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lngczondcn: juli 1981 

INLEIDING 
Tussen 18 mei en 8 juni hebben mijn huis
genote en ik waarnemingen gedaan aan 
reptielen en amfibieen op het eiland Korfu 
(Griekenland). Daar de aantallen slangen 
die we van sommige soorten hebben waar
genomen nogal verschillen van in de lite
ratuur vermelde eerdere waamemingen 
wilden we dit graag bekend maken en 
mogelijke verklaringen zoeken. Verder is 
juist de vakantietijd voor velen de enige 
mogelijkheid om · reptielen in de vrije 
natuur waar te nemen. Dit kan een heel 
leuk tijdverdrijf zijn. Wijzelf besteden het 
merendeel van onze vakantie aan zulke 
waarnemingen, waarbij vooral het zoeken 
van dieren veel genoegen met zich mee
brengt. Het is een fijne gewaarwording 
om, na enige uren in de zon te hebben 
gelopen, plotseling gekonfronteerd te 
worden met een langgezochte slang en 
daarvan ook nog een leuke serie dia's te 
maken. Bovendien zie je, als je dieren 
zoekt, niet aileen maar reptielen en 
amfibieen. We zijn zo op onze zoektoch
ten toevallig ook op prachtige kleine 
orchideetjes van het geslacht Ophrys 
gestuit. Zulke dingen maken een vakantie 
geslaagd in onze ogen. We hopen iets van 
het plezier in onze vakantie in het volgen
de stuk te kunnen overbrengen. 

VOORBEREIDING 
Behalve de normale voorbereidingen van 
een vakantie hebben we deze keer ons ook 
van te voren georienteerd op de herpeto
fauna van het ei land Korfu. In de biblio
theek van het lnstituut voorTaxonomische 
Zoologie te Amsterdam, konden we een 
tweetal artikelen van MERTENS kopieren. 
Een eerste uit 1961 geeft een overzicht van 
aile waarnemingen gedaan op Korfu tot 
1961 . Het tweede is een aanvulling tot 
1968. Na die tijd is er naar onze informatie 
niets nieuws over dit eiland verschenen. 
De juiste titel van deze artikelen vindt u in 
de literatuurlijst. Verder hebben we 
geprobeerd van de genoemde dieren wat 
plaatjes te vinden, opdat we de dieren in 
het veld zouden herkennen. In het vrije 
veld is in het algemeen maar een fli ts van 
een slang te zien, dus vlug herkennen is de 
boodschap. Het is ook zinvol om nog eens 
na te gaan wat de biotoop van de verschil
lende slangensoorten is. Dit maakt het 
herkennen vaak gemakkelijker. 

HETZOEKEN 
Een slang in een door mensen bewoond 
gebied heeft meestal maar een korte 
levensduur. Als hij niet doodgeslagen 
wordt , wordt hij wei overreden. Wie 
slangen wil zien zal dus uit het bebouwde 
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gebied moeten gaan. Oat hebben we ook 
gedaan. Het heeft echter weinig nut om 
naast een pad of zelfs dwars door de 
bossen en de velden te gaan lopen. Daar 
zijn twee redenen voor. Ten eerste is een 
pad vaak een open plek in de begroeiing, 
waar slangen kunnen zonnen op korte 
afstand van beschermende plantengroei. 
Ten tweede is in de bossen en het veld de 
begroeiing zodanig dat de slang zich vaak 
ongemerkt uit de "voeten" kan maken. Je 
hoort dan van alles, maar je ziet niets. Op 
paden zijn slangen vaak in het zicht. 
Het geluid dat een wegvluchtende slang in 
de begroeiing maakt lijkt op het geluid van 
iets dat door de struiken geschoven wordt. 
Heel zelden kraakt er het een en ander bij. 
Het is iets datu eens gehoord moet hebben; 
daama zult u het meteen herkennen. 
Sissen doen de slangen pas als ze serieus in 
het nauw zitten. 
Allerlei paadjes op het eiland hebben we 
afgelopen, kijkend en luisterend; vaak 
stenen en stukken hout omkerend. We 

hebben slangen gezien terwijl we ons met 
brommertjes verplaatsten; de slangen 
lagen op het asfalt van de weg. Als er 
ergens stilstaand water was hebben we 
daar ook gekeken. Het I open door droge 
rivierbeddingen heeft vaak succes, al moet 
je dan soms een stuk op handen en voeten 
vanwege laaghangende plantengroei 
(bramen!) Stapelmuurtjes op weinig 
drukke plaatsen behoren tot de favoriete 
plaatsen. Hoewel we in de avonduren 
enige malen gezocht hebben, vonden we 
niets na zonsondergang. Meer rnalen 
hebben we doodgereden exemplaren op de 
weg zien liggen. Geen enkele daarvan is in 
dit stuk opgenomen, daar ze allen te zeer 
verminkt waren om nog gedetermineerd te 
kunnen worden. 

KORFU 
Het eiland Korfu is het noordelijkste 
Griekse eiland. Het ligt gedeeltelijk voor 
de kust van Albanie. Het is een eiland dat 
vrij vochtig is en's zomers niet zo emstig 
verdord. Het bestaat voor het overgrote 
dee I uit olijfgaarden. Het eiland is niet erg 
groot; 60 km is de grootste lengte en 28 km 
de grootste breedte. In het noorden ligt een 
gebied met vele stroompjes en wat 
heuvels. Daaronder een "bergkam" waar 
de heuvels iets steiler zijn en minder 
bevolkt. In het noordoosten staat de 
hoogste berg, de Pantokratoros, 906 m 
hoog. Meer naar het zuiden is er eerst een 
vlakte en daama, op het smalste deel van 
het eiland, weer een kammetje bergen. 
Deze zijn niet zo hoog en vrijwel uitslui
tend begroeid met olijfbomen. 
De olijfboom is een boom die als hij ouder 
wordt een nogal kwarrig uiterlijk krijgt. Er 
vallen dan grote gaten in de schors en de 
binnenkant wordt hoi. Een ideale schuil
plaats dus voor vele dieren. Onder de 
olijfbomen is meestal een lage ondergroei 
van allerlei kruiden en een grote variatie 
aan doomstruiken. Op plaatsen waar vee I 
geoogst wordt, is deze ondergroei soms 
verdwenen. In de oogsttijd liggen er onder 
de bomen vaak netten om de olijven in op 
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te vangen. 
Het eiland was in het voorjaar dat wij er 
waren niet overdreven warm; 23° 's nachts 
tot 27° overdag. Het regende af en toe een 
beetje. Soms was de hemel grotendeels 
bewolkt. 
De volgende plaatsen hebben we, indivi
dueel of gezamenlijk, bezocht. (Niet op 
aile plaatsen zijn slangen gevonden .) 
Karoussades, Roda, Horepiskopi, Trom
betta, Paleokastritsa, Strinilas, Pantokra
toros, Sokraki, Korakiana, Kassiopi, 
Kalami, Nissaki, Pyrgy, lpsos, Dasia, 
Sgombou Korfu , Kanoni , Ropa, Mitrio
tissa, Agios Matheuos, Perama, Achil
leion, Kouspades, Korakades. 
Yooral tussen Korakiana en Dasia is 
intensief gezocht. 

