
lacerta 

Plrelsuma quadriocellata, mannetje. 
Foro: G.J. Bosch. 

42ejaargang nr. 10/ ll 
juli/ augustus 1984 

n e d e rlandsc ve r e niging voor h e rpc tologie e n te rrariumkunde 



A.M . Steehoudcr 
Thcrcsiaplcin 24 
5041 BJ Tilburg 

194 

lacerta 42cjaargang nr. 10/ 11 , p.p. 193-224 

Rcdnk tie Lacerta : Tjnldo Brandenburg, C. van Zantenstrant 124.255 1 PM Den H\lag, tel. 07().974863. 
Frits van Leeuwen, llenedenlnngs 225, 1025 KH Amsterdam. tel. 02().370350. 

Rcdaktie Mcdcdtlingenblad: M.Th. Meeuwes, Prattenburs 89,2036 SE Haarlem. 
Lcdtnadministratie : J. Varkevi=r. Churchill-laan 14111, 1078 OS Amstcrdam, ttl. 020-715215. 
Ertlcden : J.Th. tcr Horst, Maastricht; D.J. van dcr Laan. Noorbeek: R.M. Meijcr. lnn8eraar. 

Bij dit blad bchoort mcdcdclingenblad XIV, nr. 10/ 11 

Herhaalde succesvolle kweek met de zandren
slang P sammophis subtaeniatus sudanensis 
en opmerkingen over het 'poetsgedrag' 

IN LEIDING 
Het geslacht Psammophis, waarvan de 
vertegenwoordigers in het Nederlands 
meestaJ zandrenslangen worden genoemd, 
komt met zestien soorten voor in Afrika en 
west-Azie, met name in steppe- en 
savannegebieden. Het zijn rustige en tach 
levendige dieren die met zeer grote snel
heid achter hun prooi aan kunnen jagen. 
Het zijn opistoglyfe slangen; ze hebben 
dus achter in de bek gegroefde giftanden. 
Over de giftigheid voor mensen bestaat 
geen duidelijkheid. Het gif is voor 
prooidieren zeer werkzaam: een vol
wassen muis sterft binnen enkele minuten. 
Sommigen menen dat het gif ook voor 
mensen schadelijk kan zijn en raden de 
zelfde voorzorgsmaatregelen aan als ge
bruikelijk voor 'echte gifslangen'. 
Anderen wijzen erop dat opistoglyfe 
slangen mensen zelden een beet kunnen 
toebrengen die schadelijk is. lkzelf ben 
enkele malen fors gebeten door de kleinste 
van mijn twee volwassen slangen (toen ca. 
I 00 en I 10 em lang), eens tot driemaaJ 
achter elkaar, zonder dat er zelfs maar 
sprake was van een ontsteking. 
Agressief zijn althans mijn exemplaren 
niet te noemen. Bijterig zijn ze aileen bij 
het beetpakken en dan vooraJ als ze heel 
warm zijn. Niettemin Iaten zij zich, zeker 
het grootste exemplaar, meestal vrij ge
makkelijk pakken en, zonodig, medicinaal 
behandelen. Anderzijds zijn ze tach 
schuw: ze schrikken snel van iets, vooraJ 

in de eerste weken van hun gevangen
schap, en kunnen dan wild door het (nog 
onbekende) terrarium schieten. Bij aanra
king (door een andere slang of een mens) 
vertonen ze de afwerende schokbewegin
gen die men ook van vele andere slangen
soorten kent. 

KARAKTERlSTIEK GEDRAG 
Gezien mijn ervaringen tot nu toe met mijn 
P . subtaeniatus, kan ik zeggen dat het zeer 
aantrekkelijke terrariumdieren zijn. Niet 
aJleen zijn ze fraai, maar ze vertonen ook 
interessant gedrag. Als ze niet op de heet
ste plaatsen in het terrarium liggen te 'bak
ken ' , waarbij ze een temperatuur van 45°C 
niet schuwen, kruipen ze rand, doorzoe
ken hun verblijf, graven (zand met de kop 
woest ornhoog gooiend) en zijn onmiddel
lijk vol aandacht als de verzorger in de 
buurt komt. Karakteristiek is de snelle, 
horizontaal golvende beweging in de hals
streek, gedurende enkele seconden, waar
bij de kop en de rest van het lichaam onbe
wegelijk blijven. lk zie dit gedrag regel
matig, maar weet het niet te verklaren . 
Karakteristiek is ook het 'poetsgedrag'. 
Over dit gedrag bij Ma/po/on spp. en 
Psammophis spp. schreef DEHAAN ( 1982) 
een interessant artikel. lk laat hemzelf nu 
even aan het woord: 

' Kort geforrnuleerd, bestaat de perfekt 
uitgevoerde ' poetshandeling' van Mal
polon monspessu/anus uit twee series 
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Psammophis subtaeniatus: Schematische voorstelling van een gedeelte van de poetshandeling. Tussen de lijnen d(dorsaal) en 
v(ventraal) stelle men zich een deel van bet slangelijf voor. De dikke, doorgetrokken lijnen symboliseren bet trajekt van de snuit met 
kontakt tussen bet lichaam en een neusgat. De stippellijnen symboliseren bet trajekt van de snuit z6nder kontakt tussen bet lichaam 
en een neusgat. De pijltjes geven de richting aan waarin bet trajekt wordt afgelegd. Ln, Rn =linker-, rechter neusgat. 
Tek.: A.M. Steehouder. 
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van ongeveer 100 nagenoeg identieke · 
'op en neer' -bewegingen van de kop 
langs bijna de gehele onderzijde van het 
lichaam, waarbij een kleurloze, snel 
drogende kliervloeistof, afgescheiden 
via de aan de buitenzijde van de neus
gatklep gelegen minuscule uitgang, 
wordt aangebracht op de ventrale en 
caudale schubben, in een zig-zag spoor 
dat vrijwel direkt onzichtbaar wordt. 
Ter hoogte en ten gerieve van de ge
staag naar de staartpunt poetsende kop, 
draait de buikzijde zich in een vertikale 
positie. Wordt de eerste serie poetsbe
wegingen met het linker neusgat uitge
voerd, dan volgt de tweede met het 
rechter, of andersom; de pal!Ze ertussen 
bedraagt zelden meer dan I 0 seconden. 
Per serie is het betreffende neusgat in 
kontinu kontakt met de te poetsen op-

a b 
Fig.2. 
Malpolon monspessulanus: 'Momentopnamen' van 
de poetshandeling tijdens een van twee series poets
bewegingen, n.l. de serie van het linker neusgat in 
kontinu kontakt met de buikzijde en de staart. 
a) Tijdens de I e beweging, van boven gezien. 
b) Tijdens ca. de 30e beweging. van schuin opzij 

gezien. (naar DEHAAN, 1982). 

perhuid en wei gedurende.ong. 90 sec. 
bij 100 kopbewegingen over iets meer 
dan 200 schubben en bij een lichaams
temperatuur van 33 a 36°C. 
Een bevredigende verklaring voor dit 
gedrag is nog niet gevonden, ondanks 
het feit dat de neusklierafscheiding gro
tendeels is geanalyseerd en dat inmid-

c 
Fig.3. 
Psammophis sibilans: 'Momentopnamen' van de 
poetshandeling tijdens de (enige) serie van komplexe 
bewegingen, waarbij de neusgaten om beurten in 
kontakt zijn met hetlichaam. 
a) Tijdens de 5e komplexe beweging, van boven 

gezien: Het linker neusgat in kontakt met de 
buikzijde, balverwegeeen 'buikveeg'. 

b) Tijdens de 6e komplexe beweging. van boven ge- . 
zien: Het recbter neusgat bijna aan het eind van 
een 'buikveeg' en (dus) al dicht bij de rechter late
rate schubben. 

c) = b, maar nu vim opzij gezien. zodat ook de bij 
deze poetsbeweging behorende goltboog van het 
licbaam, zicbtbaar is. (naar DE HAAN, ·i 982). 



Fig. 4. 
P. subtaeniatus su
danensis, I maand 
oud;jong van het 
ouderpaar van fig.5 
kleuren en tekening 
als van de ouders. 
Foto: C. de Haan. 
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dels vaststaat dat elke Malpolon 
monspessulanus, ongeacht leeftijd en 
geslacht, de poetshandeling uitvoert, 
meennalen per dag zodra hij of zij zich 
flink heeft opgewannd en, bij lagere 
temperaturen, in elk geval direkt na een 
vervelling en dikwijls kort na het eten. 
De poetshandeling van Psammophis 
sibilans manifesteert zich onder dezelf
de, bovengenoemde omstandigheden, 
maar bestaat uit een enkele, hoogstens 
50 sec. durende serie van zeer kom
plexe bewegingen , waarbij het meest 
opvallende is dat de kop (met een deel 
·•an het voorlijf) zich wei tot 17x over 
de rug afwisselend naar de linker resp. 
rechter zijde van het lichaam transpor
teert. Het linker resp. rechter neusgat 
raakt daarbij een deel van · de resp. 
linker en rechter laterale schubben en 
poetst, met een forse 'veeg ' richting 
staart, steeds een nieuw stukje buikzij
de, dat zich ten behoeve daarvan in een 
vertikaal boogje, gelijk een golfje, ver
heft.' 

Tot zoverdeze collegiale bijdrage ter inlei
ding van het volgende: 
Mijn Psamnwphis subtaeniatus exempla-

ren lijken op het eerste gezicht voomame
lijk de poetshandeling als beschreven voor 
P. sibilans uit te voeren, zij het niet dage
lijks, soms wat slordig of half afgemaakt 
op tijden verspreid over de dag, maar in 
elk geval kort na een vervelling. Heel 
soms lijkt hun poetsen ook op dat van 
Malpolon, maar al met al zou ik het als 
volgt willen typeren (met verwijzing naar 
fig . ! ): P. subtaeniatus schuift de snuit 
over de zijden en de onderkant van het 
lichaam vanaf de nek naar de staart toe, 
beurtelings links en rechts poetsend, waar
bij "het lichaam iets zijdelings wordt op
getild en de buik in de lengte steeds een 
soort ' heen en weer' veeg krijgt, in elk 
geval een uitgebreidere buikveeg dan die 
voor P. sibilans is beschreven. 
Ter verduidelijking van een en ander, zijn 
in de fig.2 en 3 enkele lichaamshoudingen 
van zich poetsende slangen afgebeeld 
(naar DEHAAN). 

JACHTGEDRAG EN 
VOEDSELOPNAME 
In april 1982 kocht ik mijn eerste P. 
su~taeniatus, een mannetje. In oktober 
1982 volgde het vrouwtje. Overigens wa
ren be ide tegelijkertijd bij de plaatselijke 
handelaar aangekomen en afkomstig uit 
wildvang. Het mannetje was bij aanschaf 
nauwelijks groter dan het vrouwtje maar 
groeide vervolgens zo snel, dat het nu, 
januari 1984, in omvang verdriedubbeld 
en aanmerkel ijk Ianger (ca. 25%) dan het 
vrouwtje is. Het mannetje is nu rond de 
130 cm lang. 
Beide dieren eten het hele jaar door met 
graagte muizen. Perioden van voedselwei
gering komen niet voor, behalve een keer 
gedurende vier weken, waarin het vrouw
tje weigerde te eten tijdens de tweede 
dracht in een seizoen. 
De muizen worden met grote onstuimig
heid nagejaagd en achter de kop gegrepen. 
Indien nodig, wordt de prooi door de slang 
extra vastgehouden met behulp van een 
tweetal strakke windinge van het voorste 
dee! van zijn lijf. 



Fig. s. 
P .subraeniarus su
danensis; koppen 
van het in de tekst 
beschreven volwas
sen paar, in een ka
rak:teristieke hou
ding: mannetje bo
ven vrouwtje. (Zie 
ook fig. 4) 
Foto: S. Ferrier. 

Fig. 6. 
(Rechter) hemipe
nis van Psammo· 
phis subraeniarus 
Tek.: A.M. Stee
houder. 

De verdraagzaamheid jegens andere slan
gen lijkt groot. Ik heb mijn mannetje enige 
tijd samen gehouden met een (mannetje) 
Malpolon monspessulanus, die hem echter 
volledig overheerste, zo sterk zelfs dat de 
Malpo/on hem 'verbood' te eten, doortus
sen hem en de prooi te gaan liggen en 
dreiggedrag te vertonen, soms ook door 
zijn nek over die van de Psammophis te 
leggen. 
Ik hield mijn beide P. subtaeniatus enige 
tijd samen met een wat kleiner exemplaar 
Elaphe bimaculata en dat ging uitstekend. 
Lk heb nooit geprobeerd ze samen te hou
den met echt kleine slangen. Gezien de 
gretigheid waarmee het vrouwtje reageer
de toen ik een van haar eigen jongen voor 
de ruit hield, verwacht ik dat kleine 
slangen onmiddellijk verorberd worden. 

