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Flguur 1: Agrlonemys horsfleldl. Ook In het terrarlu,n leell het dier graag In een hoi. Foto : Lang e r w e r f. 

Agrionemys hors.fieldi Gray 1844 steppeschildpad 

Hans Overmeer, 
Van Aerssenstraat 200, Den Haag. 

lngezonden juni 1976 
lnhoudsoverzicht: inleiding - systemallek - areaal -
milieu - uiterlijk - leefgewoonten - voedsel - econo
mlsch belang - verzorglng In het terrarium - erva
rlngen met eigen dieren - summary - llteratuur. 

IN LEIDING 

Dit jaar zijn er weer duizenden vierteenland
schildpadden in de dierenwinkels verkrijg
baar. Omdat de meeste bij de niet-gespe
cialiseerde handel over de toonbank gaan en 
de koper dientengevolge niet eens de n·aam 
te weten komt, wacht het gekochte dier een 
droevig lot. Om aan de onbekendheid met 
betrekking tot dit dier iets te veranderen, 
is het volgende geschreven. 
De wetenschappelijke gegevens zijn deels 
ontleend aan het boek " Reptielen van Tad-

zjikistan" van de Russische herpetoloog S. 
A. T s j e r n o w. Het gedeelte over de Agri
onemys horsfieldi werd uit dit boek vertaald 
door het Lacertalid B. L a n g e r w e r f. 
Voorts zijn er gegevens uit de Westerse lite
ratuur aan toegevoegd, alsmede mijn eigen 
waarnemingen en conclusies. 

SYSTEM A TIEK 

Agrionemys horsfieldi G ray 1844 behoort 
tot de orde Testudines, de suborde Crypto
dira, de familie Testudinidea, het geslacht 
Testudo en het ondergeslacht A grionemys. 
Het ondergeslacht A grionemys kent slechts 
een soort, de genoemde, vroeger ook wei 
Testudo horsfieldi genoemd. Agrionemys 
horsfi e/di draagt in Nederland doorgaans 
de naam vierteenlandschildpad en in het 
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Figuur 2: A. horslleldl. Duldelijk zijn de 4 nagels. de 
graafpoot en het kleine oog. Foto. Z u u r m o n d. 

buitenland steppeschildpad, een zeer toepas
selijke naam. 

AREAAL 

Het dier komt voor in de Sowjetrepublieken 
Kazachstan, Oezbekistan en Tadzjikistan en 
in Afghanistan, Iran en Pakista·n. 

MILIEU 

Het dier komt voor op zandige, loss of leem' 
bevattende steppen met een efemere be
groeiing. Ook wordt bet dier aangetroffen 
op plateaus en op hellingen van ravijnen, op 
zandvlaktes, op verwaarloosde katoenvelden, 
waar het dier zijn hoi graaft in de dammen 
van het bevloeiingssysteem, op luzernevel
den en velden met tarwe en andere cultuur
gewassen. Het dier blijkt ook goed te kun
nen klimmen; het wordt gevonden op tot 
70 graden steile, stenige heuvels, echter 
nooit ver van de grond, waar het zijn hoi 
heeft. 

UITERLIJK 

De steppeschildpad behoort tot de kleinere 
landschildpadden. Het grootst bekende ex
emplaar heeft een carapaxlengte van 286,4 
mm; De lengte komt zelden boven de 200 
mm. De vrouwtjes zijn vee! groter dan de 
mannetjes, doorgaans zo'n 40 mm. Het ca
rapax is niet hoog en heeft een min of meer 
vlakke bovenkant. Bij jonge dieren is bet 
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carapax min of meer rond van vorm, bij het 
ouder worden wordt bet langwerpiger. De 
achterrand van het carapax is zwak gekar
teld; voor is er slechts een ondiepe inkeping 
in het midden. Zowel voor- als achterpoten 
hebben 4 nagels. De voorpoten zijn krach
tige graafpoten. De bovenarm is bedekt met 
hoornige schubben. Op de achterzijde van 
de heup bevindt zich een groep hoornige 
heuveltjes. De staart is kort. De wijfjes 
hebben een kortere staart dan de mannetjes 
en de kloakale opening bevindt zich dicht 
bij de staartpunt. Het supracaudale schild is 
bij de wijfjes min of meer haakvormig om
laag gebogen. Het pantser is gee!, geelbruin 
of olijfkleurig, vaak met donkere vlekken, 
die op het plastron beter ontwikkeld zijn. 
Het pantser groeit zeer langzaam. 

LEEFGEWOONTEN 

Het dier is een holbewoner, zowel als be
scherming tegen de koude steppewinters 
als tegen de hete steppezomers. Er komen 
temperatuursverschillen voor van 80 tot 
90°C en wei zo'n 40° onder 0 ('s nachts of 
's winters) en 40° of meer boven 0 ('s zo
mers overdag. De holen zijn zo'n 2 meter 
diep. Het dier komt begin april na zijn win
terslaap uit zijn hoi, op enkele plaatsen waar 
bet klimaat gunstiger is tot ongeveer een 
maand eerder. De mannetjes komen 3 tot 5 
dagen eerder uit hun holen dan de vrouw
tjes. Ze verwijd"eren zich enkele dagen niet 
of nauwelijks van de ingang van hun holen. 
Zodra de wijfjes er ook zijn, beginnen al 
vrij gauw de paringen. Deze zijn tot eind 
mei waargenomen, zij het voor het tweede 
legsel. De eerste eieren worden begin mei 
gelegd, soms eind april. De wijfjes zijn 
tussen hun vijftiende en twintigste jaar ge
slachtsrijp, daarna niet meer. Hun Ieven 
gaat daarna nog wei een aantal jaren door. 
Een legsel bestaat in de regel uit 3 of 4 
eieren, een enkele maal meer, nooit echter 
meer dan 7. De eieren worden veelal in de 
nabijheid van de holen gelegd, ingegraven 
op een diepte van 5 tot 6 em. 
Jongen uit de eieren gekomen, blijven in de 
regel onder de grond tot de lente van bet 
volgend jaar. 
Eind juni, begin juli gaan de steppeschild
padden in hun droogteslaap, c.q. winter-