W AARNEMINGEN 
Misschien wat paradoxaal in verband met 
de titel, maar ik wi t beginnen met een 
aantal soorten die wij niet gezien hebben , 
maar wei door MERTENS worden 
genoemd. 
Allereerst Typhlops vermicularis. Dit 
wormslangetje leeft met name in open en 
droge biotopen. Deze zijn op Korfu 
bepaald niet overal te vinden. MERTENS 

heeft er een gevonden, bij een klein 
meertje onder de noordelijke heuvelrug. 

Eryx jaculus turcicus, de Zandboa, is 
slechts een keer waargenomen op het 
eiland en dat is meer dan honderd jaar 
geleden. Ondanks intensief zoeken juist 
naar deze soort hebbcn wij hem niet 
gevonden. 
Elaphe situ/a, de Lllipaardslang, stond ook 
op het lijstje van slangen die we graag 
wilden vinden, maar niet gevonden 
hebben. MERTENS zelf trouwens ook niet. 
Het dier wordt een paar keer genoemd in 
de literatuur als afkomstig uit Korfu. 
Malpolon monspessulanus insignitus, de 
Hagedisslang, wordt door MERTENS de 
meest algemene slang van Korfu 
genoemd. Hij slaagde er echter niet in om 
meer dan een huid mee te nemen. Wij 
hebben geen enkele slang gezien die een 
Malpolon zou hebben kunnen zijn. Ik 
kom hier later nog op terug. 
Natrix tessellata tessellatta , de Dobbel
steenslang, is op Korfu een keer gedeter
mineerd. Wij hebben een keer een bruine 
slang het water in zien vluchten . Oat zou 
een Dobbelsteenslang hebben kunnen zijn, 
maar evengoed een Balkantoomslang 
(Coluber gemonensis). 
Tot zover het lijstje met niet gevonden 
slangen. Wei gevonden hebben we de 
volgende soorten: 
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata, de 
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Yierstreepslang, MERTENS meldt dat dit 
dier over het hele eiland vaak te vinden is 
en ook vaak wordt doodgeslagen. Dit 
doordat de slang niet erg snel is. We 
hebben deze soort op twee plaatsen 
gevonden, zonnend in de middaghitte , op 
vrij steile begroeide hellingen. Een 
exemplaar lag om half drie in de middag, 
de heetste periode van de dag met kop en 
hals op het hete asfalt van een weggetje te 
zonnen (Het was toen doodstil, de 
Korfioten slapen omstreeks deze tijd). Het 
was die dag 2r C in de schaduw en het 
dier lag in de volle zon. Dit moge een 
aanwijzing zijn voor de ·warmtebehoefte 
van dit dier. Op mijn pogingen hem te 
pakken reageerde hij eerst heel rustig, 
maar toen bleek dat ik niet direkt ophield 
begon hij te sissen, zich schotelvormig op 
te rollen en naar mete bijten. Op de zelfde 
helling vonden we een jong dier. Dejonge 
dieren zijn witgrijs of witbruin met eeil 
donkere vlekkentekening op de rug. Op 
het eerste gezicht zou men van dwars
vlekken spreken. De volwassenen zijn 
geelbruin of grijsgeel met zwarte lengte
strepen. Jonge dieren kunnen wellicht 
verward worden met£. situ/a of zelfs met 
Vipera ammodytes mogelijk dat dit de 
dieren zijn die aanleiding hebben gegeven 
tot het vermoeden dat de£. situ/a hier ook 
voor zou komen. (Yindplaats: Sokraki). 
Een derde exemplaar troffen we aan op I 0 
m. van zee tegen een steile helling (± 45°) 
in de buurt van Korakades. 

