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Amfi.bieen en reptielen in de London Zoo 

M. Sparreboom 

Hieronder een aantal indrukken die ik heb 
opgedaan bij een bezoek aan de Londense 
dierentuin in januari van dit jaar. Mijn aan
dacht is speciaal uitgegaan naar de amfi
bieen en reptielen. 

AMFIBIEt!N 

De amfibieen zijn gehuisvest in een hoek 
van de aquariumafdeling, waartoe men toe
eang krijgt na betaling van een klein extra 
bedrag. De amfibieen zijn tamelijk klein be
huisd. In enkele grote bakken waren de 
watersalamanders (o.a. Triturus cristatus, 
Triturus marmoratus en Pleurodeles waltlii 
en de Rana-soorten ondergebracht. De aan
kleding is aantrekkelijk en biedt bovendien 
schuilplaatsen voor de dieren. In de meeste 
bakken was bovendien een dikke laag bo
demgrond aangebracht. Het werkt storend 
dat bier en daar gebruik wordt gemaakt van 
plastic planten met lelijke pastelkleuren; dit 
was nog in ergere mate bet geval bij de vele 
grote aquaria met vissen. 
Van de ongeveer 40 soorten amfibieen die 
de verzameling volgens de naambordjes rijk 
moet zijn trokken vooral de mooie M ego
phrys nasuta en de Amerikaanse reuzesala
mander Cryptobranchus alleganiensis mijn 
aandacht. Ik vind bet onjuist dat de Pipiden, 
waaronder twee soorten Xenopus en wei 
vier Pipa pipa samen in een klein aquarium 
waren ondergebracht. In nog een paar ge
vallen waren de bakken duidelijk overbe
volkt, bijvoorbeeld de bak met de landsala
manders. 

REPTIELEN 

Direct achter bet aquarium staat bet reptie
lenhuis. Voor deze afdeling geen extra en
treegeld. Aantrekkelijk aangekleed en keurig 
onderhouden wekt bet geheel een goede in· 

druk, er wordt kennelijk grote aandacht be· 
steed aan de presentatie. Een zwaar accent 
ligt op de afdeling gifslangen: de collectie 
telt de Genera Sistrurus, Echis, Bitis, vele 
Naja- en Croralis-soorten, wei drie soorten 
Dendroaspis, verder Boiga, Angkistrodon en 
Vipera. De reuzeslangen hebben goed de 
ruimte, twee van de Python Molurus lagen 
in copula in bad. Grote indruk maken de 
ene Python Molurus, een Bitis gabonica en 
de twee prachtige Dendroaspis angusticeps. 
Onder de hagedissen vallen op de meerdere 
Physignathus cocincinus, ze hebben de be
schikking over een grote ruimte en vertonen 
wellicht daardoor geen verwondingen aan 
neus en extremiteiten. Verder vallen op ·de 
grote Varanus exanthematicus albogularis 
en de neushoornleguaan, Cyclura cornuta. 
Ook van andere soorten waren trouwens 
bijzonder grote exemplaren te zien, zoals 
bijv. de Tokkeh, Gekko gecko. 
Wat mij betreft is bet echter onnodig om 
juist weer die diersoorten te moeten hebben 
die in hun voortbestaan worden bedreigd, 
zoals Megalobatrachus japonicus, de Helo· 
derma soorten, Geochelone elephantopus, 
Cyclura Physignathus en grote krokodillen. 
Onderschriften die informatie hieden over 
deze kant van de zaak ontbreken; ten on
rechte dacht ik. Effektbejag op de leekbe
zoeker bespeur ik in bet verzamelen van 
zo'n grote collectie griezelige gifslangen, at
weer zonder erg veel informatie. Vanuit de 
nog gangbare dierentuingedachte echter is 
de collectie de moeite waard. Ze toont een 
serie weldoorvoede, op bet oog onbescha· 
digde en gezonde dieren in een geschikte 
ruimte. Twee jaar geleden heb ik deze die· 
rentuin voor bet eerst bezocht en veel die
ren kende ik nu terug. Het is een goed teken 
als een dierentuin erin slaagt om amfibieen 
en reptielen tangere tijd in Ieven te houden. 
lk ben niet op de hoogte van kweekresulta
ten die bier al behaald zijn, maar bet lijkt 
me niet onwaarschijnlijk dat ook wat 'moei
lijker' dieren in deze omgeving tot voort· 
planting zijn gebracht of zijn te brengen. 
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Mijn Franjeschildpad of Matamata 
Chelysfimbriata (Schneider 1783) 

J. Hofstra 
Rlnzemastraat 22 
Joure (Fr.) 

lngekomen december 1975. lnhoudsoverzlcht : lnlei
dlng - indeling - verspreldlng - ulterlljk - het vangen 
van de prool - het voederen : weinlg aktief - gapen 
onder water - behandeling ontstoken bulkschild -
summary - literatuur. 

