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In memoriam J.H.M. Cornelissen 
Op de Ieeftijd van 62 jaar overfeed op 23 november 1984 zeer plotseling en onverwacht 
Jos Cornelissen, landelijk penningmeester van onze vereniging. Binnen het bestuur van 
Lacerta, waarin hij verscheidene vrienden telde, werd met verslagenheid van dit bericht 
kennis genomen. 
Oat Jos Cornelissen vele vrienden had binnen de terrariumliefhebberij en het bestuur is 
niet vreemd. Terrariumdieren Wfl!'en zijn grote hobby en binnen het bestuur was hij een 
der coryfeeen. Zijn grote verdiensten voor de vereniging staan buiten kijf. Zeer terecht 
ontving hij op de jubileum-Ianddag van Lacerta op 17 april 1982 het ere-speldje der 
vereniging voor het feit dat hij toen a! 12 'h jaar onafgebroken de functie van 
penningmeester vervulde. Hij heeft die taak tot op het laatst toe verzorgd. Niet omdat hij 
zichzelf daarvoor naar voren bracht, maar omdat hem dat - als er weer een termijn van 
aftreden was aangebroken- steeds dringend door het bestuur werd gevraagd. Want Jos 
was de man die de vereniging nodig had voor het nauwgezette werk in die belangrijke 
functie. Hij was ook de gene die dat zonder morren maar met vee! toewijding verzorgde. 
Zonder tarntarn, zonder zich op de voorgrond te stellen of op te treden. Gesloten als hij 
was, in stilte het nodige werk verrichtend. Die spaarzame keren dat hij de aandacht vroeg 
in de bestuursvergadering, kreeg hij die ook, want als hij meende dat er toch echt iets 
gezegd moest worden dan was daar alle reden toe. 
Lacerta heeft mogen profiteren van zijn kennis, zijn vrijwillige inzet, van zijn 
vriendelijke persoonlijkheid. Eigenlijk kunnen we Jos niet missen, maar het heeft helaas 
.:o moeten zijn. De laatste eer kunnen we hem niet beter bewijzen dan naar zijn voorbeeld 
als mens en bestuurder door te gaan voor onze hobby. Ed Elzenga 
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Verzorging van de Afrikaanse sporenschildpad, 
Geochelone sulcata, in gevangenschap 

NAAMGEVING EN VERSPREIDING 
In de naamgeving is in de loop der jaren 
weinig verandering gekomen. In 1779 
beschreven als Testudo sulcata, is de 
Afrikaanse sporenschildpad, na enig .af
dwalen (Testudo calcarata, Testudo 
radiata senegalensis) bij zijn oorspronke
lijke naam gebleven. 
Over de geografische verspreiding van de 
soort zijn de gegevens niet altijd even 
duidelijk. WERMUTH & MERTENS ( 1961) 
vermelden ruim: 'Midden-Afrika, van 
Senegal oostwaarts tot Abessinie' daarin 
gevolgd door CLOUDSLEY-THOMPSON 

( 1970). PRITCHARD ( 1979) omschrijft het 
gebied als gaande over Senegal , Maure
tanie en Mali naar Niger, Tsjaad, Soedan 
en Ethiopie tot aan de Massaua kust aan de 
Rode Zee. In Egypte zou G. sufcata niet 
voorkomen. 
Dezelfde auteur meent dat de soort irr deze 
gebieden niet zozeer bedreigd zou zijn om
dat de plaastelijke Mohammedaanse be
volking geen schildpadden eet. Recent 
bezoek aan deze Ianden heeft uitgewezen 

dat er nog maar bitter wemtg dieren 
voorkomen. De aanhou_dende droogte en 
niet-aflatende oorlogen in Midden-Afrika 
zullen daar niet vreemd aan zijn en naast 
ingrijpend habitat-verlies, lijkt het me niet 
onwaarschijnlijk dat bij de plaatselijke 
bevolking de godsd ienstige principes al 
lang verdrongen zijn door de spreekwoor
delijke honger. Een halfwas sporenschild
pad weegt al gauw een dertigtal ki lo en is 
als voedselbron dus niet te versmaden. 

BESCHRIJVING 
Geochefone sulcar a mag gerekend worden 
tot de grootste Iandschildpadden van het 
Afrikaanse vasteland. Yolwassen manne
tjes meten ruim 75 em en wegen tot 80 kg. 
Even oude vrouwtjes blijven iets kleiner. 
Dit grootte-verschil tussen de geslachten is 
terug te vinden bij de overige 'groten' 
(G. elephantopus, G. gigantea). 
Goed doorgroeide dieren hebben een 
tamelijk vlak , laagblijvend pantser met 
duidelijke groeiribbels; bij de wijfjes en 

• ' tweederangs ' mannetjes zijn deze groei-
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ribbels vaak gladgeschuurd door herhaal
de aanvallen en paringspogingen van do
minante mannen. 
De kleur, ook van kop en ledematen, is 
effen hoom- tot zandkleurig, enkel de 
bruingele groeizones van het schild geven 
deze schildpad enig relief. Bij evengrote 
dieren is er enige gelijkenis met G. 
chilensis. De soort dankt haar naarn aan de 
fors uitgroeiende sporen op de dijen, hoe
wei de hielschubben de naarn ook waardig 
zijn. Ook de voorpoten zijn fors en bedekt 
met grote platte schubben, welke bij het 
graven goed van pas komen. Bij volwas
sen dieren groeien de gulare (=keel) 
schilden ver uit; deze zijn bij de mannetjes 

waaiervormig bij de vrouwtjes eerder 
stomp en recht. 
Geslachtsonderscheid is slechts duidelijk 
bij dieren vanaf ca. 40 em (ong. 15 kg). Bij 
jongere dieren kan de houding van de 
staart een aanwijzing geven: mannetjes 
hebben de neiging bij het lopen de staart 
zijwaarts onder het schild te bergen, ter
wijl vrouwtjes de staart dan naar onderen 
Iaten . Verder is het plastron bij mannetjes, 
zoals bij de meeste soorten, iets uitgehold. 

HUISVESTING EN VOEDING 
Eind 1975 kwam ik in het bezit van twee 
juveniele G. sulcata, ter grootte van een 
volwassen Testudo hermanni. Beide die
ren waren meegebracht door Ieden van een 
wetenschappelijke expeditie in het Sahel
gebied en werden mij voor verdere ver
zorging toevertrouwd. Afgaand op de her
komst (acacia-scrubb , tussen woestijn en 
savanne) werd een ruim, droog terrarium 
ingericht ( 130x60x40 em) met turf/zand 
bodem. Als verlichting - tevens verwar
ming - werd een 60W spot gebruikt, 
waardoor een all-round temperatuur over
dag van ca. 25°C bereikt werd. Recht 
onder de lamp liep de temperatuur verder 
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op tot 35-40°C. 's Nachts werd alles uit
geschakeld en daalde de tempertuur tot 
18-20°C. 
Aanvankelijk waren de beide dieren zeer 
onrustig, poogden door de ruit te rammen 
en bleven 's avonds urenlang graven in de 
dunne bodemlaag. Het aanbrengen van 
een schuilkist bracht rust: na elke activi
teitsperiode (zonnen, eten, ontlasten) ver
dwijnen beide in hun 'parking'. Als voed
sel is vrijwel alles welkom: aile fruit en 
groenten, klaver, grassen, paardebloem, 
cornflakes met gemalen ei, geweekte 
kattebrokjes. 
De kleur van bet voedsel speelt blijkbaar 
een rol: rood en groen zijn geliefd; daarom 
de verwoede pogingen om in plastic em
mers en thermometers te bijten! Dit laatste 
is zonder meer gevaarlijk en daarom werd 
overgeschakeld (voor idle schildpadbak
ken) op zelfklevende kristal-digitaal ther
mometers die buiten op de ruit geplakt 
worden, en waarvan bet gebruik heeft uit
gewezen dat ze even betrouwbaar zijn als 
de traditionele. 
Na enige jaren, en na menige verbouwing 
en uitbreiding, zijn de jonge G. sulcata 
uitgegroeid tot halfwas mannetjes van 
resp. 16,5 kg en 21 kg en is ondergete
kende 'terrariaan' gepromoveerd tot stal
knecht! 