Coluber gemonensis. Dit dier is in vroeger 
jaren enige malen op Korfu waargenomen. 
MERTENS vermoedt een jong te hebben 
gezien, maar meldt geen volwassenen. 
Wij hebben deze soort meermalen waarge
nomen, in afgelegen gebieden en steeds in 
de namiddag. Opmerkelijk vond ik dat de 
dieren meestal vlak bij een stroompje 
werden waargenomen, altijd binnen 
honderd meter van water of van een uitge
droogde bedding. In een geval vluchtte het 
dier zelfs het water in . (Yindplaatsen: Ag. 
Matheuos, Khorepiskepi). 
Coluber jugularis caspius, de Pijlslang, is 
door MERTENS in 1961 drie keer waar
genomen en in 1968 wordt een vierde 
vondst vermeld. Het dier is mogelijk te 
verwarren met grote C. gemonensis of 
Malpolon. Van C. gemonensis onder
scheidt hij zich door z'n formaat en teke
ning. De Pijlslang heeft vrijwel altijd een 
gestreept aanzien, door de Iichter gekleur
de kieltjes op de schubben. Yerder zijn bij 
de Pijlslang de vijfde en zevende boven
lipschilden het grootst en tenslotte heeft C. 
gemonensis een aantal zwarte vlekken op 
en achter de kop en zijn sommige van zijn 
schubben van een wit randje voorzien . De 
Pijlslang heeft een relatief groot oog. Toch 
heb ik ondanks deze verschillen nogal wat 
moeite gehad om de Pijlslang die ik in het 
dorpje Dasia gevangen heb definitief een 
Pijlslang te noemen . Ik vond het dier in 
een betonnen afvoergoot, kennelijk op 
jacht naar de in die afvoergoten zo 
algemene Algyroides nigropunctatus en 
mogelijk ook naar kikkers. Het dier 
reageerde nogal verrassend op mijn 
pogingen hem te vangen; hoewel er uit
wegen mogelijk waren viel hij naar me uit 
en schoof zelfs af en toe een eindje achter 
mij aan in plaats van andersom. Enkele 
andere waamemingen waren niet gedetail
leerd genoeg om met zekerheid C. gemo
nensis of C. jugularis te kunnen deter
mineren. 
Coluber najadum dahli wordt door 
MERTENS de meest voorkomende slang na 
Malpolon genoemd. Wij hebben deze 
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soort zeer vee) gezien, ook dicht bij 
toeristische plaatsen. Het dier is vooral 
Jangs wegen en paden te vinden. De 
aanwezigheid van enkele aan de zon 
blootgestelde stenen wordt op prijs 
gesteld. 
Ik heb deze dieren enige malen, zich 
zonnend op een muurtje, kunnen waar
nemen. Gewoonlijk schieten de dieren 
razendsnel in de begroeiing weg, maar bij 
een muurtje vluchten ze ergens een spleet 
in en komen na enige tijd weer te voor
schijn. De dieren zijn roodbruin met een 
geelachtige buik. De kop en het voorste 
dee) van het Jichaam zijn blauwgrijs met 
enkele donkere witomrande vlekken. De 
d ieren zijn het aktiefst op de warme tijden 
van de dag en geven de voorkeur aan 
d irekte zon. Ze bewegen zich snel en 
vrijwel geruisloos door de begroeiing. lk 
heb de indruk dat ik vee! van deze dieren 
gepasseerd ben zonder ze gezien te 
hebben. (Yindplaatsen: Dasia, Ipsos, 
Korakiana, Sgombou, Achileion.) 

-_. --~c~---~ 

Natrix natrix persa. MERTENS noemt een 
eigen waarneming en een tweetal uit het 
verleden . Wij hebben op verscheidene 
plaatsen kleine slangen in het water 
gezien, doch meestal niet duidelijk 
genoeg. Op twee plaatsen was er echter de 
mogelijkheid om de dieren beter te 
bekijken. Een rivierrestje onder de brug in 
de vlakte van Ropa. Een oppervlakte van 
50m2 water, op het diepste punt meer dan 
een meter diep. De oevers waren dicht 
begroeid met hoog riet. Er zwommen een 
vijftal jonge dieren en tenminste twee 
volwassenen. In het zelfde watertje 
Jeefden ook een twintigtal Europese 
Moerasschildpadden (Emys orbicularis) 
Groene kikkers waren er ook te vinden en 
we zagen iets dat op een Kleine water
salamander leek. De slangetjes zwommen 
heen en weer aan het wateroppervlak, 
kropen het land op in de zon en weer terug 
in het water. Een heel aardig schouwspel. 
Vipera ammodytes meridiana/is is de 
enige g iftige slang van het eiland. Deze 
adder is door MERTENS zelf, ondanks 
intensief speuren niet gevonden. Tot 1968 
is het dier op drie plaatsen gezien. We 
hadden noch de hoop, noch de ambitie dit 
dier te vinden. Niettemin heb ik het dier 
twee maal waargenomen. De eerste keer 
een bruinig dier, kennelijk een vrouwtje, 
zonder duidelijke hoom op de neus. Het 
d ier werd gevonden op de hoogste berg 
van Korfu, de Pantokratoros, tussen de 
rotsen aan de grens van een weitje. Een 
tweede exemplaar kwam ik tegen toen ik 
op handen en voeten door een beekbed
ding kroop. Dit dier was grijswit , dus een 
mannetje, in het bezit van een flinke 
hoorn . Pogingen van mijn kant om het dier 
in de zon te manoevreren werden niet op 
prijs gesteld en het dier verdween op een 
gegeven moment in een holletje in de 
beekbedding. Deze beek stroomde op 
honderd meter van het dorpje Sgombou. 
Niet zo heel erg ver dus van de bewoonde 
wereld. 
De naam " Zandadder" is voordit dier wel 
zeer ongelukkig gekozen. Het dier is 
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vrijwel altijd op stenige ondergrond te 
vinden. lk wil voorstellen het dier in de 
toekomst "Europese hoomadder" te 
noemen . 

lETS OVER DE VERSCHILLEN IN DE 
W AARGENOMEN AANTALLEN 
Opvallend is dat MERTENS Malpolon 
monspessulanus, de Hagedisslang, als 
meestvoorkomende slang van het eiland 
noemt. Tijdens ons bezoek hebben we er 
geen enkele gevonden. Deze dieren 
moeten in de maanden mei en juni aktief 
zijn geweest, zodat we slechts kunnen 
konkluderen dat de Hagedisslang zeer 
zeldzaam is geworden op Korfu. Oat kan 
z'n oorzaak vinden in het aktieve gedrag 
van het dier, waardoor het in het vrije veld 
nogal opvalt en dus grote kans loopt om 
gedood te worden. Verder zijn Hagedis
slangen willige verkeersslachtoffers. De 
toename van het toerisme op het eiland zal 
hier zeker mee van doen hebben. De 
afname van de reptieleneter Malpolon 
heeft mogelijk als neveneffekt de toename 
van hagedissen en andere slangen. De 
'Europese hoornadder' is daar een moge
lijk voorbeeld van. In het algemeen plegen 
Hagedisslangen aile adders in hun 
omgeving uit te roeien (DE HAAN pers. 
med.) Het feit dat ik met m'n ongeoefende 
oog twee adders heb ontdekt waar 
MERTENS er geen vond zou op een toename 
van hun aantal kunnen duiden. Voor 
andere slangesoorten geldt mogelijk het 
zelfde. 