INLEIDING 

In januari 1975 kwam ik via de Fa. Seket 
te Amsterdam in bet bezit van een Franje
scbildpad of Matamata. Het is vermoedelijk 
een mannelijk exemplaar met een schild
lengte van 21 em. De waterstand in de bak. 
heeft een dusdanige boogte dat de scbildpad 
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Iiggend op de bodem met gestrekte haJs de 
neus juist boven de waterspiegel kan krijgen. 
De temperatuur van bet water bedraagt 
28° C. en wordt op peil gehouden door 
een aquariumverwarmer met thermostaat. 
De lucbttemperatuur is enkele graden boger 
en wordt bereikt door een gewone gloej
lamp. 's Nachts worden zowel water- als 
lucbtverwarming uitgescbakeld. De bodem 
is voorlopig nog bedekt met grove kiezel. 
Hoewel de meest beroemde en bizarre on
der de schildpadden, weten de meeste au
teurs weinig over dit fraaie dier te vertellen. 
Ik dank de beer Fr. d e G r a a f, conser-



vator van aquarium en reptielenhuis van 
Artis, voor de antwoorden op enkele vragen, 
die gedeeltelijk in de tekst zijn verwerkt. 

INDELING 

De Franjeschildpad behoort met nog onge
veer 30 soorten tot de slangenhalsschildpad
den (Fam. Chelidae), die - samen met de 
borstklepschildpadden (Fam. Pe/omedusi
dae) met ongeveer 15 soorten - tot de onder
orde der halswenders (Pleurodira) behoren. 
Bij Pelomedusidae wordt de kop eerst iets 
in de hals teruggetrokken en daarna onder 
het rugschild gebogen. Een nekschild is 
nooit aanwezig. Bij de Chelidae kan de kop 
niet in de hals worden teruggetrokken, die 
vrijwel zolang is als het pantser Meestentijds 
is een nekschild aanwezig. Het kan echter uit 
de rij der randschilden naar binnen gedron
gen zijn en zo de schijn wekken van een 
zesde wervelschild (geslacht Hydromedusa) . 
Beide families hebben een buikpantser met 
13 hoornplaten.Tussen de beide keelschilden 
(gularia) bevindt zich namelijk een derde 
schild (intergulare). 
Halswenders Ieven tegenwoordig aileen nog 
maar op bet zuidelijk halfrond. 

VERSPREIDING 

De Matamata komt voor in de noordelijke 
Ianden van Zuid-Amerika o.a. de Guyana
landen en bewoont verder de stroomgebie
den van de Orinoco en de Amazone. Het 
als lichtschuw bekendstaande dier Jeeft vol
gens de literatuur in donker.e oerwoudkre
ken en zou aileen aan land komen om zich 
voort te planten. 

UITERLIJK 

De Matamata is - buiten zijn natuurlijke 
omgeving - een zeer opvallend dier. Het vrij 
platte, roodbruin gekleurde en concentrisch 
gegroefde en meestal sterk bealgde rugschild 
ziet er uit als een maquette van een berg
landschap. Het vertoont drie rijen van vier 
(ribschilden) of vijf (wervelschilden) kegel
vormige verheffingen. Een nekschild (nu
chale) is aanwezig. Het rugschild kan een 
maximumlengte van 45 em bereiken. Het 
kleine buikpantser is eveneens bruin met 
een zwarte stralentekening op elk schild. 
Kop, nek en de bovenzijde van de poten 
zijn grauwbruin van kleur. Weke delen en 
poten zijn aan de onderzijde geel met rood
achtige wratjes. De uitzonderlijke lange en 
platte nek, alsmede de kop hebben vreemd
soortige en talloze onregelmatig gevormde 
franjeachtige huidaanhangsels, wratten en 
richels. De keel vertoont drie vleeskleurige 
banen. De kop is sterk afgeplat en breed, 
wat mede veroorzaakt wordt door huid
flappen aan weerszijden van de kop. Breed 
is ook de muil van bet dier. In tegenstelling 
tot alle andere schildpadden zijn de kaken 
niet voorzien van een scherpe hoornlaag, 
maar zijn ze zwak en buigzaam. De kaken 
dienen namelijk aileen als boogvormige 
steun in de mondrarrd. De Matamata bijt bij 
het vangen van een prooi niet toe zoals de 
meeste schildpadden, maar gebruikt een 
soort zuigpomp. De capaciteit van de bek is 
verbazingwekkend. 
De punt van de snuit is - evenals bij week
schildpadden - verlengd en vormt een buig
zaam slurfje, met aan het uiteinde de twee 
neusgaten. Het dier gebruikt dit slurfje als 
een snorkel, door liggend in ondiep water 
van tijd tot tijd de hals te strekken en net 
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boven water Iucht te ademen. De ogen zijn 
in verbouding klein en ver naar voren ge
plaatst. De iris bezit enkele donkere vlekjes, 
waartusssen de pupil verscbolen ligt. Het 
oog is op deze wijze zo voortreffelijk ge
camoufleerd dat het zelfs de scberp oplet
tende menselijke waarnemer niet opvalt. 
Aangezien de Matamata een schemerings
en nachtdier is, is de acbterkant van bet 
oog bekleed met een lichtweerkaatsende 
laag (tapetum lucidum) die we ook bij kro
kodillen en andere 's nacbts levende reptie
len vinden. 
De tong is bijna geheel vergroeid met de 
mondbodem. De pu~t ligt echter vrij, ·maar 
wordt bij het openen van de bek meestal 
niet opgericht, zodat de indruk wordt ge
wekt dat bet dier geen tong bezit. 
De schaars beschubde poten zijn stevig en 
voorzien van goed ontwikkelde zwemvliezen. 
De staart is vrij kort. 