Figuur 3: 0 A. horsfleldl. De tamelijk korte staart en 
de groep hoornige heuvelljes op de heup zijn dui
delijk te zien. Foto: Z u u r m o n d. 

slaap. Dit houdt verband met het verdorren 
van de efemere begroeiing, het hoofdvoed
sel. A ileen op vochtiger plaatsen ·worden 

nog steppeschildpadden gevonden tot mid
den juli. Na een aktieve periode dus van 3 
tot 4 maanden verdwijnen de dieren dan 
weer voor zo'n 8, 9 maanden inaktiviteit. 

Figuur 4: A. horslleldl, 0. Foto: Z u u r m on d. 
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Als de dieren voor de winterslaap zijn in
gegraven, bebben ze achter zich een aard
prop gevormd van 15-ZO em. 
Het dier beeft geen natuurlijke vijanden, 
behalve dan de mens. Alteen in zijn eerste 
levensjaar is bet kwetsbaar voor roofdieren 
en roofvogels. 

VOEDSEL 

Het dier is voornamelijk vegetarier. Het eet 
vooral bladeren, in mindere mate bloemen, 
stengels, zaden, grassen, vruchten, zeggen 
en peulvrucbten. Bij bet zoeken naar voed
sel Jegt bet dier soms aanzienl ijke afstanden 
af; in een half uur uur kan het meer dan 
200 meter afleggen. 
Zodra de efemere begroeiing verdort, trek
ken de dieren naar de tarwevelden, de luzer
nevelden, de moestuinen en dergelijke. Dit 
gebeurt zelfs zodanig dat er in de Sowjet
Unie door de kolchozeboeren mensen wor
den belast met bet verwijderen van de 
schildpadden van hun bouwgroild. 
In mindere mate eten de schildpadden ook 
dierlijk voedsel, zoals kevers, sprinkhanen, 
mieren en vliegen. Dit vormt ongeveer 1 tot 
2% van hun voedsel. Zand en kleine steen
tjes zijn ook onmisbaar in hun menu. 

ECONOMISCH BELANG 

In den beginne stood ook voor dit dier de 
kringloopfunctie centraal. Nu de mens op
rukt, met name in de Sowjetgebieden, maar 
straks ook in Afghanistan, Iran en Pakistan, 
krijgt de steppeschildpad steeds meer de 
naam een schadelijk dier te zijn, hoewel 
immers e.e.a. een Jogisch gevolg is van het 
feit dat zijn terrein door de mens in cultuur 
wordt gebracht. Er is uitgerekend, dat de 
gemiddelde steppeschildpad zo'n 11 kg 
voedsel in zijn aktiviteitsperiode (zo'n 75 
dagen dus) eet. Als dat efemere· begroeiing 
betreft, betekent dat verlies aan voedsel voor 
het kleinvee {hoofdzakelijk schapen en gei
ten). Maar als bet dier cultuurgewassen eet, 
wordt bet nog schadelijker . De mens zou 
de mens niet zijn, als ook niet gekeken 
was naar zijn nut. Het vlees is eetbaar, met 
name de lever smaakt goed. Het pantser kan 
verwerkt worden tot beendermeel. Hier-
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Figuur 5: A. horafleldl. Foto : Z u u r m on d. 

tegenover staat een in verhouding te lange 
verwerkingsduur. Een ingewerkte arbeider 
zal 10 minuten nodig hebben en dat kost te 
veel. Goedkoper is bet dan de dieren die 
"over" zijn, ter beschikking te stellen van 
dierenhouders e.d. Helaas wordt nooit ge
keken naar bet belang van het dier . Zelfs 
tussen het met longontsteking in een Neder
landse huiskamer sterven of het verwerkt 
worden tot beendermeel mag bet niet kie
zen. 

VERZORGING IN HET TERRARIUM 

Buiten kan bet dier in een lage kas gehou
den worden, waar beschutting heerst tegen 
regen en tocht. Let goed op de ondergrond, 
het is een uitstekende graver. Onder ~et 
zand dient u dan ook een bodem aan te 
brengen. Beter is bet zelf een verstevigd hoi 
voor het dier te maken, waar het eventueel 
ook 's winters voldoende diep en vochtvrij 
kan wegschuilen. 
Ook als u het dier binnenhoudt dient u een 
hoi voor hem te maken. Ruimte is erg 
belangrijk, evenals een bodem van zand, 
steentjes en kiezels. Het dier heeft niet veel 
vocht nodig. Als bet binnen gehouden 
wordt is eens in de 14 dagen een bad vol
doende (watertemperatuur max. 30°C). 
Buiten· zal er voldoende regenwater worden 



opgevangen. 
Probeer voorts temperatuurswisselingen na 
te bootsen. Het gevolg zal wei zijn, dat het 
dier zijn rust zal nemen. Periodes van rust 
van een half jaar of meer zijn ook voor de 
dieren die in Nederland binnen gehouden 
worden, geen uitzondering. Als voedsel dient 
u zowel groente en fruit aan te bieden. Pro
beer uit te zoeken welk voedsel de voorkeur 
heeft. 
Probeer onbespoten voedsel te geven. Geef 
ter afwisseling ook ecns wilde kruiden (niet 
langs snelwegen geplukt). 
Laat bet dier van tijd tot tijd een dag vasten. 
Vul de tekorten, die ontstaan door een te
kort aan zonlieht of goed voedsel (ondanks 
alles), aan met een kalkprodukt, AD-drup
pels en hoogtezon. Overdrijf hierin niet. Als 
u uw dieren een goede verzorging geeft, 
zult u jaren plezier van deze gemakkelijke 
dieren hebben en zullen zij mogelijk zelfs 
eieren of nageslaeht van hen krijgen. Daar
voor dienen de steppesehildpadden eerst zo
veel mogelijk te wennen aan hun nieuwe 
woonomgeving (dat kan jaren duren). Bo
vendien dient u dan toeh zeker een groepje 
van een stuk of 5 te houden. 