SOORT EN ONDERSOORT 
Wat betreft de ondersoort waartoe mijn 
dieren behoren, het volgende. Op grond 
van de gegevens van PITMAN (1974), re
ken ik ze tot Psammophis subtaeniatus 
sudanensis. Ik teken daarbij aan dat de 
kopvorm (en profil) van mijn mannetje 
niet voldoet aan de beschrijving die 
PITMAN geeft van de soort P .subtaeniatus, 
maar wei aan de beschrijving van P. si
bilans sibilans. Overigens wordt het pre
cies determineren van Psammophis soar
ten tot een van de moeilijkste problemen 
van de- Afrikaanse slangen-taxonomie ge-

rekend. Er schijnen nogal wat inter
mediaire populaties tussen P. sibilans 
sibilans en P. subtaeniatus voor te komen. 

PARING 
De eerste paringspogingen nam ik waar in 
januari 1983, waarbij het mannetje op de 
gewone manier vanaf de staart van het 
vrouwtje over haar kroop in de richting 
van haar kop. Deze paringspogingen gin
gen de volgende maanden onverdroten 
door, soms dagen achtereen, elke dag op
nieuw. 
Op 20 juni 1983 nam ik voor 't eerst een 
geslaagde paring waar. Deze voltrok zich 
bijna onmerkbaar, terwijl de dieren volko
men stil lagen . Aile volgende paringen 
voltrokken zich even rustig. Het aardige 
daarbij is, dat de cloaca's zich meestal niet 
tegen elkaar aan bevinden en dat de 
hemipenis, die wormvormig is (zie fig. 6), 
zich soms wei I ,5 em zichtbaar buiten het 
Iichaam bevindt. Het mannetje ligt dan op 
de rug van het vrouwtje dat gewoon met de 
buik omlaag ligt. 
Ten tijde van de eerste geslaagde parin
gen , bevonden de dieren zich in een terra
rium van I 00x50x70 em (lbh), met een 
bodembedekking van zand en kleikorrels 
en verwarmd door twee gloeilampen van 
samen I OOW. De dagtemperatuur loopt 
daarin 's winters op van 24°C bij de bodem 
tot 32°C hogerop, onder de lampen. In de 
zomer (vooral in die van 1983) zijn de 
dagtemperaturen veel hoger op genoemde 
plaatsen, n.l. 30° en 42°C. 's Winters is de 
nachttemperatuur in dit terrarium mini
maal I6°C . 
Paringen hebben zich verder het gehele 
jaar voorgedaan, blijkbaar niet onderhevig 
aan seizoensinvloeden. Wijziging in ande
re omstandigheden, n.l. een koelere bak 
na de eerste eierafzetting, deed de fre
kwentie van de paringen niet afnemen. Ze 
vonden plaats zowel op de grond als in de 
takken, zowel 's morgens als 's middags 
als tegen de avond. Twee dagen na het 
eerste legsel vond alweer een paring 
plaats. 



Fig.7. 
P. subraeniarus su
danensis; twee jon
gen uit de verschil
lende legsels (zie 
tekst) en 'eindelijk' 
zelfstandig etend. 
Foto: C. de Haan. 
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HET EERSTE LEGSEL 
PITMAN (1974) geeft aan dat de eieren van 
P. sibilans in Uganda van november tot 
januari gelegd worden, waama de incuba
tieperiode circa drie maanden is . Over 
P. subtaeniatus worden dienaangaande 
geen gegevens verstrekt, maar ik neem aan 
dat er, wat dat betreft, niet veel verschil 
met P. sibilans zal bestaan. 
Eind juli 1983 begon mijn vrouwtje voed
sel te weigeren. Begin augustus begon ze 
sterk te zwellen en onrustig het terrarium 
te onderzoeken, daarbij meerdan gewoon
lijk gravend. Op 4 augustus vervelde ze. 
Vanaf 9 augustus werd de zwelling zo 
sterk dat de huid tussen de schubben zicht
baar werd en de eieren zich duidelijk af
tekenden . Op 12 aug. vond ik 's morgens 
vier eieren verspreid op de bodem van het 
terrarium. Het vrouwtje lag in de takken 
ca. 60 em boven de grond. In de uren erna 
volgden de andere eieren, met onregel
matige tussenpozen. Het twaalfde en 
tevens laatste ei kwam omstreeks 16.00 
uur Aile eieren werden vanuit de takken 
eenvoudig gedropt. Een aantal heb ik kun
nen opvangen, de andere vielen op de 
grond. 
Gedurende de gehele leg bleef het vrouw
tje zeer rustig en nagenoeg bewegingloos 
in de takken hangen. Het mannetje lag min 
of meer naast haar en hield de omgeving in 
de gaten, wendde bijv. zijn kop in de rich
ring van de fotograaf, maar reageerde 
slechts met een beweging van de pupillen 
toen ik voorzichtig de eieren weghaalde. 
Ik had duidelijk het gevoel dat hij het 
vrouwtje beschermde, al kan ik niet nader 
toelichten waarom. 
Nadat het laatste ei 'gelegd' was, veran
derde de houding van de dieren niet , tot 
enige uren daama. De dag van het leggen 
weigerde het vrouwtje voedsel, maar de 
dag daarop accepteerde ze gretig een muis. 
Zoals al eerder gezegd, vond er twee da
gen na dit legsel opnieuw een paring plaats 
Sindsdien nam ik bijna dagelijks paringen 
waar. 

HET TWEEDE LEGSEL 
Nadat ik het koppel had overgeplaatst in 
een andere, wat koelere bak, hield het pa
ren enige dagen op en waren de dieren wat 
rustiger. Na enkele dagen was het alweer 
niet de rust gedaan. Rond I 0 oktober werd 
duidelijk dat er een tweede legsel zou ko
men. Vanaf 14 oktober werd het vrouwtje 
opnieuw onrustig en begon weer te gra
ven. Ze vermagerde ondertussen sterk, 
vooral in de halsstreek. Ze kreeg een cal
cium-injectie en oraal een multivitamine
preparaat. Bovendien plaatste ik haar apart 
om een volgende serie paringen voorlopig 
te voorkomen. 
Op 19 oktober waren er opnieuw eieren, 
elf nu , iets kleiner dan die van het eerste 
Jegsel (ca. 30xl5 mm), gelegd in een be
schutte en warme hoek van het terrarium. 
Het vrouwtje was nu zeer mager. Ze had 
ditmaal (voor het eerst) gedurende vier 
weken voedsel geweigerd. Enkele uren na 
het leggen at ze weer. In de weken daarop 
volgend, at ze gretig en vee!, zodat ze goed 
bijkwam en zelfs dikker werd dan ze ooit 
geweest was. Na een week of zes heb ik 
haar teruggezet bij het mannetje. Parings-



Fig.8. 
P.subtaeniatus su
danensis;zelfde als 
van fig. 4. Op de 
(wine) buik is een 
van de twee lengte
lijnen zichtbaar, 
die tot de soort
naam ' subtaenia
tus' aanleiding gaf. 

Foto: C . de Haan. 
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pogingen bleven nu verder uit tot in de
cember. Eind december vonden opnieuw 
geslaagde paringen plaats! 

DE IN CUBA TIE 
Van beide legsels werden de eieren na het 
leggen vrijwel direct verwijderd en in een 
broedstoof gelegd. Het eerste legsel werd 
uitgebroed bij temperaturen tussen 27 en 
30°C , waarbij de eieren op een laagje 
vochtige aquariumfilterwatten lagen, niet 
afgedekt. Een nacht daalde de temperatuur 
tot 22°C. De luchtvochtigheid was uiter
aard hoog. Luchtverversing was er nauwe
lijks, be halve wanneer de afdekplaat opge
tild werd ter controle. Op de 22ste dag heb 
ik een ei geopend, dat ingedroogd en ver
kleurd was . Het bleek niet bevrucht te zijn. 
Na ongeveer vijf weken begonnen de eie
ren duidelijk in omvang en gewicht toe te 
nemen. Ze werden ook witter. De meeste 
eieren begonnen toen ook een 'hangbuik' 
te krijgen. waarschijnlijk doordat ze aan 
de onderkant meer vocht konden opnemen 
dan aan de bovenkant. Dit verschijnsel 
wordt ook beschreven door ROSLER 

(1983). 
In hoeverre het invloed heeft uitgeoefend 
op de ontwikkeling van de eieren is mij 
niet duidelijk. Ongunstige invloed is niet 
onmogelijk. Enkele eieren vertoonden 
enigszins doorzichtige vlekken. Op de 54e 
dag (5 oktober) oi>ende ik een slecht ogend 
ei. Erin bevond zich een dood, maar rede-

lijk ontwikkeld embryo. 
Op de 77ste dag (28 oktober) begonnen 
aile eieren er slecht uit te zien. Ik opende 
een ei voorzichtig, waarin een levend en 
goed ontwikkeld slangetje bleek te zitten. 
Ik liet het vlies heel en plaatste het ei terug 
in de broedstoof. Vierentwintig uur later 
had het het vlies verbroken en stak het 
parmantig het kopje naar buiten. Nog eens 
vierentwintig uur later was het uit het ei. 
Het diertje was ca. 25 em lang. 
Na rijp beraad heb ik toen aile andere eie
ren geopend op dezelfde wijze. Achteraf 
gezien was het misschien beter geweest 
ook het vruchtvlies te openen, want twee 
jongen zijn tenslotte niet uitgekomen 
doordat ze vermoedelijk gestikt. zijn. 
Een van de jongen had de dooier niet opge
nomen. Dit jong is ondanks vroegtijdig 
dwangvoederen eind november dood
gegaan. 
Ik was a! met al niet tevreden over de 
broedmethode. De schalen werden nogal 
hard, de eieren leken vee! te lijden. Yoor 
de tweede serie eieren koos ik voor een 
andere methode: de eieren werden op nat 
zand voorzichtig neergelegd en bedolven 
onder 'klonten' vochtig zand. Dit werkte 
vee! beter. Er hoefde niet tussentijds inge
grepen te worden. de schalen bleven zach- . 
ter, de eieren groeiden regelmatig, zonder 
hangbuiken en vlekken, en de temperatuur 
was constanter (30°C) . 
De eieren van het tweede legsel kwamen 
onverwacht snel uit: na 63 dagen waren er 
zeven jongen, de volgende dag nog drie. 
Een ei was a! na enkele dagen bedorven en 
leek onbevrucht te zijn. Ot:: jongen van het 
tweede legsel waren Ianger (ca. 30 em) en 
dikker, kwamen geheel zelfstandig uit en 
bleken ondernemender. 
Hoewel andere faktoren niet uitgesloten 
zijn , acht ik het aannemelijk dat de tweede 
broedmethode verantwoordelijk is voordit 
betere resultaat. 

