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Dipsosaurus dorsalis. 
Foto: ZUURMOND. 
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Oecologische gegevens van enkele soorten van 
de familie Iguanidae ( 1) 

lngczonden: januari 1977 
Venaling uit ht:t Duits: BRANDENBURG 

IN LEIDING 
In de laatste jaren is een aantal publicaties 
verschenen, die de oecologie van diverse 
soorten van de familie Iguanidae betref
fen. Vooral de hierin genoemde gegevens 
over het aantal eieren per legsel, het aantal 
legsels per jaar, op welke leeftijd de dieren 
geslachtsrijp zijn, hoe groot ze dan zijn en 
wat de dieren in de vrije natuur eten, zijn 
voor de houders van deze dieren buiten
gewoon interessant. Het navolgende arti
kel geeft hiervan een overzicht. 
De volgende afkortingen worden gebruikt: 
KRL= kop-romp lengte, mid= gemiddel
de waarde, max= maximale waarde. KRL 
(mid) volwassen ~~ = 415 mm, KRL 
(max)= 440 mm, betekent dus: volwassen 
~~ zijn gemiddeld 415 mm lang, terwijl 

het langste dier 440 mm lang is. 
Helaas is het momenteel niet mogelijk om 
een soortgelijk artikel over Europese 
dieren te schrijven. Er is op het gebied van 
de Europese herpetofauna nog weinig 
oecologisch onderzoek gedaan en vanuit 
oecologisch standpunt gezien moeten de 

Europese reptielen als onbekend worden 
aangemerkt. ledereen kan voor zich 
bepalen welke van onderstaande, kwanti
tatieve gegevens bijvoorbeeld van Lacerta 
agilis, de zandhagedis bekend zijn. 

SAUROMALUS OBESUS. 
DE CHUCKWALLA 
Verspreiding: Black Mountains, Mojave 
Desert, San Bemandino County, Califor
nie, Great Basin Region (BERRY 1972, 
NAGY 1973, CASE 1976). 
KRL volwassen eM : 17 1 - 218 mm; de 
variatie tussen de verschillende populaties 
is afhankelijk van de hoeveelheid regen 
die er 's winters valt. ~~ van 140 mm of 
groter zijn geslachtsriJp. Ze zijn dan 
ongeveer 5 a 6 jaar oud; oo zijn al na 3 
jaar geslachtsrijp. Binnen de populatie is 
het echter waarschijnlijk dat een o pas 
beduidend later (na 5 a 6 jaar) een terri
torium kan bezetten en daadwerkelijk aan 
het voortplantingsproces kan deelnemen. 
Men schat dat Sauroma/us obesus in de 
natuur een leeftijd van 20 tot 30 jaar 



Gamlx!lia 
wislizenii 
verorbcn een 
Cal/isauniS spec. 
F01o: Lacena
archicr. 
{bovcn en onder) 

bereikt; het sterftecijfer is bij eerstejaars
dieren het hoogst. Een legsel bestaat uit 6-
13 eieren en wordt laat in het voorjaar of 
vroeg in de zomer gelegd. De eieren 
komen laat in de zomer of vroeg in het 
najaar uit en de jongen gaan daarna meteen 
in winterslaap (preciezer gegevens zijn 
niet bekend). In de regel wordt maar een 
legsel per jaar geproduceerd; in een zeer 
droog jaar (voedselschaarste) zelfs geen 
een. In de droge, zeer wanne zomer is de 
activiteit van de dieren gering. Per jaar zijn 
de dieren maar 5 a 6 maanden echt actief 
(maart-mei , september-oktober). Het 
voedsel in het voorjaar (San Bemandino 
County) bestaat hoofdzakelijk uit de bla
deren van Oenothera claraeformis, een 
soort teunisbloem uit de familie Onagra
ceae , en de bladeren van een struik, Fran
seria dumosa, uit de familie Compositae 
waartoe bijvoorbeeld ook planten als onze 

zonnebloem, andijvie en sla behoren. 
Later, in juni en juli, bestaat het voedsel , 
naast bladeren van Franseria dumosa, uit 
de vruchten van Larrea decarinata (of L. 
tridentata) uit de familie Zygophyllaceae. 
Van 42 plantensoorten uit het onderzochte 
gebied werden er 21 (de cacteeen uitge
zonderd) door de Chuckwalla's als voedsel 
gebruikt. 

DIPSOSAURUS DORSALIS, 
DE WOESTIJNLEGUAAN 
Verspreiding: Phoenix South Mountains, 
Maricopa County, Arizona (PARKER 1972, 
NORRIS 1953, COWLES & BOGERT 1941 , 
MAYHEW 1971). 
KRL volwassen dieren: I 10 - 144 mm , pas 
geboren jongen: 47 - 52 mm . Groei: 
tijdens de actieve tijd , van begin april tot 
eind september, 2,7 mm per maand. De 
dieren zijn met drie jaar geslachtsrijp. De 
99 produceren vanaf dan een legsel per 

jaar. De jongen kruipen tussen eind julien 
eind augustus uit het ei. De groei van 
Dipsosaurus dorsalis is, in vergelijking 
met in hetzelfde biotoop voorkomende, 
insectivore soorten (bijvoorbeeld Calli
saurus draconoides en Uta stansburiana), 
vrij langzaam. 
Bij MAYHEW ( 1971) blijkt dat de experts 
het niet altijd met elkaar eens zijn. De 
groei zou slechts I mm per maand zijn, 
terwijl de diertjes geslachtsrijp zijn tussen 
hun vierde en zesde levensjaar. Onder 
gunstige omstandigheden kan de groei 
versneld worden tot 3 mm per maand. 
Over de lichaamstemperatuur van deze 
soort het volgende. Temperatuur van 
dieren in winterslaap: 18 - 20 °C. De 
minimum temperatuur, die de dieren 
moeten hebbcn om 's morgens hun schuil
plaats te verlaten, is 27 °C. De normale 
activiteits (lichaams-) temperatuur is 37,4 
°C, het maximum is 41 ,0 °C . Dit alles 
volgens COWLES & BOGERT ( 1941 ); 
NORRIS ( 1953) hceft de volgcnde gege
vens: ochtendtemperatuur 38 - 42 °C, 
activiteitstemperatuur 41,0 - 44,8 °C, 
's nachts in hun s laapplaats 34 °C. 



Uma notata. 
Foto: ZUURMOND. 

DipSOSQI/ntS 

dorsalis. 
Foto: ZUURMOND. 

CROTAPHYTUS (=GAMBELIA) 
WISLIZENII 
DELUWAARDLEGUAAN 

Yerspreiding: Nye County, Nevada en 
andere vindplaatsen (TANNER & KROGH 

1974, PARKER& PIANKA 1976). 
KRL van volwassen dieren 83- 133 mm , 
in dit geval zijn de <j><jl wat groter. De 
eitjes worden vanaf begin juni gelegd. In 
de eerste dagen van augustus verschijnen 
de eerste jongen die 38 - 50 mm lang zijn. 

Na een jaar zijn ze al 80 mm. Met een 
groeisnelheid van I ,0 mm/dag is dit de, 
voor zover bekend, snelst groeiende soort. 
Na een jaar zijn de jongen al geslachtsrijp; 
de wijfjes produceren meerdere legsels per 
jaar. 
Na een jaar Ieeft nog 47% van de jongen, 
na twee jaar nog 21 % en na zeven jaar toch 
altijd nog 4%. Deze soort is een bodem
bewoner, v6oral van de wat vlakkere 
woestijngebieden . De dieren zijn weinig 
plaatsgebonden, territorialiteit schijnt niet 
voor te komen , en ze verplaatsen zich over 
vrij grote afstanden. 
In het noorden van hun verspreidingsge
bied bestaat het voedsel van C. wislizenii 
hoofdzakelijk uit sprinkhanen en kevers. 
Daarnaast worden ook wei hagedissen ge
geten, die meer zuidelijk voor deze soort 
hethoofdvoedselvormen. 