Flguur 6: A. horsfleldl. Foto : Z u u r m o n d. 

ERVARINGEN MET EIGEN DIEREN 

In de loop van 6 jaar beb ik 5 dieren van 
de soort Agrionemys horsfieldi gehouden. 
Het zijn 3 mannetjes en 2 vrouwtjes. De 
dieren zijn nqg niet volwassen, d.w.z. dus 
nog geen 15 jaar. Ik kreeg ze aile toen ze 
nog geen 10 em earapaxlengte hadden en 
ze groeien van 2 tot 8 mm per jaar. 
Van maart tot september is de groep aktief; 
er worden ook paringen geeonstateerd; de 
overige maanden worden hoofdzakelijk sla
pend doorgebraeht; enkele slapen zelfs 5 
maanden aehter elkaar; andere onderbreken 
hun slaap zo nu en dan. 
In hun terrarium, oppervlakte 1 vierkante 
meter, zit een zandlaag van ruim 30 em, 
vermengd met grof en fijn grint. Er zijn 2 
holen in aangebraeht. 
De dieren komen vrijwel nooit in de buiten
lueht en krijgen ter vervanging van tijd tot 
tijd UV-bestraling en een handlauw bad. Ze 
vasten ongeveer 1 maal per week in hun 
aktieve periode. Op die dag krijgen ze water. 
Ze krijgen uitsluitend vegetariseh voedsel. 
Voor het overige is er sleehts 1 straallamp 
van 60 W in het open terrarium, sporadiseh 
(b.v. bij veel donker weer) 2. 
De dieren zijn zeer gevoelig voor toeht en 
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vocht. Dit zal zich openbaren in een opge
zwollen oog en bij verdere verwaarlozing zal 
ook bet andere oog opzwellen, terwijl hun 
ogen juist uiterst klein horen te zijn. Het 
zijn immers steppedieren. Bij meteen in
grijpen, d.w.z. oorzaak wegnemen en medi
catie toepassen, is het dier nog wei te red
den. De bebandeling bestaat uit extra voe
ding (meer baden), extra vitamines en kalk 
en extra UV-bestraling. (Er bestaat geen 
eenstemmigheid omtrent de toepassing van 
UV-straling op reptielen. Het zou oogziekten 
in de hand kunnen werken. In ieder geval is 
de grootste voorzichtigheid geboden, · Red.). 
Mocht de toestand nog verder achteruit
gaan, dan kan oraal een antibioticum (mini
male hoeveelheid), dat bij de dierenarts kan 
worden verkregen, worden toegediend. Laat 
nimmer het antibioticum intraveneus inbren
gen. De hoeveelheid mag slechts minimaal 
zijn en maar langzaam inwerken. Het ge
zwollen oog dient u met een bij de dieren
arts verkrijbare zalf in te smeren. 
Zo op het oog is bet een rustig voortlevende 
schildpaddensoort, die weinig elsen stelt. Dit 
is ook de mening van andere mij bekende 
houders van A grionemys. 

Flguur 7: 1.. horafleldl, In een blnnenterrarlum. Foto: 
Z u u r m q n d . 
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Ik laat hier volledigheidshalve de gewtchten 
en carapaxlengte (over bet schild gemeten) 
volgen van mijn dieren in de zomer: 
A o 394 gram 13,9 em. 
J o 448 gram 15,1 em. 
B ~ 259 gram 12,1 em. 
M o 483 gram 15,7 em. 
P ~ 254 gram 12,6 em 

SUMMARY 

Systematics, distribution, biotope, habitat 
and habits of the Steppe Tortoise Agrione
mys horsfieldi, are described, followed by 
instructions and data about keeping these 
animals at home. The status of the animal 
as endangered species is discussed. A full 
translation in English will gladly be sent 
upon request. 

Llteratuur: 
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18: Reptielen van Tadzjlklstan. Stalinabad. Verta
llng: B. Langerwerf. 



Fia. 1. Lacerta prallcola ponllca. Foto: La n g e r
we r f. 

De Weidehagedis Lacerta praticola pontica 
Lantz & Cyren in het terrarium 

B. L a n g e r w e r f 
Benedenkerkstraat 36a, Waspik. 

lngekomen oktober 1975. 
lnhoudsoverzicht : verspreiding - uiterlijk - ekologie -
het houden in een terrarium - summary - literatuur. 

VERSPREIDING 

De weidehagedis, Lacerta praticola E v e r s
m ann, komt voor in Roemenie, Oost-Joe
goslavie en Bulgarije en in de Kaukasus. De 
ondersoort Lacerta p. pontica heeft een 
sterk onderbroken verspreidingsgebied: · 
deze komt voor in de westelijke Kaukasus, 
ontbreekt dan in de Oekrai'ne en Turkije 
om weer voor te komen in enkele bergge-

bieden van Bulgarije, Roemenie en Joego
slavie. In dit Iaatste land wordt hij aileen 
gevonden ten oosten van Belgrado. Waar
schijnlijk is het verspreidingsgebied in de 
Jaatste IJ stijd aaneengesloten geweest. 
Soms vindt men in de literatuur nog een 
derde ondersoort, Lacerta p. hungarica ver
meld. 