DEJONGEN 
Aile jongen werden direct vanuit de broed
stoof overgeplaatst in een terrarium van 
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50x40x60 em (lbh) dat overdag met een 
spot van 60 W verlicht en verwannd 
wordt, met veel temperatuurvariatie over
dag en nachttemperaturen van minimaal 
16°C. 
Ze waren aanvankelijk niet bijzonder 
schuw en niet agressief. Een van de jongen 
hield zich de eerste dag bij aanraking 
schijndood (stijf stilliggen, buik naar 
hoven). Dit verschijnsel heeft zich niet 
meer herhaald. 
Een van de jongen uit het eerste legsel 
bleef lang in het geopende ei en bleek 
tenslotte een lange dooierstreng te hebben, 
die, met een soort knoedeltje aan het eind, 
om bet diertje 'geknoopt' zat. Met een 
stopnaald heb ik het knoedeltje door de Ius 
geduwd, waama de streng vrij aan het lijf
je kwam te hangen. Het beestje werd ver
volgens zonder verdere plichtplegingen in 
bet terrarium gezet. De volgende dag was 
de streng verdwenen. 
Tussen 17 en 27 november vervelden de 
jongen van het eerste legsel voor 't eerst, 
dus 3 tot 4 weken na de ingreep van het 
openen der eieren. De jongen van het 
tweede legsel vervelden voor 't eerst tus
sen 4 en 10 januari, dus 2 tot 3 weken na 
hun spontane uitkomst. 
Ze lagen (en Iiggen) nogal verspreid in het 
terrarium, sommige bij voorkeur onder 
stenen en het sphagnum, andere hoog in de 
struiken, vlak bij de Iampen, zowel over
dag als 's nachts in het donker. 
Aangezien ze voedsel in de vorm van re
genwormen, krekels en tot voor kort ook 
nestmuisjes weigerden, ben ik vrij snel 
overgegaan tot dwangvoeren, eerst met 
rauwe kip en paardevlees, daama ook met 
Nutri-soja (een lactose-vrije dieetvoeding 
voor zuige1ingen en volwassenen), met 
behulp van een katheter ingebracht. Het 
probleem hierbij is de juiste dosering. Uit
eindelijk bevalt dwangvoeren met stukjes 
paardevlees mij beter, hoewel het meer 
werk is. De diertjes 1ijken er beter op te 
gedijen. 
Van het eerste legsel van 12 eieren bleven 
10 goede eieren over, die uiteindelijk 8 

jongen opleverden, waarvan er nu nog 5 in 
Ieven zijn. Deze vijf blijken het nu goed te 
doen. Van het tweede legsel van 11 eieren 
bleven 10 goede eieren over, waaruit l 0 
jongen kwamen die het aile goed doen. 
Volgens PITMAN eten jongen van P. 
sibilans in de natuur o.a. nestmuizen. 
Aangenomen dat er niet veel verschil zal 
bestaan in deze tussen P. sibilans en P. 
subtaeniatus, vroeg ik mij soms zuchtend 
af waarom de jongen, in gevangenschap 
geboren, met zo grote vastberadenheid 
nestmuisjes weigeren. Het dwangvoeren 
is tenslotte nogal onbevredigend. Geluk
kig zijn er nu enkele jongen, plotseling en 
na ca. 10 weken, uit zichzelf zeer kleine 
nestmuisjes gaan eten. 

TWO SUCCESFUL BREEDINGS OF 
PSAMMOPHIS SUBTAENIATUS SUDANENSIS 
WITHIN THREE MONTHS AND NOTES ON THE 
RUBBING BEHAVIOR. 
Introducing his two adult P. subtaeniatus, kept to
gether in a terrarium since Oct. 1982, the author gives 
some general remarks on the genus Psammophis and 
describes several behavioral aspects of his pair of P. 
subtaeniatus. Their hunting and appetite for mice are 
remarkable. Its 'rubbing' system is described and 
compared with two (other) systems described by DE 
HAAN ( 1982). 
Then, interesting details of copulation acts, occurring 
all over the year, are given. 
Follows a report of two quite different laying acts in 
August and October 1983, resulting in 12 resp. 11 
eggs, incubated on different substrata and giving 
birth, after 77 resp. 63 days, to totally 18 young, of 
which 3 of the first clutch rapidly died. The re
maining 15 healthy young had to be force-fed. Two 
methods are discussed. 
Finally, after 10 weeks, some young ate very small 
baby mice without force. 
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Terrariumervaringen met de blauwkeelkiel
hagedis (Algyroides nigropunctatus) 

IN LEIDING 
In een eerder artikel over veldwaame
mingen aan de blauwkeelkielhagedis 
(MUDDE, 1982) werd een verslag van de 
terrarium ervaringen met deze soort reeds 
aangekondigd. De ervaringen werden op
gedaan met een tiental zelf ge·importeerde 
dieren en de nakomelingen daarvan. 
Yeldwaarnemingen en literatuurgegevens 
zijn in het eerdere artikel voldoende aan 
bod gekomen. We volstaan hier met een 
enkele verwijzing. Op bepaalde punten 
zullen dit artikel en het vorige elkaar over
lappen. 

EERSTE ERV ARINGEN 
Tussen 1978 en 1980 werden twee vrouw
tjes uit noord Joegoslavie in een gezel
schapsbak gehouden. Andere dieren 
waren drie Podarcis melissellensis (karst
hagedis) en een Podarcis sicula (rui"ne
hagedis) uit hetzelfde gebied. Met nog 
twee andere hagedissen uit datzelfde ge
bied, waarvan het niet duidelijk was tot 
welke soort ze behoorden, was deze bak 

nogal druk bevolkt. De bak mat 140x50x 
30 em (lxhxb) en stond tegen een zonnige 
muur in een slecht gelsoleerde huiskamer. 
De bak werd verwarrnd door een spotje 
(25-40 Watt, afhankelijk van het jaargetij
de) en een ingegraven T.L.-smoorspoel. 
De dieren werden gevoed met wasmotten, 
krekels, meelwormen en meelmotlarven 
en kregen daamaast af en toe weideplank
ton. 
In dit gezelschap waren de kielhagedissen 
de eersten die, als de spot was aangegaan, 
zich kwamen opwarrnen onder de stralen. 
Als de temperatuur in de bak hoger werd, 
werden de andere dieren eveneens aktief 
en dan zochten de kielhagedissen de koele
re plaatsen in de bak op. Of dit vrijwillig 
gebeurde hebben we niet kunnen vaststel
len. 
De dieren overleden tenslotte als Jaatsten 
aan een ziekte, die met een besmette hage
dis in de bak terecht was gekomen. 

DIEREN VAN KORFU 
Zomer 1981 werden op Korfu vier paartjes 
gevangen en mee naar Nederland geno
men. Hoewel de dieren niet Ianger dan vier 
of vijf dagen onderweg waren geweest, 
waren ze bij aartkomst nogal vermagerd. 
Ieder van ons hield twee paartjes. De die
reo werden aanvankelijk met twee paartjes 
bij elkaar in een terrarium ondergebracht. 
Een experiment om de dieren onder te 
brengen in een bak waarin al een paartje 
Podarcis sicula was gehuisvest, liep slecht 
af. De rui"nehageaissen poogden hun terri
torium te verdedigen en beten daarbij een 
mannetje kielhagedis dood. De drie over-
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gebleven dieren werden ondergebracht in 
een hoge bak met een achterwand van te
gellijm en schors en op de bodem leem. 
De twee andere paartjes werden eerst ge
zamenlijk ondergebracht in een bak van 
60x60x35 em. Deze bak had een stenen 
achterwand en op de bodem eveneens 
leem. Omdat na een half jaar duidelijk 
werd, dat de twee mannetjes elkaar voort
durend uit de weg gingen, werden de die
reo gescheiden. Er werden twee paartjes 
samengesteld, door op te !etten welk man
netje het meest met een bepaald vrouwtje 
samen zat. In de natuur lijken de dieren 
namelijk de neiging tot paarvorming te 
hebben. Een paartje bleef achter in de bak, 
het andere werd in een dergelijke bak on
dergebracht met een geperst kurken ach
terwand en 'denneschorsstukken en leem 
opde bodem. 

GEDRAG 
De tweede lichting kielhagedissen ge
droeg zich in het terrarium anders dan de 
eerste. De Korfioten zijn de hele dag ak
tief. Ze zonnen, rennen wat door de bak, 

graven her en der en snuffelen rond of er 
niet iets te eten valt. Hoewel het echte 
zonnen onder een spot grotendeels in de 
ochtend en late middaguren plaatsvindt, is 
er niet zo'n duidelijk aktiviteitenpatroon 
zoals eerder werd gemeld van dieren in de 
natuur (MUDDE, 1982). 
Onderlinge agressie is zeer zeldzaam. 
Heel zelden werden mannetjes gezien, die 
elkaar najoegen. Ze ontweken elkaar gro
tendeels. Agressiviteit tegenover andere 
soorten hebben we evenmin kunnen waar
nemen. 
Als de dieren in een weinig bezochte ruim
te staan blijven ze nogal schuw. In drukker 
bezochte ruimten, woonkamers b. v. wor
den ze vlug rustiger. De mannetjes zijn, 
zeker in het voorjaar, schuwer dan de 
vrouwtjes. Vrouwtjes lijken nieuwsgieri
ger en hongeriger dan hun echtgenoten. 
De dieren wennen snel aan gevangen
schap. Ze blijven niet tegen ruiten oplopen 
of in paniek rondjes rennen. 
's Nachts zoeken de dieren schuilplaatsen 
op ofblijven aan de achterwand hangen, al 
naar gelang hun individuele voorkeur. 



Algyroides 
nigropunctatus. 
Mannctje boven, 
vrouwtjc onder. 

VOEDSEL 
Wat voedsel betreft zijn onze ervaringen 
nogal verschillend. Een van ons (PM) 
heeft als stadsbewoner niet vee! gelegen
heid om weideplankton te verzamelen en 
is dus aangewezen op gekweekt voedsel. 
De dieren krijgen wasmotrupsen, krekels, 
meelwormen en af en toe een klein stukje 
rauw vlees. Zijn kielhagedissen hebben 
echter een voorkeur voor wormachtige 

dieren. Als de dieren lange tijd achter el
kaar 'wormen' hebben gegeten vallen ze 
des te enthousiaster aan op krekels. Ze 
waarderen de afwisseling duidelijk. De 
krekels vervelen aJ weer vlug en als er . 
krekels overblijven en enkele dagen door 
de bak blijven !open vervaagt de aandacht 
totaal. Als er een keer weideplankton 
wordt aangeboden zijn de dieren daar wei
nig enthousiast voor. Ze zoeken er de 
cicade-achtige beestjes uit en Iaten de rest 
met rust. Zou het hier smaakbederf door 
Juchtverontreiniging e.d. betreffen? De 
andere schrijver heeft namelijk wei goede 
ervaringen met weideplankton. Het wordt 
regelmatig gevoerd en graag gegeten, 
waarbij de dieren bij voorkeur kleine dier
tjes uitzoeken. In de winter eten ook deze 
dieren gekweekt voer zonder morren. 
Dode insekten en meelwormpoppen wor
den wei eens aangevallen . In gevangen
schap geboren jongen aten ook katteblik
voer en runderhart. Met name de vrouw
tjes hebben de neiging snel dik te worden. · 
Het is dus zaak niet te vee! te voeren. Ook 
niet te weinig, want zoals in de inleiding aJ 
is gesteld, de dieren vermageren ook tame
lijk snel. 
Wanneer er maar aan gedacht wordt, 
wordt er gesproeid met vitaminen; tien 
druppels Dohyfral per liter (ThNB) of een 
zelfde aantal druppels per liter van een bij 
apotheken verkrijgbaar standaard multi
vitaminenpreparaat (PM). 
(Dohyfral bevat per ml 6000 I.E. vitamine 
A en eveneens 6000 I. E. vitamine 03). 
Kalk wordt gegeven als melkzure kalk 
(een theelepeltje per liter) in het sproei
water of in de vorm van gebroken eier
schaal dat op de bodem wordt gestrooid. 
We gaan er van uit, dat in geval van nood 
de Iemen bodem ook in de kalkbehoefte 
kan bijdragen. De zelf gekweekte voedsel
dieren krijgen in hun voedsel ook de nodi
ge kalk en vitaminen toegediend. 

VERWARMING , TEMPERATUUR EN 
LICHT 
Aile terraria staan in bewoonde ruimten. 
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De verwarming is die van de ruimte, aan
gevuld met spotjes, ingegraven TL
smoorspoelen en binnenvallende zan. De 
minimale nachttemperatuur ligt bij I 0°C. 
De luchttemperatuur in de bak kan op hete 
zomerdagen wei tot 38°C oplopen. In de 
winter is de kunstmatige daglengte korter 

dan in de zomer. De spotjes en TL-buizen 
branden minder lang. De spotjes worden 
voor de winter verwisseld door andere, 
met een lager wattage. Er wordt wei voor 
gezorgd, dat de dieren altijd ergens een 
warm plekje hebben. In het voorjaar wordt 
de daglengte langzaarn opgevoerd en wor
den er weer sterkere spots gebruikt. In de 
winter wordt er meer gesproeid, in een 
paging het klimaat op Korfu zo·goed mo
geiijk te benaderen. Het is echter noodza
kelijk ook ' s zomers te sproeien. De dieren 
stellen luchtvochtigheid zeker op prijs. De 
bak wordt nooit kurkdroog en stoffig. De 
dieren willen dagelijks drinken en een wa
terbakje is noodzakelijk. In de zomer is het 
belangrijk ervoor te zorgen, dat de dieren 
ook een vochtige en koele plaats ter be
schikking hebben. Dieren die het te warm 
hebben zullen zich bij voorkeur onder het 
waterbakje verstoppen. 
Ervaren terrariumhouders zullen terecht 
vermoeden dat er niet altijd even conse
quent de hand gehouden wordt aan het 
wintemJstregime. De daglengte in de win
ter verscrult van jaar tot jaar wei (8 a I 0 
uur) en het sproeien in de winter wil wei 
eens minder zijn dan bedoeld. Het klimaat 
op Korfu is echter ook niet elk jaar exakt 
hetzelfde (de daglengte wei overigens). 