Grote sporenschildpadden verstaan als 
geen ander de kunst om hun verblijf 
grondig te vervuilen en, als het even kan, 
te vemielen. k produceren dagelijks een 
grote hoeveelheid mest, die vanzelfspre
kend meteen weggehaald moet worden. 
Gekapt stro of zaagsel is daarom, prak
tisch gezien, bet meest geschikte sub
straat; door dagelijks uitmesten blijven 
dieren en verblijf schoon. 
Duidelijk is echter ook dat dergelijke ver
zorging niet meer kim in een gewone 
huiskamer! Naast de benodigde ruimte, is 
reukhinder zeker een probleem (G. sulcata 
kan verschrikkelijke winden Iaten!) 
Daarom werd voor beide dieren een 
geisoleerde serre gebouwd van dubbel
wandige acrylplaten, met een doorgang 
naar de tuin waar de schildpadden 
's zomers kunnen grazen. Voor de winter 
is een verwarmde stal voorzien. 
Wellicht overbodig is het te vermelden dat 
aile materialen voor een dergelijk dier
verblijf zeer stevig moeten zijn. Houten 
balken zijn daarbij te verkiezen hoven 
bijvoorbeeld gemetselde wanden, omdat 
de dieren hiertegen de schildranden over
matig afslijten. V oor de verlichting 
worden, omwille van lagere verbruiks
kosten, de Philips PL-buislampen ge
bruikt. 

GEDRAG VAN MANNETJES 
ONDERLING 
De voor schildpadden spreekwoordelijke 
traagheid is op G. sulcata zeker niet van 
toepassing. Ze kunnen zich zeer snel ver
plaatsen en zijn bepaald agressief te 
noemen. Deze eigenschappen uiten zich 
zeker als twee mannetjes samen gehouden 
worden. 
Zolang beide samen een kleinere opper
vlakte delen (winterstal) blijft de agressie 
beperkt tot af en toe een ra.mstoot en 
schijnparingen. De grote, dominante man 
bestijgt frequent de kleinere en gedraagt 
zich als bij een normale paring (geluid 
produceren, copulatieorgaan uitsteken, 
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zaadlozing). 
Tegenover de verzorger blijven de reakties 
beperkt tot luidruchtig blazen en enkele 
schijnuitvallen. In de serre en buiten zijn 
de reakties veel heviger. Na rustige mo
menten (grazen, zonnen) komt plots een 
reaktie van de dominante man, die de 
kleinere letterlijk van de kaart tracht te 
rammen. Dat daarvoor eerst in volle vaart 
het hele grasveld overgestoken moet wor
den is bijzaak. De charge is bijzonder 
krachtig en plaatselijke schildbreuken 
(b. v. staartschild) komen voor. Ook de 
verzorger vallen dergelijke charges te 
beurt en het is dan raadzaam de enkels 
buiten bereik te houden. Bijten komt, 
zover ik weet, niet voor. Als deze agres
sieperiode te lang duurt, kan het nodig zijn 
de dieren een tijdlang gescheiden te 
houden, vooral om de onderdrukte bij te 
voeren. Eventuele beschadigingen aan het 
schild kunnen dan behandeld worden met 
wondhelende zalf. In volle zomer is de 
aktiviteitsperiode beperkt tot de voor
middag en de late namiddag. Zodra de 
temperatuur te hoog oploopt (boven 35°C) 
zoekt G. sulcata de schaduw op, vaak in 
een zelfgegraven tunnel. 
Een halfwas G. sulcata graaft in ongeveer 
2 'h uur een schuinaflopende tunnel van 
anderhalve meter lang met op het eind een 
soort kamer, genoeg om zich te draaien. 
Bij plotse onweders kan zo ' n tunnel onder-

Iopen en het is beslist geen lachertje om er 
dan een 20 kg zware schildpad uit te 
krijgen! 
CLOUDS LEY -THOMPSON ( 1970) vermeldt 
dat bij temperaturen boven 40°C over
matige speekselvorming optreedt, zodat 
kop, nek en voorpoten vochtig worden 
(thermoregulerend). Deze observatie kan 
ik bevestigen. Temperaturen tot 50°C 
worden verdragen, maar uiteraard gaat dit 
gepaard met veel vochtverlies. Slechts in 
zulke extreme gevallen drinkt G. sulcata 
grote hoeveelheden water. Bij tempera
turen tot 35°C wordt zelden of nooit 
gedronken. 

RUIL 
Omdat het weinig zinvol is dieren van het
zelfde geslacht verder samen op te kwe
ken, werd uitgekeken naar een vrouwelijk 
exemplaar van gelijke grootte. 
G. sulcata was in het veri eden vrij zelden 
in de handel en bij particulieren was geen 
bijkomend exemplaar te vinden. De enige 
positieve reaktie ontving ik, na verloop 
van tijd, van de Oostduitse dierentuin 
Thiiringer Zoopark in Erfurt, waar men 
bereid was een overtollig vrouwtje te 
ruilen tegen een mannelijk exemplaar. Dat 
daarbij zowat een vol jaar besprekingen en 
administratieve beslommeringen komen 
kijken zal wei niemand verwonderen. 
Afgezien daarvan verliepen ruil en trans
port probleemloos. 

PAARSGEWIJS GEDRAG 
Na een korte observatieperiode werd het 
32 kg wegende vrouwtje bij het overge
bleven mannetje gelaten. De eerste ont
moeting was, op enig gesnuffel na, vrij 
onverschillig. Maar de volgende morgen 
al werd de eerste luidruchtige paring 
waargenomen. 
Eigenaardig is het te vermelden dat het 
'Belgische' mannetje in Oost-Duitsland 
een tijdlang is blijven schijnparen met de 
daar aanwezige mannetjes, alvorens over 
te schakelen op de vrouwtjes! 
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Aan de eigenlijke paring gaat weinig of 
geen ritueel vooraf. Specifieke kopbewe
gingen, of bijten bij achtervolging zijn niet 
waargenomen. Het tot stilstand gekomen 
wijfje wordt zonder veel omhaal bestegen. 
Bij de soms tot 25 min. durende paring 
wordt het copulatieorgaan meerdere malen 
ingebracht. Dit orgaan is vrij groot en lijkt 
qua vorrn op een langstelige paddestoel 
met brede rand. 
In de natuur vinden de meeste paringen 
plaats van september tot november, vlak 
na het einde van het regenseizoen. Tot 
dusver hebben de paringen nog geen resul
taat opgeleverd, maar aile hoop blijft 
veroorloofd. In gevangenschap is de 
kweck reeds mccrdcrc malcn gcslaagd. 
(D.D.R. : Thiiringer Zoopark - Frankrijk: 
N .Chapon - U.S.A. : San Antonio -
Yerenigde Arabische Emiraten: Abu 
Dhabi). 
Een legsel bevat 15 tot 18 kogelronde 
eieren met een diameter van ±40 JIJm. 
Vol gens SOISSON & CHAPON ( 1977) zou de 
incubatietijd rond de 100 dagen liggen bij 
32°C; CLOUDSLEY-THOMPSON (1970) 
noteerde in Soedan 7 maanden, maar geeft 
geen aanduiding van broedtemperatuur. 

VOORLOPIG BESLUIT 
Geochelone sulcata komt door zijn 
grootte, de benodigde ruimte en de reuk
hinder niet in aanrnerking vo..>r verzorging 
binnenshuis. Deze zeldzaam wordende 
soort stelt verder geen specifieke proble
men en moet beslist kweekbaar zijn in 
gevangenschap. De invloed van licht
intensiteit en schommelende luchtvochtig
heid op het voortplantingsgedrag dient 
verder te worden nagegaan. 