VOEDSEL 
Geen van de slangen heb ik bezig gezien 
met eten. Ik heb de indruk dat ik wei 
enkele malen dieren betrapt heb bij het 
jagen op hagedissen. C. najadum dahli 
b. v. vond ik in een grasveld, ver verwij
derd van doornstruiken of zonnige stukken 
steen, die elders zo kenmerkend zijn voor 
de vindplaatsen van deze slang. Oat zelfde 
grasveld was overigens een rijke vind
plaats van Podarcis taurica, de Taurische 
hagedis en ik verdenk de slang ervan 

hierop te hebben gejaagd. Normaal 
gesproken komt de C. najadum sl~chts 
Lacerta trilineata en heel spora
disch Algyroides nigropunctatus, de 
Blauwkeelkielhagedis, in z'n biotoop 
tegen. Een jong dier van E. quatuorlineata 
bevond zich vlak boven een hoop afval. 
Mogelijk dat daar knaagdieren op korte 
afstand te vinden waren. Een van de door 
rnij waargenomen 'Europese hoornadders' 
bevond zich vlak bij een uitloop van 
een riool. Ook dit trekt mogelijk knaag
dieren aan. 

SUMMARY 
From 18-5 till 8-6 198 1 Corfu was visited. Special 
attention was paid to the snakes. 
Since MERTENS ( 1968) nothing has been published 
about the herpetofauna of this island. 
A description of Corfu is followed by an explanation 
of the search for snakes. Very often they can be found 
on roadsides. The following spec ies have been 
found: Efaphe quatuorlineata. Co/uber gemonensis. 
C. jugufaris caspius, C. najadum dahli, Narrix narrix 
persa and Vipera ammodyres meridiana/is. Although 
MERTENS states that Malpolon monspessulanus is 
the most common among the Corfu snakes, this 
species has not been found by the author. Maybe the 
apparent decline of this species is due to growing 
tourism. Snakes like C. gemonensis and V. 
ammodyres are more abundant than observed by 
MERTENS. Finally some notes on the food of snakes 
are given. 
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De Chinese driekielschildpad 
( Chinemys reevesii) in het terrarium 

lngezonden:juni 1982 

INLEIDING 
De Chinese driekielschildpad ( Chinemys 
reevesii) is een schildpad, afkomstig uit 
Japan, Korea en bet oostelijke gedeelte 
van China. De talloze Chinese driekielen 
uit meer zuidelijke gebieden lijken daar 
geiinporteerd te zijn. De noordgrens van 
hun woongebied ligt tussen de 35 en 40° 
NB (d.i. vergelijkbaar met zuid Spanje). 
Het klimaat in bet oosten van Azie is 
echter niet goed te vergelijken met dat van 
zuid Spanje; mede door bet ontbreken van 
een wanne golfstroom en door de invloed 
van bet immense Euraziatiscbe continent 
zijn de winters er kouder. De zomers zijn 
er echter wann. Over de grootte van 
bet grijs-groen-bruine, gekielde moeras
schildpadje bet volgende: meestal is de 
maximale grootte slechts I 0 a 13 em. Toch 
zijn er ook meldingen uit Japan van enkele 
"reuzedieren". Bij die meldingen is er 
sprake van een schildlengte van 30 tot 38 
em! 
Het dier wordt in de diverse populaire ter
rariumboeken (ALEVEN, 1970, e.a.) om
schreven als een ''vriendelijk, kleinblij
vend, allesetend, sterk en gemakkelijk 
terrariumdier''. Slecbts zelden wordt er in 
deze boekjes venneld, of deze soort ook in 
een buitenterrarium houdbaar is en het 
bovenstaande slaat dan ook op bet binneD
terrarium. Slechts VRIENDS (1974) en VAN 
RHEENEN ( ongedateerd) wijzen op de mo
gelijkheid om het dier in de open Iucht een 
verblijfplaats te bieden. In dit artikel wordt 
getracht wat meer aandacht op deze moge
lijkheid te vestigen en wordt gepoogd u 
van de wenselijkheid hiervan te door
dringen. 

PERSOONLUKEERVAJUNGEN 
Het beestje lijkt door de geringe afmetin
gen, de welwillende beschrijvingen in de 
populaire boekjes en de aantrekkelijke 
prijs ideaal voor beginnelingen. Geen 
wonder dus, dat ik aan bet begin van mijn 
schildpadhouderij ben gezwicht voor deze 
soort. Samen met Chrysemys picta werden 
ze in een middelgrote bak geplaatst. Deze 
bak (met 15 em water gevuld) werd voor
zien van een flink stuk kurkschors en een 
wanne lamp. Tocht werd voorkomen en 
als voedsel diende hart met gistocal, 
gamalen en meelwonnen (gevoed met gis
tocal o.i.d.) Opmerkelijk was, dat Chi
nemys reevesii geen prijs stelde op plant
aardig voedsel, zelfs waterplanten werden 
versmaad. Een jaar na de aanschaf kwa
men ze in een sterk verbeterde en grotere 
bak, werd bet voedselaanbod nog ge
varieerder en met meer vitaminen aan
gevuld. 
Achteraf gezien waren de hier beschreven 
omstandigheden (hoewel nog steeds niet 
optimaal) toch zo gek nog niet. Maar, in 
tegenstelling tot Chrysemys picta, deed 
Chinemys reevesii bet niet echt ''lekker' '. 
De voomaamste klachten waren: 
- slechte groei; zowel in grootte als in 

gewicht namen ze niets of bijna niets 
toe. 

- slecht verschilden; soms werd slechts 
een gedeelte van een schildje afge
worpen, waarbij er restjes van het oude 
schild achterbleven. De dieren kregen 
een pokdalig uiterlijk, nog verergerd 
doordat algen zich ertussen vastzetten. 