VOORTPLANTlNG 
Als gevolg van de kunstmatige seizoens
wisselingen komen de mannetjes in het 
voorjaar zichtbaar in paarstemming. In de 
winter is de keel van de mannetjes flets
blauw en de buik en de flanken roodbruin. 
Als de kunstmatige dagen gaan lengen 
worden de mannetjes donkerder, de kelen 
meer kobalt-blauw en buik en flanken 
meer steenrood. Het lijkt alsof de rode 
kleur hager de rug op kruipt dan in de 
winter. De mannetjes in prachtkleed zijn 
schuwer dan normaal , alsof ze er rekening 
mee houden dat ze nu opvallender zijn. De 
vrouwtjes lijken ook in ·paarstemming te 
komen. In tegenstelling tot wat TN DEN 

BOSCH (1983) van Algyroides moreoticus 
vertelt, hebben we een paar keer waarge-
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nomen, dat het vrouwtje het initiatief tot 
een paring neemt. Een vrouwtje loopt dan 
wat schichtig door het terrarium. Ze maakt 
daarbij schok.kende bewegingen met haar 
heupen en trilt met haar staart. Ze loopt zo 
zijdelings langs het mannetje heen en voor 

hem langs. Het mannetje li.kt een paar keer 
aan het passerende vrouwtje en bij~ dan 
zachtjes in haar staart. Daama bijt hij 
steeds hogerop in het lichaa:m van het 
vrouwtje. Bij de eigenlijke paring bijt het 
mannetje zich stevig vast in de flank van 
het vrouwtje. Nog geruime tijd later zijn 
de bloeduitstortingen van deze beten op de 
buik van het vrouwtje te zien . Vergelijk IN 

DEN BOSCH ( 1983). N a geslaagde paringen 
worden er eieren gelegd. Dat gebeurt op 
matig vochtige, rulle plaatsen, onder ste
nen of een stuk schors. De eieren worden 
ruet te diep begraven. BISCHOFF (1981) 

een jong. Het laatste jaar zijn er gezien de 
gevonden eierschaaltjes wei vee! eieren 
gelegd, maar er werd geen enkel jong ge
vonden . De ander (ThNB) heeft aile leg
sels geprobeerd te vinden en buiten het 
terrarium uitgebroed. Het eerste legsel van 
vier eitjes werd op een laagje vochtige 
sphagnum gelegd en met datzelfde materi
aal bedekt. Dat pak.ketje werd in een aar
dewerken bloempot gelegd, die driekwart 
gevuld was met potgrond en scherven. Het 
geheel werd il'l een plastic bakje geplaatst 
en overdag verwarmd tot 27°C. 's Nachts 
koelde het geheel af tot 22°C. Aile vier de 
eitjes kwamen na 48 dagen uit. Latere leg
sels werden uitgebroed in een plastic bakje 
met matig vochtig sphagnum, afgedekt 
met nylongaas. Het geheel dreef in een 
aquarium op een laagje tot 27°C verwarmd 
water. Ook bij deze methode kwamen (op 
een enkel te voorbarig geopend eitje na) uit 
aile eieren levende jongen. 
Opgemerkt moet nog worden, dat het 
moeilijk is om aan de wijfjes te zien of ze 
eieren hebben afgezet. Ingevallen flanken 
zoals die bij andere Lacertidae wei voor
komen, zagen we bij Algyroides niet. 

geeft voor Algyroides nigropunctatus een OPFOK VAN DE JONGEN 
legselgrootte van twee of drie eieren aan. Het Iaten opgroeien van de jongen bij de 
Hij baseert dat op gegevens van SCHREI- ouderdieren in het terrarium, is niet suc
BER. Wij hebben in de meeste gevallen cesvol gebleken (MUDDE. 1982). Beter 
legsels van vier eieren gevonden. Een van ging het als de diertjes werden opgekweekt 
ons (PM) liet tot nu toe aile eitjes in de bak in een plastic terrarium. Deze bakjes kun
liggen. Het resultaat daarvan was in het nen goed schoongemaakt worden en de 
eerste jaar zes jongen en het tweede jaar dieren erin zijn goed te observeren. Bij 
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sterk territoriumvonnende hagedissen, zo
als Podarcis sicula is bet zaak dan niet te 
veel dieren bij elkaar in een bakje te zetten, 
maar jonge kielhagedisjes zijn daar niet zo 
moeilijk in. Wat wei een probleem kan 
worden is de belemmering van de groei, 
die op den duur gaat optreden. Ruimer 
huisvesten is de voor de hand liggende 
oplossing. 
Een echte winterrust met een duidelijke 
temperatuurdaling werd de eerste wiriter 
niet gegeven. Wei werd de lichtcyclus 
aangepast aan de wintertijd. De jongen 
werden afwisselend gevoerd met de eer
dergenoemde diertjes, aangepast aan hun 
formaat. De jongen aten zoals gezegd ook 
katteblikvoer en stukjes runderhart. Plant
aardig voedsel weigerden ze pertinent. Het 
voedsel werd met gistocal of gebroken 
eierschaal verstrekt en ongeveer drie keer 
per week werd er gesproeid met lauw 
water, waarin per liter tien druppels 
Dohyfral werd toegevoegd. 
De vier jongen van het eerste legsel van 
ThNB bleken nogal in kleur en tekening te 
~erschillen. Twee waren bijna egaal en de 
andere badden veel zwarte punten. Na 
driekwart jaar werd duidelijk, dat het ge
zelscbap uit een man en drie vrouwen be
stood. Een paartje uit deze groep werd 
ondergebracht in een bak van 70x40x40 
em, ingericbt met leem en holle stukken 
scbors. In bet leem zijn potscherven half 
ingegraven om zo holletjes te krijgen. 
Na de eerste rustperiode en 15 maanden na 
baar geboorte produceerde het vrouwtje 
baar eerste legsel van vier eieren. Na het 
afzetten van die eieren werd er nog volop 
gepaard en dat jaar werden nog twee leg
sels afgezet. 

AFSLUITEND 
Acht dieren van Korfu werden onder de 
beide schrijvers verdeeld. PM heeft nog 
steeds de twee oorspronkelijke paartjes. In 
bet eerste jaar werden vijf jongen geboren, 
welke door ontsnapping en door het met de 
ouders samen bouden verdwenen. Het vol
gende jaar werd een jong geboren dat na 

driekwart jaar door een onbekende oor
zaak overleed. 
ThNB verloor een mannetje aan konkurre
rende Podarcis sicula. In het jaar na im
port werden vier eitjes gelegd die aile uit
kwamen. Van de vier jongen werd een 
paartje zelf gehouden. De ouders en de 
twee andere jongen gingen naar andere 
liethebbers. Het overgebleven paartje 
zorgde in 1983 voor elf jongen waarvan er 
op het moment van schrijven (december 
1983) nog zes in Ieven zijn. De doodsoor-

. zaak van de andere jongen is terug te voe
ren op het feit, dat ze kort voor een vakan
tie geboren werden. 
Algyroides nigropunctatus, de blauwkeel
kielhagedis, is een soort die zich in 
binnenterraria goed kan handhaven en er 

, zelfs in tot voortplanting komt. De dieren 
zijn natuurlijk gevoelig voor aile fouten 
die een verzorger kan maken. Regelmatig 
voederen, altijd drinkwater beschikbaar 
houden, een paartje per bak houden, van 
voldoende kalk en vitaminen voorzien en 
gedurende de winter een kortere daglengte 
aanhouden, zo luidt in bet kort de fonnule, 
waarmee de dieren bij ons tot voortplanten 
zijn overgegaan. 

TERRARIUMEXPERIENCES WITH 
AWYROIDES NIGROPUNCI'ATUS. 
A. nigropunctatus was kept succesfully with one pair 
per cage, fed regularly, always an opportunity to 
drink, enough calcium and vitamines and kept with a 
shorter daylength in winter. Some of the sexual be
havior is described. Females were observed to be 
sexually active. Eggs were laid in clusters of four in 
most cases observed. Juveniles, left in the cage with 
their parents were not raised succesfully. Those 
raised separately did well on all kinds of food, even 
canned catfood. 
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De Chinese pauwoogschildpad (Sacalia bealei), 
een zeldzaam terrariumdier 
Nederlandse bewerking: Tjaldo Brandenburg 

IN LEIDING 
AI vijf jaar verzorg ik in een aqua-terra
rium een mannetje en twee vrouwtjes van 
Sacalia bealei. Het natuurlijke versprei
dingsgebied van deze zeldzame water
schildpad is het oostelijk deel 'van Achter
Indie en zuidelijk China. 

SYSTEMATIEK 
S. bealei behoort tot de groep halsbergers 
(Cryptodira). De soort werd in 1831 door 
GREY beschreven en Cistudo bealei ge
noemd. Later werd door GREY aan de hand 
van een juveniel exemplaar de soort 
Clemmys bealei, met vier ocellen (=oog
vlekken) op de achterkop, beschreven. In 
1903 beschreef SIEBENROCK de varieteit 
'quadriocel/ata' ook weer met een juveniel 
exemplaar als type. Bij dit dier waren de 
achterste twee ocellen iets grotcr dan de 
voorste twee. In later jaren is deze varieteit 
door anderen sterk betwijfeld. WERMUTH 
& MERTENS ( 1977) tenslotte, plaatsen in 
hun checklist (gebaseerd op gegevens van 

Me DOWELL, 1964) de soort in het sub
genus Sacalia en noemen hem Mauremys 
bealei. 
Bij het vergelijken van een groot aantal 
dieren bij een dierenhandelaar kwam 
SACHSSE er achter dat de kleine, donkere 
vorm (=Clemmys bealei) mannetjes wa
ren en de grotere, olijfbruine vorm (= 
Clemmys quadriocellata) vrouwtjes. 

MATEN EN KLEUREN 
Pauwoogschildpadden vertonen een dui
delijke geslachtsdimorfie. De schildlengte 
van het door mij gehouden mannetje is 
II ,6 em, de breedte is 8,6 em en de hoogte 
van het pantser is 4 ,8 em. Het dier weegt 
270g. 
Het rugschild (carapax) is donkerbruin 
maar wordt naar de randen toe iets Iichter. 
Aan de randen van het schild is zwak een 
'wormachtige' tekening te zien. Het plas
tron (buikschild) is gelig van kleur met 
onregelmatige, donkere vlekken. 



Carapax (links 
mannetje, rechts 
vrouwtjc). 
Foto: Rudloff. 

Plastron (links 
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Sacalia bea/ei, 
vrouwtje. 
Foto: Rudloff. 

De kop is donker; op de bovenkant zwart
grijs gemarmerd en achter de ogen met een 
aantal zwarte vlekken. Het Jaatste zwarte 
vlekje is vrij groot en duidelijk. De hals is 
donker aan de bovenkant met drie (en een 
aantal aan de onderkant) steenrode strepen 
opgesierd. De onderkant van de iris is 
rood. De onderste helft van de poten is 
donker. De kleine zwemvliezen tussen de 
tenen _ zijn roze. De binnenkant van de 
poten is Iicht cremekleurig. De aangren
zende huid tot aan de hals is lichtroze. De 
staartwortel, die steviger is dan bij de 
vrouwtjes, is wittig, de 25 mm lange staart 
is donkerbruin. 
Mijn twee vrouwtjes zijn niet even groot. 
Het grootste heeft een carapaxlengte van 
14,5 em, een breedte van 9,7 em en een 
hoogte van 5,5 em. Ze weegt 355 g. He
laas is de nek van dit vrouwtje door de vele 
beten van het mannetje danig gehavend. 
Het kleinere vrouwtje heeft een carapax 
dat 12,8 em lang, 8,8 em breed en 4,6 em 
hoog is. Ze weegt 285 g. Dit dier heeft een 
duidelijke lengtekiel in het midden van het 
rugschild. De kleur hiervan is olijfbruin 
met aan de randen een zwarte 'wormachti-

ge' tekening. Het pantser aan de onderkant 
is gelig met hier en daar een olijfbruine 
tekening. De ietwat spitse kop is bruin met 
ovale vlekken. Achterop de kop liggen 
twee lichtgele, ovale vlekken met een 
zwarte punt erin (de zogenaamde ocellen). 
De bovenkant van de nek is bruin met drie 
gele lengtestrepen, de onderkant is Iicht 
zonder tekening. Op de kaken zijn lood
rechte zwarte strepen te zien. Rond de 
pupilloopt een gele ring. Het onderste dee! 
van de iris is bruinachtig. Aan de voorpoot 
zitten vijf scherpe, bruine nagels, aan de 
achterpoot slechts vier. De huid tussen de 
voorpoten is tot aan de nek geel. Het 
grootste vrouwtje is ongeveer hetzelfde 
gekleurd. 