UITERLIJK 

Men ziet deze soort wei eens ·ats een tus
senvorm tussen Lacerta muralis en Laceria 
vivipara. In grootte komt hij wei overeen 
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met Lacerta vivipara. Het is een bruine ba
gedis met een donkerbruine lengt~?and 

over het midden van de rug. Op de ZIJkant 
van de hals en van de staartwortel !open 
Iichte strepen. Ze hebben meer scbubben, 
rond het Iichaam geteld, dan de Levend
barende Hagedis, terwijl de preanalia in een 
rij staan, tegen twee rijen bij de Iaatstge
noemde soort. 
Verder kunnen ze gemakkelijk verward 
worden met Lacerta derjugini, die ook in 
de Kaukasus voorkomt. Deze soort is ecb
ter meer kastanjebr.uin van kleur, en. heeft 
geen Iichte Jengtestreepjes op de staart
wortelzijden. 

EKOLOGIE 

Op de Balkan vindt men de Weidebagedis 
in vochtige bosrijke gebieden op een boog
te van 600 m. Haar naam dankt zij aan bet 
feit dat ze daar en ook in de Kaukasus in 
weideachtige gebieden leeft. In de Kauka
sus Ieeft ze in bosgebieden op ongeveer 
1000 m hoogte en verder in de subalpine 
bergweiden tot een hoogte van 1600 m. 

HET HOUDEN IN EEN TERRARIUM 

Op bezoek bij een terrariumvriend in de 
DDR kreeg ik een vijftal Lacerta p. pontica 
afkomstig uit de Kaukasus mee naar buis. 
In gevangenschap in een kamerterrarium 
schijnt deze d ieren een niet al te lang Ieven 
beschoren te zijn. Omdat ik ze echter een 
buitenterrarium kon bieden, met gaas op 
bet zuiden, wilde ik het tocb eens daarin 
proberen. 
Nu houd ik ze al ruim een jaar in dat ter
rarium, en ze doen bet nog steeds uitste
kend. 
Het mikroklimaat in d it buitenterrarium, 
dat zoals gezegd op bet zuiden gericbt is. is 
"goed in overeenstemming met de omstan
digheden in hun woongebied. 
De oude bleken bier uitstekend houdbaar ; 
in de loop van een jaar stierf er slecbts een. 
Zoals bij andere hagedissen gaf ik ook deze 
een zo veelzijdig mogelijk voedsel, wat ook 
een van de belangrijkste faktoren is voor 
een goed kweekresultaat. De weidehagedis
sen aten van alles, als de buit maar niet te 
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Pig. 2. Lacerta pratlcola pontlca, jong d ier, enkele 
dagen oud. Foto: Lang e r we r f. 

groot was: kakkerlakken, spinnen, vliegen, 
sprinkbanen enz. 
Tijdens de zachte winter 1974-1975 bielden 
ze er een ononderbroken winterslaap tot 
eind februari. Hierna begon de paartijd, in 
maart. AI half april werd bet eerste Jegsel 
van vijf eitjes afgezet. Daarna volgden nog 
verschillende legsels, meestal vlak onder 
stenen. 
Op 15 augustus werden de eerste jongen 
geboren, die bij de geboorte een Jengte bad
den van 55 mm. Helaas kwamen niet aile 
eieren uit. In totaal waren er tot begin 
oktober 10 jongen geboren, terwijl er nog 
eieren in de broedbak lagen. 
De jongen eten allerlei kleine insekten en 
groeien snel. 

SUMMARY 

Lacerta praticola pon tica appeared to be 
well keepable under dutch climatological 
conditions. Kept in an open air ter
ranum the species came to reproduction. 
After hibernation mating started in early 
March. The first eggs were met haff April. 
The fi rst hatchling was seen on August 15th. 
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De mechanismen bij de ontwikkeling 
en het uitkomen van reptiele-eieren en de 
praktische toepassing ervan 

H u g o C I a e 8 8 e n, 
A. Sterckstraat 18, 2600 Berchem (Belgle). 

lngezonden: Junl 1976 
Werkgroep liekten Terrariumdieren "Terra". 
lnhoudsoverzicht: lnleiding - uitwendlge faktoren -
inwendige faktoren - mechanismen van het ei: de 
schaal, het elwit, de dooier. de gasbel, het embryo, 
het vochtige substraat, de vochtige Iucht - praktische 
resultaten - diskussie - praktische konstruktie -
konklusie - llteratuur. 

INLEIDING 

Bij bet uitbroeden van reptiele-eieren komt 
men onvermijdelijk verschillende fenomenen 
tegen, waarvan de al dan niet goede afloop 
afhankelijk is. 
Indien men vanaf bet begin toevallig een 
goed broedsysteem kiest, heeft men weinig 
moeilijkheden. Indien men echter steeds weer 
mislukking ervaart, gaat men trachten een 
beter inzicht te verkrijgen in de faktoren die 
een rol spelen bij bet ontwikkelen van bet 
embryo in bet ei. 
Aangezien ik zelf in dit laatste geval verkeer
de heb ik getracht door dokumentatie en 
persoonlijke proefnemingen bet broedmecha
nisme te leren begrijpen, om alzo een beter 
inzicht te krijgen in bet uitbroeden van rep
tiele-eieren. Dit zou mij eventueel later toe
laten meer doordachte beslissingen te tref
fen met bet oog op een geslaagde kweek. 

