij
de moeder gelaten tot aan de dag waarop
ccn hunner ecn stuk staart bleek te hebben
verlo ren. Ook is eens waargenomen dat de
moede r de jongen wei eens likt wat kennelijk niet a ls cen liefkozing werd ervaren
wan t zij maakten zich snel uit de voeten.

De beide nesten van moeder C, geboren op
respectievel ijk 12 december 1973 en 2 mei
1974, zull en met groep I en II worden aangeduid . Bij · de geboorte bedroeg de lengte
van neus tot achterbeen respectievelijk 3.3
en 3,5 em gemiddeld en de totale lengte 9,0
e n 9,3 em. Het verloop van de le ngtegroei
is afgebeeld in fig. 2. Uit deze grafi ek blijkt
dat in ongeveer vier maanden de lengte zich
verdubbelde.
Fig. 3 toont de tien jongen van groep II. In
fig. 4 ziet men het ouderpaar met ecn jong
uit groep I en ccn uit g roep II , respectievclijk bijna vijf maanden en 12 dagcn oud.
Het met succes opkwcken van jonge Mabuya betekent nog niet dat de mortaliteit
laag is. Er zijn altijd de haast onvermijdelijke ongevall en ; zo werd va n het nest va n
wij fje A reeds de eerste dag cen exem plaar
vertrapt en ee n ander vie l ten offer aan de
poes. Maar het grootstc prob leem voor de
Mabuya-kweker is dat de jonge dieren na
ongeveer 14 dagen elkaar beginnen te beFig . 4. Boven 0 , onder 9 (Fig . 1). Boven jong uit
deze ouders 12 dagen cu d. Onder jong uit dezelfde
ouders 5 maanden cud. Duidelijk te zien is de zwaardere en bredere kop van het c) .
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vechten. Ruimtegebrek maakt het dan onmogelijk aile diere a part te zetten en men
kan , met wisselend succes, proberen de
schade te beperken door de groep in tweeen
of drieen te splitsen. Overigens is het gedrag
van elk nest weer a nders zoals ook blijkt uit
de ervaringen m e~ de groepen I en II.
Bij de geboorte waren de jongen van beide
groepen goudbru in met diepzwarte, witbespikkelde flanke n. Zij waren, evenals de
moeder, uitzonderlijk donker. Na een week
of twee begonnen de meeste exempla ren
Iichter van kleur te worden, meer naar het
olijfgroene, a l behielden sommige wei de
donkere flanken. Tussen vier en zes maanden na de geboorte begonnen de flanke n
kleur te krijgen, aanvankelijk roodbruin, later bij enkele meer rood, bij andere meer
gelig of bruin.
Groep I. Precies 18 dagen na de geboorte
werden drie dieren beschadigd aangetroffen.
De verwond ingen bestonden uit beschadigingen aan de keel e n bij de staartwortel.
Vijf dagen later waren weer twee dieren
verwond, een er van vrij ernstig aan de
staart. Deze twee werden verwijderd maar
een dag later was er in de groep van acht
een ernstig in het achterbeen gebeten. Ook
de groep van acht werd toen gesplitst maar
het was niet mogelijk elk dier a part te zette n en op 7 januari 1974, 26 dagen na de
geboorte, stierf een zwaar verwond dier.
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Fig. 5.

Tot 2 februari ging het met de overige redelijk goed, maar op die dag werd een exemplaar dat 's morgens om 11 uur nog vrijwel
gaaf was, om 5 uur 's middags verschrikkelijk toegetakeld aangetroffen (fig. 5a) ; het
stierf dezelfde avond. Men kreeg de indruk
dat een aantal dieren tegelijk dit ene exemplaar hadden aangevallen. Bij een relatie
duurde het een half jaar voordat er in een
Fig. 6. Twee jonge 00 van hat ouderpaar van Fig. 1,
geboren op 12-12-'73; met de vader. De jongen zljn
duidelijk gesplkkeld. Bij de
verdwijnl de splkkeling na een maand of zes.

