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Agelychnls ca111dryll. Foto : Van M e e u wen. 

Het verzorgen en kweken van Agalychnis 
callidryas in een paludarium 

J . C. C h. P a b s I 
Mr. Schokkingstraat 19. "s-Gravenzande. 

lngezonden: oktober 1975. 
lnhoudsoverzicht: het paludarium - de bewoners -
voedsel - de eiafzetting - de larven - het resultaat -
conclusie - summary - literatuur. 

HET PA LUDARIUM 

Allereerst zou ik u een beschrijving van mijn 
paludarium willen geven omdat de inrich
ting, naar mijn gevoel, een belangrijke, niet 
weg te denken factor is voor het Uberhaupt 
in Ieven houden en meer in het bijzonder, 
voor het activeren van de voortplantings-

d rift van de daarin huizende dieren. 
Het geheel is gemaakt van 5 mm glas, gekit 
met siliconenlijm. De bak is 90 em hoog, 
80 em breed en 50 em diep. Het landgedeel
te is gescheiden van het watergedeelte door 
een glasplaat. De zijwanden bestaan uit 
schuifrui ten en zijn aan iedere kant voor
zien van een veotilatiestrook, afgedekt met 
plastic horregaas . . 
Het watergedeelte is 25 em diep en 30 em 
breed (gevuld met regenwater) ; voor bet 
landgedeelte blijft er 20 em over. De achier
wand van het paludarium en het waterge
deelte is beplakt (bisonkit) met plakken 
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Agalychnls callldryaa ~· Agalychnls callldryas 0, juv. Foto's : S c h roe v e r s. 
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varenwortel van 20 x 10 em en 2 em dik. 
In het watergedeelte staat een stronk die uit 
het water tegen de achterwand steunt. Deze 
stronk is beplant met Philodendron pandu
riforme, Ficus repens en Cryptanthus. Op 
bet landgedeelte staan Dracaena sanderiane, 
Maranta, Scindapsis aureus en Philodendron 
wandlandii. In het water groeien verschillen
de waterplanten. Het water wordt gefilterd 
door een 75-liter Eheimpomp en het water 
komt terug in het aquarium via een water
val over de stronk. 
Het hele paludarium is afgedekt met een 
perspex plaat, doorzichtig van kleur en 
hierop staat ·een lichtkap vap 10 em hoog 
met 4 TL-buizen van 20 watt, kleur 33. De 
temperatuur hoven in de bak bedraagt over
dag ongeveer 28°C. 's Nachts gaat het Iicht 
uit en daalt de temperatuur tot ± 21 °C, 
waarbij de watertemperatuur constant 25°C 
bedraagt. Om de dag wordt de bak tegen 
de avond rijkelijk besproeid met regenwater. 

DE BEWONERS 

In dit paludarium huizen twee Agalychnis 
callidryas, drie Dendrobates pumilio, twee 
Dendrobates auratus, drie Dendrobates sub
punctatus en een paar Anolis carolinensis 
AI deze dieren houd ik sinds december 1974. 
Volgens opgave waren de kikkers afkomstig 
van Costa Rica. 
De ene Agalychnis was een stuk kleiner dan 
de andere en deze hield ik voor een manne
tje; na een maand echter begon de grootste 
van de twee te kwaken. De kleinste gaf geen 
geluid. Ik zag de dieren 's nachts wei eens 
een volwassen krekel eten. Het prooidier 
wordt zeer traag beslopen en dan plotseling 
besprongen. Ze zijn 's nachts pas erg actief; 
zodra bet Iicht wordt ontstoken sluiten ze 
direct de ogen en nemen hun karakteristieke 
slaaphouding aan. Overdag zitten ze hoven 
in de bak onder een blad. Door C o r n e-
1 i s s e n worden deze kikkers uitvoerig be
schreven (1974). 

VOEDSEL 

Er gaan nogal veel voedseldieren in de bak, 
zoals wasmotten, sprinkhanen, krekels, grote 
vliegen, kamervliegen en fruitvliegen. In de 
zomermaanden zoveel mogelijk weideplank-

ton. Ondanks deze rijk voorziene dis, werd 
na twee maanden de kleinste Agalychnis erg 
mager en na een week was deze kikker dood. 
lk zat toen met een mannetje, doch de beer 
Groothedde hood mij zijn Agalychnis-wijfje 
aan. De roep van het mannetje hield 
's nachts niet op en herhaalde zich zo on
geveer om de twintig minuten. 

DE EIAFZEITING 

Van 18 t/m 20 mei waren de kikkers in 
amplexus, maar lieten elkaar weer los. 
28 Mei zag ik 's morgens de kikkers weer 
in amplexus, dit duurde een paar dagen, tot 
ik 's middags 1 juni op een blad van Skinda 
dapsis aureus, dat vlak hoven bet water bing, 
een kluit lichtblauwe eieren zag zitten van 
ongeveer 7 em bij 2 em in omvang. Het wa
ren geschat, z"o'n 80 eieren. Onder dit blad 
plaatste ik in bet watergedeelte een klein 
aquarium van 20 em bij 10 em, vastgemaakt 
aan de achterwand en gevuld met hetzelfde 
water als bet eigenlijke grote aquarium. Na 
vier dagen zag ik al wat bewegen in de eie
ren. Op 7 juni werkten de eerste larven zich 
met een snelle beweging uit bet eiomhulsel 
los, vielen in bet kleine aquarium en bleven 
enige tijd roerloos op de bodem liggen. 

DE LARVEN 

De larven waren 17 mm lang. H et li~haam 
was .ovaalrond en de staart was aan de 
basis vrij breed maar uitlopend in een 
draadvormig einde. De kleur van de larven 
was grijsbruin met een witte buik en de 
staart was donker gemarmerd. Op 8 juni 
waren op drie na aile larven uitgekomen. Ik 
haalde het kleine aquarium eruit en deed 
de larven in een groter aquarium van 50 em 
lang en 30 em breed, eveneens gevuld met 
regenwater tot een hoogte van 8 em. Het 
totaal completeerde ik met een paar stuk
ken turf en wat waterplanten. Het water 
hield ik op 20°C. 
In de week die volgde verdeelde ik een ge
deelte van m'n larven onder de heren Van 
den Akker, Van Eysden, Krips en Groot
hedde; ieder zo'n tietal stuks. Bij mij bleven 
er twintig over. Op 20 juni vond ik weer eie
ren, maar deze kwamen geen van aile uit. 
Nadat de larven 4 dagen oud waren stonden 
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ze als bet ware in een schuine stand in bet 
water. De larven kregen als voedsel ge
kneusde sla, Tetraphyll, Tetramin, gistvlok
ken; op dit dieet groeiden ze voortreffelijk 
en gelijkmatig op 13 juli waren er verschil
lende larven ± 5 em lang en ik zag de 
eerste achterpootjes. Ben van de larven ver
liet 19 juli goed gemetamorfoseerd bet wa
ter en was een kildeer van 21/2 em. Drie 
dagen later was hij zijn staart kwijt en had 
hij de prachtige groene kleur, maar de ogen 
waren nog vrij klein en niet rood. De ont
wikkeling van ei tot kikker duurde dus circa 
50 dagen. De overgebleven larven hadden 
ook al grote acbterpoten op een paar na die 
wat achterbleven in de groei. Maar toen ... 
voltrok zich een drama, waar je dan toch 
maar machteloos bij staat te kijken. 
Van 20 t/m 29 juli kwamen verschillende 
larven op de kant, deze hadden echter slap
pe witte dunne voorpootjes, kruiselings over 
elkaar; sommige larven konden zich niet 
van een pootje uit bet vlies bevrijden (ik heb 
vergeefs getracht ze te helpen door bet vlies 
bij de pootjes door te knippen). 's Morgens 
vond ik steeds verdronken larven. In de 
nacht hebben ze geprobeerd de kant op te 
komen, hetgeen gezien de toestand van de 
pootjes niet lukte, met bet beschreven nood
lottige gevolg. 

HET RESULTAAT 

Het uiteindelijke resultaat was dat ik drie 
kikkertjes over had. Bij de uitgedeelde lar
ven was bet ongeveer hetzelfde gegaan. 
De beer Van den Akker kweekte elf larven 
op in een ruime, ondiepe vijver, gevuld met 
regenwater, ruim beplant en voorzien van 
turfstukken. De watertemperatuur bedroeg 
20-30° C. Als voedsel werd Tetraphill 
en alg gegeven. Van deze larven kwamen 
drie exemplaren goed door de metamorfose. 
De beer Krips hield zijn twaalf larven in 
een klein beplant aquarium. Hij gebruikte 
leidingwater met turfstukken. Temperatuur 
ca. 24-26°~. Voedsel: sla en Tetraphyll. 
Bij hem kwamen vier goed gemetamorfo
seerde kikkers op de kant waarvan er echter 
twee na 14 dagen dood gingen. Een tienta1 
gelijktijdig in dit aquarium opgekweekte 
larven van Afrixalus dorsalis metamorfo
seerde echter zonder moeilijkheden. 
De beer Groothedde hield elf larven in een 
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klein, vrijwel onbeplant aquarium, half-om
half gevuld met regenwater en leidingwater, 
voorzien van turf. Als voedsel werd Tetra
phyll gegeven. Resultaat: twee jonge kik
kers. 
De beer Van Eijsden hield elf larven in een 
rijkbeplant aquarium, gevuld met leiding
water. Voedsel: Tetraphyll en gistvlokken. 
Deze larven kwamen aile met slecht ontwik
kelde voorpoten aan land. 

CONCLUSIE 

De Aga/ychnis callidryas is een goed te hou
den kikker in bet paludarium; zijn bewegin
gen zijn, ondanks zijn grootte, rustig en 
sierlijk. Het kweken blijkt mogelijk te zijn. 
Onderzoek zal er hopelijk toe leiden, dat 
deze dieren eens op grotere schaal gekweekt 
kunnen worden, zonder de bier gesignaleer
de moeilijkheden. Mocbten er mensen onder 
u zijn die ook ervaringen htebben met bet 
kweken van Agalychnis callidryas, dan houd 
ik mij uiteraard graag aanbevolen voor hun 
eventuele suggesties en op- en aanmerkin
gen. 