DANKBETUIGING 
Allereerst een woord van dank aan Alain 
DeFonseca die, in navolging van Philippe, 
mij de verzorging van de dieren toever
trouwde. Tevens wil ik de direkteur 
(dr. D. Altmann) en andere betrokken 
medewerkers van het Thiiringer Zoopark 
Erfurt die betrokken waren bij het ruilen 
van de dieren hartelijk bedanken. Speciaal 
ook Gunter Praedicow, zonder wiens hulp 
de mil altijd een droom zou zijn gebleven. 
Tenslotte een dank bare gedachte aan mijn 
huisgenoten, die het familiale grasveld 
moeten delen met deze ongemanierde 
bulldozers . 

GEOCHELONE SULCATA IN CAPTIVITY 
G. sulcata occurs in the middle part of Africa. It is 
relatively rare. Grown up males may measure up to 
75 em (weight 80 kg). Females are somewhat 
smaller. Two juvenile males were obtained in 1975. 
They were restless which only changed when offered 
a shelter. Food was no problem although they 
preferred red and green items. Males are aggressive, 
the dominant one will often charge the other one. 
After some years one male was sent to the G. D.R. in 
exchange for a female . After that mating occurred but 
up to now without result. 
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Herpetologische waarnemingen in 
Costa Rica (10). Tejuhagedissen (Teiidae), 
skinken (Scincidae) en hazelwormen (Anguidae) 

AMEIVA'S 
De meest alomtegenwoordige hagedissen 
van bet Costaricaanse laagland zijn de 
ameiva's. Deze hagedissen lijken uiterlijk 
zeer vee I op Europese Lacertidae. De 
Costaricaanse sooiten zijn tamelijk groot, 
ongeveer bet formaat van een smaragd
hagedis. Het grootste deel van de door ons 
waargenomen dieren leek nog niet volwas
sen. De leeftijd is bij de meeste dieren van 
bet geslacht Ameiva goed te schatten, 
omdat de dieren in de loop van hun Ieven 
nogal van kleur veranderen. Jonge dieren 
zijn vaak felgekleurd, met opvallende 
tekening, oudere dieren daarentegen 
meest grauwbruin, maar met een signaal
kleur op de keel. 
Algemeen in de regenwoudgebieden van 
Costa Rica (gebieden II en V) is Ameiva 
quadrilineata. Dit is een vrij kleine soort 
met twee Iichte dorsolateraalstrepen. De 
flanken zijn donker gemarmerd, de rug
band soms ook. Op de flanken hebben de 
dieren vaak nog een vage lengtestreep. 
Tussen deze en de streep daarboven is er 
dan een donkere band. De dieren zijn op de 
rug lichtbruin en op de buik, atbankelijk 
van leeftijd, geslacht en vindplaats, 
blauw, groen of geel. Jonge dieren hebben 
een blauwgroene staart. 
We vonden deze dieren veel in de ge
noemde gebieden, maar altijd op open, 
droge en zonnige plaatsen en nooit tijdens 
regen, in droge rivierbeddingen, wegber
men en vooral op stranden. Op de stranden 
van Cahuita en Tortuguero vonden we ze 
massaal. De dieren waren daar soms nog 
midden op de dag aktief op zoek naar 
sprinkhanen en vliegen. Ook tussen aan
spoelsel zochten ze. We zagen er een die 
een soort noot opat, die bijna zo groot 
was als zijn eigen kop. Klimmen hebben 

we ze aileen maar zien doen om in de zoo 
te kunnen zitten, voor het overige zijn het 
specifieke grondbewoners. HIRTH (1963) 
geeft een goede beschrijving van de popu
latieopbouw en de oecologie van deze 
soort. 
Als we vanaf de kust op genoemde plaat
sen het bos inliepen, viel bet ons steeds op 
dat Ameiva quadrilineata net als Basilis
cus vittatus slechts in de ongeveer 50 
meter brede strook van kokospalmen en 
lage struiken langs de kust leefde. Zo 
gauw als we ons in bet echte bos daar
achter begaven, waar het donkerder werd 
en veel minder zoo de bodem bereikte, 
zagen we eerder genoemde soorten niet 
meer maar wei Basiliscus plumifrons en 
Ameiva fest iva. 
De lichtsterkte in bet bos, gemeten vol
gens de methode BLAAUW ( 1982) was 
I 000 lux, tussen de kokospalmen volgens 
dezelfde methode 6000 lux. 
Ameiva festiva is, in de genoemde ge
bieden duidelijk meer een bosbewoner dan 
A. quadrilineata. Ze zoeken echter wei 
steeds open plaatsen op en zonnen zo veel 
mogelijk. Het is een grotere hagedis dan 
A. quadrilineata. De volwassen dieren 
zijn bruingrijs met een vage rugband. 
Jonge dieren zijn donkerbruin met een gele 
zigzagstreep over de rug en een blauwe 
staart. In de loop van hun Ieven wordt die 
streep en de staart groen en de rest van de 
rug Iichter; tenslotte is bet hele dier bruin. 
Ze zijn steeds aktief bezig de bosbodem af 
te zoeken. Ze rennen met korte schokke
rige beweging over de bodem en woe len af 
en toe wat tussen de bladeren op de 
bodem. Een keer hebben we een dier een 
krekel zien eten. 
We hebben deze soort op allerlei plaatsen 
aan beide kanten van bet land gevonden, 
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tot op zo'n 1000 meter. In het westen van 
Costa Rica is de soort minder sprekend 
gekleurd en hebben de jongere dieren een 
bredere rugband. Deze dieren worden be
schouwd als behorende tot een andere 
ondersoort. 
In herpetofauna gebied I, en met name in 
het park Santa Rosa, zagen we de soort 
Ameiva undulata. Deze soort is middel
groot, met een bruine rug en donkere 
dwarsbanden op de flanken . Daartussen 
zijn een paar hemelsblauwe vlekken aan
wezig. We vonden deze soort op droge en 
open plaatsen, met name zonnend op 
paadjes. Volgens FITCH ( 1973) Ieven ze 
ook in tuinen, plantages en moerasbos. 
Ameiva leptophrys is een weinig opval
lende soort, die we waarschijnlijk vele 
malen gezien hebben, maar voor een 
vrouwtje van een andere soort gehouden 
hebben. Oudere mannetjes van deze soort 
hebben een paarsrode keel en zulke dieren 
hebben we gevonden bij Quepos, Golfito 
en Palmar Norte. Ook deze dieren Ieven 
weer op open plekken in het bos. 
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat 

Ameiva's alles eten wat ze voor de bek 
komt, inclusief een hoeveelheid plantaar
dig voedsel. De verschi llen tussen het 
geslacht Ameiva en het geslacht 
Cnemidophorus berusten hoofdzakelijk 
op de bouw van de tong. Cnemidophorus 
deppei verschilt qua bouw weinig van 
Ameiva's, maar blijft iets kleiner en 
slanker dan A. quadri/ineata . Volwassen 
mannetjes van deze soort behoren tot de 
mooiste Costaricaanse hagedissen: Op de 
rug hebben ze gele en zwarte lengtestre
pen, de flanken en de keel zijn rozerood, 
staart en kop zijn blauwgroen. Deze bont
gekleurde dieren zagen we maar zelden. 
Meest zagen we jonge dieren en vrouw
tjes. Ze zijn net als de mannetjes overlangs 
gestreept op de rug. Deze streeptekening 
loopt door tot op de flanken. Overigens 
zijn de dieren cremekleurig en jonge 
dieren hebben vaak nog een felblauwe 
staart. Ze zijn zeer warmteminnend. De 
aktiviteitstemperatuur ligt volgens FITCH 