oo

grocp van vier ruzie kwam: een dier werd
toen het mikpunt.
In groep I bezweken in de loop van de volgende dagen nog enige dieren zodat er tenstone vier overbleven. De twee grootste
hiervan zijn in fig. 6 afgebeeld, samen met
de vader. Het bleken beide mannetjes te
zijn; op de foto vertonen ze nog iets van de
spikkeling, die echter spoedig verdween. In
mei 1974, toen zij vijf maanden oud waren,
waren zij precies 22,2 em lang, inclusief de
staart, en hadden fraaie rode flanken en een
roserode kleur rond de bek. Helaas is in
juni cen der twee erin geslaagd via een kier
in een tussenschot bij de ander te komen,
hetgeen aan laatstgenoemde - de rechtse
op de foto - het Ieven kostte. Het overgebleven dier is nu, 121/2 maanden oud, van
neus tot achterbeen 9,5 em lang en totaal
26,4 em. Een wijfje uit het nest van moeder
A is nu, 14 maanden oud, respectievelijk
9,5 en 27,2 em lang. Men vergelijke hiermee de gemiddelde lengte van 12 volwassen
exemplaren in ons bezit: respectievelijk 10,7
en 24,2 em (kleinste: 9,9/19,7, grootste:
11 ,5/29,0). De dieren bereiken dus met een
jaar vrijwel de lengte van een volwassen
dier, maar zij zijn dan nog. tengerder van
bouw.
Groep II. In deze groep traden de eerste
verwondingen op 24 dagen na de geboorte
en twee stierven na respectievelijk 29 en
30 dagen. Pas ruim drie maanden na de geboorte was het noodzakelijk een exemplaar
met afgebeten staartpunt af te zonderen. In
september, dus vier maanden na de geboorte, kon worden vastgesteld dat er drie mannen en vijf vrouwen waren. Een man en
twee wijfjes werden toen naar een terrarium
in de kas overgebracht. Merkwaardigerwijs
leidde dit onmiddellijk tot hevige gevechten
tussen deze drie en was het noodzakelijk ze
elk apart te zetten. Het ge"isoleerde dier met
afgebeten staartpunt, een mannetje, is
prachtig rood gekleurd. De andere vier, een
geelgekleurd mannetje en drie wijfjes, Ieven
nu, zeven maanden na de geboorte, nog
steeds vredig samen.
Wij hebben wat uitvoeriger stilgestaan bij de
ervaringen met deze twee groepen om aan
te tonen dat het samenhouden van jonge
Mabuya problemen oplevert, doch dat er
individuele en groepsverschillen optreden.
Wij hebben de indruk dat een groot nest in
een relatief kleine bak lang goed gaat. Dat

er ook tussen volwassen dieren duidelijke
verschillen jegens elkaar optreden, werd
reeds beschreven. Dat geldt ook voor hun
gedrag jegens de verzorger: sommige zijn
uitermate tam, andere beduidend schuwer.
Tenslotte zij nog een merkwaardig voorval
vermeld dat in juni 1974 werd waargenomen toen een pas gestorven volwassen mannetje in het terrarium bij wijfje C en haar
echtgenoot werd gelegd. Beide dieren raakten in een staat van hoogste opwinding bij
het zien van het hun onbekende dode dier
en gingen het zo stevig te lijf dat het enige
malen de Iucht in werd geworpen zoals een
muis waarmee een poes speelt. Het lijkt niet
onwaarschijnlijk dat ook het jonge dier van
fig. Sa zo door een aantal soortgenoten
werd toegetakeld.

GENERATIES IN NEDERLAND
GEBOREN
Uit de in het vorige artikel (1973) vermelde,
in de kas geboren nesten van andere dan de
hierboven besproken ouders, werden verschillende liefhebbers in Nederland van
exemplaren voorzien. Met enkele exemplaren werd getracht in verschillende combinaties verder te kweken. In fig. 7 wordt weergegeven hoe de vierde generatie in Nederland geboren dieren werd verkregen. Het
mannetje K uit dit schema is afgebeeld in
Fig. 7.
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bereikt van 11 ,1 em. Normale jongen hebben dan een gemiddelde Iengle van 12,6 em
(groepen I en II ); dit nest was dus in een
maand tijd 1,5 em aehtergebleven.

FREKWENTIE VAN GEBOORTEN
Uit de besehreven waarnemingen kan ook
een en ander worden a fgeleid over de frekwentie waarmee, altha ns onder terrariumeondities, een wijfje jongen kan krijgen.
Perioden tussen twee worpen
Fig . 8. Mabuya multllasclata

d.

fig. 8. Het was het enige jong dat werd geboren uit de kruising van wijfje I met mannctjc J . Het is tha ns op de leeftijd van
20 maanden 12,5 em lang van neus tot aehterbeen en 35 em totaal en daarmee het
grootste exemplaar dat wij ooit uit Indonesic of uit in Nederland geboren dieren hebbcn verkregen.
In huis werd een twcede genera tie verkregen
uit cen doehter van wijfje A, toen 11 maandcn oud en haar vader. Op 21 november
1974 werd uit dit vader-doehter huwelijk
cen vijftal jongen geboren, waarvan een dezclfuc dag o nts napte en niet meer werd
tcruggcvonden.
Dezc jongen hadden een normale Iengle van
9,4 em, inclusief staart, maa r zij zagen er
dun uit e n weigerden te eten. Eerst na ongcveer 48 uur aeeepteerden zij wat hardgekookt eigeel en eiwit, maar ook niets andcrs. De voedselo pna me was zo gering dat
het de eerste ticn dagen er niet naar uit zag
dat zij zouden overl even. In de derde week
wc rden zij aetiever en begonnen ook biefstuk tartaar te eten. Sedertdien verliep alles
normaal en groeiden zij goed . Het versehil
in aanloopgroei met normale jongen was
duidelijk: na 30 dagen hadden z ij een lengte
Gevangen
datum
mei/juni 1970
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58
148
141
165

Wijfje L

76

Gem iddeld

117 dagen

Bij de wijfjes A, B en C moet een week
worden ingeealculeerd tussen de vorige geboorte en het tijdstip waarop de moeder
weer bij het mannetj e werd gelaten.