SUMMARY 

Breeding of Agalychnis callidryas in a 
paludarium is described. In May 1975 ap
prox. 80 soft blue eggs were laid on a leaf of 
Scindapsis aureus, hanging above the water. 
Few days later the larvae fell in the water. 
Length 17 mm. In an aquarium, watertem
perature 20° C, the larvae were fed on 
Tetraphyll, Tetramin and yeast. Some were 
distributed. Development from egg to frog 
took about 50 days, but the general expe
rience was, that many recently metamor
phosed animals died with frontleggs under
developed. Out of about 65 larvae 9 develo
ped as healty young frogs. 
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Verzorging en voortplanting van de 
Groene Leguaan Iguana i. iguana (Linnaeus, 1758) 
in gevangenschap 

H. o; van Roon 
Graan voor Visch 150.26. Hoofddorp. 

lnhoudsoverzicht : taxonomie - biotoop - aanschaf der 
dieren - inrichting van het terrari um - kombinatie 
met andere reptielen • het houden in een buiten
terrarium - voeding - ziekten - voortplanting - con
clusies - summary - literatuuroverzicht zie pag. 92. 

Iguana I. Iguana. Foto: V a n R o o n. 

TAXONOMIE 

De Groene Leguaan, Iguana iguana (Linna
eus) behoort tot de orde der Squamata, 
onderorde Sauria; tussenorde lguania; fa
milie lguanidae: onderfamilie lguaninae: 
geslacht Iguana. Binnen het geslacht Iguana 
worden twee soorten onderscheiden: Ten 
eerste de Groene Leguaan, Iguana iguana 
(Linnaeus, 1758) met als verspreidingsge
bied Midden- en Zuid-Amerika van Mexico 
tot Zuid-Brazilie en Paraguay ( Peters , 
Dono so - Ba r r o s 1970). Ten tweede de 
Caraibische groene leguaan, Iguana de/ica
tissima, Laurenti 1768, welke voorkomt op 
een aantal Caraibische eilanden. Het duide
lijkst verschil rriet de vorige soort is de be
schubbing van de kop. Bij de Caraibische 
groene leguaan ontbreken de grote schubben 
onder het trommelvlies ( D u n n 1 9 3 4 ). 
Bij Iguana iguana onderscheidt men twce 
ondersoorten : I guano i. iguana (Linnaeus, 
1758) en Iguana i. rhinolopha, Wiegman 
1834. De laatste ondersoort is te herkennen 
aan de twee of d rie zachte uitsteekseltjes 
(tuberkels) op de snuit. De ondersoort rhino
lopha komt noordelijker voor : in Sinalo en 
Veracruz, Mexico tot Zuidelijk Costa Rica. 
De nominaatvorm, Iguana i. iguana komt 
in de rest van tropisch Zuid-Amerika. Voor 
meer uitvoerigc gegevens zie D u n n , 
(1934). Bijna aile als terrariumdieren in Ne
derland ge"importeerde Groene Leguanen 
behoren tot de ondersoort Iguana i. iguana. 
Waar verder in dit a rtikel over Groene Le
guaan gesproken wordt, wordt deze onder
soort bedoeld. 

BIOTOOP 

De Groene Leguaan is een arboreale (in bo
me~t levende) hagedis, waarvan de meeste 
vindplaatsen aan de kust en Iangs de oevers 
van grote rivieren geloka liseerd zijn. Val
gens Rand en Humphr ey (1968) zou 
deze samenhang echter uitstsluitend veroor-
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zaakt worden door de ondoordringbaarheid 
·van bet oerwoud waardoor observaties on
mogelijk worden. H o o g moe d (1973) ver
meldt als vindplaatsen in Suriname: tuinen 
in Paramaribo, regenwouden tangs kreken 
en rivieren, op bet strand en op de savanne. 
V a n M e e u w e n (mondelinge mededeling 
1976) nam leguanen· waar in Suriname, Ve
nezuela, op Bonaire en Cura~ao. In Surina
me werd een jong dier gezien in een lage 
struik, op vliegveld Kaysergebergte. Een 
groot exemplaar zat op een boge boom op 
vincent Fajks vliegveld op zo'n 10 meter 
hoven de grond. Bij scbrik verdwe~n bet 
dier in een spleet in de boom. 
In Venezuela waren leguanen zeer talrijk 
op enkele bomen in een weiland nabij de 
Rio Catatumbo, ten westen van bet Meer 
van Maracaibo. Een boom werd bier vaak 
bewoond door meerdere volwassen dieren, 
die bij bet naderen van mensen eerst drei
gend de kam opzetten, om vervolgens met 
enigzins opengesperde bek tangs de stam 
naar beneden te komen. Jonge dieren wa
ren talrijk in bet gras en de lage begroeiing 
aan de voet van de bomen. Op Bonaire 
werden leguanen vaak gezien als ze de weg 
over staken, een enkel e,xemplaar werd 
waargenomen toen bet voor tangere tijd lag 
te zonnen. Het landschap was bier tamelijk 
dor, en voomamelijk begroeid met kandc
labercactussen. De dieren worden daar in
tensief gejaagd voor consumptieve doelein
den. 
H i r t J1 ( 1 9 6 3 ) observeerde een kolonie 
leguanen tangs een 300 a 400 meter breed 
strand van de Caraibische kust van Costa 
Rica, bij de monding van een rivier. Het 
strand bestond uit 3 verscbillende vegetatie
zones. Ten eerste: Het strand zelf, bestaan
de uit bruin-grijs zand, begroeid met ,rail
road vine" (Ipomea pescaprae). Vervolgens 
een zouttolerante haag voomamelijk be
staande uit ,cocoplum icaco" (Chrysobala
nus icaco) en zeedruif (Coco/obis uvifera), 
en 'tenslotte een cocoswoud (de cocal) waar
in de cocospalm (Cocos nucifera domineert, 
zowel in de ondergroei als de kroonlaag. 
Het strand - eigenlijk een landtong tangs de 
riviermonding - wordt aan de oostzijde be..; 
grensd door de Caraibische zee, aan de 
westzijde door de Tprtoguerorivier. De le
guanen werden voornamelijk aangetroffen 
aan de rivierkant van de ,cocalzone" 
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H i r t h vermeldt een gemiddelde jaartem
peratuur van 25° C en een gemiddelde re
genval van 390 em welke voornamelijk in 
de regentijd valt. Als gemiddelde lichaams
temperatuur van volwassen leguanen· mat 
Hirth een cloacatemperatuur van 36,1° C 
bij een luchttemperatuur van 29,6° C. 
H i r t h bemerkte dat de grotere dieren 
in bet algemeen boger in de bomen leefden 
dan de jonge dieren. Hij vermoedde dat 
dit te maken had met een grotere abso
lute warmtebehoefte van de grotere dieren, 
die boven in de bomen beter konden 
zonnebaden. Tot gelijke bevindingen kwam 
Henderson (1974), die vermoedde dat 
naast een tbermoregulatiefunctie ook voed
selvoorkeuren hierbij een rol zouden spelen. 
Nog een andere reden zou naar mijn over
tuiging kunnen zijn dat de jonge dieren be
ter uit de voeten kunnen in laag struikgewas 
dan in boge bomen. Door H e n d e r s o n 
werden de volgende temperaturen gemeten: 
maximum dagtemperaturen 27-32° C, mini
mum nachttemperaturen 19-25° C. In de 
droogste maand (mei) viel ca. 20 mm neer
slag, in de natste maan4 (november) 
213 mm. 

AANSCHAF DER DIEREN 

De beste manier om aan een mooie fok
groep te komen, is een vijftal zeer jonge 
dieren aan te schaffen, welke dan na 3 tot 
4 jaar geslachtsrijp zullen zijn. Door bet 
aanschaffen van jonge dieren heeft men 
minder kan op parasitaire besmettingen 
dan bij oudere wildvangen. Bij bet oveme
men van oudere dieren van andere terra
riumliefhebbers Joopt men bet risico dieren 
te krijgen die minder juist gevoed zijn. 
Bovendien reageren leguanen niet altijd 
gunstig op overplaatsen. Het is dan ook bij
voorbeeld sterk af te raden in de vakantie 
de dieren bij kennissen onder te brengen. 
Het is veel beter ze in de vertrouwde om
geving te Iaten, ook al worden ze dan mis
scbien tijdelijk minder goed gevoerd. 

INRICHTING VAN HET TERRARIUM 

Een goede maat voor een terrarium, voor 
4-6 volwassen leguanen dat in een buis-



kamer nog net plaatsbaar is, zou kunnen 
zijn ca 2 meter lang, 80 em diep en 2.30 m 
hoog (kamerhoogte). Zoals bij nagenoeg aile 
terrariummaten geldt ook hier weer: hoe 
groter hoe beter. Door hun arboreale leef-

wijze komen vee! volwassen dieren in een 
goed ingericht terrarium weinig van de 
grond. Het verdient daarom aanbeveling de 
helft of meer van de bodemoppervlakte te 
Iaten innemen door een vijver ; temeer daar 
leguanen de gewoonte hebben hun uitwer
selen boven water te lozen. Het landgedeelte 
zelf kan het beste bestaan uit een laag van 
tien tot twint ig em vochtig (maar niet nat) 
rivierzand, waarin de wijfjes hun eieren 
kunnen leggen. Het terrarium dient verder 
dicht ,beplant" te worden met knoestige 
stammen en takken, om de d ieren een zo 
groot mogelijke leefruimte te verschaffen. 
Zeer geschikt hiervoor zijn takken van 
vruchtbomen. Ook dikke wijnranken zijn 
goed brui kbaar. Legllancn zijn onderling 
weinig agressief; aileen volwassen mannetjcs 
dreigen naar clkaar met het ka rakteristieke 
kopknikken waarbij het slechts zelden tot ge
welddaden komt. toch trecd t er a ltijd een 
zekere hierarchic binnen de groep op . Het 
verdient daarom aanbeveling meerdere voer
bakken en zonncplaatsen in het terrarium 
aan te brengen, opdat ook schuwere d ieren 
aan hun trekken komen. In de praktijk zijn 
drie warmtepunten voor een groep van 5 
dieren voldoende. Leguanen hebben dezelf
de voorkeurstcmpcraturen als Europese La
cert iden. 
Door hun vee! grotere lichaamsgewicht (een 
volwassen man weegt 3 tot 5 kg tegen een 
muurhagedis I 0 gram) hebben ze echter 
absoluut gezicn meer warmte nodig. Ecn 
goede warmtebron vormen spotlightlampen 
van 75 W. Bij cen hoger wattage of meer 
dan 3 lampen moet men oppassen dat de 
temperatuur van het gehele terrarium niet 
t~ hoog wordt. Een luchttempcratuur van 
ca. 30° C overdag en 20° C. 's nachts stemt 
goed overeen met de waa rden in de vrije 
natuur. Leguanen zijn uitgesproken zonnc
minnende reptielen. Indien de ligging van 
het terra rium dit toelaat is dirckt zonlicht 
nog altijd de meest ·ideale warmtebron. Het 
meest ideale leguanenverblij f dat ik gekend 
heb was dat in het voormalige reptie lenhuis 
van diergaa rde Blijdorp, waar op zonnige 
dagen de hele dag zon in het terrarium 
scheen. Op die dagen aten de dieren het 
dubbele. Helaas is dit reptielenhuis thans 
omgebouwd tot giraffenstal. 