( 1973) tussen de 29 en 43°C en hij vond 
geen enkele aktieve Cnemidophorus 
deppei bij temperaturen beneden 26°C. 
Wij vonden de dieren aan de kust van het 
park Santa Rosa, op het zand tussen de 
lage duinbegroeiing. Op dat hete zand was 
het voor ons pijnlijk om met blote voeten 
te [open . De hagedisjes renden er zonder 
bezwaar overheen. Om te rusten zochten 
ze echter wei een andere plaats op: een 
bosje gras of een stukje hout. De dieren 
waren de hele dag bezig met rennen en 
waarschijnlijk ook met voedsel zoeken. 
Uiterst zelden zagen we cr een die even 
stilzat. Bij Puntarenas vonden we deze 
soort ook in de berm van een asfaltweg. 
Deze en andere Cnemidophorus-soorten 
zijn in vroeger jaren weleens ingevoerd. 
De enige geschikte bak voor zulke dieren 
lijkt ons een droog en zonnig terrarium met 
een ruim bodemoppervlak. De nachten in 
het betreffende gebied blijven vrij warm 
(25°C) en zijn behoorlijk vochtig. In de 
regentijd kan het er hard regenen en 
waaien . 
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ANDERE TEJUHAGEDISSEN 
Bij het oprapen doet Gymnophtha/mus 
speciosus (Noordelijke brilteju) het meest 
denken aan een worm, bij nadere be
schouwing lijkt het meereen klein skinkje. 
De diertjes zijn te onderscheiden van 
skinkjes door hun bredere buikschubben. 
De diertjes die wij vonden waren zilver
grijs of goudbruin op de rug, met zwarte 
buik en flanken en een roodachtige staart. 
We vonden de diertjes bij Tortuguero, in 
een bouwvallig huis , kennelijk gevlucht 
voor de daar toen heersende overstroming. 
Verder vonden we ze op de bodem van het 
bos van het Park Manuel Antonio. Ze 
kropen daar wat rond tussen de bladeren, 
wat waarschijnlijk hun natuurlijke ver
blijfplaats is. De diertjes die wij vingen 
waren hoogstens 12 em lang, waarvan het 
grootste deel door de staart in beslag werd 
genomen. 
Uiterst verrassend was de ontrnoeting met 
de waterteju Neusticurus apodemus. Deze 
soort is pas in 1961 voor het eerst ver
zameld, en wei in het zelfde gebied waar 
ook wij onze dieren vonden: Tussen San 
Isidro del General en Dominica!. Daar, in 
een heuvelachtig terrein met vrij droge en 
lage bossen, liep een klein stroompje van
af een begroeide helling onder de weg 
door. Het stroompje bestond in feite uit 
plassen die via watervalletjes in elkaar 
overliepen. Aan de randen van die plassen 
lagen hopen aangespoelde bladeren en 

stukken hout. Tussen die bladeren en 
onder zo ' n stuk hout vonden we twee van 
deze hagedissen. De dieren zaten half 
onder water. Op het eerste gezicht lijken 
deze hage.dissen op kJeine krokodilletjes: 
op de rug hebben ze een aantal rijen grote 
gekielde schubben. Verder zijn ze nogal 
plat en hebben een spitse kop. Ze zijn 
bruin van kleur met witte oogvlekjes op de 
flanken. De buik is zwart en wit gemar
merd. Een exemplaar had een oranjerode 
kin. Net uit het water gevist hielden de 
dieren zich stokstijf, en konden ze aan de 
staartwortel vastgehouden, rechtop ge
houden worden . Dit 'stokjesgedrag' na
men we ook bij Anolis lionotus waar. De 
watertemperatuur van het beekje was 
23,5°C, de luchttemperatuur 26,5°C. 
( I 0.30uur, ± 500m hoogte). Bij dezelfde 
beek vonden we ook Anolis aquaticus, A. 
humilis, Colostethus nubicola en Bufo 
haematiticus. 

SKIN KEN 
Op de bodem van regenwouden, tussen de 
laag dode bladeren Ieven vaak kleine 
gladde skinkjes met een dikke staart. 
In Costa Rica is dat Sphenomorphus 
cherrei. Deze soort is op het eerste gezicht 
niet te onderscheiden van b. v. de Afri
kaanse soort Riopa sundevalli. De levens
wijze en het uiterlijk zijn vrijwel identiek. 
Jonge dieren van beide soorten hebben een 
rode staart, beide soorten zijn uiterst glad, 
en behendig tussen de bladeren en !open 
zonder enige moeite tussen voorzichtig 
vasthoudende vingers door. 
Sphenomorphus cherrei is donkerbruin 
met soms twee dorsolateraalstrepen en 
donkerder flanken. Jonge dieren zagen we 
volop in oktober op de bosbodem bij 
Tortuguero. Verder vonden we deze soort 
bij Arena!, Jabillos, Palmar Norte en Pto. 
Jimenez (op het schiereiland tegenover 
Golfito). Waar de dieren voorkwamen 
bleken ze algemeen te zijn. 
Over de soorten van het geslacht Mabuya 
in Costa Rica zijn de meningen verdeeld. 
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TAYLOR noemt er drie, SAVAGE maar een. 
Wij bebben aile Mabuya's die we hebben 
gezien M. unimarginata genoemd. De 
uiterlijke verschillen per vindplaats zijn 
nogal groot. In bet park Santa Rosa von
den we dieren met roodbruine rug en gele 
onderzijde. Op de flanken bevindt zich een 
donkere band ingesloten door twee Iichte 
lengtestrepen. 
Bij Cahuita vonden we goudbruine exem
plaren met een witte onderzijde en dezelf
de flankenband. Bij San Geraldo waren de 
dieren matbruin met minder duidelijke 
flankenband. 
Bij Samara en Manuel Antonio vonden we 
dieren die qua uiterlijk tussen de San 
Geraldo-dieren en die van Santa Rosa in
stonden. De dieren Ieven in lage be
groeiing, gras of lage struiken en houden 
zicb bij voorkeur op op uitstekende kale 
stukken daartussen, zoals grote keien of 
stukken bout. We zagen ze ook wei zon
nend op asfaltwegen. In bet algemeen zijn 
de dieren vrij schuw. Ze bevinden zich 
meestal op korte afstand van een schuil
plaats, een gat in een stronk of een holte 
ondereen steen. De soort is levendbarend. 

DE ALLIGA TORHAGEDIS 
Tot de familie van de hazelwormen be-
boren een aantal hagedissen met zeer goed 
ontwikkelde poten. In Costa Rica Ieven 
een aantal soorten hazelwonnen. De 
meesten Ieven in de bergen. Een soort 
bebben we op een tweetal plaatsen ge
vonden: Gerrhonotus monticola. 
Op boger gelegen stukken lijkt de be
groeiing van Costa Rica ineens bedrie
gelijk veel op die van Europa. We vinden 
veenmosmoerassen, bergweiden, brem
struiken en vingerhoedskruid. De top van 
de Volcim Poas en van de Cerro de Ia 
Muerte lijken een ideaal biotoop voor onze 
levendbarende hagedis (Lacerta vivipa
ra). De hagedis die er voorkomt, Ger
rhonotus monticola komt ook sterk over
een met onze levendbarende hagedis. Hij 
is iets groter en heeft een opvallende plooi 

op de flanken. Verder is hij rustig en vindt 
hij bet, net als de levendbarende hagedis, 
vaak Iekker om even op de warme hand 
van een mens te zitten. Bij oppakken bijten 
ze wei, maar dat is nauwelijks te voelen. 
De alligatorhagedis is ook Ievendbarend. 
Alle exemplaren die we vingen waren 
groen- of goudbruin met een groene of gele 
buik. Mannetjes, in ieder geval die van 
gebied IV, worden geacht zwart en groen 
gemarmerd te zijn. We vonden op de 
Volcim Poas wei een huidje waarin een 
dergelijke tekening te herkennen was. 
De alligatorbagedissen Ieven in de lage 
kruiden en bet gras. We vonden ze soms 
zonnend tussen dood gras of verscbolen 
tussen rottend bout. Rottend bout houdt 
warmte vast, zo hebben we kunnen kon
stateren. Daarvan profiteren behalve som
mige salamanders ook deze hagedissen. 
FITCH ( 1973) vindt deze dieren sterk van 
bout athankelijk. 
Bij enkele exemplaren vonden we in de 
huidplooi uitwendige parasieten (mijten of 
teken). 

HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN 
COST A RICA ( 1 0) 
TEIIDS, SKINKS AND ANGUIDS 
Ameiva-species are said to be the most common 
lizards in lowlands. A. quadrilineata prefers warm 
and dry spots, for instance beaches. A.festiva lives in 
more forested surroundings and prefers sunny spots. 
A. undulata was found in grassy surroundings in 
region I, A. leptophrys was most possibly overlooked 
a few times but males with red chins were found in the 
southwestern region (region II). Cnemidophorus 
deppei lives at very hot places in the north. 
NeusticutuS apodemus was found close to the 
type location of the species. It was found in the water. 
between dead leaves and under a trunk. It kept stiff 
when handled. Sphenomorphus cherrei was found on 
forest floors. It looked and behaved like other 
forestfloor-dwelling skinks. Mabuya unimarginata 
was found on several locations and differed in colour 
from place to place. It lived in low vegetation and 
prefered pieces of wood and stone to perch. 
Gerrhonotus monticola was found on two mountain 
locations. It lived between low vegetation and hid 
under rotten logs. The similarities between this spe
cies and the European Lacerta vivipara are men
tinned. 
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Voortplanting van de marmersalamander 
(Triturus marmoratus) in het terrarium 

INLEIDING 
In onderstaand artikel wil ik mijn kweek
ervaringen met deze soort beschrijven. 
In het voorjaar van 1980 kwam ik in bet 
bezit van een aantal marmersalamanders 
uit het Spaanse baskenland. Deze Spaanse 
exemplaren blijyen wat kleiner dan Franse 
dieren. Ook is hun groene kleur vaak wat 
Iichter. 

HUISVESTING 
Buiten de voortplantingstijd houd ik mijn 
salamanders in een aqua-terrarium van 
80x40x40 em. Deze bak is matig verlicht 
met een TL-buis. In de bak zijn veel 
donkere scbuilplaatsen, zowel in het water 
als op bet land. De temperatuur van het 
water is 15-20°C. In de voortplantings
periode (begin februari-eind maart) is de 
inrichting anders. Ik ricbt dan een bakje in 
van ongeveer 50x30 em. Hierin kunnen 
dan twee paartjes. De waterstand boud ik 
op 25 em. Met enkele lavastenen maak ik 
onder water een donkere hoek. Er is geen 
bodembedekking in verband met bet mak
kelijk scboonhouden van de bak. De 
glazen bodem is aan de onderzijde zwart 
geverfd. Bij mij werden de dieren onrustig 
op een licbtgekleurde of doorscbijnende 
bodem. Waterplanten dienen uitsluitend 
. als afzetsubstraat voor de eitjes en als 
beschutting. Ik gebruik altijd Argentijnse 
waterpest (Egeria densa). Dit is een vrij 
taaie waterplant die bet onder ongunstige 
omstandigbeden, b. v. weinig Iicht, nog 
lang uithoudt. Het is nu ecbter wei be
langrijk het aquarium niet in de zoo te 
zetten, omdat de zuurgraad (pH) dan sterk 
kan dalen door de sterke groei van de 
waterpest. 
Als men met marmersalamanders wil 
kweken is winterrust absoluut noodzake
lijk. Daartoe plaatst men het hele aqua-

rium b. v. in de vensterbank bij een tem
peratuur van 5-1 0°C. Bij voorkeur in bet 
donker. 

VOEDING 
Mannersalamanders eten vrijwel alles wat 
niet te groot is en wat beweegt. Bij mijn 
dieren zijn rode muggelarven en regen
wormen favoriet. Verder geef ik ze: 
tubifex, watervlooien, kikkervisjes 
(Discoglossus pictus), maden, pas ver
velde meelwormen, en stukjes rauw hart 
en lever. Hart en lever prik ik op een sate
stokje en beweeg het voor de kop van de 
dieren. Er wordt dan gretig naar gehapt. 
Maden worden minder graag gegeten; ik 
denk dat ze wat moeilijker verteerbaar zijn 
door de taaie huidspierzak. Lever is .een 
vitaminerijk voedsel maar omdat het 
laxerend werkt moet bet beperkt worden 
gegeven (b. v. een keer per week). Vita
niinepreparaten geef ik af en toe, maar bet 
wordt aileen genomen als de salamanders 
erg hongerig zijn. Ik geef dan hart, be
poederd met gistocal. Waarschijnlijk ruikt 
dit niet lekker. 

VOORTPLANTING 
In gevangenscbap kan na een winterrust 
van ongeveer drie maanden de voortplan
ting begin februari beginnen. Men kan de 
dieren stimuleren door de temperatuur wat 
te verhogen en ze wat Ianger te belichten. 
Bij mij waren zowel de vrouwtjes als de 
mannetjes omstreeks eind januari voort
plantingsbereid, terwijl de temperatuur in 
de overwinteringsbak toen 1 0°C was. 
De mannetjes krijgen dan een kam op rug 
en staart, die in enkele weken tot I¥.! em 
boog kan aangroeien. De staart wordt dan 
meer zijdelings afgeplat en vertoont een 
witte, zilveracbtige streep. De cloaca is 
sterk opgezwollen. De vrouwtjes worden 
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in de voortplantingstijd dikker en ook hun 
staart is dan wat meer afgeplat dan nor
maal, maar heeft geen zilverachtige 
streep. Ook een rugkam ontbreekt. In 
plaats daarvan loopt er een lichtgroene 
streep over de rug. Het gedrag van de 
vrouwtjes verandert nu ook: ze verblijven 
meer in de bovenste waterlagen en zijn vrij 
passief. 
Het eigenlijke voortplantingsgedrag vindt 
meestal 's nachts plaats. Het mannetje ver
spert het vrouwtje de weg, hij benadert en 
besnuffelt haar. Vervolgens gaat hij op 
zijn voorpoten staan met een gekromde 
rug. De achterpoten en de staart van het 
mannetje raken de grond dan niet. Vervol
gens begint hij heftig met zijn staart te 
sidderen, waardoor zich een geurstroom 
naar het vrouwtje verplaatst. Daarna strekt 
hij zich uit op de grond en zet onder sid
derende bewegingen een sperma-pakketje 
{spennatofoor) af. Nu kan het vrouwtje 
hier overheen kruipen, en dan blijft de 
spennatofoor aan haar cloaca kleven. 
Deze procedure kan verschillende malen 
herhaald worden, maar hij kan ook plotse
ling worden afgebroken. Bijvoorbeeld als 
bet vrouwtje snel wegzwemt, of als er juist 
op dat moment voedsel wordt aangebo
den. Bij mijn exemplaren duurt de vrucht
bare periode ongeveer zes weken. Na zes 
weken zetten de vrouwtjes geen eitjes 
meer af en begint de kam van het mannetje 
kleiner te worden. De dieren blijven dan 
meestal nog wei in het water. Het is moge
lijk dat de Iengle van de vruchtbare periode 
afhangt van de duur van de winterrust, 
maar ik heb bier verder geen ervaringen 
mee. 
De eitjes worden bij voorkeur afgezet aan 
vrij stugge waterplanten. Mijn dieren zet
ten meestal 's nachts eitjes af en blijven 
dan overdag passief in een donkere hoek, 
b. v. onder waterondereen steen. De eitjes 
worden gewoonlijk stuk voor stuk tussen 
de planten gevouwen. Soms worden er 
meer tegelijk afgezet, maximaal een stuk 
of tien tegelijk, maar dat is een uitzon-

dering. Twee a drie eitjes tegelijk komt 
wei regelmatig voor. De eitjes zijn onge
veer 5 mm in doorsnede en het binnenste 
bolletje is wit gekleurd. Per vrouwtje 
worden, afhankelijk van haar leeftijd, 30-
300 eitjes afgezet, tweejarige vrouwtjes 
zetten bij mij 30 tot 50 eitjes af. Ge
middeld worden per vrouwtje ongeveer 
100-150 eitjes afgezet. 