- kaasachtige plekken; tussen de naden 
van vooral bet buikschild kon men 
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vieze, kaasachtige plekken zien. 
slechte ontwikkeling der nagels; bij een 
der dieren brokkelden de nagels van 
een van de voorpoten af. Ondanks toe
voeging van extra kalk en vitaminen 
(zelfs UV -Iicht) traden er geen verbe
teringen op. Twee van m 'n dieren 
hebben het helaas niet overleefd. 
Omdat mijn ervaringen natuurlijk niet 
maatgevend zijn heb ik mij verder in de 
literatuur verdiept en heb ik met enkele 
ervaren Lacerta-leden ervaringen uit
gewisseld. 

ONDERVINDINGEN VAN ANDEREN 
Mijn belangrijkste bronnen waren: 
I. een artikel van SACHSSE ( 1975). 
2. de ervaringen van DUBBELDAM 

(pers. med.) 
3. de ervaringen van VELTHUYZEN 

(pers. med .) 
4 . overige literatuur. 

I . In het artikel van SACHSSE staat een 
een schat aan gegevens betreffende 
deze soort. Een ieder, die iets voor dit 
beestje voelt dient dit artikel dan ook 

permanent bij zich te dragen (op zijn of 
haar Iichaam had ik bijna gezegd, maar 
dat klinkt zo klef). Een (zeker niet erg 
literaire) vertaling is bij mij te verkrij
gen. 
De voomaamste conclusies van SACHS

SE luiden: 
-een winterrust werkt zeer heilzaam. 
-deze soort is weinig gespecialiseerd 
(zwemt slecht, loopt slecht, duikt 
slecht etc.) maar komt voor in een ge
varieerd biotoop, zodat het binnen
terrarium onvoldoende mogelijkheden 
biedt. 
-Chinemys reevesii vertoont een inge
wikkeld paringsritueel. Dit gedrag 
wordt onder onnatuurlijke omstandig
heden gemakkelijk verstoord. 
-deze schildpad graaft zich vaak en 
graag in. 
- vanaf het moment dat ze buiten 
werden gehouden traden er verbete
ringen op. Het gedrag werd natuurlijker 
(minder gebedel!). Er kwamen nu ook 
regelmatig eieren en er werden zelfs 
jaarlijks jongen geboren! 
-deze soort lijkt geschikt om (ook in 
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West-Europa) in een buitenterrarium te 
houden, hoewel SACHSSE nog enige 
angst voor de winterperiode bleef 
houden. 
-In het buitenterrarium zullen er 
hoogstwaarschijnlijk geen eieren uit
komen, daartoe dient er een te lange 
warme periode op te treden (hoewel, de 
zomer van 1976? Dit artikel is voor 
deze zomer geschreven). 

2. DUBBELDAM ging verder, daar waar 
SACHSSE gestopt leek. Gedurende lange 
tijd (een der dieren reeds acht jaar) 
houdt hij drie van deze driekielen 
buiten. Hun verblijf heeft een water
op~rvlak van ± 20 m2 , de waterdiepte 
vaneert en er zijn nog wat stroken land. 
In deze vijver zitten vijf Europese 
moerasschildpadden (Emys orbicula
ris, BID), twee roodwangen (Chryse
mys scripta elegans), een Moorse 
moerasschildpad (Mauremys caspica) 
en drie Chinese driekielschildpadden . 
Slechts de Moorse moerasschildpad 
overwintert binnen, de overige dieren 
graven zich diep in in de dikke mod
derlaag op de bodem van de vijver en 
overwinteren gewoon buiten. AI deze 
moerasschildpadden eten, noodge
dwongen, voomamelijk plantaardig 
~oedsel, aangezien ze niet zo erg vaak 
Jets anders aangeboden krijgen. Sterk 
favoriet zijn sterrekroos en waterpest, 
wat in hoge mate voorradig is in hun 
verblijf. Slechts af en toe wordt er wat 
gevoederd met Flora tartaarwormen 

' 

visjes en huisjesslakken. T .b. v. de 
kalkvoorziening worden er dagelijks 
wat stukjes eierschaal in het bassin ge
gooid. Ondanks dit karige dieet doen 
a11e schildpadden het goed en met name 
met Chinemys reevesii gaat het opper
best. Zelfs de allerstrengste winter 
wordt goed doorstaan zonder bijzon
dere maatregelen. September 1981 pro
duceerde het grootste Chinemys ree
vesii-wijfje (schildlengte 15 em) een 
legsel van vijf eieren. Deze eieren 
waren bevrucht en ze werden uitge
broed in het broedsysteem dat DUBBEL

DAM (1978) ooit bouwde t.b.v. zijn 
landschildpadden. Oat uitbroeden ge
lukte helaas niet geheel. Waarschijn
lijk omdat september niet de meest 
ideale start vormde en de afgelopen 
winter een periode kende met vrij 
strenge vorst, hebben de eieren het niet 
gehaald. Aile vijf de eieren bevatten 
echter een afgestorven embryo, zodat 
er voor 1982 aile hoop bestaat dat. .. 

3. VELTHUYZEN (ja, die van de kweek
dienst) had nagenoeg dezelfde ervarin
gen als ik; ondanks aile goede zorgen 
floreerden zijn dieren ook niet erg 
goed. Zijn binnenterrarium blijkt voor 
diverse andere waterschildpadden goed 
te voldoen, maar Chinemys reevesii is 
ook bij hem een zorgenkind. Geiukkig 
gaat het bij zijn dieren niet zo berg
afwaarts als bij die van mij . 

4. In de overige literatuur, op het boek van 
PRITCHARD ( 1979) na, waarin een 
goede soortsbeschrijving staat, heb ik 
nauwelijks iets aangetroffen dat de 
moeite waard is. Ondanks de grote 
aanta11en gei"mporteerde driekielen is 
er, naar mijn weten, slechts een andere 
melding van een geslaagde kweek
poging. het betreft hier een summiere 
mededeling van de hand van GOLLE 
( I 973) uit Berlijn. 
Een van zijn vijf eieren, die hij in zijn 
binnenterrarium vond, kwam uit. Er is 
geen melding van een herhaling en 
nadere details ontbreken. 
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CONCLUSIES 
De conclusie lijkt gewettigd, dat Chine
mys reevesii niet goed gescbikt is voor bet 
binnenterrarium. De natuurlijke omstan
digbeden lijken (nog?) in onvoldoende 
mate nate bootsen. 
Wei zijn er m.i. goede mogelijkheden 
voor bet buitenterrarium. Dat lijkt mij 
goed nieuws, immers slecbts weinig 
soorten zijn gebard genoeg voor ons 
klimaat en die soorten, waarbij dit wei bet 
geval is, staan vaak op een "verboden 
lijst''. Chinemys reevesii lijkt goed 
hestand tegen de klimatologiscbe rampen 
die het K.N .M.l. en FRED EMMER ons nog 
steeds tracbten te verkopen als ''bet weer'' 
en, last but not least, deze soort kan 
worden vermeld op de "BNBUD-lijst", 
d. w .z. de lijst met Beslist Niet Bedreigde 
Uitbeemse Diersoorten. Dat Iaatste ver
oorlooft ons natuurlijk niet om maar wat 
raak te rommelen. 