Iguana I. Iguana, juv. Foto: G o u d a. 
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KOMBINATIE MET ANDERE 
' REPTIELEN 

Door hun arboreale Ieefwijze kunnen Iegu
anen goed met bodembewonende reptielen 
kombineerd worden. Men moet oppassen 
met eieretende reptielen zoals Varanen en 
Tejus. 
Een goede kombinatie is met water- en/ of 
Iandschildpadden. Men mag hiervoor geen 
al te agressieve waterschildpadden (zoals 
de meeste Amerikaanse sierschildpadden) 
kiezen, daar die de neiging hebben aan de 
staarten van de leguanen te knagen als deze 
in het water hangen. 

HET HOUDEN IN EEN BUITENTER
RARIUM 

E n d e r I e i n ( 1963) hield zijn Ieguanen 
's zomers in een groot buitenterrarium, 
waarin de dieren uitstekend gedijden. De 
Nederlandse zomers zijn in het algemeen te 
nat en te somber voor een permanent ver
blijf in een buitentcrrarium. 's Nachts die
nen de dieren naar binnen gehaald te wor
den, of de beschikking te hebben over een 
verwarmd nachthok, daar tcmperaturen be
neden de 18° C slecht verdragen worden. 
Bij de inrichting van een buitenverblijf moet 
men terdege rekening houden met de gewel
dige klimkapaciteiten van jonge en halfwas 
dieren. E n d e r I e i n verspeelde de na
kweek van zijn leguanen, doordat de jonge 
dieren de eerste keer dat ze in het buiten
terrarium los gelaten wcrden met een paar 
geweldige sprongen over de muur verdwe
nen. Ook dient men er rekening mee te 
houden dat in een huiskamerterrarium ui
terst makke leguanen buiten plotseling weer 
zeer schuw kunnen worden en daardoor 
buitengewooon moeilijk tc vangen zijn. 
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Iguana I. iguana, in hat wild. 
Foto : V en M e e u wen. 

VOEDING 

In het wild Ieven leguanen pra)<tisch uit
sluitend van bladeren van allerlei tropische 
gewassen (Me r tens, 1952; H o o g
moe d , 1973; Henderson , 1974). 
Hirth , (1963) vermeldt dat de magen 
van 24 exemplaren (lichaaroslengte 7-45 em) 
uitsluitend gevuld waren met bladeren en 
vruchten. Een keer slechts zag hij een zeer 
jonge leguaan een sprinkhaan eten. Inte
ressant is de waarneming van L o f t i n g 
en T y s o n (1965) hoe grote leguanen zich 
aan de dis schaarden bij twee gieren die een 
in ontbinding verkerende opossum verorber
den. In gevangenschap Ievert het aan het 
eten krijgen van de dieren in het algemeen 
geen moeilijkheden op. Door de snelle groei 
van jonge dieren treden echter frequent 
Avitaminosen op, waarover dadelijk meer. 
Als voedsel voldoet uitstekend een mengsel 
van diverse soorten frui t en groenten met 
sla/and ijvie en wat gehakt vices, aangevuld 
met een vitaminenpreparaat a ls G istocal. 
De meest gevoerde fruitsoorten zijn appel, 
banaan en tomaat. Een zeer gewilde groen
tesoort is tauge. De keuze tussen sla en 
andijvie kan voornamelijk afhangen van de 
prijs. Z w a r t (persoonlijke mededeling) 
voert zijn leguanen tegenwoordig het vol
gende mengsel: fruitmengsel (soorten afhan
kelijk van het seizoen) 80%, gehakt vlees 
20%, slalandijvie zoveel als de dieren per 
dag Justen. Over het fruit/vleesmengsel 
wordt 1 gram Gistocal per kg Ieguaan ge
strooid. Het verdient aanbeveling de Iegu
anen regelmatig te wegen, en niet over
matig vee( Gistocal te voeren. Er zijn na-

Geschoten Leguaan. Foto : Van Me e u wen. 
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Tabel 1. Gegevens over fokresultaten bij Groene 
Leguanen. 

melijk aanwijzingen dat teveer Gistocal ern
stige aderverkalking veroorzaakt (Z w a r t, 
mondelinge mededeling). 

ZIEKTEN 

Ectoparasieten 
Mijten. Voorkeurslokalisaties zijn de oksels, 
de liezen, staartwortel en het gebied rond 
de ogen (Z w a r t, 1970). Pas binnenge
komen dieren kan men het beste behan
delen door ze enige uren in een met 0,2% 
Neguvonoplossing doordrenkt linnen zakje 
te stoppen. Bij een algehele infectie in het 
terrarium moet men spuiten met 11h% Ne
guvonoplossing (R e y n go u d, 1968). 
Tijdens de bespuiting is het raadzaam ue 
voerbakken te verwijderen. Na ongeveer een 
week dient de behandeling herhaald te wor
den. Teken worden· vooral op pas· gei'mpor
teerde dieren aangetroffen. Na verdoving 
met ether kunnen ze voorzichtig verwijderd 
worden (Zwart, 1970). 

Endoparasieten 
Worminfecties komen bij nagenoeg aile 
uit het wild ge'importeerde reptielen voor, 
tenzij ze direkt na de geboorte gevangen en 
verstuurd worden. Het is daarom aan te 
raden de dieren bij aankomst direkt te Iaten 
behandelen met Ripercol. Dergelijke behan
delingen dienen altijd door een dierenarts 
te geschieden, voor meer informatie over dit 
onderwerp leze men het artikel van Z w a r t 
(1970), als uittreksel gepubliceerd in La
certa. Amoebeinfecties komen bij leguanen 
sporadisch voor. De infectie wordt echter 
bij dieren van liefhebbers meestal pas bij 
de sectie ontdekt. Een goede therapie is 

nog niet met zekerheid bekend. Flagyl zou 
in een vroeg stadium genezing brengen; dit 
is echter nog niet afdoende bewezen . 

Deficientieziekten 
Vooral vitamine D gebrek, gecombineerd 
met kalkgebrek en een fosfortekort komt 
zeer vee! voor bij opgroeiende leguanen die 
niet te koud gehouden worden. De duide
lijkste symptomen zijn een vertraagde groei, 
Iusteloosheid (vee! op de grond liggen in 
plaats van in de takken) terwijl bij het !open· 
de buik niet meer van de grond komt. Een 
dagelijkse dosering van 1 gram/ kg lichaams
gewicht aan Gistocal of Carnicon voor
komt en geneest deze def.icientie. Overige 
deficientieziekten zijn bij de leguaan minder 
op de voorgrond tredend en kunnen voor
komen worden door regelmatig gebruik van 
Gistocal. 

VOORTPLANTING 

In he.t wild vindt de voortplanting plaats 
afhankelijk van de droge en natte tijd. De 
eieren worden in de droge tijd gelegd, zodat 
de jongen aan het begin van de regentijd 
geboren worden, wanneer er voedsel in 
overvloed is (H i r t h 1963). Deze waarne
ming wordt bevestigd door R a n d (1968), 
die een onderzoek heeft gedaan naar de 
wijze waarop de wijfjes eieren leggen. Zij 
graven hiertoe gangen van 1 a 2 meter lcng
te aan het einde waarvan de eieren gelegd 
w~rden, ca 30-60 em onder de oppervlakte. 
Enige jaren later publiceerde Rand (1972) 
aanvullende gegevens over de temperaturen 
in deze leguanelegsels in de vrije natuur. 
Deze temperatuur bleek steeds 30-32° C. te 

- --·-· ~,.. .-- ..... .. ~ . - -
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Broedbak Iguana I. Iguana. Foto: V an Roo n. 
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Hat uitkomen van een ei van lg"ana I. Iguana. Foto: V a n R o o n. 