VERSPREIDING 
MELL ( 1938) heeft de volgende gegevens 
over het verspreidingsgebied: 'Clemmys 
bealei' , de pauwoogschildpad, en Clem
mys kuangtungensis, de roodhalsschild
pad, bewonen de zelfde biotoop. Hun ver
spreidingsgebied komt geheel overeen. 
Het noordelijkste punt van hun versprei
dingsgebied in zuid China ligt op 24,5° 
noorderbreedte (Siu Hang aan de voet van 
de Lusanthtaoshan, rond I 00 m boven zee
niveau). Het talrijkst zijn ze in restanten 
regenwoud aan de Wa Scha Toui (Lung
taoshan) in de grote bergkreek, maar ook 
in andere beekjes van deze gebergteketen 
(in de omgeving van Nam Min, Wong
lugun) zijn ze te vinden. Het verticale 
areaal van de twee soorten ligt tussen de 
100 en 400 m (in uitzonderingsgevallen tot 
1200 m). Optimaal lijkt een hoogte van 
rond de 300m te zijn! 
Over het voorkomen van de soorten 
schrijft MELL (1938) het volgende: ' In 
dertien jaar tijd werd C. bealei maar een 
maal op de levensmiddelenmarkt van 
Kanton gezien. Bij mijn eerste grote reis 
was het eerste gewervelde dier dat ik in het 
regenwoud tegenkwam een exemplaar van 
C . bealei. Op grond hiervan nam ik aan dat 
het een van de meest voorkomende dieren 
aldaar was. Daarom, en omdat het dierook 



Socolia betlli. 
Foto: Rudloff. 

Het terrarium. 
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nog naar muskus rook, narn ik hem niet 
mee. In de daarop volgende zeven jaar heb 
ik geen C. bealei, nog enige andere schild
pad in het wild gezien. Toevallig vond ik 
toen op een dag beide Clemmys soorten. 
Beide soorten zijn dagdieren, maar on
danks dat krijgt men ze zelden te zien. In 
een poeltje waar ik me dertien jaar lang 
regelmatig in waste, heb ik zelf maar drie 
keer een Clemmys gezien, steeds na een 
harde regenbui. Deze zorgden er dus voor 
dat ze daar terecht kwarnen. Deels uit de 
beekjes bergopwaarts, deels uit het gro
tendeels droge, rotsachtige bos. Een oever 
van het poeltje bestaat uit dakpansgewijs 
gerangschikte rotsplaten die tot aan het bos 
doorlopen. Mogelijkerwijs zijn de dieren 
hierlangs in het poeltje gespoeld.' 

BIOTOOP 
Over de biotoop van de twee soorten 
Clemmys wederom MELL: 'De twee zuid
ehinese Clemmys soorten Ieven in lang
zaarnstromende bergbeken en hun omge
ving in tropiseh en subtropiseh bos. Ver
der in hellingbossen met een rijke onder
begroeiing en aan het water vee! grote en 
kleine granietblokken. Ze komen dan voor 
in zonnige of matig besehaduwde poeltjes 
met een oppervlak van 12 tot 40m2 en 1,5 
tot 5 m diep. In augustus was de water
temperatuur J6- I7°C. In het gebied komen 
relatief weinig vissen voor, maar wei vrij 

vee! kikkers (in de eerste plaats Rana 
ricketti en Rana kuhlii). Kreeftjes tot de 
grootte van een middelvinger komen ererg 
vee! voor. Waarsehijnlijk vormen ze ook 
de belangrijkste voedselbron voor Clem
mys.' 

TERRARIUM 
Mijn pauwoogsehildpadden Ieven, sarnen 
met andere rustige sehildpadden (Chi
nemys reevesii; Cuora amboinensis), in 
een groot aqua-terrarium (80x I OOx 100 em 
hoog). Een derde dee! van het grondvlak 
vormt het betonnen landdeel. Het is 30 em 
hoog en gevuld met tuinaarde. Het terra
rium bevat ongeveer 130 liter water; de 
waterstand is 25 em. Op de bodem ligt 
kienhout. In de lengte hangt boven het 
terrarium een tak beplant met epifyten. De 
verliehting bestaat uit een drietal TL lam
pen van 20 watt. Boven het land hangt op 
25 em hoogte een verwarmingslarnp. De 
aehterwand van het terrarium is bedekt 
met kurkeiken platen. Deze zijn bedekt 
met rietmatten. Een 70 watt verwarming 
zorgt dat het water op temperatuur blijft. 
(water 25°C overdag en 20°C 's nachts; 
Iucht 25°C overdag en 23°C 's naehts) 
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GEDRAG IN HET TERRARIUM 
Sacalia bealei is geen elegante zwemmer, 
maar loopt rustig over de bodem. Als bet 
Iicht in bet terrarium na twaalf uren uit
gaat, komen de dieren uit bet water en 
verstoppen zicb onder de kurkeik-platen. 
Ik heb nooit gezien dat ze 's nachts in bet 
water bleven. Omdat bet terrarium in de 
woonkamer staat, zakt de lucbttempera
tuur nooit onder de 20°C. 's Morgens om 
zes uur gaan bet Iicht en de verwarming 
aan. De dieren komen dan weer te voor
schijn en klimmen langs de kurkplaten en 
rietmatten omhoog. Hierbij richten hun 
klauwen heel wat schade aan, zeker als ze 
op een epifytentak klimmen. Ze klimmen 
niet naar beneden, maar Iaten zich gewoon 
in het water vallen. Overdag komen ze 
vrijwel nooit uit bet water. Ik zag eens het 
mannetje op zijn kop hangend aan een stuk 
schors in bet water drijven. Vooral als bet 
water ververst wordt, komt bet mannetje 
in baltsstemming. Op hoge poten en met 
uitgestrekte hals loopt hij dan ricbting 
vrouwtje. Op ruime afstand blijft hij dan 
staan, waarbij hij van de ene poot op de 
andere gaat staan. De Iichte delen van de 
voorzijde van bet lichaam en de rode iris 
hebben hierbij mogelijkerwijze een sig
naal functie. De reactie van de vrouwtjes 
verschilt. Het grote vrouwtje trekt de kop 
in en gedraagt zich verder passief. Het 
mannetje klimt er dan open houdt zich met 
zijn nagels aan haar schild vast, waar
bij hij zijn staart onder de hare drukt. 
Zo kunnen ze een lange tijd aan elkaar 
blijven zitten. Het andere wijfje is 
eerst ook passief, maar verdrijft met 
geopende bek het mannetje als deze 
dichterbij komt. Helaas is er bij mij 
nog nooit sprake van een echte paring 
geweest. 
Ik heb ook nooit gezien dat bet mannetje 
een vrouwtje van een andere soort lastig 
viel. De vrouwtjes gaan elkaar uit de weg. 
Als je een vrouwtje uit bet water haalt, 
scheiden ze na enige tijd een stinkende 
Iucht uit, die lang blijft hangen. Waar
schijnlijk heeft deze Iucht een betekenis bij 

bet zoeken van een partner. Helaas weet ik 
niet of Sacalia bealei al eens in een terra
rium gekweekt is. 

VOEDSEL 
Pauwoogschildpadden zijn voomamelijk 
vleeseters. Ze eten altijd in bet water. 
Vlees en vruchten worden echter wei van
af bet land bet water in getrokken. Mijn 
dieren hebben nog nooit eetproblemen ge
had. Hart, rundvlees, regenwormen, slak
ken, meelwormen en geweekte garnalen 
worden goed gegeten. Nestmuizen schij
nen een bijzondere lekkemij te zijn. Als 
bijvoeder worden bananen, kersen en ap
pels gegeven. Gooit men het voedsel in bet 
water, dan wordt bet op de reuk opge
zocht. V oordat bet wordt verorberd, wordt 
het eerst goed gesnuffeld. De dieren ont
lasten zich altijd in bet water. 

SACAL/A BEALE/, A RARE TERRARIUM ANI
MAL 
This turtle from northern Indo-China and southern 
China is easily recognized by four ocelli on the 
temporal region of the head. Males are slightly smal
ler and darker than females. Females have been 
described as a different species (Clemmys quadrio
cellata). They live in mountain streams (alt. 100-400 
m) in wooded regions. The author has kept one male 
and two females of the species for five years. The 
male carapax is 11 ,6 em long, it weights 270 g. The 
females are larger (12,8 and 14,5 em long: 285 and 
355 g. weight). The terrarium (80xl00xl00 em) 
contains 1301 water(temp. 20-25°C). S. bealei is not 
a good swimmer and will always sleep outside the 
water. The courtship behavior is described but, up to 
now, no copulation took place. The food consists 
mainly of meat. Baby mice appear to be a delicacy. 
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Enige opmerkingen over phelsuma' s 

INLEIDING 
Phelsuma's zijn gekko's die veelvuldig in 
terraria gehouden worden. De dieren zijn 
over het algemeen fraai gekleurd en heb
ben hun aktiviteitsperiode overdag, het
geen ze voor de terrariurnhouder aantrek
kelijk rnaakt. Er zijn de afgelopen jaren 
nogal wat verschillende soorten in de die
renhandel aangeboden. Omdat ik nu enige 
jaren ervaring heb met de verzorging van 
deze gekko's in het terrarium, wil ik in dit 
artikel iets vertellen over verschillende 
soorten, het houden, de kweek, het voed
sel en de ziekten. 

VERSPREIDING 
De meeste phelsuma's komen voor op het 
eiland Madagascar en de ornringende ei
Janden en eilandjes (o.a. Mauritius, 
Reunion, Seychellen). Op het vasteland 
van Afrika (de kuststrook van Tanzania) 
komt Phelsuma dubia dubia, als enige 
vasteland phelsuma, voor. Men vermoedt 
dat deze soort vroeger is ingevoerd. Een 
anderesoort,P. andamanensis, leeftopde 
Andaman eilanden (WHITAKER & 

WHITAKER, 1979). Het is een eilanden
groep tussen Birma en Sumatra, enige dui
zenden kilometers verwijderd van Mada
gascar. 
Sinds de nieuwe wetgeving voor de be
scherming van uitheemse diersoorten mo
gen aile soorten phelsuma' s weer worden 
gehouden, slechts de in- en uitvoer van 
phelsuma's die aileen op Madagascar 
voorkomen, is aan bepaalde regelingen 
gebonden. 

lETS OVER DE SOORTEN 
In de afgelopen jaren zijn ongeveer vijftig 
soorten phelsuma ' s beschreven. Ook in de 
negentiende eeuw was deze groep gekko's 
al in de belangstelling. Er zijn heel kleine 
soorten als P. minuthi (BORNER, 1980) en 
ook grotere als P. guentheri. Deze twee 
uitersten zijn ongeveer 7 respektievelijk 
28 em lang. Enkele soorten zijn inmiddels 
uitgestorven , waaronder P. edward
newtonii en de werkelijk allergrootste 
phelsuma die er ooit heeft bestaan: P. 
gigas, die een lengte kon bereiken van 
maar liefst 52 em (VINSON & VINSON, 

1969). Vee! soorten lijken bijzonder sterk 
op elkaar wat betreft kleuren tekening. Dit 
geldt bijvoorbeeld ook voor de verschil
lende ondersoorten van P. lineata. Soor-
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ten die regelmatig in de handel worden 
aangeboden zijn o.a. P. /aticauda, P. v
nigra, P. ornata, P. dubia, P. cepediana. 
De laatste tijd worden in Duitsland ook 
enkele zeldzamere soorten gehouden en 
gekweekt, waaronder P. serraticauda en 
P. standingi. Men moet bij deze soorten 
wei denken aan prijzen in de buurt van f 
700,-. Het is maar datu het weet. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Het is over het aJgemeen niet moeilijk om 
de beide sexen te onderscheiden. Er zijn 
een aantal verschillen die vaak van toepas
sing zijn, al zal het sexen bij enkele soar
ten toch wei wat problemen opleveren. 
Ten eerste is er meestaJ een verschil in 
grootte tussen de beide sexen. Het manne
tje is meestal iets grater dan het vrouwtje. 