PHRYNOSOMA CORNUTUM, 
DE TEXAANSE PADHAGEDIS 
Yerspreiding: San Angelo, Tomm Greene 
County, Texas (BALLINGER 1974). 
De maximale KRL van volwassen <j>~ is 
105 mm, bij een lengte van 70 - 75 mm 
(twee jaar oud) zijn ze geslachtsrijp. Er 
wordt maar eens per jaar een legsel ge-



Phrynosoma coro
lla/ IIIII blainvillei, 
mannctjc. Foto: 
Lacena-archief. 
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produceert. Het aantal eieren varieert van 
15 tot 32 met een gemiddelde van 29,0 
eieren per legsel. Het aantal eieren per 
legsel is mede athankelijk van de grootte 
van het vrouwtje en van haar plaats van 
herkomst. 

UTA STANSBURIANA (I), 
DEGEYLEKTELEGUAAN 

UTA STANSBURIANA (2) 
Verspreiding: Colorado National Monu
ment, Mesa County, Colorado (TINKLE 

1967). 
De S?S? bereiken de geslachtsrijpe leeftijd 
met een KRL van 37 mm na ongeveer drie 
maanden. De drie legsels per jaar hebben 
een grootte van 3,2 eieren per legsels. De 
maximale KRL van o o is 49 mm. A Is de 
dieren vlak voor de winterslaap uit het ei 
k.ruipen, worden ze pas het volgend voor-

Yerspreiding: Winkler County, 
(TINKLE 1967). 

Texas jaar geslachtsrijp. 

KRL maximaal voor oo 56 mm, voor 
S?S? 54 mm; gewicht 3-20 gram. Jonge 

dieren van 18 - 23 mm lang komen vanaf 
midden juni tot midden augustus te 
voorschijn . Na gemiddeld vier maanden 
zijn ze geslachtsrijp. Na de winterpauze 
gaan ze dan deelnemen aan het instand
houden van de soort. In de regel legt een 
vrouwtje vier maal per seizoen eieren; een 
Iegsel bevat gemiddeld 3,9 eieren, 
varierend van 2 tot 6 eieren per legsel. Een 
winterslaap in de strikte zin van het woord 
wordt er niet gehouden . Op mooie dagen 
zijn de diertjes ook 's winters actief. 
Minder dan I% van de populatie is ouder 
dan I jaar. 

UROSAURUS GRACIOSUS, 
DE LANGST AART-PENSEEL
LEGUAAN 
Yerspreiding: Yuma en Mohave Counties, 
benedenloop van de Colorado rivier, 
Arizona ( VITI & OHMART 1975). 
Een soort die in bomen leeft, vooral aan de 
buitenkant van de kroon. In minder dan 
een jaar bereiken de dieren een KRL van 
47 mm en zijn dan ook geslachtsrijp. Een 
S? legt per jaar een a twee maal eieren, per 
Iegsel varierend van 3 tot I 0 stuks; gemid
deld 5,3. Het voortplantingsseizoen 
Ioopt van mei tot augustus. De incubatie
tijd van de eieren ligt tussen de 62 en 78 
dagen. 



PETERSNEL
DERWAARD 
Pieterskerk
gracht26 
2311 SZ Leiden 
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Jongen van Agkistrodon rhodostoma 
zonder vader? 

lngezonden:juni 1982 

INLEIDING 
Sinds 14 oktober 1975 bezit bet ZoOlo
gisch Laboratorium te Leiden twee Agkis
trodon rhodostoma. Ze kunnen op grond 
van hun kleur uit elkaar gehouden worden: 
nr. 1 is Iichter gekleurd dan nr. 2. 
Ze zijn momenteel (maart 1982) respectie
velijk 60 en 75 em lang. Ze worden 
gehouden in een zeer simpel ingericht 
perspex terrarium van 1 00x50x50 em 
(lxbxh). De bodembedekking bestaat uit 
zaagsel en bladeren en er is een waterbak 
aanwezig. Het terrarium staat in een 
ruimte waarin een verschoven dag- en 
nachtritme heerst van 12 uur Iicht en 12 
uur donker, met een diminterval van 45 
minuten. De relatieve luchtvochtigheid 
wordt automatisch op 70% gehouden en er 
heerst een gemiddelde temperatuur van 
27°C. De dieren hebben in het laborato
rium aileen elkaar als gezelschap gehad en 
dienen als onderzoeks object, bij rontgen 
kinematografiscbe analyse van bet gebruik 
van bet voedselopnameapparaat. 

EIEREN 
V anaf 1977 legde nr. I ieder jaar ongeveer 
25 eieren in augustus of september. Deze 
kwamen nooit uit. In enkele gevallen 
werden de eieren geopend en bleken dan 
altijd onbevrucht. Ze waren klein (ca. 
14x25 nun) en dikwijls ingedeukt. Ze 
badden een gelige kleur. Hoewel van de 
soort broedzorg bekend is gedurende de 
gebele incubatieduur ( 42 tot 49 dagen 
( GRZIMEK, 1973)) werden de eieren altijd 
verwijderd en werd gepoogd ze kunst
matig uit te broeden bij 30°C en een 
lucbtvocbtigheid van 99%. Nameestaleen 
week begonnen ze te bescbimmelen. Bij 

openen bevatten ze nooit enig spoor van 
een embryo. In 1980 echter zaten er bij het 
legsel ook twee witte en mooi ronde 
eieren. Helaas begonnen ook deze eieren 
na twee weken te bederven, maar bij open 
snijden bleken er wei drie, zij het niet ver 
ontwikkelde, slangetjes in te zitten! 
Nr. 2 waarvan tot dan toe voetstoots werd 
aangenomen dat bet een mannetje was, 
legde op 6. VII.l98l vijf eieren. Ze lagen 
verspreid door de bak en de slang lag er 
niet, zoals dat bij de andere altijd het geval 
was, om been gewonden. Deeieren waren 
geel en ingedeukt en bedierven. Op 
28. VII. 1981 bleek bet dier op een legsel 
van 22 eieren te broeden. Een mooi wit, 
rond ei lag terzijde. Dit werd geopend en 
er was een goed ontwikkeld embryo in 
aanwezig. 
Van de overige eieren waren er negen geel 
en twaalf wit, maar aile ingedeukt. De 
witte eieren hadden een gemiddelde 
grootte van l9x26 nun, de gele 14x25 
nun. Na drie weken waren de gele eieren 
wederom slecbt geworden, terwijl de witte 
gestaag groeiden tot gemiddeld 22x27 
nun. 
Beide slangen weigerden te eten tijdens de 
broedperiode, ook na het verwijderen van 
de eieren. 

UITKOMEN VAN DE EIEREN 
Op 6.IX.l981 zijn de laatstgenoemde 
eieren gaan ''zweten''. Tegen midder
nacht waren de druppels op de eieren 
verdwenen. Het eerste ei is op 7.IX om 
16.30 uur uitgekomen, d.w.z. het slange
tje stak toen aileen de kop er uit. Pas om 
21.00 kroop bet er helemaal uit. Op 8.IX 
brak bet tweede ei open. Het verloor veel 



Agkislrodon 
rllodosloma. 
Foto: 
SNELDERWAARD. 
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vocht, maar er was geen beweging te zien . 
Na een uur heb ik de kop er uit gehaald. 
Het slangetje haalde duidelijk adem. Bij 
nadere inspectie bleken de ogen te ont
breken . Op de plaats daarvan waren wei 
met schubben overdekte pigmentvlek
ken te zien . Bovendien waren de bij deze 
soort op de kop tussen neusgat en oog 
aanwezige warmtegevoelige "pits "mis
vormd . Na enige tijd werd de hartslag en 
de ademhaling onregelmatiger en kort 
daarop stierf het. Na het dier helemaal te 
voorschijn te hebben gehaald, was er ook 
nog een vrij gro te dooierzak te onder
kennen. Tenslotte brak ook het derde ei 
open. Om 02.00 uur, 9.IX , stak er een 
snuitje naar buiten. Het fotograferen met 
flitslicht deed het slangetje klaarblijkelijk 
schrikken en het trok zich weer terug in het 
ei. Pas om 03.00 uur stak het zijn neus 
weer naar buiten en om 05.30 uur school 
het letterlijk uit het omhulsel. Het diertje 
tonge lde hevig en "geeuwde" regelmatig 
(soms wei driemaal per minuut). Na een 
kwartier kwam het tot rust. De drie jonge 
slangen worden verder respectievelijk A, 
Ben C genoemd. Slang A en C waren 18 

em lang, slang B was 15 em. Zeven eieren 
bleken wei bevrucht te zijn geweest, maar 
vroegtijdig afgestorven. Twee eieren 
waren onbevrucht. 