bedragen. In gevangenschap is het bijna uit
gesloten dat wij fjes dergelijke gangen kun
nen graven. lnstinctief worden echter toch 
langdurige graafbewegingen uitgevoerd 
voordat de eieren afgezet worden, hetgeen 
kan resulteren in een soort van , nestheu
vels" . Bij de auteur van di t artikel werden 
de eieren in aile gevailen, op een na, be
graven in de ca 10 em dikke zandlaag van 
het terrarium. De niet begraven eieren blc
ken ook bevrucht te zijn. Het niet begraven 
van de eieren moet daarom nooit opgevat 
worden als een niet bevrucht zijn van de 
eieren. De eerste keren mislukte het uit
broeden van de eieren om trivia le redenen 
zoals het blijven hangen van de thermostaat 
e.d . Ook beschimmelen van de eieren bleek 
een frequente oorzaak van afsterven van de 
eieren te zijn. Uiteindelijk werd de volgende 
broedstoof geconstrueerd : 
Jn een grote s tyropordoos werd een klein 
plastic aquarium geplaatst, waarna de rest 
van de doos werd opgevuld met uitgekookt 
rivierzand tot de rand van het aquarium. 
Dit aq uarium werd gevuld met water, waar
in een 40 W verwarmer, en afgedekt met 
gaas. De verwarmer ·werd aangesloten op 
een thermostaat waardoor de gehele , broed-
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stoof" op iedere gewenste temperatuur bij 
maximale luchtvochtigheid gehouden kon 
worden. Op 4 juni 1973 werden 25 juist 
gelegde e ieren in deze broedstoof ge'incu
beerd bij ca 26"C. De eieren werden op 
het zand gelegd, zodat een goede controle 
mogelijk was. De eieren ontwikke lden zich 
voorspoedig en na 110 dagen werden in 
het eerste ei een tweetal scheurtjes gecon
sta teerd, verooorzaakt door de eitand van 
een jong leguaantje. Toen twee dagen later 
het jong echter nog niet naar buiten. ge
kropen was, werd besloten te helpen, hct 
bleek echter overleden. In de volgende paar 
dagen stierven nog 14 eieren af, die alb 
volgroeide jongen bleken te bevatten. Op
vailend was de zeer grote dooierzak die aile 
jongen nog bleken te heben. Tenslotte werd 
besloten de overgebleven eieren te openen. 
Deze bleken aile levende jongen te be
vatten. Op een na bleken deze jongen echter 
niet levenskrachtig genoeg om in Ieven te 
blijven, terwijl de enige overlevende de 
eerste week bijna levenloos in de broedstoof 
bleef liggen voordat hij op eigen kracht kon 
gaan !open. Overigens heeft hij daar gecn 
nadelige gevolgen van overgehouden en is 
hij inmiddels uitgegroeid tot een krachtige 



halfwas leguaan. Bijna zeker is het groten
deels mislukken van deze kweekpoging te 
wijten aan incubatie bij een te lage tempe
ratuur (Licht en Mob e r I y, 1965). He
laas is het tot op heden niet mogelijk ge
weest de pogi~g te herhalen, aangezien de 
leguanen inmiddels zijn overgebracht naar 
een veel minder ideate kooi, waardoor geen 
eieren meer gelegd worden. In het voorjaar 
van 1975 kreeg mevrouw Kracht en 1 
legsels van haar leguanen. Op aanraden van 
de auteur broedde zij de eieren bij een tem
peratuur van 30-32° C. uit. Het eerste leg
set liet zij liggen op de plaats waar hct 
wijfje ze begraven had. Doordat echter gecn 
normale nestbouw had kunnen plaaatsvin
den werden de eieren te dicht op elkaar 
gelegd, waardoor de onderste eieren geplet 
werden en gingen beschimmelen. Hierdoor 
ging uiteindelijk het hele nest verloren. Het 
tweede legsel werd op aanraden van een 
Lacertalid in een soort plastic vergiet, ge
vuld met een turf!aardemengsel hoven wa
ter gehangen. In een week waren 30 van de 
32 eieren bedorven. De 2 overgeblevene 
werden nu in een bak met turf/ aardemeng
sel begraver.. De vocutigheid werd op peil 
gehouden door besproeien van de aarde. 
Na 71 en 73 dagen kwamen de beide eieren 
uit. Zij kwamen uit vlak nadat de grond 
zeer intensief besproeid was. Dit zou een 
nabootsing kunnen zijn van het begin van 
de regentijd. Hierover dient echter nog na
der onderzoek gedaan te worden. Aange
zien de meeste moeilijkheden bij het houden 
van Ieguanen momenteel optreden bij het 
uitbroeden der eieren zijn in tabel I de ge
gevens gerangschikt die de auteur momen
teel bekend zijn over fokresultaten met Ic
guanen. V o n B a c h ( 1962) heeft of had 
in Finland een kas van 6x4x2,5 m. (lxbxh) 
waarin hij met deze dieren gefokt heeft. 
E n d e r I e i n hield zijn leguanen 's zo
mers (mei - september) in een groot buiten
terrarium, met in het midden een elektrisch 
verwarmde betonnen plaat, waarop 's nachts 
en bij slecht weer een soort hondehok gc
plaats werd ter beschutting. K r a g e n en 
V a n R o o n hielden/ houden hun legu
anen zoals in dit artikel beschreven. S h a w 
( 1960) geeft geen bijzonderheden over de 
wijze van huisvesting. L ic h t en M o b e r -
I y (1965) broedden eieren uit van een pas 
gevangen wijfje met als doel de optimum 

temperaturen voor het uitbroeden van legu
aneeieren vast te stellen. 

CONCLUSIES 

Uit deze tabel vallen de volgende conclusies 
te trekken. 
1. De eieren worden waarschijnlijk 2 maan
den na de paring gelegd. Pasgelegde eieren 
blijken reeds ca. 15 mm lange jongen te be
vatten (Licht en Moberly 1965). 
2. Gemiddeld worden 30 - 40 eieren gelegd. 
Over de gewichten van pasgelegde eieren 
zijn slechts twee gegev~ns bekend die vrij 
ver uiteen liggen. De lengte is 35 - 40mm, 
de breedte 26 - 29 mm. 
3. De optimale broedtemperatuur is 30 - 32 
°C. (Licht en Moberly 1965; Rand 
1972) Enkele graden temperatuurafwijking 
blijken reeds het afsterven van de eieren tt! 
veroorzaken. 
4. De broedduur bij ca 30 oc bedraagt 
65 - 75 dageil. 
5. Gedurende het uitbroeden nemen de ei
eren in gewicht en grootte toe door water
opname. De enige getallen hierover zijn 
echter die van de auteur zelf, die zijn eic
ren bij een te lage temperatuur uitbroedde. 
6 Het gewicht van de pasgeboren legu
aantjes varieert tussen 7 en 12 gram. De 
kopromplengte ligt tussen de 6 en 8 em, en 
de staartlengte bedraagt 10- 16 em. 
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haar gegevens. Tevens wil ik Dr. P. Zwart 
dank zeggen voor de vele waardevolle ad
viezen zowel bij het houden van de dieren 
als bij het schrijven van dit artikel. 

SUMMARY. 

The best start is, to obtain 5 juvenile igua
nas, who reach maturity in 3 to 4 years. 
Two months after copulation the 30-40 eggs 
are laid. Incubation is to take place at a 
temperature of 30-32 ° C, in a suitable de
vice. Hatching will take place after about 
65-75 days. 
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Chamaeleo Jackson!, o volwassen. Foto: Van den N i e·u wen h u I zen. 

Het grootbrengen van in gevangenschap 
geboren Chamaeleo jacksoni 

E. M. C. Poet-Helllnga 
Van Spaenstraaat 35, Amstelveen 

tngezonden april 1974. tnhoudsoverzicht : lnleiding • 
groei • onvoorziene ontsnapping • huisvesting • ziekte • 
het vrouwtje • slotbeschouwing • literatuur: zie pag. 92. 

IN LE IDING 

In een vorig a rtikel (Poe I - H e II i n g a, 
1974) heb ik mijn eerste ervaringen met 
twee in het terrarium geboren Chamae/eo 
jacksoni besehreven. Het leek mij nuttig, 
om na ruim anderhalf jaa r nu ook hun ver
de re levensloop te besehrijven. 

GROEI 

Bij de geboorte op 18 maart 1973 waren 
beide dieren 3 em lang zonder, en 5,5 em 
met staart. Tot 4 maanden later groei
den beide voorspoedig; en maten toen 10,5 
em (met staa rt). De verdere croei kan men 
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aflezen uit de grafiek (fig.l). Hun eetlust 
was onstilbaar. Er was geen sprake van eni
ge eoneurrent ie, of van overheersing door 
een van de twee. De drie hoorntjes op hun 
kop waren nog bijna onziehtbaar, zodat 
daaraan de sexe niet kon worden bepaald. 
Een van de dieren "wandelde" veel mel!r 
dan het andere, een onrust die vaak karak
teristiek sehijnt te zijn voor manlijke kame-

leons. l " 
" ¥ t 

'"~mjJ ~S ond j fm~m 
IJ1J ,.,.,_ 

Fig . 1. Het verloop van de groei van 2 exemplaren 
van Chamaeleo Jackson I vanaf het moment van ge· 
boorte, geduren e ruim een jaar. 



ONVOORZIENE ONTSNAPPING 

In juli 1973 verdween deze wandelaar tot 
mijn grote teleurstelling tijdens het zonne
baden in de tuin. Een grootscheepse zoek
aktie van o nze en andere kinderen gaf geen 
resultaat. Vier maanden later, op 20 novem
ber 1973, bij een laatste poging hem voor 
de winter nog te vinden, zag ik hem ineens 
zitten \n een grote boom, op zes meter af

_stand ! Het was heel koud en regenachtig, 
e r was zelfs al nachtvorst geweest. Hij was 
klein , broodmager en versteend van de kou. 
Hij had drie flinke horens op zijn kop. Het 
was dus een mannetje! 
In die vier maanden dat hij los in de tuin 
heeft gezeten, was hij slechts 2,5 em ge
groeid , terwijl zijn zusje 9,5 em groter was 
gewordcn, en t_enminste drie maal zwaar
der woog. De kou heeft stellig remmend ge
werkt op zijn groei, want levend voer moct 
er tot dicp in de herfst genoeg zijn geweest. 
Oat hij nog leefde is wei een bewijs dat 
kameleons beter tegen ons klimaat kunncn 
dan wij dcnken. 
lk zette hem in een gazen bak, ge'isoleerd 
van de andere dieren, met een 40 watt lamp 
bovenop. De eerste paar dagen at hij niet, 
hij zat a ileen maar onder de lamp, helemaal 
schuin om zoveel mogelijk warmte op te 
vangen. Toen hij weer begon te eten gaf ik 
hem aileen kleinc part ies voer, en heel vee) 
ext ra vitaminen, ka lk en hoogtezon. Het 
gevolg was dat hij enorm begon te groeien, 
iedere week een halve centimeter! Zijn ske
let was kennelijk erg kalkarm, daar hij zo 
Iicht van gewicht was, maar daar was niets 
meer aan te doen. Het andere dier, een 
vrouwtje, had iedere dag a l haar voer ge
schud in G istocal gekregen. Een poging 
de twee weer bij elkaar te zetten misluk
te. Na een week blazen en verjagen door 
het veel grotere vrouwtje a t het mannetje 
aileen nog maar als z ijn zusje uit de bak 
was genomen. Hij ging dus weer terug naar 
zijn cigen bak. 