UITWENDIGE FAKTOREN 

Als uitwendige faktoren treden de volgende 
naar voor: 
1) Temperatuur: Niet elke temperatuur is 

voldoende voor bet uitbroeden. Er is een 
nauw temperatuursgebied waarin de 
kweek slaagt, daarboven of daaronder 
is uitbroeden van de eieren onmogelijk. 

2) Vochtigheid: De vochtigheid speelt een 
voomame rol, te vochtig springen de ei
.eren kapot en niet vochtig genoeg ver
schrompelen ze en drogen uit. Onder 

. vochtigheid verstaat men zowel de voch
tigheid van de Iucht als van bet sub
straat. 

3) Verluchting: De eieren gaan onherroe-

pelijk verloren indien ze in een herme
tisch gesloten vat bewaard worden. Ver
schillende schrijvers beweren dat bet em
bryo stikt door gebrek aan zuurstof. 

INWENDIGE FAKTOREN 

Gedurende de ganse broedtijd merkt men 
op dat de eieren, met een leerachtige schaal, 
groeien en in gewicht toenemen. Stopt dit 
proces, dan· moet bet ei uitkomen of slecht 
worden, doordat bet embryo afsterft. 

Wij kunnen ons nu afvragen waarom en hoe 
deze in- en uitwendige faktoren een rol spe
len bij bet uitbroeden van de eieren. Indien 
we in theorie de verklaring kunnen vinden 
van de soms optredende verschijnselen, ki.m
nen 'wij ze misschien in gunstige zin bein
vloeden. 

MECHANISMEN VAN HET EI 

Als wij een ei beschouwen in de natuur, 
merken wij de volgende punten op (zie teke
ning): Het ei bestaat uit een schaal, daar
binnen een eiwitoplossing, een dooier, een 
luchtblaasje en een kiem of een embryo. 
Het ei zelf ligt doorgaans in een substraat 
met een vochtigheid van 6 a 8% wate·r (in 
de natuur gemeten). Tussen bet substraat 
bevindt zich Iucht. 
Boven bet substraat bevindt zich Iucht met 
een bepaald vochtigheid- en koolzuurge
halte. We zullen nu elk punt afzonderlijk 
behandelen; vooral de overgangen van het 
ene medium naar bet andere zijn voomaam. 

De schaal: De schaal bij reptiele-eieren be
staat uit een leerachtige substantie, waarin 
als versteviging 35% Calciumkarbonaat 
kristallen ingebouwd zijn. Het ontwikkelend 
embryo gebruikt enkel op bet einde val\ zijn 
cyclus deze kalk om beenderen te vormen, 
waardoor de schaal zo soepel wordt, dat bet 
embryo deze schaal kan doorboren. Indien 
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Fig.1: Schematlsche voorstelling van reptiele-ei in substraat. Tekening: CIa essen. 

Graflek 1: Zandtemperatuur op verschillende dlepten, afgezet tegen luchttemperatuur. Graflek: C I a esse n. 
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men bet ei zou openen voor dit stadium, 
gaat bet embryo onherroepelijk dood, we
gens gebrek aan kalk. De schaal is een semi
permeabele wand, doorlaatbaar voor water, 
waterdamp en Iucht. 

Het eiwit: De eiwitoplossmg bestaat uit een 
specifieke eiwitoplossing (albuminen en gl<>
bulinen) in water. Deze oplossing heeft een 
soortelijk gewicht bij 25°C van: 1.192 gr/ 
ems. 

Volgens de wet van R a o u l t is de damp
spanning van een vloeistof lager, indien er 
stoffen in opgelost worden. 

42-~-po .- po • - yB 

Hier is dan Ll p = dampspa.nningsverscbil 
Po dampspanning van bet zui

vere oplosmiddel 
PI = dampspanning van de op

lossing 
yB = molariteit van de oplossing 

Aangezien po en pl temperatuursafhankelijk 
zijn, is de dampspanningsverlaging eveneens 
temperatuursafbankelijk. Buiten de scbaal in 
bet vocbtige substraat bestaat eveneens een 
bepaalde dampspanning van de waterdamp, 
aangezien in dit water praktiscb niets is opge
lost zal dit de dampspanning bebben van zui
ver water .. 
Het verschil in dampspanning buiten en binnen 
bet ei zal nu verantwoordelijk zijn voor bet 
watertransport door de scbaal van buiten naar 
binnen. Dit verscbijnsel wordt gekontroleerd 
door de diffusiewetten van M a x w e II en 
Boltzmann. 

LIA m=h .P 

m = gediffundeerde massa 
Ll = diffusiecoefficient 
A = diffusieoppervlakte 
P = dampspanningsverschil 

Zowel de diffusie van waterdamp als de dif
fusie van zuurstof wordt door deze wetten be
paald. 
Het eiwit is dan ook nog verantwoordelijk voor 
bet opnemen van water als vloeistof. Indien 
zich in een vat twee oplossingen bevinden, ge
scbeiden door een semipermeabele wand (ei
scbaal) dan gaat er vloeistof van de laagste 
concentratie door de wand naar de oplossing 
met de boogste concentratie zolang tot beide 
concentraties gelijk zijn of tot de vloeistofdruk 
op een van de oplossingen zo groot geworden 
is dat die bet transport tegenwerkt. Dit ver
schijnsel noemt men osmose. De mathematiscbe 
vorln is de wet van V a n ' t H of f. 

n.v = n.R.T. 
n = osmotiscbe druk 
v = volume van de oplossing 
n = moleculair gewicht van de opgeloste 

stof 
R = universele gasconstante = 8.314 

T = absolute temperatuur (25°C = 2980K) 
Indien wij nu voor ons systeem deze osmo
tiscbe druk berekenen dan komt men tot het 
volgende resultaat. 

n.R.T. 44.000 X 8.314 X 298 x 98.1Q-6 
n =-v- = 5.01 = 
2107 gram/cm2 
2107 gram is 2,107 kg. Dit is de reden waar
om te vocbtige eieren kapot barsten aangezien 
de scbaal deze druk niet kan weerstaan. 