ONTWIKKELING VAN DE EITJES 
Nadat de eitjes zijn afgezet, verwijder ik 
ze stuk voor stuk door het stukje van de 
waterpest af te knippen waaraan het eitje 
zit vastgekleefd. Ik breng vervolgens de 
eitjes over in kleine kweekbakjes van plas
tic. Ik gebruik dan water uit het aquarium 
van de ouders. De waterstand is ongeveer 
5 em en er zijn geen stenen of waterplanten 
in bet bakje. De verlicbting is matig, aan
gezien ik denk dat fel licht schimmel
vonning stimuleert. Soms ontwikkelt zich 
op bet wateroppervlak een dun, grijsachtig 
vlies van bacterien. Men kan het verwij
deren door voorzichtig wat closetpapier op 
het wateroppervlak te leggen. Als het 
closetpapier de laag heeft opgezogen moet 
het weer verwijderd worden. Verdampt 
water vul ik aan met gewoon leidingwater 
van dezelfde temperatuur. Hierin los ik 
wat keukenzout op, ongeveer 1 gram per 4 
liter water. Keukenzout werkt ontsmet
tend, dat wil zeggen het schept een on
gunstig milieu voor eventuele schimmels 
en bacterien in het water. Bij marmer
salamanders komt het vrij veel voor dater 
onbevruchte eitjes worden afgezet, deze 
zijn meestal de volgende dag al beschim
meld of ingedeukt. Deze ingedeukte of 
beschimmelde eitjes verwijder ik meteen. 
Nadat de eitjes zijn gelegd, is er gedurende 
de eerste week geen ontwikkeling te zien. 
Na de eerste week ontwikkelt het witte 
bolletje binnen het gelatine-acbtige om
huisel zicb tot een kommavorm, die nog 
steeds wit gekleurd is. Het embryo begint 
daarna steeds meer op een larve te lijken. 
Ongeveer een week voordat de larve zich 
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uit het omhulsel bevrijdt is hij gelig ge
kleurd. De pas uitgekomen larve meet 
ongeveer l em. De totale ontwikkeling 
van eitje tot larve duurt ongeveer 25 dagen 
bij een temperatuur van 20°C. Een lagere 
temperatuur blijkt de ontwikkeling enigs
zins te vertragen. 
Beschimmeling van eitjes is nauwelijks te 
voorkomen. Het is het beste om de bakjes 
goed schoon te houden en besmette eitjes 
direct te verwijderen. Het is niet aan te 
raden chemische anti-schimmel middel
tjes te gebruiken (bijv. Tetra-Fungi stop of 
ESHA-2000). Deze middeltjes bieden 
meer nadelen dan voordelen. Het gebeurt 
soms ook dat de eitjes bealgen: er vormt 
zich een dun, bruin laagje op het gelatine
omhulsel. Het gevolg is dan vaak dat het 
eitje stikt en gaat schimmelen. Alg is het 
beste te voorkomen door de kweekbakjes 
goed schoon te houden en niet te vaak 
water te verversen. 

OPKWEEK VAN DE LARVEN 
Als de larven zijn uitgekomen, hevel ik ze 
over in aparte opfokbakjes. In deze bakjes 
zijn de omstandigheden hetzelfde als in de 
bakjes met de eitjes, maar nu laat ik er 
enkele takjes waterpest in drijven. Ik let er 
dan wei goed op dat de bakjes niet in de 
zon komen te staan, want anders zouden 
pH en temperatuur van het water teveel 
kunnen varieren. Salamanderlarven zijn 
namelijk ook erg gevoelig voor schom
melingen in temperatuur. 
De pas uitgekomen larve teert de eerste 
vijf dagen op zijn dooierzak. Als deze 
dooierzak is opgeteerd, begint de larve 
infusiediertjes te eten. Deze zijn echter 
nauwelijks zichtbaar. Het beste kan men 
ze nu slootinfusie geven. Men moet er dan 
wei goed op letten dat zich geen volwassen 
Cyclops tussen de infusiediertjes bevin
den. Deze eenoogkreeftjes kunnen de lar
ven ramelijk aanvallen. Ook kan er wor
den gevoerd met pekelkreeftjes. Maar 
deze geven eerder kans op watervervui-

ling, omdat ze in zoet water al na enige 
uren afsterven. Als de larven in het voed
sel 'staan' m. a. w. er is constant voldoende 
voedsel in het kweekbakje aanwezig, is de 
groei vrij snel. De diertjes moeten echter 
niet te dicht opeen zitten. Bij mij zitten in 
een bakje van 20xl5xl5 em ongeveer 10 a 
15 larven. Na ongeveer een week kan 
worden overgegaan op grover voedsel; ge
zeefde watervlooien zijn dan het meest 
geschikt. Het is nu goed te zien of de 
larven hebben gegeten, hun buikjes zijn 
dan namelijk duidelijk gevuld. Het water 
van de kweekbakjes ververs ik om de dag, 
dode voedselresten worden dan afgehe
veld. 
Ongeveer twee weken nadat de larven uit 
het ei zijn gekomen, gaan de voorpootjes 
zich ontwikkelen. De uitwendige kieuwen 
bereiken enige tijd daarna hun maximale 
grootte. Als de larven ouder worden, wor
den ze ook actiever, de prooi wordt be
slopen. De larve benadert b. v. een water
vlo en blijft dan doodstilliggen, plotseling 
schiet hij dan met een schokje naar voren 
en ,net kauwende bewegingen wordt de 
watervlo vervolgens naar binnen gewerkt. 
Om kannibalisme te voorkomen kan men 
de larven bet beste gerangschikt naar 
grootte over aparte bakjes verdelen. De 
groei verschilt sterk per individu: even 
oude exemplaren kunnen meer dan een 
centimeter in lengte verschillen. Dode 
larven moet men altijd direct verwijderen, 
want een dode larve die een dag blijf lig
gen, veroorzaakt vaak de dood van de rest 
van de larven in het bakje. De dieren ver
mageren dan en gaan dood, ik denk dat er 
sprake is van een soort lijkbesmetting. 
Ik heb ook veellast gehad van schimmel, 
vooral op de buikjes van de larven. Dit 
kwam voomamelijk voor bij exemplaren 
die al wat ouder waren, maar achterbleven 
in de groei. De schimmel ontstaat waar
schijnlijk in niet verwijderde voedsel
resten of dode larven, vooral tijdens warm 
weer. Ook bier hielpen anti-schimmel 
middeltjes niet. 
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Nadat de achterpootjes van de larven zich 
hebben ontwikkeld, beginnen de uitwen
dige kieuwen kleiner te worden en de groei 
stopt, maar er wordt nog wei voedsel op
genomen. De larven zijn dan ongeveer 5 
em groot. Het is aan te raden de waterstand 
nu tot ca. I em te verlagen, zodat de 
diertjes niet kunnen verdrinken. 

METAMORFOSE 
De metamorfose vindt gewoonlijk 
's nachts plaats, de diertjes kruipen dan 
tegen de wand van het bakje op. Het is aan 
te raden enkele sponsjes in de hoeken van 
de bakjes te leggen, zodat de Iarven hier 
kunnen opkruipen. Ik breng de kleine sala
manders nu over in plexiglas-bakjes met 
als bodembedekking enige mospollen, ze 
gaan daar graag op of onder liggen. De 
pollen bouden tevens de boel vochtig. 
Voor dit doel leg ik ook nog een natte 
dweil (zonder zeepresten) in een hoek van 
de bale. Elke dag giet ik hier wat water op. 
N a ongeveer een week krijgen de salaman
ders de typiscbe marmergroene tekening, 
die dan meestal eerst nog vrij donkergroen 
is. Pas gemetamorfoseerde exemplaren 
zijn effen bruingroen gekleurd. De lengte 
is dan 4-4,5 em. De eerste paar dagen na 
de metamorfose eten de diertjes nauwe
lijks. Daarna kan er worden gevoerd met 
tubifex, muggelarven, fruitvliegemaden 
en enchytreeen. 