KOELKASTRECYCLING 
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SUMMARY 
Some experiences with the housing and keeping of 
Chinemys reevesii are discussed. Notes of several 
persons are compared. Hibernation and open air seem 
to be of vital interest for keeping these animals in 
good health. 

Bij bezoeken aan medeterrarianen valt mij op dat met name krekels vaak in plastic bakjes 
of afgedankte aquariums gekweekt worden. Tocb lijken mij de beperkte afmetingen van 
dergelijke bebuizingen een remmende factor op een goede kweek. 
lets anders wat momenteel speelt zijn de stijgende kosten van energie. Men moge vooral 
niet vergeten dat boge temperaturen dag en nacht onontbeerlijk zijn voor onze krekels. 
Om aan beide problemen tegemoet te komen bieden defecte en afgedankte koelkasten 
een prima oplossing. Vooral de wat recentere typen, metals belangrijkste componenten 
plastic en polystyreen, zijn ideaal. 
Wanneer men een dergelijk exemplaar bijvoorbeeld langs de route van de grofvuil
ophaaldienst heeft aangetroffen, verwijdert men de zwaardere delen, bet zgn. koel
systeem, en de deur. 
lk gebruik de ''warmtekast'' met bet gat naar voren op baar kant rustend. In plaats van de 
deur heb ik met behulp van primer en siliconenkit over de helft een vaste strip glas 
aangebracht, terwijl op de andere belft een strip glas, aan de bovenkant scharnierend, als 
deurtje dienst doet. Beide stukken glas zijn met polystyreentegels beplakt. 
Aan de zijkant is m.b.v. een gloeiend mes een gat gesmolten, dat afgedekt met 
benzinegaas als ventilatieopening dient. 
Als verwarming beb ik in de kast twee lampen van 25 watt in serie aangebracbt, d. w .z. 
dat de kweekkast 12,5 watt per uur verbruikt. 
's Winters als de temperatuur rond de kast onder nul daalt verwissel ik de lampen. Twee 
keer 40 watt (=20 watt verbruik). In beide gevallen scbommelt de temperatuur rond de 
30°C. 
Men beeft op deze manier een koelkast gerecycled, is energiebewust en heeft tevens een 
goed lopende krekelkweek. 



DIETER LILGE 
Adres momenteel 
onbekend. 
w. Duitsland. 

36 

Oecologische gegevens van enkele soorten van 
de familie lguanidae (2) 

Deel 1 van dit artikel werd gepubliceerd in Lacerta 
41(1): 4-7. 

CTENOSAURA SIMIUS 
Verspreiding: Costa Rica (ATCH 1973). 
Volwassen o o zijn gemiddeld 415 mm 
(KRL) en maximaal 440 mm. De ~ ~ zijn 
gemiddeld 335 mm. In een tijdsbestek van 
I 0 maanden groeien de jongen van 57 mm 
uit tot een lengte van 155 mm. Na twee 
jaar groeien zijn de dieren ongeveer 225 
mm lang en geslachtsrijp. Van eind april 
tot begin juni worden de jongen geboren. 
C. simi/is heeft een erg korte en seizoens
gebonden voortplantingstijd, vergeleken 
met andere Ieguanen van Costa Rica. 

IGUANA IGUANA, 
DE GROENE LEGUAAN 
Voorkomen: Tortuguero, Costa Rica, 
Barro Colorado Island, Panama, Punta de 
Betin, Sierra de Santa Marta, Columbia 
(FITCH, 1973, MOLLER, 1968). Gemiddel
de KRL bij o o 53, bij ~~ 39 em. Bij 
een lengte van ruim 31 em, als ze ongeveer 
twee a drie jaar oud zijn, zijn ze geslachts
rijp. Vlak na de geboorte, eind april, begin 
mei (Barro Colorado lsi.), tot begin juni 
(Tortuguero), meten de pas geboren dier
tjes ongeveer 60 mm. Omdat pas uit bet ei 
gekropen jongen ook in andere jaarge
tijden waar te nemen zijn, is het waar
schijnlijk, dat de vrouwtjes verscheidene 
legsels per jaar produceren. Latere legsels 
zijn dan wei minder groot. 
De groene leguaan is een bewoner van de 
vochtige, tropische laagvlakten, maar ook 
van de veel drogere Sierra de Santa Marta, 
waar succulenten zoals cacteeen en agaven 
de hoofdmoot van de vegetatie vormen. 
In de droge tijd zijn de dieren weinig actief 
("zomerslaap"). Opvallend is, dat in de 
drogere gebieden de exemplaren duidelijk 
kleiner zijn dan die uit de regenwouden. 

SCELOPORUS MALACHITICUS, 
DE SMARAGDSTEKELST AART
LEGUAAN 
Verspreiding: Costa Rica (ATCH 1973, 
MARION & SEXTON 1971 ). 
Maximale KRL: 95 mm, o o (mid) 83 
mm, ~ ~ (mid) 78 nun. Pasgeboren 
jongen zijn ongeveer 26 mm lang. 
Na zes maanden zijn ze ai 64 mm 
en tevens geslachtsrijp. De ~ ~ zijn 
vanaf oktober drachtig, meestal worden de 
jongen in februari (of eind januari) ge
boren. Het aantal jongen per worp is 
gemiddeld 5,9. Waarschijnlijk werpt elk 
~ maar een keer per jaar. 
S. malachiticus woont in de wne van de 
tropische regenwouden op de berghellin
gen. De omgevingstemperatuur is der
halve relatief laag. De jongen, die tijdens 
de droge tijd geboren worden, hebben 
door de vroege geboorte meer tijd om 
voedsel te zoeken. 
De voortplantingscyclus van deze soort is 
min of meer tegengesteld aan de, in de 
tropische regenwouden van Costa Rica 
voorkomende Anolis-soorten. 