OPGROEIEN VAN DE JONGEN 
De dieren hebben tot nu toe nog nooit 
zelfstandig gegeten, hoewel ze toch van 
alles voorgeschoteld hebben gekregen: 
baby-muisjes, krekels , sprinkhanen , een 
net gemetamorfoseerd kikkertje, visjes en 
regenwormen . Er moest dan ook worden 
overgegaan tot dwangvoederen (eerst met 
regenwormen , daarna baby-muisjes). 
Desondanks is jong A op 2l.XII . l98 1 
dood gegaan. Dit en het al eerder overleden 
exemplaar werden opengesneden om het 
geslacht te kunnen bepalen. 
Slang A: vrouwtje: ovarium aangetroffen. 
Slang B: mannetje: (misvormde) hemi
penis en testis aangetroffen.Siang C: leeft 
nog en is te klein om gesexed te worden . 

DISCUSS IE 
Toen de twee A. rhodostoma in 1975 
aankwamen waren ze nog vrij jong, wat 
ondermeer valt af te leiden uit het hoge 
aantal vervellingen vergeleken met tegen
woordig. Vrouwtje I is tienmaal verveld 
in een jaar, vrouwtje 2 negenmaal. 
Vrouwtje I is nauwelijks meer gegroeid 
na het eerste legsel, vrouwtje 2 is dan ook 
inmiddels 15 em Ianger. Zoals eerder 
vermeld zijn ze bij ons nooit samen 
geweest met andere slangen. Een aantal 
mogelijke verklaringen voor deze 
"vaderloze" voortplanting zijn: 
a) Parthenogenese, d. w .z. ontwikkeling 

van dieren uit eieren die zich zonder 
bevruchting ontwikkelen. 

b) Geslachtsverandering: een van de 
vrouwtjes was vroeger een mannetje. 

c) Een of beide individuen hebben zowel 
mannelijke als vrouwelijke voortplan
tingsorganen. 

d) Opslag van sperma, afkomstig van 
vroegere paringen . 

Bij het afwegen van deze mogelijkheden 
speelden de volgende argumenten een rol 
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(puntsgewijs): 
a) Bij deze soort komen maar wemtg 

mannetjes voor: ongeveer I op 20 
(mond. med. KARDONG). Dit zou 
kunnen wijzen in de richting van een 
althans gedeeltelijke parthenogenese 
zoals we die inmiddels kennen bij 
enkele hagedissen, waarvan Lacerta 
saxicola wei de bekendste is. De enige 
slang waarbij tot nu toe een dergelijk 
proces wordt vermoed, is een worm
slang, Typhlops braminus. MCDOWELL 

(1974) heeft hierbij geen enkel 
mannetje gevonden en als bijkomend 
aspect wijst hij op het groter koloni
satie-succes van deze soort in verge
lijking met zijn verwanten. 
Zonder bevruchting zouden we bij 
slangen (familie Viperidae) vooral 
vrouwelijke jongen verwachten. 

b)-c) Sexe-verandering is niet meer na te 
gaan. We hebben in ieder geval nooit 
paringen gezien . M.b.t. slangen is 
zelfbevruchting onbekend. Dit in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
guppy, waarbij tweeslachtige indivi
duen met een vrouwelijk uiterlijk 
bekend zijn. Sectie na de dood van de 
volwassen dieren zal uitsluitsel geven 
over punt c, hoewel na sonderen nu al 
vrijwel vast staat dat het "pure" 
vrouwtjes zijn. 
Zowel mannelijke als vrouwelijke 
jongen worden in deze gevallen 
verwacht. 

d) Sperma-opslag is geen onbekend 
verschijnsel bij slangen, zoals uit tabel 
I blijkt. De gegevens hiervoor zijn 
ontleend aan GROVES (1973) en 
MAGNUSSON (1978). 
Uiteraard worden in het nakomeling
schap jongen van beiderlei sexe 
verwacht. 

Van de twee dode slangen was er in elk 
geval een een mannetje, zodat mogelijk
heid a minder aannemelijk wordt. Ook b 
en c zijn zeer onwaarschijnlijk. 



Tabell. 
Spenna-opslag 
bij slangen. 
Ontleend aan: 
GROVES (1973) en 
MAGNUSSON 
(1978). 

L.A.J. VAN 
ENGELEN 
Nazarethstraat 19 
5021 vv 
Til burg 

Soort zonder o in gevan-
genschap sedert 

Acrochordus javanicus jan. 1970 

Agkistrodon juli 1954 
contortrix laticinctus 
Ahaetulla nasuta aug. 1885 
Boiga dendrophila okt. 1967 

Drymarchon corais couperi 1941 

Elaphe dione aug. 1936 
Leptodeira annulata polysticta 5jaar 

*) bleek na sectie 

CONCLUSIE 
Gezien het voorafgaande wordt voorlopig 
geconcludeerd dat er in dit geval sprake is 
van spenna-opslag bij A. rhodostoma over 
een peri ode van tenminste zes jaar, waama 
nog bevruchte eieren gelegd kunnen 
worden, waaruit, zij bet met enige pro
blemen, levensvatbare jongen kunnen 
komen. 

DANKWOORD 
Ik dank speciaal professor P. DULLEMEUER 

voor bet mogen publiceren van deze 
gegevens. Ook een dankwoord aan H.A.J. 

IN DEN BOSCH voor zijn onmisbare hulp bij 
de tot standkoming van dit artikel. Verder 
al degenen die mij geholpen hebben. 

OPPASSEN MET KURK! 

eieren/jongen opmerkingen 

juli 1978 10 bevruchte eieren (embryo 
37,5 em lang) *) 

aug. 1954 5jongen 
aug. 1955 5jongen 
aug. 1888 8jongen 
nov. 1967 4 eieren waarvan I bevrucht. 
jan. 1969 5 eieren waarvan 2 bevrucht. 

1945 I van de 5 eieren bevrucht 
(embryo 6 mm lang) 

mei 1937 bevruchte eieren 
sperma opslag *) 

SUMMARY 
Two female Agkistrodon thodostoma shared a terra
rium since 1975, without contact with any other sna
kes. Eggs were found each year from 1977 on. 
These always proved to be not fertilized. On 27.1X. 
1981 however, when another brood was produced, 
three eggs hatched after 41 days and at least one of 
them was of the male sex; Several explanations for this 
phenomenon are discussed; thise case is concluded to 
be the result of spenn storage. 

LITERATUUR 
GROVES, J.D., 1973. Delayed Fertilization in the 
snake, Boiga dendrophi/a, Herpetologica 29: 20-23. 
GRZIMEK, B., 1973. Het Ieven derdieren deel VI, 
Reptielen: 575-576. 
MAGNUSSON, W.E., 1978. Production of an 
embryo by an Acrochordus javanicus isolated for 
seven years. Copeia 1979 (4): 744-745. 
MC DOWELL, S.B., 1974. A catalogue of the 
snakes of New Guinea and the Solomons, with 
special reference to those in the Bernice P. Bishop 
Museum, Part 1. Scolecophidia. J. Herpetol. 8: l-57. 