OPKWEEK VAN DE JONGEN 
Door mijn jonge marmersalamanders wor
den vooral maden van fruitvliegen graag 
gegeten. Oat gaat op een speciale manier: 
de made wordt voorzichtig benaderd en op 
enkele mm afstand nauwkeurig gefixeerd, 
daarna maakt het diertje een schuivende 
beweging met zijn bek open, zodat de 
made naar binnen wordt geschoven. De 
prooi wordt vervolgens met kauwende 
bewegingen naar binnen gewerkt. 
Bij een goede verzorging en voldoende 
voedsel groeien de jongen vrij snel. Het 
volgend voorjaar hebben ze vaak al een 

lengte van 9 a I 0 em. De jongen zijn 
trouwens na de metamorfose wat minder 
gevoelig voor verzorgingsfouten en ziek
tes, bij mijn dieren was dat tenminste altijd 
bet geval. De salamanders gaan meestal 
pas na anderbalf a twee jaar het water weer 
in. Bij mij zijn de jonge mannersalaman
ders na twee winters geslachtsrijp. 

NAWOORD 
Met deze methode van verzorging en 
opfok is bet mij tot nog toe gelukt elk jaar 
uit eitjes van twee vrouwtjes, 60 tot 90 
diertjes op te fokken tot na de metamor
fose. Dit jaar beb ik voor het eerst na
komelingen gekregen van door mij ge
kweekte dieren. 

BREEDING TRITURUS MARMORATUS 
IN CAPTIVITY 
Spanish Marbled newts are kept in a 80x40x40 em 
glass container, which is moderately lighted by a 
fluorescent tube. During the reproductive period 
(January/February) the newts are kept at lower tem
peratures and less lighting conditions. Usual newt 
food is supplemented with heart and liver. Breeding 
activity could be stimulated by raising temperatures 
and increasing daylength. Breeding and egg-laying 
behaviour are described. Eggs are folded singly or in 
clusters of maximum 10. in waterplant leaves. 1be 
mean number of eggs laid per female is I 00-150. 
Younger females produce less eggs. The eggs are 
separated from the parents and put in small aquaria, 
filled with water from the parents' container. 
Evaporated water is replenished with salted (0,25 
gram NaCI/Iiter) drinking water. A large part of the 
eggs seem to be unfertilized. Development and 
method of rearing the eggs and larvae are described, 
possible problems and solutions are mentioned. 
Metamorphosis takes place at night when the animals 
have reached approx. 4-4,5 em. After the transfor
mation the small newts are much less problematic. A 
length of 9-10 em can be reached after the first 
winter. sexual maturity after the second. 
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Regensysteem voor gebruik 
in terraria en paludaria 

INLEIDING 
Terrariumhouders · trachten met allerlei 
mechanische en elektronische hulpmidde
len een zo optimaal mogelijke omgeving 
voor hun dieren te creeren. Zo kennen we 
bijvoorbeeld bet gebruik van thermosta
tische regelaars, waterregelaars, lichtge
voelige dimmersystemen, en andere mid
delen. AI deze hulpmiddelen hebben tot 
doe I, een natuurlijke situatie in een on
natuurlijke omgeving zo goed mogelijk na 
te bootsen, waarbij men uitgaat van de 
behoeften van de daarin gehouden dier
soort(en). In dit verband kunnen ook 
middelen zoals sproei-installaties en filter
systemen worden genoemd. 
Zo kwam ik op bet idee om een automa
tisch regensysteem te ontwerpen ten be
hoeve van een van mijn terraria waarin ik 
pythons en boa's houd. Hoewel bet sy
steem aanvankelijk werd ontworpen voor 
een terrarium met de afmetingen 
300x200x250 em, bleek het systeem ook 
geschikt voor kleinere paludaria en ter
raria. Met dit systeem kan door iedere ter
rariumhouder een periodiek regenbuitje of 
nat seizoen worden nagebootst. V oor be-
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paalde diersoorten kan een dergelijk sy
steem ertoe leiden dat een soort signaal 
wordt gegeven om met de voortplanting te 
beginnen, een verschijnsel dat in de natuur 
dikwijls plaatsvindt in gebieden waar re
latief veel regen valt, of juist slechts in 
bepaalde seizoenen. Een natte periode 
heeft voor sommige soorten een funktie 
van een natuurlijke atbakening van be
paalde seizoens- of dagveranderingen, en 
kan derhalve voor het dier van belang zijn. 
Het bier beschreven systeem is ontworpen 
om te trachten zo'n natuurlijk signaal te 
realiseren. Of het systeem uiteindelijk in 
zijn huidige vorm zal voldoen aan de ver
wachtingen die ik ervan heb, zal nog in de 
praktijk moeten blijken. In ieder geval is 
het een uitstekend middel om de vochtig
heid in een terrarium of paludarium te kun
nen handhaven. 

PLAA TSINGEN BUIZENSTELSEL 
Zoals bijgaande tekeningen Iaten zien, 
wordt een aantal PVC-buizen, of buizen 
van ander materiaal, over de breedte van 
bet terrarium geplaatst. Men gebruikt voor 
de bevestiging en voor het dichtmaken van 
de uiteinden van de buizen siliconenkit. 
Aan de zijde van de watertoevoer worden 
stelselmatig verbindingsstukken gemon
teerd, zodat aile btiizen bij bet monteren 
op elkaar en op de watertoevoer zijn aan
gesloten. Het aantal buizen kan naar be
hoefte en met behulp van verbindings
stukken worden uitgebreid. In elk der 
buizen worden door middel van een heet 
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Plaatsing van pomp 
in terrariumhoek. 
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'dompelpomp'. Dit soort pompen kan men 
verkrijgen bij iedere speciaalzaak voor 
campingartikelen. De door mij gebruikte 
dompelpomp werkt op 12 volt en beeft een 
spuitboogtecapaciteit van 4 meter, een 
capaciteit die niet door de gangbare aqua
riumpompen kan worden opgebracbt. 
Voor het gebruik van de pomp dient men 

gemaakte speld of dunne naald minuscuul dus tevens te bescbikken over een l2V 
kleine gaatjes geprikt die bij bet aanzetten transformator voor aansluiting op bet 
van de watertoevoer naar beneden gerichte Iicbtnet. 
waterstraaltjes veroorzaken. 

PLAA TSING POMP EN BUIZEN-
W A TERTOEVOER STELSEL 
De watertoevoer van het gehele systeem 
wordt verzorgd door een 12 volt dompel
pomp, die in een waterreservoir wordt ge
plaatst, dat zicb in bet terrarium bevindt. 
De opbouw dient zodanig te zijn, datal bet 
water dat uit bet buizenstelsel valt (of een 
relatief groot gedeelte daarvan) weer 
terugloopt naar het waterreservoir. Dit kan 
worden gerealiseerd met bijvoorbeeld 
rotspartijen op een belling naar acbteren 
geplaatst, of waterdicbt gemaakte verho
gingen met een geleidelijke afloop naar het 
waterreservoir. Ook is bet mogelijk bet 
waterreservoir buiten het terrarium te 
plaatsen en bette voorzien van een filter
systeem. 