HUISVESTING 

Het vrouwtje is al driemaal uit haar huis 
gegroeid. De bak waar ze nu tenslotte in 
woont heb ik zo simpel mogelijk gemaakt 
en vooral zo Iicht mogelijk in gewicht. Hij 

is bijna helemaal van gaas en weegt met 
planten, takken en aarde erin slechts 6 kilo. 
Dit is van belang omda t ik hem nog wei eens 
moet verzetten: naar buiten in de zon, in de 
schaduw als het te warm wordt en met een 
te koude nacht weer naar binnen. Zelfs 
's winters zet ik de bak buiten in de zoo, 
desnoods maar voor een uurtje op een be
schut plekje. 
De bodem is van spaanplaat, 30 x 60 em en 
10 mm dik. Het frame is van houten Jatjes 
die 2 X 2 em zijn. In een zijkant van heel 
dun hout, heb ik een rood gat Iaten maken 
met een middellijn van 9 em, waardoor ik 
voer in de bak kan doen zonder dat de 
deksel open hoeft. Een rond stuk schujm
plastic sluit het gat af. De deksel zit met 
scharniertjes vast. De drie overige zijkanten 
en de deksel zijn van gaas. Hoe fijn dat 
moet zijn hangt af van het voer dat in de 
bak gedaan moet worden. Grote wasmot
larvcn kunnen echter door onwaarschijnlijk 
kleine gaatjes kruipen. De grote voordelen 
van gaas i.p.v. glas zijn, beha lve het ge
ringe gewicht, een goede ventila tie, zodat er 

0 Chamaeleo jackson!, aan de maallijd. 
Foto: Van de n N i e u wen h u i zen. 
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geen bedompte atmosfeer ontstaat (levens
gevaarlijk voor een kameleon) en de mo
gelijkheid om direct zonlicht in de bak te 
Iaten vallen. In een dun laagje aarde staan 
wat klimtakken en plantjes. 

ZIEKTE 

ln januari 1974 waren ze tien maanden oud. 
Het S?-mat 23 em en bet o 16 em. Sindsdien 
groeide de laatste niet meer. Hij dronk zeer 
veel en had een alarmerende donkere kleur. 
Hij wandelde onafgebroken door zijn bak. 
De faeces werden onderzocht door bet la
boratorium van de afdeling Ziektekunde Bij
zondere dieren van dr. P. Z wart in U
trecht, maar er werden geen parasieten of 
wormeieren gevonden. Het dier vermagerde 
snel en ik besloot eind maart te dwangvoe
deren met wasmotlarven en een waterop
lossing te geven van Similac babyvoeding. 
Hij verzette zich hevig, maar als bet voedsel 
eenmaal in zijn bek zat, kauwde en slikte hij 
wei. Eind april verslechterde zijn toestand 
echter en hij stierf. Het sectierapport van 
d r . Z w a r t wees uit dat hij aan een flink 
gezwollen lever was overleden. Deze kwaal 
schijnt veel voor te komen bij reptielen, ook 
als zij in de vrije natuur Ieven. 

HET VROUWTJE 

De overgebleven kameleon, ·het vrouwtje, is 
nu anderhalf jaar oud, 26,5 em lang en erg 
dik. Een voorbeeld van wat haar menu op 
een dag kan zijn, is 3 naaktslakken, 1 wesp, 
2 grote bromvliegen en 1 grote spin. 
Ze eet ook huisjesslakken, waar ik eerst wat 
barstjes in sla, aangezien ze ze anders niet 
kan kraken. Ze neemt ze net als de naakt
slakken uit mijn hand, want slakkert kan ze 
niet schieten. Andere dieren die ze eet zijn 
libellen, pissebedden, maden, oorwurmen, 
keverlarven en nachtvlinders. Dagvlinders 
geef ik liever niet met bet oog op het terug
lopende aantal: in Nederland. 
Drinken doet ze slechts ongeveer twee maal 
in de week en dan krijgt ze vitamine A-D in 
het sproeiwater. Haar omgeving is kennelijk 
niet te droog; veel kameleons gaan in ge
vangenschap dood aan een tekort aan vocht. 
Een verrassend staaltje van dit opvallende 
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gewoontedier is wei dat ze na de eerste 
mislukte schietpogingen nooit meer een slak 
zal schieten. Ze opent dan haar bek en ver
wacht eenvoudig van mij dat ik hem er in 
stop; soms hapt ze hem van mijn hand. 
Haar ontlasting doet ze eenmaal per week, 
en dan bij voorkeur buiten de bak, zittend 
op de rand van de deksel, die vaak open
geslagen is. 
Ze heeft een vaste slaaptak, maar als de 
bak met de dichte kant rechts i.p.v. links 
voor bet raam staat is ze erg onrustig en 
duurt het veel Ianger voordat ze haar vaste 
plekje gevonden heeft. 

SLOTBESCHOUWING 

Er kan mijns inziens niet genoeg de nadruk 
op gelegd worden hoeveel aandacht en ken
nis voor de verzorging van kameleons nodig 
zijn. Een enorm groot aantal geimporteerdc 
dieren gaat al spoedig dood doordat zij aan
komen met bacterie-besmettingen, waarvan 
zij moeilijk of soms in bet geheel niet te 
genezen zijn. Zulke infecties hebben vooral 
vat op dieren, die door andere omstandig
heden, zoals bet gevangen worden en de pe
riode van slechte verzorging en transport 
die op de vangst volgt, al danig verzwakt 
zijn. 
In gevangenschap geboren dieren, die van 
meet af aan goed worden verzorgd, kunnen 
aan zulke infecties veel beter het hoofd 
bieden. 
Ik zou iedereen die met deze dieren wit 
beginnen, aanraden om met een in Neder
land geboren jong dier te beginnen. Het 
komt nogal eens voor, dat een in de winkel 
gekocht vrouwtje zwanger blijkt te zijn, en 
de niets vermoedende eigenaar zit dan plot
seling met een vaak aanzienlijk aantal jonge 
dieren, die allemaal gevoed moeten worden. 
Wanneer, zoals -dan vaak gebeurt, deze met 
twee tegelijk worden weggegeven, en de 
nieuwe eigenaars daar at hun· zorg en aan
dacht aan geven, zal het misschien mogelijk 
worden om tenslotte de omvangrijke invoer 
van kameleons in Nederland tegen te gaan. 
Wij zouden dan vanuit een in Nederland 
gekweekt hestand aan kameleons kunnen 
putten en zo buiten de handel om toch ons 
hart <;>phalen aan deze geweldig boeiende 
dieren! 



Chamaeleo Jackson!. Foto: V a n d e n N i e u we n h u i z e n. 
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Voortplanting bij de drie boa's van Madagascar: 
Acrantophis madagascariensis, Acrantophis 
dumerili en Sanzinia madagascariensis 

W. R. Branch en H. Erasmus 

lngezonden juli 1975. Vertaling uit het Engels door 
G. M. M. F o e k e m a. Het adres van de hear 
Branch is: 39 Blenheim Park Road, South Croy
don, Surrey, England. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - voortplanting in gevan
genschap van Acrantophls madagascarlensls - voort
plantlng in gevangenschap van Acrantophls dumerlll 
- drachtlg gevangen Acrantophls madagascarlensls -
drachtlg gevangen Sanzlnla madagascarlensls - ver
zorglnp in gevangenschllp van Acrantophls - verzor
ging m gevangenschap van Sanzlnla - conclusies 
over paartijd en dracht - conclusies over het aantal 
en de grootte van de jongen - conclusies over gele 
Sanzlnla - summary - literatuur. 

IN LEIDING 

Madagascar beeft een opvallende reptielen
fauna met veel endemiscbe soorten. 
81 an c b (1972) heeft aangetoond dat 
950/o van de soorten en ondersoorten van 
bet eiland endemisch zijn (233 van de 245 
vormen). 
Er komen twee boagenera op bet eiland 
voor, Acrantophis en Sanzinia. Beide zijn 
zoogeografiscb interessant. Lange tijd wer
den de betreffende slaogen tot de neotro
piscbe genera Boa en Cora/Ius gerekend. 
Oat er een grotere verwantschap is met de 
Zuid-Amerikaanse boa's en niet met de 
Afrikaanse en Aziatiscbe pythons is vreemd 
maar niet uniek. Ook de overwegend Ame
rikaanse bagedissenfamilie lguanidae is niet 
vertegenwoordigd in Afrika of Azie, maar 
wel op Madagascar met de genera Chala
rodon en Op/urus. 
De boa's van Madagascar zijn niet nauw 
verwant aan de twee zeldzame (mogelijk 
reeds uitgestorven) boasoorten Casarea 
dussumieri en Bolyeria multicarinata die 
op Round Island (een klein eiland dicht bij 
Reunion) voorkomen. Deze twee soorten 
worden tegenwoordig dikwijls niet meer 
tot de familie Boidae gerekend. Hun syste
matiscbe positie is onderwerp van verder 
onderzoek (M c D o w e 11, 1975). 