Men zaJ meer dieren tot zijn beschikking 
moeten hebben om op dit verschil te kun
nen sexen. Het kan n.l. zijn dat de dieren 
nog niet volgroeid zijn. Een ander verschil 
betreft de aanwezigheid van dij(femoraal)
porien bij het mannetje (zie foto). Het zijn 
a.h.w. vergrote schubben, die bij het 
mannetje meestal goed zichtbaar en voel- · 

1 baar zijn. Bij het vrouwtje is dit niet zo. Bij 
somrnige soorten is het gedeelte tussen 
,deze porien en de cloaca oranje of gee! 
gekleurd, b.v. bijP. cepediana. Tenderde 
kan men soms sexen op de kleurtekening . • 
Dit gaat maar bij een paar soorten op, b. v. 
bij cepediana, ornata en quadriocel/ata. 

De kleurtekening is bij het vrouwtje dan 
veel minder uitgesproken. Het sexen leert 
u het beste als u het eens in het echt gezien 
heeft bij een andere phelsuma-houder. 

TERRARIUM 
Men kan phelsuma's op verschillende ma
nieren houden. Zelf prefereer ik de dieren 
te huisvesten in ruime, beplante terraria. 
Persoonlijk houd ik er niet van om dag
gekko's te kweken in (te) kleine terraria 
om zoveel mogelijk terraria op een klein 
oppervlak te kunnen krijgen. De dieren 
planten zieh wei voort, maar of ze behoor
lijk ondergebraeht zijn is de vraag. Nog 
steeds denken mensen dat als gekko's zieh 
voortplanten de omstandigheden ook goed 
zijn. Ik ben het hier niet mee eens. 
Op de foto zijn de terraria te zien die ik nu 
twee jaar in mijn bezit heb. De terraria 
rechts op de foto zijn (I x b x h) 50x50x60 
em en 50x50x70 em. Deze eompartimen
ten gebruik ik voor het onderbrengen van 
de grote soorten. Links op de foto zijn 
terraria te zien van 30x40x50 em. Deze 
zijn bestemd voor de kleine soorten. Aan 
de boven- en onderkant van de terraria heb 
ik ventilatiestrips aangebraeht om een 
goede ventilatie te verkrijgen. 
De verwarming gesehiedt m.b.v. kleine 
gloeilampjes ( 15 W). Deze lampjes pas sen 
door hun kleine lampvoet in kastfittinkjes 
die gemakkelijk in het terrarium kunnen 
worden aangebracht. De verliehting wordt 
verzorgd door een TL-buisje dat bovenop 
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het terrarium ligt. De grootste bakken wor
den verwarmd met twee van deze gloei
Jampjes en bereiken daardoor een tempe
ratuur van gemiddeld 23 graden. In de 
buurt van de Jampjes kan de temperatuur 
plaatselijk oplopen tot 35 graden, waar
door de dieren zelf de temperatuur kunnen 

kiezen die ze het prettigst vinden. Bij 
warm weer worden de gloeilampjes uit
geschakeld om oververhitting te voorko
men. Als achterwand heb ik kurkplatcn 
aangebracht. Deze zijn er in donkerbruin 
en in Jichtbruin. Voor sommige soorten is 
het aan te bevelen om de Iichte kleur te 
kiezen. De dieren zijn dan meestal mooier 
op kleur. De beplanting van de terraria 
bestaat uit verschiUende soorten brome
lia's (o.a. Guzmania, Cryptanthus, 
Vriesea, Nidularium) en klimplanten (b. v. 
Ficus pumila). De epifyten zijn opgebon
den op veenmos. 

KWEEK 
Zoals al eerder opgemerkt geef ik hier de 
manier waarop ikzelf mijn dieren houd en 
kweek. Menige liefhebber heeft een 
andere manier van houden, die evengoed 
kan zijn . 
Per compartiment houd ik een paartje 
phelsuma's, soms met een extra vrouwtje. 
Na verloop van tijd zal men zien dat men 
eieren kan verwachten. Dit uit zich b. v. 
doordat men door de buikwand de eieren 
kan zien . Het ene ei zit in hetlichaam iets 
meer naar voren dan het andere. Niet bij 
elke soort kan men de eieren door de buik
wand zien. Persoonlijk kan ik aan de bol-
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ling van het lichaam meestal wei zien of 
het dier al dan niet eieren bij zich draagt. 
Als de eieren gelegd worden , zijn ze nog 
erg zacht en zitten aan elkaar vast. Oat ze 
erg zacht zijn heeft o.a. het voordeel dat ze 
op elk voorwerp vastgeplakt kunnen wor
den, b. v. op glas en plan ten . A Is de eieren 
op planten vastgeplakt zitten, kunnen we 
ze het beste verwijderen door een stukje 
van het blad af te knippen en ze in een 
broedstoof te brengen. Mijn broedstoof is 
een afgesloten glazen bak, gevuld met wa
ter, dat verwarmd wordt door een aqua
riumverwarming met thermostaat. Het 
water verdampt waardoor er een hoge 
luchtvochtigheid ontstaat. Het heeft 
tevens het voordeel dat de temperatuur (22 
a 23°C) gelijkmatig blijft. Er zijn ook 
mensen die de eieren eenvoudig in een 
doosje Jeggen en in de huiskamer op de 
schoorsteenmantel uitbroeden. Tempera
turen van dertig graden en hoger geven 
vaak zwakkere jongen. De eieren komen 
bij mijn dieren ongeveer na vier tot twaalf 
weken uit. Er zit nogal een verschil tussen 
het uitkomen van de eieren bij de diverse 
soorten. Soms kan het zijn dat ze eerder of 
later dan de hierbovengenoemde periode 
uitkomen. Op een gegeven moment ko
men de eieren uit en is men in het bezit van 
nakweek. Soms komt het voor dat maar 
een van de twee uitkomt. Als dit bij mij 
gebeurt, maak ik voorzichtig het andere 
eitje ook open en kan het jonge diertje met 

enige hulp van de houder het Jevenslicht 
zien. Ook kunnen de eieren zich soms om 
de een of andere reden niet ontwikkelen, 
b. v. omdat ze niet bevrucht zijn. 
De pasgeboren phelsuma's breng ik onder 
in terraria die lijken op de grote terraria. 
Aileen zijn de afmetingen slechts 
15x25x25 em. Op de bodem heb ik grind 
i.p. v. aarde, omdat ik bang ben dat anders 
ongerechtigheden in hun neus en oren te
recht komen . 

YO EDSEL 
Als voedsel geef ik o.a. krekels , huisvlie
gen, maden, sprinkhanen en wasmotten. 
Het hangt van het individu afwelk voedsel 
hij tot zich wil nemen. Sommige exempla
ren zijn echt eigenzinnige dieren wat het 
voedsel betreft. Aan de jonge dieren geef 
ik fruitvliegen, zowel de grote als de 
kleine soort . Tevens bevindt zich in elk 
compartiment een klein bakje gevuld met 
Roosvicee. Men kan ook honing ofbanaan 
geven. Phelsuma's zijn echte liefhebbers 
van zoetigheden. Soms strooi ik wat fijn
gemaakte eierschalen in het terrarium . 
Meestal voeg ik echter melkzure kalk aan 
het drinkwater toe. 

VITAMINEN 
Eenmaal per week voeg ik aan het drink
water vitarninen toe, 7 druppels AD3 en I 0 
druppels B-complex per liter water. Een 
theelepel melkzure kalk toegevoegd aan 
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bet mengsel, maakt het helemaal com
pleet. Dit mengsel wordt d.m.v. een plan
tenspuit in de terraria gespoten. Een na
deel is dat de planten er nogal lelijk van 
gaan uitzien. De andere dagen spuit ik 
gewoon leidingwater in de terraria. De 
vitaminen die ik gebruik zijn Dohyfral 
AD3, dat men kan verkrijgen via de apo
tbeek, en vitamine B-compiex voor kana
ries, honden e .d. uit de dierenwinkel. Men 
moet wei vragen om de waterige opios
sing. 

ZIEKTEN 
Zo af en toe kan mente maken krijgen met 
ziekten die soms gemakkelijk en soms 
moeiiijk te verheipen zijn. Kalkgebrek is 
bet meest voorkomende probieem. Men 
kan het verheipen door de patient extra 
kalk toe te dienen b. v. op de manier zoais 
hierboven is vermeid. Kalkgebrek treft 
men vaak aan bij pas aangekochte dieren. 

Dit gebrek uit zich ook wei doordat het 
dier hevig gaat trillen en in emstige gevai
ien heeft het een versiapte onderkaak (zie 
foto). Mij is het nooit geiukt om zo'n siap
pe onderkaak weer goed te krijgen, de 
dieren gingen dan tensiotte dood. Bij 
andere iiefhebbers genazen de dieren soms 
wei. Afgebeten staarten en verwondingen 
kunnen meestal weer goed genezen, aJ 
biijft men de iittekens wei zien. De huid 
groeit weer aan en de staart krijgt zijn 
iengte bijna geheei weer terug. 

NAWOORD 
Tensiotte wii ik graag opmerken dat ik mij 
bijzonder stoor aan de opmerking dat als 
phelsuma's zich voortpianten de omstan
digheden ook optimaal zijn. Als phelsu
ma's b. v. in een voor hen te kleine ruimte 
zitten, zullen ze wei tot voortpianting 
overgaan maar in bet algemeen wil ik wei 
stellen dat de omgeving niet altijd ideaal 
hoeft te zijn om zover te komen. 
Ik hoop dat ik u enig inzicht heb kunnen 
geven in de wijze waarop ik mijn pheisu
ma's houd en alles water bij komt kijken. 
In bepaalde aspekten ben ik niet volledig 
geweest door de beperkte omvang van dit 
artikel. Mocbt u naar aanieiding 'van dit 
verhaal vragen of opmerkingen hebben, 
dan hoop ik die van u te horen. 

SOME REMARKS ON PHELSUMA 'S 
One pair of gecko's, sometimes with one extra 
female , can be housed in a 50x50x60(or 70) em 
terrarium. The terraria have ventilating openings in 
the bouom and at the top. One or two small incnn· 
descant lamps provide heating (average 22 a 23 
centigrade) . Vitamins and calcium are given once a 
week in sprinkled water. The gecko's are fed several 
small insects and sweet liquids and fruit. The in
cubation time of the eggs varies greatly between 
species (4-12 weeks). The eggs are incubated at ca. 
22°C, temperatures around 30°C sometimes give 
weak hatchlings. Most problems wilh lhe health of 
lhe animals are caused by calcium deficiency. 
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Een groepje jongen. 

Broedzorg bij Lacerta lepida pater 
(Marokkaanse parelhagedis) in het terrarium 

INLEIDING 
In dit artikel wil ik de eenvoudige vonn 
van broedzorg beschrijven, die ik heb 
waargenomen bij mijn Lacerta lepida 
pater. Onder broedzorg zou ik wiUen ver
staan: het geheel van gedragingen, die het 
moederdier na het leggen ten opzichte van 
haar eieren vertoont, het afdekken van het 
nest en/of zorg voor de jongen na de ge
boorte. 
Omdat gedragingen ook worden bepaald 
door de omstandigheden waarin de dieren 
Ieven, geef ik een beschrijving van het 
terrarium waarin ik mijn Lacerta lepida 
paterhoud. 
Tenslotte volgt nog een korte opsomming 
van andere gevallen van broedzorg bij rep
tielen. 

DIEREN EN TERRARIUM 
Lacerta lepida pater komt voor in noord
west Afrika. Ze Ieven daar vooral in de 
bergstreken, bijvoorbeeld Rif en Atlas ge
bergte in Marokko, maar ook in Algerije 

en Tunesie. (LAMBERT, 1968). Droge 
rivierbeddingen, met een veel weelderi
gere begroeiing dan de rest van de omge
ving, zijn hun voorkeursbiotoop. Mijn ha
gedissen zijn nakweekdieren van Langer-· 
werf, die deze dieren al in meerdere gene
raties heeft gekweekt (LANGERWERF, 

l977a, 1977b). 
Het terrarium waarin bij mij L.l. pater 
leeft, is een buitenterrarium van 4 X 3,5 m 
met een grootste hoogte van 2m. De wan
den en het dak zijn van glas. Tijdens het . 
grootste gedeelte van het vomjaar, de zo
mer en het grootste gedeelte van de herfst 
wordt van de dakhelft op het westen een · 
kwart van het glas weggenomen. Dit ge
deelte is afgedekt met horregaas. Op deze 
manier is de temperatuur in het terrarium 
gedurende het voorjaar, de zomer en de 
herfst ongeveer gelijk aan die in het Mid
dellandse Zeegebied. Dit heb ik gecontro
Ieerd aan de bloeitijden van planten van de 
zelfde soort in het terrarium en in Zuid
Frankrijk. Het aantal zonne-uren en de 
regenval in het terrarium is natuurlijk 
lager. In de winter verwarm ik het terra
rium bij vriezend weer tot ongeveer 0°C. 
De bodem is hard en stenig, met hier en 
daar rotsen. Onder een van deze rotsen 
bevindt zich een slaaphol. Dit is een holte 
onder de rots gevuld met dode bladeren 
waar de dieren slapen en overwinteren. Op 
een warme plaats in de zon is de bodem
grond zacht en iets vochtig. Hier worden 
de dieren verondersteld hun eieren te leg
gen. Een gedeelte in het terrarium is be
plant met verschillende plan ten en struiken 
uit het Middellandse Zeegebied, zoals gra-
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naatappel, druiven, waaierpalm, groen
blijvende eik en nog wat kruiden. In het 
terrarium Ieven verder Lacerta strigata 
(gestreepte smaragdhagedis), L. viridis 
(smaragdhagedis), Podarcis pityusensis 
(Pityusenhagedis) en Agama stellio 
(handoen).lietvoedselbestaathoofdzake
lijk uit treksprinkhanen, slakken, wasmot
larven en af en toe meelwonnen. Daar
naast nog in kleine aantallen allerlei insek
ten en spinnen die in bet terrarium Ieven. 
Aan bet om de dag ververste drinkwater 
wordt altijd vitamine AD3 toegevoegd 
(een druppel Dohyfral per 10 ml water). 
Door op deze manier de dieren te verzor
gen hoop ik, dat de dieren nog een gedeelte 
van hun natuurlijke gedrag behouden. 