SCELOPORUS UNDULATUS (I), 
DE HAAGLEGUAAN 
Verspreiding: bij EI Dorado, Schleicher 
county, Texas (TINKLE & BALLINGER 

1972). 
Tussen half juni en half augustus kruipen 
de jongen uit bet ei, de meeste in bet begin 
van juli. Hun KRL is dan ongeveer 22 
mm. Nog in hetzelfde jaar, voor bet begin 
van de winterrust, zijn ze a1 ± 52 mm 
groot. Ze zijn dan ook ai geslachtsrijp. De 
minimum KRL van geslachtsrijpe dieren 
is bij 2~ 47 mm, KRL (mid) o o is 57 
mm. Na de eerste overwintering wordt een 
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begin gemaakt met de voortplanting. 
Vanaf dat moment groeien de dieren 
amper nog. Ieder 9 heeft per jaar drie 
legsels met 5 - 18 eieren (gemiddeld 9,5 
eieren), kJeinere 9 9 hebben ook k.leinere 
legsels. 
Van de honderd dieren die uit het ei 
kruipen , is een zestal na acht maanden nog 
in hetland der levenden . De voortplanting 
wordt voor 82% door eerstejaars dieren 
verzorgd; van ae overige 18% zijn de 
meeste twee jaar oud. 

SCELOPORUS UNDULATUS (2) 
Verspreiding: tussen Lancaster en Lagan, 
Hocking County, Ohio (TINKLE & BALLIN

GER 1972). 
Deze populatie uit Ohio onderscheidt zich 
op een aantal punten wezenlijk van de 
hiervoor besproken populatie. De jongen 

worden tussen half augustus en half 
september, voor een dee! zelfs pas in 
oktober, geboren. Uiteraard is de groei 
van de jonge dieren tussen het uit het ei 
kruipen en de winterpauze gering. De 
maximaal bereikte grootte is ongeveer 32 
nun. Nade winterrust gaat de groei verder. 
De maximale KRL is ongeveer67 mm. Ze 
zijn dan geslachtsrijp, hoewel ze pas na de 
tweede overwintering aan de voortplan
ting gaan deelnemen . De minimale KRL 
van 99 is dan 66 mm, de gemiddelde is 
75 mm. Elk vrouwtje legt per jaar twee 
keer eieren. Gemiddeld met 12,8 eieren 
per legsel. 
Na de tweede overwintering is nog 80Jo 
van de twee jaar geleden geboren jongen 
in Ieven. De aan de voortplanting deelne
mende dieren zijn voor 57% twee jaar oud, 
voor 21% drie jaar oud, de resterende 
22% is nog ouder. 
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SCELOPORUS MAGISTER, 
DE WOESTIJNSTEKELLEGUAAN 
Verspreiding: Virgin, Washington Coun
ty, Utah (TlNKLE 1976). 
KRL van volwassen o o is gemiddeld 96 
nun, maximaal 104 mm. De <j?<j? zijn 
gemiddeld 88 mm lang (KRL) met een 
maximum van ongeveer 100 mm . De 
jongen komen eind juli , begin augustus 
tevoorschijn en hebben dan een KRL van 
ongeveer 32 mm en een gewicht van ± I 
gram. 
Tijdens de eerste zomer groeien de diertjes 
0,17- 0,32 mm per dag (dit is 5, 1 -9,6 
mm/maand). Een jaar oud zijn ze dan 51 -
75 mm groot. Na nog een jaar 79- 94 mm. 
In hun derde levensjaar tenslotte bereiken 
ze het hierboven reeds genoemde maxi
mum. De vrouwtjes zijn na 22 - 23 

maanden geslachtsrijp (met een KRL van 
± 80 mm). Eieren worden niet voor 
midden mei gelegd. De incubatietijd van 
de eieren is ongeveer 76 dagen. Er worden 
tot midden juli legsels geproduceerd; de 
meeste <j? <j? leggen in deze tijd twee maal 
eieren. Het aantal per legsel is 2 - 9 met een 
gemiddelde van 6,2 per legsel. Hiertegen
over staan gegevens van FITCH ( 1970), 
PARKER & PIANKA ( 1973) en TANNER & 

KROGH ( 1973) die, weliswaar voor andere 
populaties bijvoorbeeld in Nevada, ge
middelde waarden van resp. 12,4, 8,7 en 
7,0 eieren per legsel opgeven. 
Van I 00 geboren jongen Ieven er na een 
jaar nog 20, na twee jaar nog I 0 en na vijf 
jaar Ieeft er nog I. De populatiedichtheid 
bedraagt 15 individuen per hectare. Deze 
soort is " boombewonend". Ze worden 
aangetroffen op populieren (=cotton
wood), mesquitestruiken en wilgen 
(=willow). De jongen daarentegen zijn 
primair gronddieren . In hetzelfde biotoop 
treffen we ook S. undulatus aan. S. 
magister wordt telkens weer als een ty

pische woestijnbewoner afgeschilderd. 
Aileen al het feit dat ze op populieren en 
wilgen voorkomen (bomen die meestal op 
zeer vochtige plaatsen staan), maakt het 
aannemelijk dat ze ook in relatief vochtige 
biotopen zoals bv. rivieroevers voorko
men. De verdere omgeving kan dan na
tuurlijk best zeer warm en droog zijn. 
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SCELOPORUS JARROVII, 
YARROWS STEKELST AART
LEGUAAN 
Yerspreiding: zuidoost Arizona, op 
hoogtes van 1600 - 3000 m (GOLDBERG 