Wanneer u de acbterwand van uw terrarium wilt voorzien van kurk, gebruik dan geen 
kurk dat bestemd is voor de woninginrichting. 
Dit materiaal is meestal geimpregneerd met een bederfwerende stof, die erg gevaarlijk 
kan zijn voor uw reptielen of amfibieen. Wanneer u dus kurk wilt kopen, bij b. v. een doe 
bet zelf zaak, infonneer dan altijd of de kurk is behandeld met zo' n middel. 
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De deukschildpad P latemys platycephala 

lngezonden: maart 1982 

IN LEIDING 
Het geslacht Platemys, dat vier soorten 
omvat, behoort tot de slangehalsschild
padden (familie Chelidae), die samen met 
de borstklepschildpadden (familie Pelo
medusidae) tot de onderorde der hals
wenders (Pieurodira) behoort. 
Halswenders bezitten halswervels waar
van de dwarsuitsteeksels sterk zijn ont
wikkeld. Zij kunnen hun nek niet recht 
naar achteren onder het rugschild terug
trekken, zoals halsbergers (Cryptodira) 
dat doen, maar ze leggen hen door een 
S-vonnige kromming van de hals zij
waarts in de voorste opening van het 
pantser. Bij halswenders vergroeit het 
bekken met het benige buikpantser, terwijl 
het buikschild (plastron) uit dertien 
hoornplaten bestaat. Tussen de beide 
keelschilden (gularia) bevindt zich nog 
een schild (intergulare) , waaraan de dieren 
ook van de halsbergers kunnen worden 
onderscheiden. 

UITERLIJK EN VERSPREIDING 
De soort werd voor het eerst beschreven 
door SCHNEIDER in 1792. Daama onder
ging hij vele naamsveranderingen, om 
tenslotte voorgoed als Platemys plary
cephala in de nomenclatuur te worden 
opgenomen. De naarn betekent letterlijk 
" platte schildpad met platte kop" . Aile 
soorten hebben een laag rugschild (cam
pax) met twee duidelijke zijdelingse 
kielen. Bij Platemys platycepha/a is 
tussen deze kielen, die een wal vormen, 
een deuk ontstaan over de gehele Iengte 
van het schild. Een bijzonderheid is het 
totaal ontbreken van de wervelbeenderen 
bij deze soort. 
De kleur van het gladde rugschild is fraai 
donkerbruin, met een donkere, vlinder
achtige tekening. De onderzijde van de 
randschilden (marginalia) is geel met hier 
en daar donkere vlekken. De brug is 
eveneens donker, evenals het buikschild, 
dat aan de buitenkant wordt omzoomd 



De eigenaardigc 
grate schubbcn 
aan de binncn7jjdc 
van de achtcrpoot 
van Platemys 
platycepilala. 

door fraai gee!. Het voorste dee! van het 
buikschild is meer verlengd dan bij de 
meeste halswenders, zodat dit kop en hats 
een vrij goede bescherming biedt. De 
lange nek is bezet met wratachtige uit
steeksels. Ook aan de onderkaak bevinden 
zich twee wratachtige uitwassen, de zgn. 
baarddraden. De ogen staan dicht bij het 
iets vooruitstekende neusje, terwijl de bek 
klein is. De bovenkant van de kop is 
oranjekleurig, met in het midden een 
donkere vlek . De zijkant van de kop, van 
snuit tot over het trommelvlies, is donker 
gekleurd. De ledematen zijn stank 
gebouwd, terwijl zich aan de binnenzijde 
van de achterpoten enkele vergrote 
schubben bevinden. De cloaca bevindt 
zich bijna in het uiterste puntje van de 
korte staart. Een nekschild (nuchale) is 
aanwezig. Het dier kan een schildlengte 
to t 18 em bereiken. 
Platemys plarycephala komt voor in de 
noordelijke Ianden van Zuid-Amerika, 
zoals Peru , Brazilie, Suriname en de 
Guyana's. 

PLATEMYS OF BATRACHEMYS? 
Artikelen over deze kleurige slangehals
schildpad zijn in Lacerta zeer schaars. 
Het enige wat van deze schildpad beschre
ven is, vond ik in een artikel van 
D'AUDRETSCH ( 1965). Hier wordt het dier 
beschreven onder de naam Batrachemys 
nasuta, maar later door HOOGMOED ( 1967) 
gedetermineerd als Platemys plarycep
hala. Bij het grootste exemplaar dat 
D'AUDRETSCH vond, had het schild een 
lengte van 28 em en een breedte van 20 
em. De kop was maar liefst 7 em breed. 
Vergelijkt men deze maten met de 
afmetingen van mijn volwassen mannelijk 
dier- schildlengte 14,5 em, breedte 9,5 em 
en een kopbreedte van 2,5 em - dan komt 
men tot de conclusie, dat het dier van 
D'AUDRETSCH een naar verhouding zeer 
brede kop heeft. Opvallend is eveneens, 
dat de kleur van deze dieren omschreven 
wordt als grauw. Het rugschild als 
dofgrijszwart, het buikschild als vaal gee! 
en grauw gevlekt. Een omschrijving die 
geheel bij Batrachemys nasuta past , ware 
het niet, dat in het betreffende artikel 
melding wordt gemaakt, dat het rugschild 
een overlangse indeuking bezit, zodat 
steeds twij fel is blijven bestaan. Overigens 
is het vervagen van kleuren op latere 
leeftijd bij de meeste schildpadden een 
veel voorkomend verschijnsel, terwijl ook 
melanotische verkleuring kan optreden 
zoals ondermeer het geval kan zijn bij de 
Areolenschildpad Homopus areolatus en 
bij Chrysemys scripta (de roodwang
schildpad). HOOGMOED wijst er in een 
persoonlijk schrij ven echter op, dat er 
volgens hem bij Platemys plarycepha(a bij 
het ouder worden geen vervaging van de 
kleuren dan wei melanisme optreedt. 
Aangezien HOOGMOED zowel Platemys 
plarycephala als Batrachemys nasuta 
(Phrynops nasutus, zoals de soort 
momenteel heet) in Suriname heeft ver
z.ameld en sinds 1968 in ons land in Ieven 
houdt, is ook hij nadien overtuigd geraakt, 
dat de zgn. Batrachemys nasuta van 
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D"AUDRETSCH in werkelijkheid berust op 
een samenraapsel van twee soorten , nl. 
Phrynops nasutus en Platemys platy
cephala, zodat dit probleem hiermee 
schijnt te zijn opgelost. 

GEURKLIEREN 
Het zijdelings opbergen van de kop en hals 
is vrij primitief en betrekkelijk kwetsbaar. 
Volgens ZWINENBERG ( 1972) zijn hals
wenders uitgerust met een extra verdedi
gingsmiddel. Aan weerszijden van het 
lichaam, aan de basis van de ledematen , 
liggen een tweetal klieren, waarmee het 
dier, als het wordt lastig gevallen, een 
voor de belager vieze Iucht kan afschei
den. 
Naar aile waarschijnlijkheid is Platemys 
platycephala inderdaad uitgerust met 
dergelijke geurklieren. Hoewel in gevan
genschap op den duur steeds minder van 
dit ' ' chemische wapen'' gebruik wordt 
gemaakt, is bij mijn eigen dier door 
" plagen" deze ietwat doordringende 
muffe stank gemakkelijk op te wekken, 
die voomamelijk bij de inplant van de 
voorpoten, in de buurt van het okselschild 
(pectorale) vandaan schijnt te komen. 
Of de geurstoffen, behalve voor het 
afstoten van vijanden, ook dienen om de 
partners aan te trekken, zoals dat ver
moedelijk het geval is bij de muskus
schildpadden (geslacht Sternotherus) 
schijnt niet bekend te zijn. 

VERGROTESCHUBBEN 
Zoals reeds vermeld bezit Platemys 
platycephala aan de binnenkant van de 
achterpoten enkele eigenaardige grote 
schubben, die sikkelvormig boven een nog 
grotere schub zijn gelegen. Wat voor 
functie deze vergrote schubben hebben is 
mij niet bekend. Men zou bij het manne
lijke dier kunnen denken aan een betere 
greep op het gladde schild van het vrouw
tje tijdens de paring, ware het niet dat ook 
de vrouwelijke dieren in het bezit zijn van 
deze schubben (zie tek. pag. 13). 