HET VANGEN VAN DE PROOI 

De Matamata is geen aktief jager. Half in
gegraven in de modder Lijkt het dier met 
het ruwe en bealgde schild en de vreemde 
uitgroeisels aan kop en nek eerder een partij 
rommel dan een schildpad. Deze indruk 
wordt nog eens versterkt door de steeds 
aanwezige flarden afgestorven opperhuid 
aan kop, hals en poten. Als de prooi - ver
moedelijk aangelokt door de franjeachtige 
uitwassen die op eetbaar afval lijken - de 
bek van de Matamata nadert, schiet de kop 
plotseling met kracht naar voren en gaat de 
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bek wijd open. Mond- en keelholte worden 
enorm verwijd, waardoor bet water met gro
te snelheid met de prooi naar binnen 
stroomt. De prooi wordt nog even in de 
bijna gesloten bek vastgebouden, bet naar 
binnengestroomde water naar buiten gewerkt 
en de prooi daarna in zijn gebeel door
geslikt. 

HET VOEDEREN 

Mijn Matamata wordt gevoerd met levende 
aasvisjes. De vissen worden niet met pincet 
of iets dergelijks aan de scbildpad aange
boden, maar worden in de bak losgelaten 
zodat ze, wanneer de schildpad geen trek 
heeft blijven rondzwemmen. 
Wanneer de vis de kop van de scbildpad 
tot op enkele centimeters genaderd is, stoot 
de Matamata bliksemsnel toe en een fraktie 
van een seconde later ziet men nog slechts 
een stukje van de kop of staart uit de bek 
steken. Het maakt de schildpad weinig uit 
of hij zijn prooi met de kop naar voren of 
juist andersom naar binnen werkt. 

. Aangezien bij deze manier van eten geen 
etensresten acbterblijven, vervuilt bet water 
minder snel dan meestal bij schildpadden 
het geval is. De vissen waarmee gevoerd 
wordt, zijn ondergebracht in de vijver van 
bet buitenterrarium en moeten daarom eerst 
geleidelijk op temperatuur worden gebracbt 
omdat ze anders in het vee( warmere water 
binnen enkele minuten dood en krom aan 
het wateroppervlak drijven. Het blijkt dan 
ook dat de Matamata duidelijk minder op 



een dode dan een levende prooi reageert. 
Door de dode vis echter met een breinaa ld 
vlak voor de kop van de schildpad op en 
neer te bewegen, wordt in de meeste ge
vallen wei toegehapt. Is dat niet het geval, 
dan is het zaak de vis onmiddelli jk te ver
wijderen omdat die in het warme water zeer 
snel tot ontbinding overgaat. 
Ook een stu k milt werd - na enige vergeefse 
pogingen - naar binnen gewerkt. 
Hoewel het mij bekend was dat de bek een 
enorme capaciteit moest hebben, was ik 
loch zeer verbaasd toen de schildpad - met 
een schildlengte van 2 1 em - een voorn van 
16 em zonder vee! moeite verslond. 
lndien de Matamata met gezonde vis wordt 
gevoerd, schijnt het toedienen van een pro
duk t a ls G istocal niet nodig te zijn. 