De dooier: De dooier bevat praktisch aile 
koolhydraten en vetten die bet embryo no
dig zal hebben gedurende zijn ontwikkeling. 
Het onttrekt aan de buitenweretd· enkel wa
ter en zuurstof. Het geeft koolzuur af als 
afbraakprodukt. Dit verklaart bet hoge kool
zuurgehalte jn de omgeving van uitbroe
dende eieren, gemeten in de natuur. De 
zuurstofopiJ.ame en koolzuurafgave gebeurt 
tangs de dooier. Het mechanisme wordt 
weer geregeld door de eerder besproken dif
fusie. De evenwichten die bestaan ~jn eiwit
oplossing/luchtbel en luchtbeVbuitenlucht. 
In niet geventileerde vaten wordt de kool
zuurconcentratie buiten bet ei te groot, 
waardoor de diffusie vermindert. Er blijft 
dus .meer koolzuur in bet ei, de dampdruk 
binnen bet ei wordt grater en de zuurstof 
diffusie wordt tegengewerkt. De zuurstof
diffusie stopt en bet embryo stikt, waardoor 
bet kweeksel te niet gaat. 

De gasbel: Zoals hierboven reeds vermeld, 
regelt de gasbel de zuurstof- en koolzuuruit
wisseling. Ze fungeert ook als drukregelaar, 
aangezien gassen samendrukbaar zijn en 
vloeistoffen niet. Stijging van de tempera
tuur zou anders barsten van bet ei tot ge
volg hebben. Metingen in de natuur· van 
de lucbtsamenstelling zijn ondergebracht in 
tabel 1. 

Tabel 1 

nonnale Iucht Iucht in bodem Iucht rond nest 
in de bodem 

koolzuur 0.033 ± 0.001 0.12 ± 0.02 2.24 ± 0.06 
zuurstof 20.946 ± o.ooa 20.63 ± 0.03 18.4 ±0.06 
stikstof 79.021 ± 0.004 79.25 + 0.05 79.36 + 0.12 

Het embryo: Dit is de kiem die uitgroeit tot 
een volledig reptiel. Indien dit proces ten 
einde is, is de dooier praktisch opgebruikt, 
evenals bet eiwit. 
N og niet voldoende bebroede eieren tonen 
bij bet openen een dikke visceuse eiwit
massa. Bij een volbroed ei is deze oplossing 
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. dunvloeibaar en bevat praktisch geen eiwit 
rneer. 

Het vochtige substraat: Dit is bet mengsel 
waarin de dieren gewoonlijk hun eieren leg
gen op een diepte die de voor hen ideate 
vochtigheid heeft. Deze vochtigheid werd in 
de natuur gemeten voor Basiliscus basiliscus 
eieren en bedroeg 6 a 8% water. Het water 
bevatte 0,01 a 0,02% opgeloste zouten: Tus
sen de korrels zand bevindt zich nog Iucht. 
Metingen hebben aangetoond dat dit ± 
40% van bet volume bedraagt (persoonlijke 
meting bedroeg 48,7%). 

De vochtige Iucht: De Iucht boven bet zand 
bezit een bepaalde vocbtigbeid, dit wordt 
vooral bepaald door klimatologische omstan
digbeden. 

AI deze elementen zijn temperatuursafhan
kelijk, dit maakt bet ganse mechanisme zeer 
complex. Indien we deze theorie wiDen ge
bruiken moeten we natuurlijk de verscbil
lende waarden van de faktoren kennen. De 
voornaamste waren: 
a) Zuurstofsysteem: 

diffusiecoefficient zuurstof: 0,3810.10-6 
gram per uur per cm2, partieel drukver
scbil zuurstof: 18.5896 berekend. 

b) Water-eiwitsysteem 
diffusiecoefficjent water: 2,5553.10-6 
gram per uur per cm2., partieeldamp
spanning H20: 24.102 berekend. 

c) Waterdamp-eiwitsysteem 
diffusieco~fficent waterdamp: 
17,6299.1Q-6 gram per uur per cm2, par-

Tabel 2 

we ken em em gram cm1 ems 
tijd lengte dikte gewieht oppervl. volume opp./vol 

0 2.42 1.38 2.09 10.52 2.41 4.350 
1 2.44 1.49 2.94 11.47 2.85 4.022 
2 2.46 1.58 3.61 12.30 3.25 3.78 
3 2.48 1.66 4.13 13.04 3.62 3.598 
4 2.51 1.73 4.53 13.69 3.96 3.458 
5 2.53 1.79 4.83 14.29 4.26 3.349 
6 2.56 1.84 5.06 14.84 4.54 3.262 

•7 2.59 1.88 5.25 15.36 4.81 3.191 
8 2.63 1.91 5.43 15.88 5.07 3.130 
9 2.67 1.95 5.62 16.41 5.33 3.076 

10 2.72 1.98 5.85 16.98 5.6i 3.024 
11 2.77 2.02 6.15 17.61 5.92 .2.971 
12 2.83 2.06 6.55 18.33 6.28 2.915 
13 2.89 2.10 7.07 19.15 6.71 2.853 
14 2.96 2.15 7.74 20.11 7.22 2.783 
15 3.04 2.22 8.58 21.25 7.85 2.704 
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tieele dampspanning waterdamp: 
0.08045 berekend. 