EIEREN EN BROEDZORG Bll 
LACERTA LEPIDA PATER 
lAcerta lepida pater produceert verschei
dene legsels per jaar. Meestal twee of drie. 
Deze legsels bestaan dan uit negen tot 
veertien eieren. Het eerste legsel van bet 
jaar is gelegd op 20 juni. Het leggen heb ik 
niet daadwerkelijk gezien, maar bet is na
tuurlijk af te leiden uit de ingevallen flan
ken van de vrouw. Ik heb dit legsel helaas 
niet kunnen vinden. De door mij daarvoor 
gemaakte plaats was zeker niet aantrekke
Iijk genoeg. Podarcis pityusensis legde 
daar echter wei eieren. Ik heb vervolgev.s 
getracht de eilegplaats aantrekkelijker te 
maken door op een gedeelte een holle dak
pan te leggen. De holte onder de dakpan 
vormde misschien een betere plaats. En 
inderdaad, bet tweede legsel op 12 juli, 
dus 22 dagen na bet eerste, werd keurig 
onder de dakpan gelegd. De holte eronder 
was helemaal opgevuld met grond en tien 
em onder de grond bevonden zich dertien 
eieren. Deze heb ik weggehaald en naar de 
broedmachine overgebracht. De grond 
werd weer vlak gemaakt en de dakpan 
teruggelegd. Er was nu dus weer een holte 
onder de dakpan, precies zoals voor het 
eieren leggen. 
De volgende dag om 19.00 uur (om deze 
tijd ga ik meestal kijken) was de ruimte 

onder de dakpan weer keurig opgevuld. Ik 
dacht dat er alweer eieren gelegd waren. 
LAcerta viridis stood name1ijk ook hele
maal bol. Dus ik weer vol goede moed aan 
bet zoeken, maar er was geen ei te vinden. 
Vervolgens heb ik de grond weer vlak ge
maakt en de dakpan weer neergelegd. Dit 
heeft zich nog twee keer zo herhaald, tot
dat ik de daarop volgende dag de Lacerta 
lepida pater vrouw weer bij de dakpan zag 
graven en de holte bij de dakpan weer zag 
opvullen. Dit gebeurde 's ochtends om 
ongeveer negen uur bij zonnig warm weer. 
De voorafgaande dagen was betook warm 
en zonnig geweest. liet dier was duidelijk 
bezig de verstoorde eilegplaats voor de 
vierde keer te herstellen en was op deze 
manier bezig een vorm van broedzorg te 
bedrijven. 
Toen ik dit eenmaal gezien had, begreep ik 
ook een ander gedrag. Het was mij name
lijk al eerder opgevallen dat in de periode 
waarin eieren gelegd worden, vrouwen 
van hagedissen onderling agressief wor
den, ook tegenover vrouwen van verwante 
soorten. Dit staat natuurlijk geheellos van 
de gevechten die mannen in de paringstijd 
onderling voeren. Ik heb deze vrouwen
gevechten gezien bij L. viridis, L. triline
ata (reuzensmaragdhagedis), en L. lepida 
lepida (parelhagedis). Ook EICHENBER

GER (pers. comm.) heeft dit gezien biJL. 
viridis. In de beperkte ruimte van een ter
rarium verstoren de vrouwen waarschijn
lijk elkaars eilegplaats. Deze wordt dan 
tegen verstoorders verdedigd. Of dit in de 
vrije natuur ook gebeurt is natuurlijk nog 
de vraag, maar ik kan toch moeilijk gelo
ven dat een dergelijk gedrag zich aileen 
voordoet bij terrariumdieren. Echter om
dat veel hagedissen er in de vrije natuur 
een eigen territorium op na houden, zal bet 
veel minder vaak voorkomen dat twee 
vrouwen in de buurt van elkaars eileg
plaats komen. De broedzorg van L. l. 
pater bestaat samengevat dus uit twee 
handelingen: 
1) de eilegplaats wordt verdedigd tegen 
mogelijke verstoorders in de vorm van 
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vrouwelijke soortgenoten of vrouwen van 
verwante soorten, maar misschien ook wei 
tegen andere verstoorders; 
2) bij verstoring van de eilegplaats wordt 
hij weer hersteld, althans gedurende vier 
dagen na het eieren leggen. 
lk heb dit aileen onder terrariumcondities 
kunnen vaststellen, maar zoals eerder op
gemerkt, zullen de dieren zich waarschijn
lijk in de vrije natuur nauwelijks anders 
gedragen. lk kan me niet voorstellen dat 
dit een in gevangenschap aangeleerd ge
drag is. Bovenstaande vind ik een argu
ment om niet te veel dieren in kleine terra
ria te houden. 

VERDRAAGZAAMHEID BU ANDERE 
HAGEDISSEN 
L. l. pater vertoont agressie ten opzichte 
van vrouwen van verwante soorten en de 
eigen soort, dit is niet bij aile hagedissen 
het geval. Er zijn ook heel andere voor
beelden te geven. Zo wordt van de Kauka
susagarne (Agama caucasica) beschreven 
dat de vrouwen gezarnenlijk een ander ge
bied opzoeken (MADEL & KLOCKENHOFF, 
1972). De mannen trekken hier niet naar 
toe. In dit gebied zoeken de vrouwen dan 
dicht bijelkaar de gunstige plaatsen uit om 

hun eieren te leggen. Dit verblijf buiten 
hun normale woongebied duurt ongeveer 
24dagen. 
De groene Ieguaan (Iguana iguana) ge
draagt zich soms bijna sociaal. Hier maken 
in bepaalde gevallen verschillende vrou
wen (soms wei acht) een gemeenschappe
lijk nest (RAND & DUGAN, 1983). Voor het 
maken van zo'n gemeenschappelijk nest 
verricht iedere vrouw afzonderlijk even
vee! graafwerk als voor een individueel 
nest. Het resultaat van de gemeenschappe
lijke inspanning is een stelsel van tunnels, 
waarin de eieren op diepere plaatsen ge
legd worden. Dit geeft waarschijnlijk een 
betere bescherming tegen mogelijke vijan
den. 

BROEDZORG BIJ ANDERE REPTIE
LEN 
Bij hagedissen zijn gevallen van broed
zorg bekend uit de families Anguidae en 
Scincidae (NOBLE & MASON, 1933). De 
oostelijke glasslang (Ophisaurus ventra
lis) (Anguidae) komt voor in het zuidoos
ten van de Verenigde Staten. Deze poot
loze hagedis Iegt haar eieren in een enkele 
Iaag, bijvoorbeeld onder mos. Het vrouw
tje rolt zich nu in een of twee lussen om dit 
Iegsel. Worden de eieren nu door een of 
andere oorzaak verspreid, dan zoekt het 
vrouwtje ze weer bij elkaar. Ook worden 
ze verdedigd tegen vijanden. Van tempe
ratuurregeling zoals een aantal soorten 
pythons dit doen, is hier geen sprake. Deze 
wurgslangen rollen zich om de eieren en 
regelen door middel van spiercontracties 
de temperatuur van de eieren. De weinig 
bekende Ophisaurus harti uit Z.O. Azie 
heeft een vergelijkbaar gedrag als 0. ven
tralis (POPE, 1929). De gestreepte skink 
(Eumecesfasciatus) en de prairieskink (E. 
obso/etus) uit de Verenigde Staten leggen 
hun eieren in een holte aan de voet van een 
boom ofbij een grate steen, tussen mos of 
onder los zittend boomschors (NOBLE & 

MASON, 1933). Het vrouwtje legt zich 
weer rond de eieren, maakt ze zonodig 
schoon en draait ze zo af en toe om (verge-
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lijkbaar met het bekende gedrag van 
vogels). Bij uitdrogen graaft ze de holte 
waarin de eieren liggen dieper of bevoch
ti~ deze met urine. Dit wordt volgehou
den tot de eieren uitkomen. Sommige kro
kodillen gaan het verst met hun broedzorg. 
Deze bouwen een nest waarin de tempera
tuur geregeld wordt. Dit nest wordt, even
als de pas uitgekomen jongen, verdedigd 
tegen vijanden. 
Bij schildpadden is mij geen geval van 
broedzorg bekend, bij slangen aileen de 
hierboven al genoemde pythons. 

BREEDING CARE OF LACERTA LEPIDA PATER 
IN THE TERRARIUM 
The breeding care displayed by Lacerta lepida pater 
living in a glass covered outdoor terrarium, is dis
cussed. The female shows an interesting behavior, if 
the nesting site is disturbed. After removal of the eggs 
(by the author) for incubation outside the terrarium 
the female restores the nesting site to its original 
state. The same disturbances were made another 
three times and each time the nesting site was 

VOEDSEL VOOR AXOLOTLS 

restored. The female also behaves agressively' to 
other females of the same or related species, possibly 
to defend its nesting site. This behavior is compared 
with the sometimes quite different behavior of some 
other lizard species. 
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Laat ik u eerst even een situatie voorstellen waarin de volgende tip van pas kan komen: U 
komt midden in de zomer zaterdagmiddag na vijf uur thuis van vakantie. De ver
zorger(ster) van uw axolotls had erop gerekend datu ze die zaterdag zelf zou voederen. 
Maar ja hij of zij was vergeten runderhart in de ijskast te leggen of dit was bedorven. Wat 
doet u nu? Het is wei noodzakelijk de dieren op tijd voedsel te geven aangezien ze nogal 
kannibalistisch kunnen zijn. De slagerijen, hengelsport- en aquariumzaken zijn tot 
maandag een uur gesloten en dus geen kans om runderhart, maden, regenwonnen .of 
slootvoer te kopen. Het heeft dagen lang niet geregend en er is dus geen worm of 
naaktslak te vinden. Zelf kleine visjes of slootvoer vangen is ook een risico (botulisme 
e.d.), vooral voor de stedelijke axolotl-houder. Guppies zouden natuurlijk een uitkomst 
bieden, maar ja, welke axolotl-houder houdt er ook een guppenkweek op na. Dan brengt 
het volgende een oplossing. 
In elke goede aquariumwinkei kunt u vriesdroge tubifexblokjes kopen. De prijs varieert 
naar gelang de inhoud tussen de f I ,50 en f 7 ,50. Als u nu zo'n blokje op een breinaald 
prikt en even in warm water weekt, wordt de Iucht emit verdreven. Het blijft dan niet 
meer drijven en bet wordt zachter. Niet te lang weken anders valt bet uit elkaar. Daarna 
kunt u bet aan de axolotls voorschotelen. Na enige beweging met de breinaald en bet 
blokje voor de bek happen ze er behoorlijk fel naar. Ik heb van enige schadelijke 
gevolgen niets kunnen merken. Ik raad ledere axolotl-houder aan altijd een pakje van dit 
voedSel in huis te hebben. Bovendien heeft dit voedsel enkele voordelen, namelijk: 
Haast onbeperkt houdbaar en vrij van schadelijke bacterien, mits goed dicht en droog 
bewaard. Overigens ·is bet altijd -beter om zo gevarieerd mogelijk voedsel te geven. Ik 
raad af om het aan axolotls te geven die jonger dan zes maanden zijn. Misschien is bet 
ook eens te proberen op andere dieren, zoals watersalamanders en moerasschildpadden. 
Ik boor graag uw ervaringen over dit voedsel. 
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Herpetologische waarnemingen in Costa Rica 
(VI) Schildpadden en krokodillen 