GEMAKKELIJK HOUDBAAR 
In maart 1969 kwam ik in het bezit van een 
kennelijk volgroeid, mannelijk exem
plaar, aangezien het sinds de aankoop 
niets in omvang is toegenomen. Hoewel 
een temperatuur van 24 tot 28°C wordt 
aanbevolen, houd ik het dier a! die jaren 
met goed gevolg in een gemengde bak met 
o .a. roodwangen en waar dus, behalve een 
gloeilamp boven het landgedeelte, verder 
geen verwanning is aangebracht. Niet on
vermeld mag blijven, dat de centrale 
verwanning 's winters voor bijna tro
pische temperaturen zorgt. 
Volgens de literatuur is het dier lichtschuw 
en komt het niet aan land om te zonnen. 
Dit stemt geheel overeen met mijn eigen 
ervaring en van het landgedeelte wordt dan 
ook maar sporadisch gebruik gemaakt. Dit 
in tegenstelling met de ervaringen van de 
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heer HORSTHUIS te Roosendaal, wiens 
vrouwelijke dieren vlot aan land kwamen, 
mits de warmtebron bestond uit de zon of 
de hoogtezon (pers. med.). Dit gedrag 
komt echter weer vrij goed overeen met 
het gedrag, dat mijn dier 's zomers in het 
buitenterrarium vertoont. Hier vertoeft het 
dier lange tijd op het droge, zich echter 
meestal voor de zon onder en tussen 
planten verschuilend . 
HOOGMOED vond de dieren in Suriname 
o.a. in ondiep drassig land, wat toch duidt 
op een min of meer semi-aquatiele 
Ievenswijze. 
Wat het voedsel betreft is mijn dier zuiver 
camivoor en eet werkelijk elk dierlijk 
voedsel. De exemplaren van HORSTHUIS 

namen ook banaan tot zich. 
Wat de verzorging van deze schildpad 
betreft !open de meningen nogal uiteen. 
Sommigen achten het dier lastig, anderen 
daarentegen makkelijk houdbaar. Dieren, 
door HOOGMOED in 1968 en 1975 gevan
gen, verkeren nog steeds in goede gezond
heid . Volgens gegevens van HORSTH UIS 

verzorgde MERTENS een exemplaar 30 jaar 
lang. 
Hoewel het natuurlijk moeilijk is om af te 
gaan op de verzorging van een enkel 

exemplaar, is naar mijn mening Platemys 
platycephala een makkelijk houdbare 
schildpad, die eigenlijk geen bijzondere 
e isen ste lt , maar - zoals de meeste 
slangehalschildpadden - helaas weinig 
wordt aangeboden. 

DR. M.S. HOOGMOED, conservator afd. 
Reptilia en Amphibia, Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie te Lei den , zeg ik dank 
voor het beantwoorden van enkele vragen, 
waarvan gedeelten in de tekst zijn 
verwerkt. 

LITERAT UU R 
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amphibieen en rcptielen in Suriname (V I). Lacena 24 
(3): 21-24. 
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naar aanleiding van eerder verschenen afleveringen 
van anike len van lr. F.C. D'AUDRETSCH. Lacena 
25 ( 10-11 ): 82. 
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SUMMARY 
Some notes arc given on the side-necked tunic 
Platemys platycephala . Some difficulties concerning 
a fa lse detennination in the literature arc discussed. It 
is s tated, that Platemys platyceplwla is easy to keep. 
but difficult to purchase . 
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lngezonden: januari 1982 

AI eerder is er in Lacerta gewezen op 
gevaarlijke situaties die zicb kunnen 
voordoen bij bet voederen met wasmot
larven. LAURENS (1975) meldt dat jonge 
gordelstaarthagedissen, die zicb in spleten 
verstoppen, vastgesponnen werden door 
larven die zich in dezelfde spleet wilden 
verpoppen. Wasmotlarven lijken dit 
spinsel altijd te produceren. Als ze lopen 
produceren ze een draadje spinsel acbter 
zich. Als er meerdere larven bij elkaar 
zitten ontstaat er door bet over elkaar been 
kruipen een beboorlijke boeveelheid van 
dit spinsel. Daar tussen bevinden zicb dan 
de vele droge uitwerpselen die ze ook aan 
de lopende band produceren. Deze afval
massa zal de wasmottenkwekers bekend 
zijn. Haast, luibeid en meer van dergelijke 
factoren maken dat soms zo' n hoopje 
spinsel met uitwerpselen en een aantal 
wasmotlarven bij wijze van voedering 
gegeven worden. Wasmotlarven die met 
de pincet in een bakje zijn gedaan hebben 
na een uur ook al weer zo'n uitwerpsel en 
spinselmassa gecreeerd. Voor nauwkeuri
ge eters, zoals Lacertidae en sommige 
skinken is dat geen bezwaar. Deze pikken 
heel zuiver de rupsen uit de massa. Gul
zigaards, die naar alles happen, kunnen 
hiermee problemen krijgen, getuige bet 
volgende verhaal. 
Een jong mannetje Basiliscus plumifrons 
vermagerde sterk ondanks dat de buik 
goed gevuld bleek. Toen bet dier in de 
hand gehouden werd, werd geconstateerd 
dat er een sterk verharde massa in de 
darmen zat. Verstopping! In de 'intensive 
care' overleed bet dier enige dagen later. 
Direct na overlijden werd provisorisch 
sectie verricht om de oorzaak van de 
verstopping nate gaan. De darmen van bet 
dier bleken gevuld met een verharde massa 
van wasmotlarvenuitwerpselen en spinsel. 

De droge uitwerpselen zijn kennelijk op 
gaan zwellen in de maag en de darmen 
door daar aanwezig water op te nemen. 
Een vemauwing in de darm maakte de 
ramp compleet. De darm zag er verder ook 
enigszins anders uit dan ik van reptiele
darmen gewend ben. Plaatselijk was de 
darmwand dik en elders leek bij weer heel 
dun. Wat hier oorzaak en gevolg was, kan 
ik niet zeggen. Een uiterst kwalijk riekend 
vocht in de buikholte van bet dier leek me 
te wijzen op nog meer nare verschijnselen; 
een perforatie of een ontsteking. AI met al 
een heel onprettig einde dat ik al mijn 
dieren en de uwe wens te besparen; van
daar deze waarschuwing. Stoppen met bet 
voeren van wasmotten doe ik niet; krekels, 
meelwormen en andere standaard voedsel
dieren, waarop ik als stad-terrariumhouder 
toch hoofdzakelijk ben aangewezen, 
hebben eveneens grote nadelen. Goed 
opletten dat er niet meer gevoerd wordt 
dan in korte tijd wordt opgegeten. Was
motlarven in een schaaltje na enige tijd 
weer verwijderen en zo veel mogelijk in
dividueel voederen zijn wei de boodschap! 

SUMMARY 
A young Basiliscus plumifrons died of constipation 
after eating moth-larvae mixed with their natural 
faecal products. 

LITERATUUR 
LAURENS, B., 1975. Wasmotlarven: soms gevaar
lijk voor jonge dieren. Lacerta 34 (4): 47. 
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Stapelmuren, een ideaal biotoop 

lngezonden: februari 1982 

IN LEIDING 
Voor de lie thebber, die zijn vakanties in 
Frankrijk of Zwitserland met veldwaar
nemingen doorbrengt, blijken de karak
teristieke leisteenmuurtjes telkens op
nieuw een grote aantrekkingskracht uit te 
oefenen . En terecht ! Deze bouwsels her
bergen meestal een complete herpeto
fauna, varierend van een enkele muur
hagedissenkolonie tot en met volwassen 
esculaapslangen. 