Het zuurstofverbruik van reptiele-eieren: 
0,113 m. per gram per uur. De permeabili
teit voor zuurstof van de eiscbaal: 6,6.10-s· 
cma per s. per cm2 per mm kwikdruJ· 
De schaaldikte: 0,32 ± 0,01 mm. 
Het watergebalte van bet ei: 53,65 ± 9,61% 
Het caloriscb vermogen van bet ei: 6144 ± 
279 caVgram. 

PRAKTISCHE RESULTATEN 

Aan de hand van bovenstaande theoretiscbe 
modellen, bebben we getracbt de groei van 
een ei te kontroleren. Als proef beschikten 
wij over eieren van Basiliscus basiliscus. 
Door wekelijkse metingen van lengte en 
breedte konden wij de oppervlakte en in
houd van bet ei berekenen. Door de even
eens wekelijkse wegingen konden wij de 
densiteit en de gewicbtstoename in tabel
vorm zetten. · Bij mid del van een computer 
konden wij nu tabellen Iaten berekenen van 
volgende punten in funktie van de ouder
dom: 

1) Tijd in weken 
2) Lengte in em 
3) Dikte in em 
4) Gewicbt in gram 
5) Oppervlakte in cm2 
6) Volume in cma 
7). Oppervlakte I volume verbouding 
8) Densiteit gram/~ma 
9) Oppervlaktelgewicbt verbouding cm2/ 

gram 

gr/ems gr/dag Diffusie 
densi opp/gew Damp H10 0! totaal 

0.8659 5.024 0.00108 0.04713 0.00542 0.053 
1.0323 3.895 0.00118 0.05138 0.00590 0.448 
1.1108 3.403 0.00126 0.05511 0.00633 0.875 
1.1412 3.152 0.00134 0.05841 0.00671 1.329 
U446 3.021 0.00141 0.06135 0.00705 1.808 
1.1330 2.956 0.00147 0.06401 0.00736 2.309 
1.1138 2.929 0.00153 0.06647 0.00764 2.830 
1.0919 2.922 0.00158 0.06882 0.00791 3.371 
1.0711 2.922 0.00163 0.07115 0.00818 3.930 
1.0539 2.918 0.00169 0.07394 0.00845 4.507 
1.0425 2.900 0.00175 0.07609 0.00875 5.105 
1.0383 2.861 0.00181 0.07891 0.00907 5.723 
1.0420 2.797 0.00189 0.08211 0.00944 6.366 
1.0532 2.708 0.00197 0.08580 0.00986 7.037 
1.0709 2.598 0.00207 0.09011 0.01038 7.740 
·1.0929 2.474 0.00219 0.09518 0.01094 8.480 



1 0) Diffusie waterdamp gr/dag 
11) Diffusie water gr/dag 
12) Diffusie zuurstof gr/dag 
13) Totaal gediffundeerd gewicht 
De resultaten van de berekeningen zijn uit
gevoerd van 0 tot 152 dagen. Om de een
voud hebben wij in tabel 2 enkel de weke
lijkse waarden gegeven van 0 tot 15 weken. 

Er zijn twee resultaten waaruit men de ge
slaagdheid van bet experiment kan afleiden: 
1) aan de hand van Iengle, dikte en gewicht 

kan men de ouderdom van een ei bepa
palen tot op ± 3 dagen na. Dit is ge
kontroleerd met eieren waarvan de ou
derdom nauwkeurig bekend was. 

2) Het totaal gediffundeerd gewicht, bij ver-
gelijking met de eigenlijke gewichtstoe

name kwam zeer goed overeen. 
Go= 0.95 Gd 
Hierin is Go: gewichtstoename gewogen 

Gd: gewichtstoename berekend 
Indien men nu nog rekent met bet feit dat 
de eieren gedurende bet uitbroeden koolzuur 
afstaan, is bet dus normaal dat men een te
veel aan gediffundeerd gewicht vindt. Indien 
men hiermee rekent bekomt men een fout 
van ± 3% tussen de gemeten en berekende 
waarde, wat voor experimenteD op natuur
lijke m9dellen zeer goed is. 
De resultaten zijn samengevat in tabel 2. 

DISKUSSIE 

Uitgaande van de verkregen resultaten kun
nen wij enkele punten noemen waar moei
lijkheden kunnen optreden: 
1) Verluchting: de verluchting moet groot 

genoeg zijn om de optredende koncen
tratie vari koolzuur te verminderen. 

2) Vochtigheid: de gedurende de ontwikke
ling opgenomen hoeveelheid vocht komt 
voor 97,75% door rechtstreekse water
opname uit bet substraat en 2,25% uit 
wateropname in dampvorm. Men is dus 
verplicht . de eieren in een vochtig sub
straat te leggen. Het is niet voldoende 
de eieren in vochtige Iucht te leggen, ze 
grum dan onherroepelijk kapot. We heb
ben dit getest en inderdaad de eieren 
werden slecht. Na twee dagen stopte de 
gewichtstoename en werd geen zuurstof 
meer verbruikt door bet ei. Als substraat 
kozen wij uiteindelijk sphagnum. Dit kan 

veel vocht inbouden en is lucbtig. 
3) Temperatuur: de keuze van temperatuur. 