ZOETVVATERSCHILDPADDEN 
In Costa Rica komen geen landschildpad
den (Testudinidae) voor. Een aantal verte
genwoordigeis van families die oorspron
kelijk waterbewonend zijn, hebben zich 
meer aan het landleven aangepast. Voor-

beelden hiervan zijn de aardschildpadden 
Rhinoclemys pulcherrima en R.annulata. 
We hebben een exemplaar van een van 
deze soorten gezien , zonnend op een 
stronk in een smal beekje in het laagland 
bij Pto. Viejo. Deze soorten hebben een 
tamelijk bol schild. De derde Rhinoclemys 
soort van Costa Rica is R.funerea. Dit is 
een sterk aquatiele soort die qua bouw lijkt 
op een Chrysemyssoort. We zagen deze 
soort in het kanaal van Tortuguero, in de 
namiddag zonnend op hoven water uit
stekende stronken. Bij benadering bleken 
ze schuw; als we op zo'n twintig meter 
kwamen, doken ze al weg. De dieren 

worden wei eens gevangen, want we 
konden een aantal van deze dieren be
kijken in een vijvertje rond een heiligen
beeld in de stad Limon. In dat vijvertje 
huisden een tiental grote exemplaren die 
daar zeker niet van nature voorkwamen. 
De betonnen en betegelde bak werd door
lopend van schoon water voorzien door 
een beekje. In het water bevonden zich 
slechts een of twee exemplaren, de meeste 
huisden op het kleine landgedeelte. De 
waterhoogte maakte het de dieren onmo
gelijk op een natuurlijke manier te zwem
men. Uit het feit dat de dieren normaal 
aquatiel zijn, de dieren op het landdeel 
kleiner waren dan het dier in het water en 
dat ze daar beslist niet zaten te zonnen, 
zouden we af kunnen leiden dat er sprake 
was van territorialiteit. Deze soort is vol
gens PRITCHARD ( 1979) hoofdzakelijk ve
getarisch. De dieren werden gevoederd 
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met verse groenten, telkens als we langs de 
vijver kwamen leek er vers voer in gestort 
te zijn. Een zeer jonge Chrysemys scripta 
ornata die door een Costaricaan in de vij
ver werd gezet, vonden we later niet terug. 
Deze kleine schildpad was gevonden in 
een plas in de stad zo werd ons verteld. De 
soort wordt geacht in het genoemde kanaal 
voor te komen, maar daar hebben we hem 
niet gezien. Een jonge modderschildpad 
(Kinosternon scorpioides) vonden we op 
een asfaltweg in het park Santa Rosa, op 
een plaats zeker I 00 m verwijderd van 
open water. Mogelijk een vergissing, 
maar het is evenzogoed mogelijk dat deze 
dieren ook een groter deel van hun Ieven 
op hetland doorbrengen. Van andere mod
derschildpadden is dat bekend. In Costa 
Rica Ieven verder nog K.leucostomum en 
de zeldzame K.angustipons. Opvallend is 
het voorkomen van een ondersoort van de 
bijtschildpad, Chelydra serpentina ros
signoni. We hebben deze soort niet ge
vonden maar wei een meertje bezocht in 
het park Santa Rosa waar deze soort vol
gens Weissenbach moet voor komen 
(pers. comm.) Het meertje had een op
pervlakte van ongeveer 10.000 m2 en was 
Sterk begroeid met eveneens dichtbe-

groeide modderige oevers. Het water werd 
aangevoerd door een beekje. Het karakter 
van deze dieren nodigde niet uit tot speur
akties in de modder. 

ZEESCHILDP AD DEN 
Zeeschildpadden zijn langs de kusten van 
Costa Rica beschermd. Effectief is die be
scherming hoofdzakelijk in de nationale 
parken en afgelegen kustgebieden. De 
meeste belangrijke legstranden van het 
land liggen nu in een nationaal park. De 
economische krisis heeft nare gevolgen 
voor deze populaties omdat aan de ene 
kant het geld dat voor bescherming wordt 
uitgetrok.ken steeds minder wordt en aan 
de andere kant de stroperij toeneemt. Ver
der is het niet mogelijk de schildpadden 
buiten de territoriale wateren te bescher
men. Zo worden vele schildpadden op weg 
naar hun legstranden geharpoeneerd. Het 
strand bij Tortuguero is een bekend leg
strand voor onderzoekers en is vooral be
langrijk voor de soepschildpad Chelonia 
mydas. Verder komen hier de echte en de 
onechte karet schildpad (Eretmochelys 
imbricata en Caretta caretta) en de leder
schildpad (Dermochelys coriacea) hun 
eieren afzetten. Het zand van het strand en 
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de achterliggende gebieden is in Tortu
guero vrij donker. Bij Cahuita vonden we 
een schildpaddennest - herkenbaar aan de 
lege eierschalen - op eveneens een stuk 
donker strand. 
Twee stranden binnen het park Santa Rosa 
zijn heel bekend als legstranden. Playa 
Naranjo als legstrand voor Ieder-, karet- en 
soepschildpadden en Playa Nancite als 
legplaats voor de warana (Lepidochelys 
olivacea). Op een goede nacht zijn er op 
minder dan een kilometer kustlijn meer 
dan 100.000 schildpadden geteld; 20.000 
schijnt voor een topnacht van een arribada 
een normale hoeveelheid te zijn. Dat 
betekent dan dat er bij het graven van een 
nestkuil menig ander nest wordt opge
graven. Het is dan ook mogelijk om bet 
strand over te lopen zonder op bet zand te 
hoeven staan, zo werd ons verteld. We 
waren er zelf net voor de topnachten van 
een arribada, waarbij het op het strand toch 
al een komen en gaan van schildpadden is. 
Toch een bewijs hoe effectiefbescberming 
kan zijn. Elders langs de Pacifiscbe kust 
worden de eieren van deze soort opge
graven en gegeten, zoals we bij Samara 
helaas moesten konstateren. 
Bij het observeren van zeescbildpadden 
tijdens het leggen, moet men er rekening 
mee houden dat de dieren zich op Iicht 
orienteren. V oor hun terugkeer naar zee 
richten ze zich kennelijk op de hoven zee 
groter zijnde lichtintensiteit. Scbijnwer
pers kunnen de dieren desorienteren en als 
men ze doorlopend aanhoudt, zullen de 

dieren op de schijnwerper in blijven lopen 
en in ieder geval niet naar zee terugkeren. 
Uiterst vermoeiend voor een net bevallen 
vrouw. Open vuur is helemaal uit den 
boze, omdat de dieren zicb ook daarop 
richten en zondermeer de vlammen in 
lopen, zo werd ons verteld. 

KROKODILLEN 
De kleine Caiman crocodilus zagen we 
een aantal keren in bet kanaal van Tor
tuguero. Soms zonnend gebroederlijk 
naast een Rhinoclemys June rea. Croco
dylus acutus zagen we in een lagune achter 
Playa Nancite, in bet park Santa Rosa. 
Behal ve deze grote krokodilleefden in bet 
brakke water grote baarsachtige vissen en 
krabbeil. 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COSTA RICA (VI) 
Because there are no Testudinidae in Costa Rica 
some normally aquatic species are adapted to life on 
land like Rhinoclemys annulata and R.pulcherrima. 
R .June rea was observed commonly in the canal of 
Tonuguero and also in a pool around a sanctuary in 
Pto. Limon were it must have been placed on 
purpose. A young Kinosternon scorpioides was 
found more then I 00 meter away from open water. 
Seaturtles are protected by the Costarican govern
ment, but the effect of this protection is threatened by 
the economic situation. On the Playa Nancite 
Lepidochelys olivacea became numerous thanks to 
protection. Some 100.000 were counted once on a 
night on this less than one kilometer wide beach. 
Caiman crocodilus was observed in the Tonuguero
canal. Crocody/us acutus in a lagoon behind Playa 
Nancite. 

BOOMSTAMMETJES IN HETTERRARIUM 
AI geruime tijd gebruik i.k ± 55 em lange boomstammetjes in mijn Thamnophis-terraria. 
Ze liggen zodanig opgestapeld dat er allerlei donkere ruimtes tussen ontstaan, waar de 
slangen graag in wegkruipen. Ook gaan de slangen wei op de boomstammetjes liggen 
om te zonnen. Tevens kunnen m. b. v. deze boomstammetjes terrassen gemaakt worden. 
De ruimte erachter kan worden opgevuld met zand, houtkrullen of ander bodem
materiaal. 
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Voor de identiftkatie van Noordameri
kaanse terrariumdieren kunnen we hier in 
West-Europa beschikken over verschillen
de veidgidsen en handboeken. Dat zijn 
vaak fraai geillustreerde boekjes die naast 
identiftkatie kenmerken wei iets zeggen 
over vindplaatsen en verspreiding. Het ligt 
voor de hand dat naarmate het onderwerp 
van zo'n boek beperkter is de gegeven 
informatie uitgebreider kan zijn. 
Zo is er dan nu een driedelige serie over de 
herpetofauna van Florida. De twee delen 
' Lizards, Turtles and Crocodilians' en 
'The Amphibians ' ken ik nog niet , maar 
het slangendeel is hier en daar ook in 
Nederland te koop. 
Het boek opent met een algemeen deel 
over herpetologie in Florida, bescher
ming, wettelijke aspekten - toegespitst op 
Florida uiteraard. Verder een kort stukje 
over klassifikatie en naamgeving. Dan 
volgt een stuk over de biotopen en het 
milieu van Florida. In dit stuk worden 2 1 
slangenbiotopen kort en duidelijk beschre
ven en meestal in kleur gelllustreerd. Deze 
foto's geven een goed beeld van de betref
fende biotoop. Vervolgens een aantal 
stukjes over het vangen, verzamelen, in 
gevangenschap houden en fotograferen 
van reptielen . De hierboven genoemde 
onderwerpen kunnen betrekking hebben 
op andere dieren dan slangen. Het is me 
niet duidelijk of in de volgende delen een 
zelfde beschrijving van bijvoorbeeld de 
verschillende biotopen weer wordt ge
geven. De laatste hoofdstukken, over 
s langebeten en de natuurlijke historie zijn 
specifiek voor slangen geschreven. Na een 
tabel van de Floridaanse slangen en hun 
voorkomen in de eerder besproken bioto
pen vervolgt het boek met een opsomming 
van aile in Florida gevonden slangesoor
ten, waarbij van elke soort gegeven wordt: 

een beschiijving en een vergelijking met 
andere slangesoorten die op de betreffende 
soort lijken verduidelijkt met tenminste 
een kleurenfoto en soms enkele teke
ningen. Of met deze informatie de slangen 
in het veld ook te determineren zijn heb ik 
helaas niet kunnen testen, maar ik ben er 
vrij zeker van dat dat wei he t geval is. Ook 
de kleur en tekening van de jonge dieren 
worden beschreven . Onder de kop 
' Natural history ' worden voor de meeste 
soorten biotopen en exakte vindplaatsen, 
voedsel en manier van voedselverwer
ving, het gedrag bij het vangen en soms 
ook iets over ervaringen in het terrarium 
besproken. Tenslotte wordt er kort gemeld 
wat er bekend is van de voortplanting. 
Andere ondersoorten die in Florida voor
komen worden kort besproken. Behalve 
deze tekst wordt bij e lke soort een ver
spreidingskaartje gegeven van de soort 
binnen de V.S. en een gedetailleerdere 
verspreidingskaart van het voorkomen 
binnen Florida. Het boek eindigt met een 
verklarende woordenlijst en een biblio
grafie. 
Het boek lijkt me voor terrariumhouders 
een nuttige aanwinst. De beschrijvingen 
van biotopen en voedsel zijn duidelijk en 
de opmerkingen over het houden van de 
dieren in gevangenschap kunnen een 
goede waarschuwing zijn. De terrariums 
die elders in het boek kort besproken wor
den, wijken echter sterk af van de bij ons 
gebruikelijke typen. 
De uitvoering van het boek is zeker het 
geld waard: 109 kleurenfoto 's, die met een 
enkele uitzondering goed of zeer goed zijn 
te noemen, duidelijke tekeningen en een 
fraaie typografie. Ook gezien het feit dat 
vele van de genoemde soorten (Elaphe, 
Lampropeltis, Storeria, Opheodrys, 
Thamnophis) bekende terrariumdieren 
zijn kan ik het boek zeker aanraden. 

Peter Mudde 