BESCHRIJVING 
Stapelmuurtjes zijn meestal zo opgetrok
ken dat met een hoogte van ± 60 em en een 
breedte van I m een stevige afsluiting 
ontstaat tussen wijngaarden, landerijen 
enz .... Het basismateriaal vormen de in 
de buurt aanwezige leistenen die gewoon 
los op elkaar gestapeld worden door de 
eigenaars. Eenmaal niet meer onderhou
den vervallen ze erg snel, worden over
woekerd door klimplanten en grassen en 
veranderen aldus in het ideale biotoop 
voor tal van reptielen. De snelle 
opwarmingscapaciteit van de leistenen, de 
talrijke kieren, ho len en openingen, die 
ide ale toevluchtsoorden zijn voor reptielen 

en hun prooidieren en het grote voedsel
aanbod aan de rand van akkers, weilanden 
en wijngaarden zijn er de oorzaak van dat 
sommige soorten in concentra ties voor
komen die in de vrije natuur zeldzaam 
zijn. (tot 12-15 muurhagedissen perm2 !) 
Ook vind men er verschillende soorten 
naast e lkaar: zo vond ik in Spanje op 
dezelfde ' muur' zowel Lacerta hispanica, 
Podarcis mural is, Psammodromus algirus 
als Tarentola mauretanica! 
Ook slangen schijnen er zich reuzegraag 
schijnen op te warmen (£/aphe en Coro
nella-soorten), vooral 's morgens. 

SLOT 
Toch is er geen reden tot optimisme. Deze 
traditionele muurtjes verdwijnen syste
matisch om plaats te maken voor beton-/ 
prikkeldraadversperringen die modemer 
en tevens 'clean' zijn ... 
Ook het gebruik van insecticiden kan 
desastreus zijn voor dergelijke grote con
centraties dieren. Toch zou het erg jammer 
zijn indien we binnen enkele jaren tijdens 
onze vakanties in het Zuiden, het beeld 
van dit karakteristieke biotoop zouden 
moeten missen .. . 
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Geslaagde kweek met Tylototriton verrucosus, 
de ruwe krokodilsalamander 

lng~zondcn: april 1982 

INLEIDING 
Tot voor enkele jaren was de ruwe 
krokodilsalamander, Tylototriton vemt
cosus, nauwelijks bekend bij liethebbers 
en vakmensen in Europa. In 1972 werd er 
in Duitsland melding gemaakt van een 
kweek (MUDRACK 1972) en daama zijn er 
geen nieuwe meldingen meer gemaakt. 
In de zomer van 1980 werd de markt in 
Nederland voorzien van uit China ge'im
porteerde salamanders . Geen van de 
handelaren kon mij echter vertellen 
vanwaar deze dieren precies afkomstig 
waren. lndividueel waren zij in kleur 
gelijk , fraai bruin met gele lijsten en 
stippen , de grootte van deze importdieren 
was erg verschillend en loch waren de 
dieren allemaal volwassen, wat later ook 
bleek. In april 1980 kwam ik in het bezit 
van 4 exemplaren, vermoedelijk 2 
paartjes. 

HET GENUS TYLOTOTRITON 
De naam Tylototriton betekent vrij 
vertaald geknopte of knoppendragende 
triton. Deze soort behoort tot de familie 
Salamandridae en bewoont twee uitge
strekte gebieden , grenzend aan het 
Himalaya gebergte, o.a. noord Bim1a, 
west Yunnan, noord Thailand, noord 
India, noord-Vietnam, verder het eiland 
Okinawa in de Riu-Kiu archipel , ten 
zuiden van Japan. 
Momenteel komen er 6 soorten in de 
bovengenoemde streken voor n.l. : 
T. verrucosus in Yunnan en oost Hima
laya, 
T. andersoni van de Riu-Kiu eilanden , 
T. asperrimus in Kwangsi, 
T. kweichowensis van K weichow, 
T. chinlwiensis, melding MUDRACK 1972, 
T. teliangensis, melding MUDRACK 1972. 
Erg interessant is de melding van NOBLE: 
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hij beschrijft in 1928 de vondsten van 
Tylototritun in fussiele toestand gevonden 
in het Mioceen aan de Bodensee, Zwit
serland: T. primigenius en verder T. 
weigelti uit het bruinkoolgebied Geisel
tates bij Halle (Old) en de bruinkool 
vondsten bij Ro tt (Old). 
Tylototriton heeft zich, evenals verschil
Iende Bufo soorten, volledig aangepast aan 
tropische en subtropische klimaten. Dit 
bewijzen de vondsten van schedel en 
huidknook lijsten. 
De krachtig ontwikkelde uitsteeksels in 
twee rijen op de flanken van onze Tylo
totriton soorten doen ons denken aan de 
doornachtige uitsteeksels van de Ribben
salarnander (Pieurodeles 111altli) die ook in 
schedelvorm verschillende overeenkoms
ten heeft. {WOL TERSTORFF, 1929) 

TYLOTOTRITON VERRUCOSUS 
Een volledig uitgegroeide ruwe krokodil
salarnander (T. verrucosus) kan een lengte 
van ca. 20 em halen, echter uit de import 
van april 1980 bleek dat dieren van amper 
14 em ook volwassen waren . 
OpvaJlend is de zeer gedrongen gestalte 
van deze dieren. De huid is ruw· en korre-

Jig, de halfronde kop is zeer breed en van 
krachtige knokenlijsten aan de buitenrand 
van de bovenkant voorzien, die meer naar 
achteren overgaan in de sterk ontwikkelde 
parato.ideknobbels. 
Duidelijk is de kop van de romp te onder
scheiden; midden over de rug loopt een 
aaneengesloten knokenlijst welke felgeel 
afsteekt tegen de bruine ondergrond , deze 
ruglijst gaat over in de afgeplatte gele 
staart. De 13 tot 16 knopachtige uitsteek
sels aan de uiteinden van de ribben steken 
eveneens fel af tegen de bruine onder
grand. De ruglijst en de flankenknobbels 
van T. verrucosus zijn iets meer ontwik
keld dan bij T. andersoni en T. kweichow
ensis, terwijl de kopvorm nauwelijks 
afwijkt van deze soorten. De staart is het 
hoogst ongeveer in het midden , is 
enigszins afgeplat en eindigt erg stomp. In 
de paartijd is de staart duidelijk platter dan 
tijdens het landleven. De vingers en de 
tenen zijn kort en plomp, wat deze 
salamander een koddige en aardige indruk 
gee ft. 

HET TERRARIUM EN DE KWEEK 
Toen in apri l 1980 de eerste importen van 
T. verrucosus in Nederland kwamen was 
ik erg blij 4 exemplaren van deze zeer 
mooie salamanders te kunnen bemachti
gen. Maar wat nu? 
Er was niets bekend over de leefwijze en 
eetgewoonten van deze soort . Daar het 
duidelijk landdieren waren en mijn erva
ring met Salamandra in het verleden nog 
vers in mijn geheugen lag , werd een vol
g lazen bak van I 00x50x50 voor driekwart 
gevuld met vers afgevallen blad en enige 
stukken kienhout om te voorkomen dat het 
blad aan e lkaar zou plakken. Hierin 
werden de salamanders gezet met een 
flinke portie regenwormen, die zich snel in 
deze bak verspreidden. Yerder werden de 
salamanders met rust gelaten om te ac
climatiseren en uit te rusten van de lange 
re is. 
Na ongeveer een maand heb ik, omdat ik 
niet wist of deze soort water nodig had 
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voor zijn dagelijkse behoeften, een klein 
watergedeelte gemaakt in de bak met 
afgevallen blad en ik zag dat de dieren er 
goed uit zagen. Jnmiddels had ik van ver
schillende andere terrarianen negatieve 
resultaten vemomen wat betreft het in 
Ieven blijven van deze soort. Bij mij ging 
het echter goed en begin augustus zag ik 
een salamander in het watergedeelte 
zwemmen, die de gehele dag in het water 
bleef. 
Omdat de staart van deze salamander 
duidelijk platte r was dan bij de aanschaf, 
concludeerde ik dat de paartijd was 
aangebroken en daarom werd een nieuwe 
bak ingericht. 
De nieuwe huisvesting bestond uit een 
meterbak die voor I /4 was gevuld met 
water waaruit een tlink stuk kienhout stak, 
dat goed begroeid was met javamos. Aan 