Sanzinia is een genus dat een soort omvat, 
S. madagascariensis (D u m e r i 1 en B i -
b r o n). Het dier wordt meestal Madagas
car-boomboa genoemd en komt uitsluitend 
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op bet eiland Madagascar voor. Het genus 
Acrantophis omvat twee soorten, A. mada
gascariensis en A. dumerili. Deze twee zijn 
wellicbt ook beide endemisch, want de 
vondst van A. dumerili op Reunion kan 
best bet gevolg zijn van bemoeienis van de 
mens. De twee soorten Acrantophis worden 
gewoonlijk Madagascar-grondboa's ge
noemd. Of bet werkelijk twee aparte soor
ten zijn, of dat bet ondersoorten zijn, is 
onderwerp van discussie. S t u II (1935) be
scbouwde ze als ondersoorten, G u i b e 
( 1949) meende dat bet verscbillende soor
ten zijn. De criteria die G u i b e daarbij in 
beschouwing nam (aantallen staartschub
ben en rijen schubben, de getalsverhouding 
buikschubben-staartschubben) zijn nogal 
variabel. Ook bet verscbil in de beschub
bing van de kop (figuur 1) is niet overtui
gend. De verschillen zijn erg duidelijk, 
maar bestaan slecbts uit bet opbreken van 
scbilden bij A. dumerili. Het erkennen van 
twee soorten zou pas goed gefundeerd zijn 
als bleek dat beide vormen sympatrisch 
waren, maar dat is tot nu toe niet gebleken. 
Terwille van de stabiliteit wordt in dit ar
tikel verder over twee verschillende soorten 
gesproken. 

Fig. 1. Beschubbing van de kop van Acrantophls 
madagascarlensls (A) en Acrantophis dumerill (B). 
Ontleend aan G u 1 b e (1949). 
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Fig. 2. De verspreiding van Acrantophls madagas
carlensls (..6.) en Acrantophls dumerlll (Q). Er blijkt 
geen overlapping van de verspreidingsgebieden (niet 
sympatrisch). Kaartje: Branch. 

A. madagascariensis is aileen bekend van 
het noorden van Madagascar, A. dumerili 
aileen van het zuiden van het eiland (figuur 
2). De meest noordelijke plaats voor A. ma
dagascariensis is gebaseerd op een exem
plaar (aileen de huid) uit Diego-Suarez, nu 
in de Transvaal Museum Collection (TM 
21255). Van dezelfde vindplaats is de meest 
noordelijke Sanzinia madagascariensis af
komstig, ook in de Transvaal Museum 
Collection (TM 21254). 

Het genus A crantophis valt onder de volle
dige bescherming van de African Conven
tion of Nature and Natural Resources 
(Algiers 1968). Zowel Sanzinia als Acran
tophis worden in bet Red Data Book 3 on
der zeldzaam gerubriceerd. Het zijn soorten 
die maar weinig in de collecties van dieren
tuinen voorkomen. Een telling van zeld
zame dieren in gevangenschap in 1973 
(International Zoo Yearbook, vol. 14) 
~warn op 39 A crantophis madagascariensis 
en 45 Sanzinia madagascariensis die in resp. 
16 en 20 collecties werden gehouden. Het 

aantal exemplaren dat in prive-verzamelin
gen wordt gehouden is onbekend maar naar 
aile waarschijnlijkheid erg klein, vooral wat 
Acrantophis betreft. 

Geboorte van Sanzinia in gevangenschap 
uit drachtig gevangen wijfjes is verschillen
de malen gemeld (P r o g s c h a en L e h -
mann, 1970; Foe k em a, 1971), terwijl 
onlangs Foe k em a (1975) er in is ge
slaagd te kweken met in gevangenschap 
opgegroeide Sanzinia. Voor zover ons be
kend is voortplanting van Acrantophis in 
gevangenschap nog nooi t beschreven. De 
twee geboortemeldingen van A crantophis 
madagascariensis in het International Zoo 
Yearbook 1974 zijn beide onjuist: de Ma
dagascarboa's die in Port Elizabeth Snake 
Park, Zuid-Afrika, werden geboren waren 
geen Acrantophis maar Sanzinia; die welke 
in Lincoln Park Zoological Gardens, Chi
cago, werden geboren waren geen A. ma
dagascariensis maar A. dumerili. Wij zijn 
mr. E. AI m a n d r a z, Curator of Reptiles 
van Lincoln Park, erg dankbaar voor het 
verstrekken van gegevens, die hier voor bet 
eerst gepubliceerd worden. Wij beschrijven 
in dit artikel de succesvolle voortplanting 
in gevangenschap van zowel Acrantophis 
madagascariensis als A crant9phis dumerili. 
Verder wordt aanvullende informatie ge
geven over bevalling van drachtig gevangen 
wijfjes van Acrantophis en Sanzinia. 

VOORTPLANTING IN 
GEVANGENSCHAP VAN 
ACRANTOPHIS MADAGASCARIENSIS 

K week 1. Een groot wijfje van twee me
ter lang werd door de plaatselijke bevol
king gevangen op 12 juni 1972. Het dier 
lag in de zwakke morgenzon op een kleine 
open plek beneden een brug over een zij
rivier van de Betsiboka-rivier, bij Tsara
mandrosa, provincie Majunga. De slang 
had een vol maag-darmkanaal, maar bet 
voedsel werd niet verwijderd voor identi
ficatie. Een groot mannetje van 1,9 meter 
lang werd door een van de auteurs (H.E.) 
gevangen om 15.00 uur op dezelfde dag 
terwijl bet door open bosgebied kroop, on
geveer 2 km stroomopwaarts van de plaats 
waar het wijfje ~evangen werd. 
De slangen werden ondergebracht bij twee 
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andere A crantophis en drie volwassen Py
thon reg ius in een te rrarium van 2 bij 1,5 
bij 1,5 meter, da t tot 28 a 30° c werd ver
warmd met gloeilampen. Het voedsel, dat 
bestond uit cavia's, witte laboratoriumrat
ten en kuikens, werd eens in de twee weken 
verstrekt. Water stond de dieren steeds ter 
beschikking. 
Op 13 en 24 mei 1973 werd gezien dat de 
dieren paarden. H oelang is onbekend, want 
de paringen duurden tot in de nacht. Ver
dere paringen werden niet waargenomen. 
Na de paringen at het wijfje gretig tot on
geveer 4 maanden voor de geboorte, in de 
laatste maanden werd aile voedsel gewei
gerd. In de nacht van 21 op 22 februari 
1974, 274 en 285 dagen nadat copulaties 
werden waargenomen, werden 6 jongen ge
boren, 3 mannetjes en 3 wijfjes. De jongen 
werden niet gemeten of gewogen bij de 
geboorte. Hun maten op dit moment (1 
april 1974) zijn de volgende. Mannetjes: a) 
910 mm en 576 gram; b) 1100 mm en 1104 
!!ram: c) 1050 mm en 907 gram. Wijfjes: 
d) 1 070 mm en 1123 gram ; e) l 055 mm en 
1080 gram; f) 1080 mm en 935 gram. 
De ouders werden weer in copula gezien 
oo 10 juni 1974, maar dit maal zonder 
.s;evolgen. 
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Kweek 2. Een paartje middelgrote Acran
rophis was ondergebracht in de reptielen
verzameling van de Pretoria Zoological 
Gardens en werden in copula gezien op 5 
augustus 1973. De dieren waren gevangen 
in de nabijheid van Tsaramandrosa, pro
vincie Majunga. Op 31 maart 1974, 238 da
gen na de waargenomen paring, werden 4 
jongen geboren, 2 mannetjes en 2 wijfjes. 
Een van de mannetjes werd dood geboren 
maar zag er normaal uit. Maten van de 
jongen werden niet opgetekend. 
Het volwassen mannetje stierf 30 maart 
1975 aan een infectie die het gevolg was 
van een beschadigde hemipenis die niet kon 
worden ingetrokken. 

VOORTPLANTING IN 
GEVANGENSCHAP VAN 
ACRANTOPHIS DUMERILI 

De ouders werden van een handelaar ge
kocht, hun vindplaats is niet bekend. Aan
genomen mag worden dat ze van Mada
gascar kwamen en niet van Reunion. Zij 

Acrantophls dumerlll. Foto : Foe k em a. 



Fig. 3. Ac:rantophls madagasc:arlensls, volwassen 
wijfje van Tsaramandrosa. MadagascAr. Foto: 
Branch. 

kwamen op 19 februari 1971 in de reptie
lencollectie van Lincoln Park Zooological 
Gardens, Chicago, en paarden de volgende 
dag. Verdere copulaties werden waarge
nomen op 27 oktober en 16 december 1971. 
Op 15 augustus 1972 werden 7 jongen ge
boren. Toen de oppaser 's morgens aan
kwam werden de jongen verspreid door het 
terrarium gevonden. De heer A I m a n -
d r a z schrijft in een brief aan de auteurs 
van dit artikel het volgende: 
,De kleur en tekening van het lichaam 
van de jongen leek heel vee! op dat van 
de ouders, maar de tekening van de kop 
was van ieder jong anders, zodat het mo
gelijk was de jongen uit elkaar te houden. 
Aile jongen waren goed op een na, die op
gezwollen ogen had. Baby-muizen werden 
de eerste 10 dagen en vervolgens een maal 
per week aangeboden. maar werden niet 
gegeten. Na 30 dagen kon gewichtsvermin
dering geconstateerd worden. We brachten 
de voedselweigering in verband met het 
bijzonder kalme gedrag van de jongen, 
nooit toonden ze enig teken van agressievi-

teit. Gezien het gewichtsverlies besloten 
we te gaan dwangvoeren, ieder jong met 
een baby-muis. Het dwangvoeren ging niet 
moeilijk, behalve dat de dieren hardnekkig 
weigerden in het muisje te bijten dat tegen 
hun bek werd gedrukt. De volgende 4 we
ken werd weer geprobeerd of de dieren 
zelf wilden eten, zonder resultaat. Toen 
dwangvoerden we opnieuw. Twee weken 
daarna begonnen 4 jongen zelf te. eten. 
Nog eens 4 weken later aten aile 7 jongen 
zel fstandig." 
In een volgende brief schrijft de heer 
Am and r a z: 
, Van de 7 jongen zijn er nu (23 april 1975) 
3 over, 2 mannetjes en 1 vrouwtje. Ze zijn 
ongeveer 90 em lang en hebben een om
vang van ongeveer 10 em. Van de 4 an
dere werd degene met de oogafwijking op 
16 april 1973 onderzocht door een oogspe
cialist. Er was niets aan de afwijking te 
doen, daarom werd het dier afgemaakt. De 
andere 3 stierven op 5 april, 26 augustus en 
20 september 1973. Sectie leverde geen 
doodsoorzaak op. De overgebleven jongen 
doen het erg goed, ze eten eens per week 
muizen. Hopelijk i:ullen ze zich te zijner 
tijd voortplanten.' 
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DRACHTIG GEVANGEN 
ACRANTOPHIS MADAGASCARIENSIS 