1971 , BALLINGER 1973). 
KRL van volwassen dieren tussen 55 en 95 
mm; ze wegen tussen de 7 en 30 gram. 
Gepaard wordt er in december en vlak 
voor de winterrust in januari en februari. 
In deze tijd wordt het sperma door de be
paarde ~~ opgeslagen. De jongen wor
den in juni geboren. In juli begint de 
regentijd tijdens welke er een overvloed 
aan insekten voorhanden is. Een andere 
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soort die zich, wat betreft de voortplanting 
op eenzelfde manier gedraagt, isS. cyano
genys (CRISP 1964a, 1964b). 
S. jarrovii komt in een aantal ondersoorten 
voor in de gebergten van Arizona en naar 
het zuiden tot in de Mexicaanse staten 
Queretaro en Guanajuato. Helaas is er 
over de oecologie van de Mexicaanse 
ondersoorten, waarvan de mannetjes deels 
iriserend blauw gekleurd zijn, niets be
kend. Helaas had ik ten tijde van het 
schrijven van dit artikel geen inzage in de 
publicatie van BALLINGER ( 1973). 

CALLISAURUS DRACONO!DES, 
DE HEKSTAARTLEGUAAN 
Yerspreiding: Mercury County , Nevada 
en andere vindplaatsen (TANNER & KROGH 
1975 , PlANKA&PARKER 1972). 
Deze soort is beter tegen de hitte hestand 
dan andere, in hetzelfde biotoop levende 
hagedissen (Uta, Phrynosoma, Cnemi
dophorus). Vanaf begin juni tot begin 
augustus, in het zuiden (Sonora) tot no
vember worden er eieren gelegd. Elk 
vrouwtje produceert twee maal per jaar 
een legsel dat gemiddeld uit 4,5 eieren 
bestaat. De jongen zijn na het uitkomen 26 
- 32 mm lang, aan het eind van hun eerste 
zomer hebben ze een KRL van 74 - 92 
mm. Yolwassen mannetjes zijn iets groter 
dan volwassen vrouwtjes. Na twee winters 
gaan de dieren aan de voortplanting deel
nemen. De groeisnelheid bij pasgeboren 
dieren bedraagt ongeveer 0, 16 mm per dag 
en is maximaal 0,3 mm per dag (4,8- 9,0 
mm/maand). Exemplaren van deze soort 
blijken nogal plaatsgebonden te zijn. Ze 
komen eigenlijk niet buiten hun vertrouw
de gebied dat ongeveer een oppervlak 
heeft van 0 ,35 - 0,50 hectare. In Nevada 
vormen kevers en sprinkhanen de belang
rijkste voedselbron, hiemaast worden ook 
mieren, insektenlarven en vliegen gege
ten. Van tijd tot tijd wordt ook plantaardig 
voedsel genuttigd. In het zuiden van het 
verspreidingsgebied, in Sonora, worden, 
naast kevers en insektenlarven, voomame
lijk mieren en tennieten gegeten. 
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BOEKBESPREKING 

JE RECONNAIS LES AMPHffiiENS 

G. BAUMGART, 1980 

Dit boekje is bedoeld als steun voor 
mensen die voor het eerst amfibieen in de 
natuur willen gaan bekijken, een 
beginnersboek dus. Een algemene 
inleiding over de biologie van kikkers, 
padden en salamanders gaat vooraf aan 
twee determinatietabellen. Zij zijn voor
zien van een didactische en geillustreerde 
uitleg, waardoor iedereen ennee uit de 
voeten kan. De in Frankrijk voorkomende 
I 0 soorten salamanders en 18 soorten 
anuren worden vervolgens ieder apart be
sproken. Van elke soort wordt iets ge
noemd over biotoop, verspreiding, voort
planting, levenswijze en veldkenmerken. 
Bij soorten die veel op elkaar lijken wordt 
een klein tabelletje gegeven met de voor
naamste verschilkenmerken. 
Tevens is ieder dier met een redelijk ac
ceptabele kleurenfoto afgebeeld, zodat 
dikwijls al door 'plaatjes-kijken' de soort 
kan worden vastgesteld. 
In een apart hoofdstuk worden een aantal 
aanwijzingen gegeven voor het vinden van 
amfibieen in de natuur: hoe kom je 
erachter waar zich voortplantingsbiotopen 
bevinden; hoe kun je merken dat ergens 
amfibieen zitten al zie je ze niet; wanneer 
kun je het beste op zoek gaan; hoe kun je 
een bijdrage leveren aan inventarisatie
projecten. In de vonn van een 'kalender' 
geeft de schrijver aan welke dieren men in 
de verschillende maanden zou kunnen 

vinden en hoe men daartoe bet beste te 
werk kan gaan. Een soortgelijke kalender 
wordt ook gegeven voor kikker- en padde
geluiden. De wenken betreffende bet 
hanteren, meten en transporteren van 
amfibieen zijn in dit beginnersboekje 
zeker op zijn plaats, evenals de opmer
kingen over wettelijke maatregelen betref
fende bedreiging en bescherming. 
Het laatste hoofdstuk geeft nog wat 
informatie over een aantal standaardwer
ken en noemt een aantal grammofoon
platen met kikker- en paddegeluiden. Een 
index op Franse en wetenschappelijke 
dierennamen besluit het boekje. Een lijst 
van referenties wordt niet gegeven, de 
lezer wordt hiervoor verwezen naar de 
Zoological Records en het Bulletin Sig
naletique du C.N.R.S.; een vrij merk
waardige oplossing voor een hoek bedoeld 
voor beginners. 
Wie ai wat ervaring heeft op het gebied 
van veldwaamemingen ~.an amfibieen in 
Frankrijk bezit waarschijnlijk reeds de 
gids van FRETEY, die veel uitgebreider en 
vollediger is en bovendien ook de Franse 
reptielen behandelt. Voor hen lijkt bet mij 
zinloos het bier besproken werkje aan te 
schaffen, het is doorvoor veel te beknopt. 
De beginnende 'amfibieenkijker' heeft 
aan dit boekje een handzame, beknopte en 
zeer praktisch gerichte leidraad voor de 
eerste schreden in het veld. 

Frits van Leeuwen. 