WEIN IG AKTIEF 

De Matamata is wei een van de minst ak
tieve schildpadden. Overdag ligt het dier 
vrijwel volkomen stil. Van tijd tot tijd wordt 
de lange nek zeer behoedzaam gestrekt en 
het buigzame slurfje net boven water uit-

stoken om een aantal seconden lang flink 
in en uit te ademen. Daarna zakt de kop 
weer even behoedzaam en blijft het dier 
verder roerloos op de bodem liggen tot het 
opnieuw de Iucht in de longen moet ver
versen. De meest , akt ieve" periode is mees
ta l 's avonds laat, vermoedelijk ook 's nachts 
en een enkele maal overdag na een voede
ring of na het verversen van het water. Dan 
schrijdt het dier op hoge achterpoten, de 
lange nek recht vooruit gestoken, uiterst 
voorzichtig als een vertraagde film, e nkele 
malen door de bak heen en weer om steeds 
op dezelfde plek, naast de aquariumver
warmer, al wroetend een plaatsje tussen de 
kiezel te vinden. Het is duidelijk dat het 
dier een zachte bodem nodig heeft waar het 
zich kan ingraven. Hoewel in het bezit van 
goed ontwikkelde zwemvliezen, heb ik mijn 
exemplaar nog nooit zien zwemmen. 

GAPEN ONDER WATER 

Een merkwaardig gezicht is het gapen on
der water van de Matamata. De brede mui l 
word t bijna cirkelvormig onder water ge-
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opend. Mood- en keelholte worden enorm 
verwijd waardoor een flinke golf water naar 
binnen stroomt, waarna de bek zich sluit. 
Zo opgeblazen doet het geheel daardoor 
denken - mede door de drie vleeskleurige 
banen op de kee - aan een fraaie lampion. 
Na enkele sekonden opent het dier de bek 
en stoot het binnengehapte water wervelend 
naar buiten. 
Dit gapen onder water heeft waarschijnlijk 
te maken met het feit dat de schildpad niet 
alleen zuurstof aan de Iucht onttrekt, maar 
ook aan het water. De mond- en keelholten 
van waterschildpadden zijn namelijk voor
zien van haarvaten die sterk doorbloed zijn. 
Zie ook Versteegh (1969). 

BEHANDELING ONTSTOKEN 
BUIK.SCHILD 

Toen ik het dier kocht, leek het in redelijke 
konditie te verkeren. Hoewel ik het gewicht 
iets aan de !age kant vond, was dit toch 
niet mijn grootste zorg. Immers het dier 
werkte in het begin om de twee dagen vier 
of vijf visjes naar binnen. Waar ik echter 
van schrok, was het lelijk ontstoken buik
schild. Er was bijna geen plaat bij of het 
was aangetast. Bij het verwijderen van de 
hoornlaag konden stukjes aangetast been 
met een mesje zonder moeite worden ver
wijderd. De Iucht die hierbij vrij kwam deed 
denken aan een stinkende moddersloot. De 
situatie die hierdoor was ontstaan kan ge
vaarlijk zijn omdat bij voortschrijding van 
het proces de ontsteking tot in de lichaams
holte kan doordringen. Gezien dit risico en 
een vroegere ervaring met een dergelijk ge
val waarmee ik goede resultaten had, werd 
de aangetaste hoornlaag, been en al bet ne
crotisch weefsel met een mesje verwijderd 
en bet dier - in overleg met de dierenarts -
in een oplossing met terramycinepoeder ge
plaatst (1 gram per liter water)". Na drie 
dagen moest de oplossing vernieuwd wor
den, waarna bet dier nogmaals drie dagen 
in de oplossing moest. Onze voorkeur ging 
uit naar een dergelijke behandeling omdat 
bet dier op deie wijze vermoedelijk de op
lossing ook oraal tot zich nam. 
Deze kuur bleek voldoende om de aan
tasting van het buikschild stop te zetten. 
De gaten beginnen inmiddels weer mooi 
dicht te groeien. 
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Een enkele maal ontdekte ik nog een begin 
van een nieuwe ontsteking. Ecnmaal aan de 
boverokaak en eenmaal aan het rugpantser. 
Deze werden plaatselijk met terramycinezalf 
behandeld. 
In verband met deze besmetting is voorlo
pig nog geen bodembedekking van grove 
kiezel aangebracht, zodat de bak beter te 
reinigen en te ontsmetten is. 

SUMMARY 

The author kept a Matamata, presumably a 
male, in an aquarium with a water level so 
high as to enable the turtle to breath 
through the nose when the neck is fully 
extended. The temperature of the water was 
28°C. Systematics, distribution, appearance 
and the peculiar way of taking food are 
described. 
The specimen kept was mainly fed on living 
small fishes, but even rather large fish were 
swallowed. 
Chelys fimbriata is not very active and has 
never been observed swimming. 
Impressive is the phenomenon of yawning, 
which is thought to contribute to oxigen 
exchange. 
An infection of the plastron was healed by 
treatment with terramycin-ointment. 
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