Een groot wijfje, 2 meter lang en na de 
geboorte een lichaamsgewicht van 4,3 kg, 
werd juni 1974 gevangen in de omgeving 
van Maravoay, provincie Majunga. Het 
weigerde alle voedsel tot 3 weken voor de 
bevalling, toen een duif werd geaccepteerd. 
In de nacht van 26 op 27 februari 1975 
werden 2 jongen geboren, 1 mannetje en 1 
wijfje. Het moederdier was ondergebracbt 
met enkele soortgenoten die hoven werden 
beschreven (kweek 1), maar er werd nooit 
een copulatie met een van de mannetjes 
waargenomen. Het is waarschijnlijk dat 
het dier zwanger was toen ze gevangen 
we rd. 
De jongen waren bij de geboorte kleiner 
dan die van kweek 1. Het mannetje woog 
156 gram en had een lengte van 0.570 m. 
het wijfje 212 gram en 0,640 m. Beide ac
cepteerden volwassen muizen in de tweede 
week na de geboorte. Het wijfje vervelde 
5 april 1975, het mannet)e 20 april 1975. 
De moeder accepteerde 50 dagen na de be
valling weer voedsel, nog een duif en twee 
ratten. 
Het jonge wijfje is momenteel in onze ver
zameling en eet bijzonder goed: 4 of 5 
muizen of eendagskuikens iedere veertien 
dagen. Het dier groeit uitzonderlijk snel, 
132 dagen na de geboorte weegt bet 520 
gram en beeft bet een lengte van 0,872 m. 
Een groei dus van meer dan 2 gram en 1,4 
mm per dag. 

DRACHTIG GEVANGEN 
SANZINIA MADAGASCARIENSIS 

Juli 1974 werden bij Perinet, provincie Ta
matave, 2 volwassen wijfjes gevangen die 
dracbtig bleken. De dieren weigerden aile 
voedsel tiidens de dracbt. Het eerste wijfje, 
ongeveer 1 ,6 m lang, kreeg 10 jongen op 
30 december 1974. Door een ongeluk 
kwamen er 4 de volgende dag om. De 
overgeblevcnen waren 3 mannetjes en 3 
wijfjes, hun maten zijn niet op~etekend. 
90 daeen na de geboorte woog een van de 
mannetjes 41 gram bii een 1engte van 518 
mm, een van de w~jfjes 31 gram bij 485 
mm. Aile jongen accepteerden muisjes in 
de tweede week na de geboorte. 
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Het tweede wijfje was 1470 mm lang en 
kreeg 7 jongen op 18 januari 1975. De jon
gen waren 3 mannetjes en 4 vrouwtjes. Op 
5 februari 1975 woog 1 mannetje 35 gram 
bij een lengte van 435 mm, 2 wijfjes 33 en 
34 gram bij resp. 442 en 430 mm. Het 
mannetje accepteerde vlot muisjes, maar 
beide wijfjes moesten gestimuleerd worden. 
Nadat een dood muisje in de bek werd ge
stopt slikten ze die verder vrijwillig in. 
Een derde volwassen wijfje werd juli 1974 
gevangen bij Abanja, provincie Diego-Sua
rez. Het dier was 1620 mm lang en heeft 
de ongewone gele kleur van de Sanzinia 
die uit het noordwesten van Madagascar 
komen. Op 8 maart 1975 werd een enkel 
jong, een mannetje, geboren; gewicbt 39 
gram, lengte 486 mm. Het jong had hoofd
zakelijk dezelfde gele grondkleur als de 
moeder, bet gebruikelijke steenrood van 
jonge Sanzinia was erg teruggedrongen. 
Door een ongeluk (oververbitting door ba
perende thermostaat) kwan'l dit jong, samen 
met 4 andere jonge Sanzinia, om bet Ieven. 

VERZORGING IN GEVANGENSCHAP 
VAN ACRANTOPHIS 

Evenals de Zuid-Amerikaanse Boa con
strictor is A crantophis madagascariensis 
gemakkelijker in gevangenscbap te bouden 
dan de meeste slangen. Exemplaren uit de 
natuur passen zicb gemakkelijk aan, wet 
komt het voor dat de dieren eerst een paar 
maanden vasten. Ze eten vlot de gebruike
lijke prooidieren en gedragen zi~b erg rus
tig, bijna nooit proberen ze te bijten. De 
enige eisen die ze ste11en zijn bescbuuing, 
warmte en voedsel. Een gescbikte bodem
bedekking is een laag dorre bladeren. Ze 
zijn hoofdzakelijk 's nacbt actief maar ze 
willen ook overdag wei eten als ze niet 
gestoord worden. 

Jonge Acrantophis madagascariensis zijn 
bijzonder sterk en wennen gemakkelijk in 
gevangenschap. Ze kunnen meteen gevoed 
worden met volwassen muizen of eendags
kuikens. De 1 1 jongen uit de drie broedsels 
die hierboven werden bescbreven doen bet 
allemaal goed, 9 van hen zijn nu meer dan 
een jaar oud en zijn 2 tot 4 maal zo zwaar 
geworden. Een baby-wijfje (geboren uit een 
drachtig gevangen wijfje) verdubbelde haar 



gcwicht zelfs binnen 100 dagen. 
Drie jongen van A crantophis dumerili zijn 
na 2,5 jaar iets meer dan 1 meter lang. 
Wellicht groeit deze soort veel langzamer 
dan Acrantophis madagascariensis en is de 
maximumgrootte ook kleiner. G u i b e 
(1949) vermeldt 5 jongen van A crantophis 
dum erili met totale lengten van 381 tot 643 
mm en een volwassen wijfje van 707 mm; 
3 volwassen mannetjes van A crantophis 
madagascariensis waren 790 tot 2185 mm, 
3 volwassen wijfjes 1540 tot 2430 mm. Het 
ziet cr dus naar uit dat A crantophis dum e
rili een kleinere soort is dan A crantoplzis 
madagascariensis. 

Het is niet moeilijk van jonge Acrantophis 
de sexe te bepalen. AI bij de geboorte zijn 
de sporen bij de mannetjes duidelijk te zien. 
H<.'t is onbekend wanneer de dieren ge
slachtsrijp worden. Evenals bij Boa con
strictor zou da t in het vierde, misschien in 
het derde levensjaar kunnen :>:ijn. 

VERZORGING IN GEYANGENSCHAP 
VAN S4NZINIA 

Evenals andere boombewonende bo"iden zo
als Coral/us en Clwndropy thon stelt Sanzi
nia meer eisen. Hoewel San zinia dikwijls 
Mad agascar-boomboa wordt genoemd is 
het geen echte boombewonende soort. Het 
grootste deel van de tijd brengen de dieren 
op de grond door. Wanneer Sanzinia in de 
takken liggen te zonnen vormen ze een 
compacte kluwen op een vertakking, ze ken
nen niet de karakteristieke symmetrische 
houdingen van Coral/us caninus of Clzon
dropytlzon . 

Jonge Sanzinia willen niet altijd vlot eten, 
maar dikwijls gaat het wei als een kleine 
behaarde muis in de bek wqrdt gestopt. 
Meestal wordt die dan vrijwillig verder in
geslikt. Kleine zoogdieren en vogels vormen 
het hoofdmenu. Sommige exemplaren wilfen 
liever vogels en eten moeilijk of helemaal 
geen zoogdieren. Wei worden dode d.ieren 
meestal geaccepteerd, zodat het mogelijk is 
eendagskuikens in te vriezen. De dieren 
groeien snel en kunnen na 1,5 jaar 1,3 m 
lang zijn. De steenrode kleur van normal\! 
jongen verdwijnt na ongeveer 5 tot 6 maan
den om langzaam plaats te maken voor het 
olijfgroen van volwassen exemplaren. De 
geslachtsrijpheid wordt snel bereikt, F o e
ke m a (1975) meldt een succesvolle pa ring 
bij in gevangenschap opgegroeide die ren die 
slechts 1,5 jaar oud waren. Evenals bij 
Acrantoplzis is het sexeverschil van de ge
boorte af gemakkelijk te zien aan de ver
grote sporen bij d e mannetjes. 

CONCLUSIES OYER PAARTIJD EN 
DRAC HT 

Foe k e m a (1971) beschreef bevallingen 
van 5 drachtig gevangen wijfjes en kwam 
tot het vermoeden dat Sanzinia een scherp 
begrensde paartijd in de natuur heeft, om
dat a ile geboorten plaatsvonden in het tijd
vak 19 februari - 23 maart. Maar 2 drach
tig gevangen wijfjes waarvan in dit artikel 
melding wordt gemaakt bcvielen vroeger, 
nl. 30 december en 18 januari. Yerder wierp 
een in februari drachtig gevangen Sanzinia 
14 jongen op 14 mei (Port Elisabeth Snake 
Park), veel later dus. Wellicht is de paartijd 
dus niet zo scherp begrensd. 

De Iengle van de dracht bij Sanzinia is niet 
precies bekend. P r o g s c h a en L .e h
m a n n (1971) observeerden 8 paringen Ius
sen 23 mei en 8 juni gevolgd door een ge
boorte op 1 november, na een dracht dus 
van 145 tot 161 dagen. Dit lijkt een erg 
korte dracht, hetgeen verklaard kan worden 
door bv. voortijdige geboorte door hoge 
terra riumtemperatuur. De temperaturen die 
door P r o g s c h a en L e h m a n n worden 
genoemd zijn niet uitzonderlijk, maar de ge-

Acrantophla madagascarlensla. Foto: B r a n c h. 
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deformeerde wervelkolom bij 4 van de 12 
jongen wijst op door temperatuur veroor
zaakte afwijkingen. 