de achterzijde werden de gaten tussen de 
achterwand en het kienhout opgevuld met 
Sphagnum, zodat het leef oppervlak boven 
water vergroot werd. Als schuilgelegen
heid werd een halve dakpan over het 
geheel gelegd. 
lntussen was er een tweede salamander in 
het water gegaan, vermoedelijk ook een 
mannetje, dat een volledig aquatie le 
leefwijze began en het water niet meer 
verliet. Ik heb verder geen andere sala
manders in het water aangetroffen. Yer
moedelijk verblijven de wijfjes maar zeer 
korte tijd in het water om de paring te 
volbrengen. Van de paring zelfheb ik nie ts 
kunnen waamemen en ik vermoed dat dit 
in de nacht gebeurt. 
Dr. HANS GEYER schrijft in 1937 het vol
gende: " Het o kruipt onder het ~ en 
omklemt haar voorpoten en sleept haar zo 
op haar rug voort. Op deze manier wordt 
he t spermapakketje afgegeven en door de 
cloaca van het ~ opgenomen' ' . 
Op 2 1 augustus ontdekte ik bij de weke
lijkse controle dat e r aan de achterkant 
tussen het Sphagnum paarsgewijs eieren 
waren afgezet. De eieren hingen allemaal 
ca.4 tot 6 em boven het wateroppervlak 
zodat ik vermoedde dat de larven bij het 
uitkomen op deze manier in het water 
zouden vallen. Omdat het water in het 
terrarium een zuurgraad van 5 had bereikt 
door het kienhout en ik dit veel te zuur 
achtte voor de nag niet geboren larven, 
werden de eieren voorzichtig met mos en 
al uit het terrarium gehaald en over een 
stukje gaas boven aquariumwater opge
hangen, zodat de larven gemakkelijk in het 
water konden vallen. 
De eieren waren vrij groat, met een door
snede van ca. I 0 mm en erg helder met een 
blauwgrijze kern, waarin na een dag al 
duidelijk de celdeling kon worden waar
genomen. 
Het legsel bedroeg ongcveer honderd 
eiercn, vermoedelijk van beide wijtjes. 
Op 3 september lag de eerste larve in het 
water, met staart was de lengte ca. I 0 tot 
12 mm. De dooierzak was na enkele uren 
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geheel in het lichaam opgenomen en na 
enkele uren ontdekte ik al minuscule 
kleine voorpootjes met bijna onzichtbare 
tenen, drie aan elke voorpoot. Nadat de 
dooierzak in he t lichaam was opgenomen 
werden de Iarven overgebracht naar een 
opkweekbak met een waterstand van I 0 
em, waarin een uitstromer was aange
bracht om het water in beweging te 
houden. Toen ik later merkte dat de larven 
graag aan het oppervlak vertoefden heb ik 
enige drijfplanten toegevoegd. 
Op 12 september kwam de laatste larve uit 
het ei. Van de ca. honderd eieren waren er 
43 niet beschimmeld en uit deze niet 
beschimmelde eieren zijn 38 larven te 
water gegaan. Na 12 dagen kwamen de 
achterpoten door, en waren de diertjes 
inmiddels uitgegroeid tot 25 mm Iengle. 
Op 19 september lagen er enkele larven 
met hun buik naar boven aan het water
oppervlak en ik kon duidelijk zien dat er 
een Juchtbel in hun darmkanaal zat , 
mogelijk door he t voeren van te veelvuldig 
in een zeefje uitgespoelde watervlooien, 
die hierdoor veel lucht binnen krijgen. Na 
een paar uren had zich dit euvel weer 
vanzelf opgelost. 
Op 3 oktober heb ik de 15 grootste larven 
uitgesorteerd en apart ondergebracht en 
voor het eerst rode muggenlarven 
gevoerd. Deze werden goed gegeten en 
inmiddels waren de grootste larven ca. 30 
mm. 
In de peri ode van 12 tot 17 oktober lagen er 
verschillende larven dood in de opkweek
bak en bij temperatuur kontrole bleek deze 
maar 16 g raden te zijn , wat mij erg laag 
leek. Na de temperatuur met een aqua
riumverwarrner langzaam tot 20 graden te 

hebben opgevoerd, gingen er geen larven 
meer dood en begonnen de overgebleven 
larven weer te eten. 
Op 27 oktober was de grootste larve ca. 50 
mm. De flank en rugtekening begon al 
zichtbaar te worden en de kieuwen begon
nen te reduceren. Op 29 oktober ging de 
eerste larve aan land, met een lengte van 
53 mm, na een periode van 60 dagen in het 
water te hebben doorgebracht. Na de 
tweede dag was deze larve nog maar 48 
mm. In de Jaatste periode van 14 dagen 
ontstond er onder de larven kannibalisme, 
ondanks het ruime voedselaanbod. Ik heb 
de grote van de kleine larven gescheiden , 
maar dat hielp nie t vee!. 
Van de 38 larven die uit de eieren zijn 
gekomen, zijn er 23 gemetamorfoseerd. 
De overigen zijn grotendeels door eigen 
broers of zusters geconsumeerd. 
Het opkweken van de kleine krokodil
salamanders verliep zonder problemen. 
Heel kleine regenworrnen en kleine 
maden, a lsook kleine slakjes en op het 
land gestrooide rode muggenlarven 
werden gretig genomen. 

SUMMARY 
From the first import of Tylototriton vermcosus(April 
1980) four animals were put in a terrarium. In August 
they showed mating-behavior and thus were removed 
to a terrarium filled V.. with water. End o f August ca. 
100 eggs were laid. Between 3/ 9 and 12/ 9 43 eggs hat
ched. After about 60 days the first larva metamorpho
sed. 
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Genoeg Iicht? 

lngezonden: juli 1982 

INLEIDING 
Planten hebben Iicht nodig. Oat Iicht moet 
aan een aantal eisen voldoen. 
- Het moet sterk genoeg zijn, 
- het moet de juiste kleursamenstelling 

hebben, 
- het moet in het juiste ritme van dag en 

nacht worden toegediend. 
Daar komt bij 
- dat verschillende plantesoorten ver

schillende eisen stellen, 
- dat de lichtbehoefte atbangt van de 

temperatuur. 
De vraag: "Is mijn terrarium goed 
verlicht?'' is dus niet zo gemakkelijk te 
beantwoorden. En dan praat ik nog maar 
aileen over planten en niet over dieren. 
In dit artikeltje gaat het voomamelijk over 
de lichtsterkte, maar in de laatste paragraaf 
komen ook de andere aspecten even aan de 
orde. 

DE LICHTSTERKTE 
Lichtsterkte is moeilijk op het oog te 
schatten; het menselijk oog is daartoe 
volledig ongeschikt. Wie er iets zinnigs 
over wil zeggen zal de lichtsterkte moeten 
me ten. Met een gewone fotografische 
belichtingsmeter of met een camera met 
ingebouwde, afleesbare lichtmeter is dat 
echter een simpele zaak. 
Lichtsterkte wordt gemeten in lux. Hoe 
meer Iicht, hoe meer lux. Buiten in de 
voile zon, midden op de dag, is de 
Iichtsterkte ongeveer I 00.000 lux. Oat is 
het basisgegeven voor ooze meting. 