LEEFTIJD EN OUDERWORDEN
Hieronder volgen gegevens over de oudstc
tien exemplaren die in ons bezit kwamen,
aile afkomstig van Lombok.
Hieruit blijkt dat van de 10 dieren die tussen
mei 1970 en oktober 1971 werden gevange n
er nu (december 1974) nog 4 in Ieven zijn.
Van de gestorven dieren overleden er 5 in
1974, gemiddeld bijna 4 jaar nadat zij wa ren
gevangen.
De leeftijd van de dieren ten tijde van het
vangen was uiteraard niet bekend, maar het
waren aile volwassen, volgroeiqe exemplaGestorven
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ren. Zoals reeds werd vermeld bereikt Mabuya multifasciata in gevangenschap in ongeveer een .\aar tijd de volwassen lengte, zij
bet nog niet bet volwassen · gewicht. Men
kan dus stellen dat de nog levende 4, aile
in mei/juni 1970 gevangen, nu tenminste
5 jaar en 7 maanden oud zijn en dat een
exemplaar in gevangenschap dus tenminste
die leeftijd kan bereiken.
Bij aile. gestorven exemplaren begon de aftakeling met verminderde eetlust en bet
langdurig op een plek blijven slapen. Tenslotte hield de voedselopname, soms met
een korte tussentijdse opleving, geheel op.
Men kan zeggen dat de dieren langzaam
uitdoofden. Bij drie exemplaren ging dit gepaard met duidelijke symptom en van "er oud
uitzien~ een dier, dat gele flanken had, verkleurde over bet gehele lichaam, uitgezonderd de rug, tot okergeel. De ogen werden
donkerder met, in tegenstelling tot de jonge
dieren, gering kleurverschil tussen pupil en
de rest van het oog. Een van de nu nog
levende wijfjes heeft vermoedelijk een sterk
verminderd gezichtsvermogen. Het vindt
zelf het voedsel niet meer en wanneer iets
eetbaars wordt voorgehouden maakt het
dier met de kop draaiende, zoekende bewegingen en slaagt eerst na enkele vergeefse
happogingen erin bet voedsel te grijpen.
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Fig 9.

Een ander symptoom van veroudering beschreven wij reeds: het nu nog levende oude
mannetje moest, na 19 maanden een jonge
rivaal de baas te zijn geweest, tenslotte toch
het onderspit delven.

REGENERATIE VAN DE STAART
Een wijfje uit groep I verloor de gehele
staart doordat er een zwaar voorwerp op
viet. Hoe deze staart in de loop van nog
geen drie maanden weer aangroeide, is afgebeeld in fig. 9.