Door stijging van temperatuur gaat de 
ontwikkeling van bet embryo sneller, zo
dat dit meer zuurstof en water nodig 
beeft . De diffusiebepalende faktor, na
melijk oppervlakte gewicbtsverhouding, 
neemt snel af (van 5.024 tot 2.929) tot 
na 6 weken. Gedurende de 6-de tot de 
10-de week blijft de faktor constant. 
Daama vermindert de faktor weer snel. 
Als hypothese wil ik graag voorop stel
len, dat men de temperatuur zo moet 
kiezen, dat de ontwikkeling binnen deze 
periode van 6 tot 10 weken voltooid is. 
In de literatuur wordt dikwijls gesproken 
van een ontwikkelingsduur van 60 tot 90 
dagen in de natuur, wat dit eventueel 
zou bevestigen. 
Om nu een idee te verkrijgen van de 
nacbtelijke afkoeling op vers~hillende 
diepten in vocbtig zand bebben wij in 
Spanje de temperatuur gemeten in bet 
zand. De praktische resultaten zijn te 
zien .in de grafiek. Men ziet aanstonds 
dat 
1) De temperatuur in bet zand boger 

kan zijn dan de luchttemperatuur. 
2) De temperatuursschommelingen in 

bet zand kleiner zijn dan verwacbt. 

PRAKTISCHE KONSTRUKTIE 

N a vele tegenslagen en aan de hand van de 
bovenbeschreven theoretiscbe studie heb ik 
mijn broedsysteem zodanig gewijzigd, dat 
sukses met de eieren van bet genus Basilis
cus verzekerd was. 
Evenwel is bet onmogelijk een praktiscbe 
konstruktie te beschrijven waarmede aile 
reptiele-eieren kunnen uitgebroed worden. 
Er zijn namelijk onderlinge verschillen van 
soort tot soort. Toch zou ik willen tracbten 
mijn systeem voorop te stellen met ver
noeming van de mogelijke verscbillen afhan
kelijk van bet genus. 
De broedkacbel bestaat uit een houten kast 
van 70 x 60 x 40 em (hxbxd) van binnen ge
isoleerd met 4 em polystyreenscbuim (frigo-

.lite). De kast beeft een dubbele deur, .een 
eerste buitendeur eveneens geisoleerd en een 
glazen binnendeur, wat inspektie mogelijk 
maakt zonder al te veel warmteverlies. 
In de kast is een elektronische thermostaat 
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ge'installeerd en een kleine ventilator zorgt 
voor een goede warmteverdeling. Mede door 
deze verdeling schommelt de temperatuur 
slechts ± 0,5°C. Dit is voor Basiliscus- eie
ren noodzakelijk aangezien schommelingen 
van 2 a 3°C bet legsel vet:Woesten. Mogelijk 
zijn legsels van een ander genus minder 
temperatuurafhankelijk. Deze temperatuur
afhankelijkheid bestaat wei bij de Iguanidae. 
De verwarming bestaat uit een gewone 40W 
gloeilamp. De thermostaat stuurt enkel deze 
lamp, de ventilator blijft altijd draaien. De 
verwarrning staat 24 uur per dag aan, dus 
geen nachtelijke afkoeling, deze is voor Ba
siliscus eieren fataal. 
Een punt waarbij zeker verschil zal optreden 
met een ander genus is de temperatuursin
stelling. Deze bedraagt ·voor Basiliscus eieren 
33°C, hierdoor komt de broedtijd op 10 a 
11 we ken te liggen (zie diskussie, punt 3: 
temperatuur). Voor andere genera zal deze 
temperatuur experimenteel moeten worden 
bepaald. 
In de broedkachel staat een volglaze~ aqua
~ium waarin steeds een 2 a 4 em hoge water
laag staat. In deze waterlaag staan dan plas
tieke dozen met zeer vochtig sphagnum. In 
dit sphagnum worden de eieren gelegd en 
afgedekt met eveneens vochtig sphagnum. 
Om ontsnapping van de dieren te voor
komen is bet aquarium afgesloten met een 
kader van nylongaas. Op dit nylongaas ligt 
een glas'plaat d·ie ongeveer 75% afsluit om 
al te snelle uitdroging tegen te gaan. 
Dit ganse systeem is uiteraard alleen ge
schikt voor reptiele-eieren met een leerach
tige schaal, eieren met een kalkschaal wer
ken volgens een gans ander systeem. AI bet 
nodige is reeds aanwezig in bet ei en waar
schijnlijk speelt alleen de temperatuur een 
rol. Aangezien ik niet over dit type eieren 
beschik heb ik ze ook niet kunnen betrekken 
in mijn onderzoek. 

KONKLUSIE 

Aan de hand van deze gedane studie, kun
nen we besluiten, dat bet zeer wet mogelijk 
is de ontwikkeling van een reptiele-ei te 
berekenen. 
De berekeninge·n vergeleken met de prak
tische metingen gaven een zeer goede over
eenkomst welke binnen de 3% fout lag. De 
komplexiteit van de berekeningen kon door. 
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gebruik van een computer overwonnen wor
den. De theoretische verklaring van mecha
nismen kan praktische ideeen opleveren die 
in de terrariumkunde bruikbaar zijn ter 
voorkoming van mislukkingen. De drie 
voornaamste faktoren voor bet uitbroeden 
van reptiele-eieren zijn: 
1) Verluchting 
2) Substraatvochtigheid 
3) Temperatuur 
Na deze studie was bet mogelijk eieren van 
Basiliscus basiliscus uit te breeden, wat mij 
voordien niet gelukt was. De theoretische 
benadering had de praktische uitvoering in 
de richting van bet sukses gedreven. 

SUMMARY 

Application of physical laws on the process 
of growth and hatching of soft-shelled rep
tile eggs made an estimation of age on the 
base of physical parameters possible. It also 
gave rise to the possibility of constructing a 
breeding device for the eggs of lizards of 
the genus Basilicus, that provides excellent 
results. 
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