DE METING 
Ga als volgt te werk. 
Stel uw lichtmeter in op 24 DIN (200 
ASA). Ga er mee naar buiten, midden op 

de dag, als de zon schiint. Laat de volle 
zon op de binnenzijde van uw hand 
schijnen en richt uw lichtmeter op die hand 
(ca. 10 em afstand. Pas op voor schaduw!) 
Als het goed is zegt de lichtmeter: 1 I 125 
seconde bij diafragma 22. 
Ga nu naar uw terrarium. Breng uw hand 
op de plaats waar zich de bladeren van uw 
planten bevinden. Richt de binnenzijde 
van uw hand zo dat het voile Iicht er op 
valt. Opnieuw richt u de lichtmeter op uw 
hand en leest u hem af. Het tabelletje leert 
u vervolgens hoe groot de lichtsterkte is. 

WAT DOET U MET HET 
MEETRESULT AA T? 
Om iets met uw meetresultaat te kunnen 
doen moet u het volgende weten. 
I . Er zijn maar heel weinig planten die 

zich bij minder dan 1000 lux lekker 
voelen en 500 lux is wei de absolute 
ondergrens. 

2. Planten die in de natuur in de voile zoo 
groeien, doen het bij 100.000 lux niet 
beterdan bij 25.000 lux. 

3. De lichtbehoefte is grater naarmate de 
temperatuur boger is ( dat geldt 66k 
voor de nacht -temperatuur). 

In de meeste terraria staan kamerplanten 
en de meeste kamerplanten zijn schaduw
planten.. U hoeft dus niet te mikken op 
25.000 lux (gelukkig maar, want dat haalt 
u met kunstlicht toch niet). 
Als u schrikt van het resultaat van uw 
meting - het is veel minder dan u 
verwachtte - moeten er lam pen bij. De 
vraag is dan: "Wat voor Iampen?". Een 
goed advies is "Philips TL-33"; een 
beter, maar ook duurder advies 
"TL-F-33". U zit dan meteen ook goed 
wat de kleur samenstelling betreft. 
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1/500 

1/250 

1/125 

1/60 

1!30 

1/15-

1/8 

l/4 

1/2 

Voorbeeld (zie de 
stippellijnen): Uw 
lichtmeter zegt: 
I I 15 seconde bij 
diafmgma 5,6. 
Doorhet hokje 
1/15-5,6 van de 
tabelloopt 
de lijn van 800 lux. 
Het resultaat van 
uw lichtmeting is 
dus: 800 lux. 

F.R. VAN 
LEEUWEN 
Benedenlangs 225 
1025 KH Amsterdam 

16 11 8 5,6 

DE ANDERE AS PECTEN 
Ieder levend organisme vergaart energie 
en verbruikt energie. Groene planten 
vergaren energie in de vonn van Iicht, ze 
verbruiken energie via ademhaling. Die 
ademhaling gaat dag en nacht door. Het is 
nu zo dat de energie-vergaring niet erg 
athankelijk is van de temperatuur, maar 
het energieverbruik is dat wei. Daarom 
zijn planten onder ongunstige lichtom
standigheden gebaat bij een lage tempe
ratuur (als ruwe indicatie: voor tropische 
planten l5°C, voor andere planten lager). 
Bij gebruik van kunstlicht lukt het natuur
lijk niet om de dag-temperatuur laag te 
houden, maar maak de nacht-temperatuur 

4 2,8 1,4 

zo laag mogelijk! 
Van sommige planten wordt het groei- en 
bloei-ritme bepaald door de daglengte. In 
het ideale geval is uw licht/donker regime 
gelijk aan wat uw planten in de natuur 
gewend zijn. Voor tropische planten dus: 
12 uur Iicht, 12 uur donker; voor planten 
uit de gematigde streken: van 8 uur Iicht in 
de winter tot 16 uur in de zomer. Bedenk 
wei dat een korte lichtperiode gepaard 
moet gaan met een lage temperatuur. 

SUMMARY 
This anicle gives an easy recipe to measure the light
quantity in your termrium. Some remarks are made 
on what to do with the result. 

NOGMAALS 'BUFFALO-MEELWORMEN' 
In Lacerta 40 (5) op pagina 97 wijst PABST op het gevaar van 'Buffalo-meelwormen' voor 
de krekel- en meelwormenkweek. A/phitobius diaperinus. de' Buffalo-meelworm', gedijt 
aileen goed in een vrij vochtig en donker milieu. Om een invasie vanA/phitobius in de kre
kelkweek te voorkomen is het dus voldoende de kweek zo droog en Iicht mogelijk in te 
richten. Het enige vochtige plekje dat krekels nodig hebben is een klein ei-afzetbakje van 
doorzichtig plastic (Iicht) gevuld met een lichtvochtig mengsel van zand en turf. 



Alytes obstetricans. 
Foto: 
VAN LEEUWEN. 

98 pagina's 
25 z/w foto's 
50 verspr. kaanjes 
Natuurhistorisch 
Genootschap in 
Limburg, 
Maastricht 
Prijs I 6,- voor 
!eden van het 
genootschap 
I 10,-voor 
niet-leden 

24 

BESPREKlNG 

VERSPREIDING VAN DE HERPETO
FAUNA IN LIMBURG 1980, 1982 
HERPETOLOGISCHE STUDIEGROEP VAN HET 

NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP IN 

LIMBURG 

Hoe minder dieren er over blijven, des te 
meer boeken er over verschijnen. Ook ten 
aanzien van de Nederlandse herpetofauna 
blijkt dit te gelden na een lange periode 
van weinig publicaties overdit onderwerp. 
De herpetologische studiegroep van het 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 
werd begin 1979 opgericht en functioneert 
thans naast een bomenstudiegroep, een 
vogelstudiegroep, een zoogdierenwerk
groep, een plantenstudiegroep en een 
vlinderstudiegroep daarvan. Oat de herpe
tologie in dit spectrum niet is vergeten, is 
lovenswaard. 
In eerste instantie maakt het rapport een 
verzorgde indruk; bij nadere beschouwing 
doen het matige typewerk en de tekenin
gen van de dieren hieraan te vaa.k afbreuk. 
De foto 's zijn redelijk. Na een deter
minatietabel -die gerust achterwege had 
kunnen blijven gezien de uitstekende 
publicaties op dit gebied die ons nu ten 
dienste staan- omvat het rapport de ver
spreidingsgegevens van de waamemingen 
in 1980 van de studiegroep van aile 
Nederlandse soorten (en dus in Limburg 
voorkomende) herpes, waartoe zelfs -zij 
het met vraagtekens- de Europese moeras
schildpad wordt gerekend . De waame-

mingen over 1980 in Limburg -aangege
ven per uurhok- worden m.b.v. een 
kleiner gedrukt kaartje vergeleken met die 
van voor 1980. Deze Jaatste kaartjes zijn 
-overigens zonder dat daarvoor toestem
ming was verleend- overgenomen uit " De 
amfibieen en reptielen van Nederland, 
Belgie en Luxemburg", M. Sparreboom 
(red.), A.A. Balkema, Rotterdam, 1981. 
De splitsing Rana esculenta - lessonae -
ridibunda ontbreekt niet. Ronduit onbe
grijpelijk is het , dat het rapport doet 
voorkomen als zou dit het eerste rapport 
over de Limburgse herpetofauna sinds 
1964 zijn. Aan publikaties b. v. als van TER 

HORST in het Natuurhistorisch Maand
blad, Natura en De Levende Natuur, als
mede de jaarlij ks sinds 1973 verschljnende 
rapporten van de werkgroep Limburg van 
Lacerta gaat men dan we! voorbij ! 
Daarenboven wordt in het rapport ophef 
gemaakt over de verdiensten van de studie
groep t.a.v. de activiteiten ter bescherming 
van o.a. de muurhagedis en de amfibieen in 
de Viltergroeve te Berg en Terblijt, terwijl 
dit zaken zijn die met name tot hct conto 
van de werkgroep Limburg van Lacerta 
behoren, evenals de beheersadviezen voor 
de boornkikker in Limburg. Betreurens
waardig, dat hierin onderlinge samenwer
king en overleg niet mogelijk bleek. 
Resumerend: Een rapport dat u voor 
weinig geld aan uw herpetogeografische 
boekenplank aansluit, maar daar weinig 
aantoevoegt. 

E.F. Elzenga. 