Een andere indicatie voor de Iengle van de 
dracht is de tijd die het duurde voordat 
drachtig gevangen wijfjes jongen kregen. De 
gegevens van Foe k em a (1971) betreffen 
duidelijk wijfjes die laat in hun dracht, in 
december, gevangen werden. De gegevens 
in dit artikel over wijfjes die in juli gevan
gen werden geven eell minimumdraagtijd 
van 167, 186 en 235 dagen. Dat bevruchting 
van Sanzinia in juni-juli plaatsvindt wordt 
ook gesuggereerd door een groot wijfje in 
de Transvaal Museum Collection (TM 9722) 
dat in juni 1911 gevangen werd bij Anala
mazotra in het oostelijk regenbos; dit dier 
heeft 14 eieren in het lichaam van ongeveer 
40 bij 35 mm. Het ziet er dus naar uit dat 
Sanzinia een draagtijd heeft van 6 tot 7 
maanden, hetgeen vergelijkbaar zou zijn met 
Boa constrictor (F o e. k em a, 1973) en kor
ter zou zijn dan bij Acrantophis. 

De draagtijd bij de 2 boven beschreven ge
boorten bij Acrantophis madagascariensis 
was 274, 285 en 238 dagen, die bij Acran
tophis dumerili 242 of 28 dagen (de copu
latie in februari 1971 had duidelijk geen 
succes). Van beide soorten zou de draagtijd 
dus 8 a 9 maanden zijn. 
Er bestaan enkele gegevens over de draag
tijd bij Boinae, ze worden besprok!!n door 
F itch (1970). Aileen de rege!lboogboa 
( Epicrates cenchria) heeft een draagtijd die 
vergelijkbaar is met die van Acrantophis. 
Die van Epicrates striatus (7 maanden), 
Coral/us enydris cookii (6 maanden) en 
Eunectes murinus (7-8 maanden) zijn alle
maal korter. De Amerikaanse Lichanura 
rosefusca rosefusca heeft zelfs een draagtijd 
van sle~hts 131 dagen (K u r f e s s, 1967). 
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CONCLUSIES OVER HET AANTAL EN 
DE GROOTTE VAN DE JONGEN 

Van de 12 worpen van Sanzinia in gevan
genschap die bekend zijn (P r o g s c h a en 
Lehmann, 1971; Foeke m a, 1971 ; 
Foe k em a, 1975; dit artikel) varieerde 
het aantal jongen van 1 tot 14. We hebben 
nog gehoord van een worp van 16 jongen, 
geboren in Zuid-Afrika uit een wijfje dat in 
de provincie Majunga, Madagascar, werd 
gevangen en waarover verdere gegevens ont
breken. Als deze worp wordt meegerekend, 
komt het gemiddelde aantal jongen van een 
worp van Sanzinia op 10,5. Worpen van 
andere boombewonende boYden zijn ge
woonlijk groter, 20 tot 30 ·bij Coral/us eny
dris cookii (M o I e, 1924) en 12 tot 51 bij 
Epicrates striatus (F i t c h, 1970). 

Er zijn verschillende gegevens gepubliceerd 
over de grootte van pas geboren Sanzinia. 
P r o g s c h a en L e h m a n n (1971) mel
den 7 jongen van 34 tot 42 em lang en met 
gewichten van 22,0 tot 34,5 g. F o e k e m a 
(1971) meldt 5 worpen waarvan de jongen 
een Iengle hadden van 40 tot 45 em en een 
gewicht van ongeveer 40 g. De jongen bij 
de in dit artikel beschreven geboorten wa
ren 43 tot 48 em lang en hadden gewichten 
van 33 tot 39 g. Uit deze gegevens kan de 
conclusie worden getrokken dat de jongen 
van de worp waarover P r o g s c h a en 
L e h m a n n schrijven kleiner waren dan 
normaal, en dat gewone afmetingen een 
lengte van ongeveer 45 em en een gewicht 
van 35 tot 40 gram zijn. 

Worpen van Acrantophis zijn ongewoon 
klein van omvang, de worpen die in dit ar
tikel worden gemeld telden 2, 4, 6 en 7 jon
gen. Daarentegen zijn de afmetingen van de 
jongen ongewoon groot, bij Acrantophis 
madagascariensis tot 64 em en 212 g toe. 
Dit staat in tegenstelling tot de worpen van 
Boa constrictor die 12 tot 64 jongen kunnen 
tellen (F i t c h, 1970). In een van de wei
nige gedetailleerde beschrijvingen van de 
geboorte bij Boa constrictor meldt Foe k e
m a (1973) worpen van 15 (13 levend, ge
wichten van 65 tot 72 g, gemiddeld 68,5 g) 
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en van 17 (16 levend, gewichten van 47 tot 
55 g, gemiddeld 51,8 g) jongen van wijfjes 
van resp. 1,8 en 1,7 m. Deze wijfjes hadden 
dus ongeveer dezelfde afmetingen als de 
2 A crantophis madagascariensis die 6 en 
4 jongen kregen. Pas geboren Acrantophis 
madagascariensis wegen ongeveer 3 tot 4 
maal zo vee! als Boa constrictor. Dus het 
gewicht aan jongen per worp is vergelijk
baar. Acrantophis heeft bij de voortplanting 
kennelijk de strategie ontwikkeld van weinig 
maar grotere jongen, hetgeen kan samen
bangen met het relatief kleine aantal preda
toren op Madagascar. 

CONCLUSIES OVER GELE SANZINIA 

Het bestaan van een gele kleurvarieteit van 
Sanzinia madagascariensis wordt in dit ar
tikel voor het eerst gemeld. Deze varieteit 
schi]nt bcpcrkt te zijn tot het noordwesten 
van Madagascar. Het enige levende wijfje 
dat ons bekend is (thans in de collectie van 
H.E.) werd gevangen in de omgeving van 
Ambanja en is somber gee! van kleur tussen 
stukken met de gebruikelijke olijfgroene 
kleur van de exemplaren die in het oostelijk 
regenbos (bv. rond Perinet) worden gev9n
den. H.E. verzamelde andere gele Sanzinia 

90 

Sanzlnla madagascarlensls. Foto: B ran c h. 

in juni 1972 in de omgeving van Tsaraman
droso, maar deze werden niet behouden. 
Deze dieren waren helderder gekleurd dan 
het wijfje van Ambanja. 

Het ene jong dat werd geboren uit het wijf
je van Ambanja had een geheel andere kleur 
dan de jongen van wijfjes uit de omgeving 
van Perine!. De grondkleur is lichtbruin in 
plaats van steenrood en beperkt van om
vang De vlekken op de rug, normaal don
ker roodbruin, zijn donker mahonie-kleurig, 
omgeven door helder gee! en meestal voor
zien van enkele kleine onregelmatige gele 
vlekken. Op de rug zitten 39 vlekken en op 
de staart 9; 4 dieren van Perine! hebben 
32-37 en 6-7 vlekken op lichaam resp. 
staart. 

Of deze nieuwe kleurvarieteit als een nieuw 
taxon moet worden beschouwd kan pas 
gezegd worden als meer exemplaren bestu
deerd zijn. Voorlopige analyse van buik-

/ Scbubben, staartschubben, rijen scbubben, 
onderlipschilden en bovenlipschilden geeft 
geen verschillen tussen gele en normaal ge
kleurde Sanzinia madagascariensis. 



SUMMARY 

For the first time breeding in captivity of 
the Madagascar ground boas A crantophis 
madagascariensis and A. dumerili is 
described. In addition details are included 
of three cases of captive birth from wild
caught gravid females of the tree boa, 
Sanzinia madagascariensis, and one of the 
ground boa Acrantophis madagascariensis. 

The gestation period in ground boas is very 
long being approximately 8-9 months, whilst 
that of Sanzinia appears to be shorter and 
only 6-7 months. 

Litter size in Acrantophis madagascariensis 
ranges from 2-6 whilst the only litter report
ed for A. dumerili contained 7 young. Cor
related with the small size of the litter of 
ground boas is the exceptionally large size 
of the babies, which in A. madagascariensis 
may reach 640 mm and weigh 212 g. This 
is approximately 3-4 times the birth weight 
of new-born boa constrictors, and it is 
shown that the total litter weight of similar 
sized Boa constrictor and Acrantophis 
madagascariensis is approximately the same. 
It is suggested that A. madagascariensis has 
evolved a reproductive strategy of few, but 
large, young, and that this may be correlated 
with the presence of few large predators on 
Madagascar. 

Litter size in 13 broods of Sanzinia 
madagascariensis is reviewed and found to 
range from 1-16, with an average of 10.5 
young per litter. This is fewer than found 
in other arboreal boas such as Coral/us 
enydris cookii and Epicrates striatus. 

New locality records for A crantophis 
madagascariensis and Sanzinia madagasca
riensis from the north of Madagascar are 
given. The presence of a yellow color 
varient of the tree boa from the north-west 
of the island is described. A single baby 
born to a yellow mother, collected from 
Ambanja, had a completely different color 
pattern from normal young collected from 
the eastern rainforests of Madagascar. No 
differences in lepidosis occur between yellow 
and normal Sanzinia, and it is doubtful 
whether yellow tree boas, despite having a 

restricted geographic range, deserve tax
onomic recognition. 
The captive care of ground boas is discussed 
and A crantophis madagascoriensis shown 
to be exceptionally hardy, and very tolerant 
of captivity. Growth is fast in this species 
but not in A. dumerili which measure only 
1 m after 2.5 years growth. It is suggested 
that A. dumerili may represent a dwarf 
form. 

Growth and care of Sanzinia was similar to 
that experienced by Foe k em a (1971, 
1975). 

T r a n s I a t o r s n o t e. This article was 
translated into Dutch for publication in this 
journal. Readers abroad interested in full 
details can write the translator (G. M. M. 
Foekema, Wouwermanstraat 38, Amster
dam) to obtain a photocopy of the English 
manuscript. 
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