ZIEKTEN EN PLAGEN
Verscheidene malen werd last ondervonden
van mijten. De heer G. L. van E y n dh o v e n te Haarlem was zo vriendelijk deze
te determineren. Zij behoorden tot de genera Liponissus en Ophionyssus, waarvan,
naar hij meldt, verscheidene soorten op reptielen Ieven. Daar zij veel kleiner zijn dan
de beruchte bloedmijt, merkt men hun optreden niet zo gauw. De schubben van
Afabuya gaan wei iets opstaan wanneer de
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mijten eronder zitten, maar men moct nauwkeurig inspecteren om dat tijdig te ontdekken. Ogenschijnlijk heeft Mabuya er niet
veel van te lijden, behalve dat hij er jeuk
van krijgt; herhaaldelijk werd de plaag ontdekt doordat een dier zich met een achterpoot achter de kop krabde.
De mijten kunnen overal op bet lichaam
voorkomen, maar men vindt ze vooral achter de kop, vooral aan de keelzijde en opzij,
aan de staart en ventraal bij de achterbenen.
Op een jong wijfje werden een maal 160
mijten gevangen; ook dieren van enkele
weken oud kunnen al flink onder de mijten
geraken. Op de duur, bij grote aantalleQ,
kan dit toch niet bevorderlijk voor de gezondheid zijn. Vermoedelijk komen de mijten mee met de bosgrond of tuinaarde,
vandaar dat tegenwoordig turfmolm wordt
gebruikt.
lnwrijven met sla-olie helpt uitstekend maar
is slechts afdoende als de behandeling een
paar keer met korte tussenpozen wordt herhaald. Men doet er goed aan de aldus behandelde dieren enkele dagen op een kale
bodem te zetten om bet aankleven van zand
e.d. te voorkomen.
Duidelijk herkenbare ziekteverschijnselen
zijn niet waargenomen. Een wijfje uit groep
I at van bet begin af aan slecht en vertoonde na enkele maanden een bobbel op de rug
waardoor bet dier krom liep. Het stierf na
vijf maanden; helaas werd verzuimd bet
voor onderzoek op te sturen naar Utrecht.
Verder valt te vermelden een totaal mislukt
nest van wijfje B. Een in april 1974 geboren
zevental jongen vertoonde na enige weken
sterk verminderde eetlust. Nadat er twee
waren gestorven werden enkele exemplaren
voor inspectie naar Utrecht gebracht (dr P.
Zwart). Het bleek dat van een zware
schimmelinfectie sprake was. Behandeling
met een zalf gaf wei verbetering maar
slechts bij twee exemplaren afdoende. Een
van deze twee hield er een een verdikte poot
aan over en is later gestorven.
Tenslotte zij vermeld dat enkele dieren na
enige maanden een Iichte kronkeling aan bet
staartuiteinde vertoonden, die bij bet ouderworden minder werd .. Dit heeft mogelijk
iets te maken met een tekort in de voeding,
maar wij zijn bier nog niet achter. Ook is er
eens een nest geboren van dieren met sterk
gekronkelde staarten,dat zich overigens normaal gedroeg.
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ENKELE BIJZONDERHEDEN
Men houde Mabuya multifasciata nooit samen met een spitsmuis! Een kennis die een
volwassen paar bij een kleine spitsmuis in
een terrarium hield heeft dat ervaren: aanvankelijk ging alles goed, maar op een nacht
werd bet Mabuya wijfje dodelijk verwond.
Men geve nooit te groot voedsel aan zeer
jonge Mabuya. Een overigens in groei achtergebleven jong stikte binnen enkele minuten in een meelwormpop.

DANKBETUIGING
Wij zijn dank verschuldigd aan. de beer
G. E i m e r s van de Landbouwhogeschool
voor bet vervaardigen van de foto's; aan de
beer G. L. v a n E y n d h o v e n voor bet
identificeren van de mijten; aan dr P.
Z w a r t voor advies over de schimmelinfectie, aan ir L. B a n n i n k voor bet meebrengen van nieuwe Mabuya uit lndonesie
en aan onze echtgenoten voor bet doorstaan van aile inconvenienten die bet houden- en losraken- van Mabuya in huis
met zich mee kunnen brengen.

SUMMARY
Mabuya multifasciata Kuhl can be bred in
captivity on a diet of minced meat mixed
with ·Gistocal 0 and on hardboiled egg and
small pieces of Tenebrio larvae. An essential condition is that the soil is kept sufficiently warm by placing the terrarium over
or near the central heating or another
source of heat. They reach fullgrown length
at an age of approximately one year; one
female produced offspring at the age of 13
months. Fully adult individuals caught in
Lombok, Indonesia, in May/June 1970, were
still alive in December 1974. Thus it can be
inferred that Mabuya in captivity can reach
the age of at least 5 years and 7 months.
A description is given of behaviour in
captivity.
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Wasmotlarven: soms gevaarlijk voor jonge dieren
Bart Lauren s
Hendrik Tollensstraat 310. Delft.
l ngezonden okto ber 1975.

Hoewcl het vocren van wasmotlarven en
da n met name va n de gro te soo rt Galleria
me/lonella L. cen onschuldige bezigheid
mag lijke n, dede n zowel A r t h u r He II e r
a ls ikzelf de volgende merkwaardige ervaring o p. In kleine bakj es waarin wij pasgeboren Cordylus warreni depressus (bo nte
gordelstaa rthagedis) opfokten, gaven · wij de
jongc d icre n di ve rse soorten voedseldieren
te eten. Naast krekeltjes, trekspri nkhaantjes
en mini meelwormen wcrden ook vaak volwassen larven van de grote wasmot aangebode n. Normaal geeft dat geen enkel probleem, maar de Cordylus-soorten hebben
vrijwcl a ll cmaal de gewoonte o m zich
·s nac hts te rug tc trekkcn tussen stenen of
sc ho rs en zic h daar stevig vast te klemmcn.
Op zckerc dag blcek dat en kele aan de

hagedissen ontsna pte larven, bij he t spinnen
van hun coco n de huid van de jonge go rdelstaarthaged issen stevig aan de schors hadden vastgespo nnen. Oit spinsel bleek dermate goed bevestigd te zitten, dat bij hct
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Cordyl us cataphrac tu s. Foto : K I a as e n .
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