WATERPOMP 
Omdat de meeste waterpompen niet de 
spuitcapaciteit kunnen opbrengen die 
nodig is om in een terrarium het water 
voldoende omhoog te pompen (uitgaande 
van een minimaal benodigde spuithoogte-
capaciteit van een meter), werd een alter
natief gevonden in een zogeheten 

~ .. ~ .......... dornpelpornp 

De pomp en bet buizenstelsel kunnen voor 
bet oog gemakkelijk weggewerkt worden. 
Bij gebruik in bet terrarium kan de pomp, 
die in het waterreservoir dient te worden 
ondergedompeld, met een demontabele 
hoekplaat worden weggewerkt, die met 
kurkplaat is is afgewerkt. Buiten bet ter
rarium kan de dompelpomp in een water
reservoir onder of achter de gebele op
stelling worden weggewerkt. Bij plaatsing 
van de dompelpomp buiten het terrarium 
dient in de bodem van bet terrarium een 
ingang te worden gemaakt voor de om
booglopende buis. Het buizenstelsel in bet 
plafond van bet terrarium kan met silico
nenkit of ook met zuigers aan het terra
riumplafond worden bevestigd. In het 
Iaatste geval zal het demonteren geen 
enkel probleem mogen opleveren. Dit 
beeft bet voordeel dat het schoonspoelen 
(met azijnoplossing) gemakkelijk kan 
worden uitgevoerd. Tot slot nog een tip bij 
bet plaatsen van de dompelpomp: zorg er
voor dat restjes op de bodem van het 
w.aterreservoir niet in de ingang van de 
dompelpomp geraken, men kan dit voor
komen door de ingang af te dekken met 
fijn, niet roestend gaas. 

hoekplaat 
en kurk 
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achter hoekplaat 

WATERRESERVOIR 
Het waterreservoir kan op twee manieren 
worden gerealiseerd; buiten of binnen het 
terrarium. 
Doordat de dompelpomp een grote spuit-
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BUITEN HET 

TERRARIUH 
naar buizenstelsel 

water
reservoir pomp 

IN HET TERRARIUH 

capaciteit bezit, kan het waterreservoir 
zonder probleem onder het terrarium wor
den geplaatst. In dat geval dient men er 
wei voor te zorgen dat het gesproeide 
water op de een of andere manier in het 
waterreservoir kan teruglopen. Dit is 
vooral belangrijk bij de aansluiting van de 
pomp op een scbakelklok, omdat er steeds 
voldoende water in het reservoir aanwezig 
moet zijn voor de tijdsduur van het 
sproeien. Uitgaande van 9 liter per minuut 
(max. capaciteit van de pomp) en een 
kwartier sproeien, dient men over een 
reservoir te bescbikken van minimaal 100 
liter (rekening boudende met tussentijdse 
afvloeiing van water vanuit het terrarium 
terug naar bet reservoir). 
Bij plaatsing van de dompelpomp in bet 
terrarium, dient men ook bier te be
scbikken over een watergedeelte waarin 
gedurende de tijd van bet sproeien de 
dompelpomp werkelijk ondergedompeld 
blijft. De praktijk wijst uit, dat men 
biermee altijd zal moeten experimenteren 
totdat alles goed op elkaar is afgestemd. 
In beide gevallen dient een groot gedeelte 
van de 'regen' in een reservoir terug te 
lopen. Verder valt te vermelden dat bet 
heel goed mogelijk is ook een filtersy
steem in het circuit op te nemen. 

van en naar pomp 

SCHAKELMOGELIJKHEDEN 
Om de pomp in werking te stellen, bebben 
we een scbakelklok en een transformator 
(220 naar 12 volt) nodig. Omdat we bij de 
meest gangbare scbakelklokken te maken 
hebben met een interval van minimaal .15 
minuten, dient er voor minimaal 15 
minuten water aanwezig te zijn (terugloop 
+ waterreservoir). 
Met een schakelklok kan men de sproeitijd 
naar beboefte instellen. Indien er vol
doende water wordt aangevoerd naar de 
pomp en afgevoerd uit bet terrarium, is bet 
zelfs mogelijk continu regen te Iaten val
len. Voor regenperiodes van 15 tot 30 mi
nuten stelt men de scbakelklok op de 
daarvoor aangegeven manier in. Elke dag 
zal er in dat geval gedurende 15-30 mi
nuten regen in bet terrarium vallen. 
De voor dit systeem gebruikte water 
( dompel)pomp beeft tegenover gang bare 
aquariumpompen bet voordeel dat er een 
spuitboogte kan worden bereikt van mini
maal 3,5 m. De meest gangbare pompen 
( op 220V) bereiken een spuithoogtecapa
citeit van maximaal 1 ,5 meter en zijn dus 
voor dit soort systeem niet gescbikt. 
Vooral wanneer men een terrarium of pa
ludarium heeft met een beboorlijke boogte 
( onderbouw meegerekend) zal door ge-



bruik van een gangbare pomp geen capa
citeit worden bereikt die voldoende is voor 
de hiervoor benodigde stuwkracht. Even
tueel kan het systeem via een hygrostaat 
geschakeld worden. 

BENODIGDHEDEN 
12 volt transfonnator; 
220 volt schakelklok; 
flexibele of starre buizen van plastic 
(PVC), 5-10 mm; 
verbindingsstukken t.b. v. buizenstelsel; 
12 volt dompelpomp; 
siliconenkit voor het afdichten van buizen 
(evt. voorstrijkmiddel); 
eventueel klemmetjes voor het regelen van de 
stuwkracht naar het buizenstelsel. 

A RAINSYSTEM FOR VIVARIA 
In their natural habitat, many reptiles and amphibians 
are stimulated in mating by periodic climatological 
influences such as rainfall, indicated that a certain 
period of the year has come to an end and a new 
seasonal period has begun or is about to begin. 
The author describes the use of an automatically 
controlled rainfall-system for applications "in vivaria 
of various kinds. It is explained how such a system 
can be built with the use of an ordinary submergence
pump ( 12V) instead of the type of pump one usually 
uses for an aquarium. As opposed to the latter, this 
submergence pump has a maximum propelling fon:e 
of9liters per minute to a height of max. 4.5 meters. 
Although experimental, the system described can be 
further developed, possibly with the aid of electro
nics, or an automatic relative humidity meter (hy
grostat). 

~ Zwangerschap en bevalling bij een uitzonderlijk 
--/~- kleine Boa constrictor 
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INLEIDING 
Begin 1975 kwam ik in het bezit van een 
vrouwelijke Boa constrictor die 910 gram 
woog bij een lengte van ongeveer 130 
centimeter. Het diertje had nogal veel 
littekens waardoor ik dacht dat het een wat 
ouder, misschien wei volwassen exem
plaar was. Het beestje was behoorlijk 
sehuw en als gevolg daarvan nogal bijte
rig. Dit is altijd zo gebleven hoewel jonge 
of halfwas boa's in gevangenschap dit 
gedrag haast altijd in een paar weken 
afleren. 
Aangezien het wijfje er broodmager uit
zag, probeerde ik zoveel mogelijk haar 
wat bij te spekken. Ze weigerde echter 
eten in mijn bijzijn en was aileen maar 
agressief tegen de haar voorgezette voe
derratten; wei wurgen, maar niet eten. Na 
een paar dagen legde ik een vers gedode rat 
bij haar in de quarantainebak en verliet de 
kamer. Bij mijn terugkomst iater die 
avond bleek de rat te zijn verzwo1gen. 
Deze manier van voederen heb ik drie 
maanden vo1gehouden. (Dwangvoederen 

vind ik een minder sympatiek middel, dat 
als laatste redmiddel moet ge1den). Na 
deze gewenningsduur/quarantaineperiode 
ging zij bij de andere boa's en toonde zich 
een sehiehtige maar felle eter. 
Een korte beschrijving van de huisvesting: 
Een omgebouwde linnenkast met de maten 
160 em hoog, 110 breed, 50 diep. De 
klimgelegenheden bestonden uit vier lig
planken (30x20) en enkele robuuste tak
ken. De waterbak bestond uit een onver
warmd plastic aquarium van 26x 16x 18 
em. Geen bodemgrond, maar een goed 
geverfde bodem. Als verlichting twee TL
buizen van 25W elk en twee gloeilampen 
van 75W. Deze lampen brandden van 
10.00 tot 22.00 uur. 's Nachts brandde een 
porceleinen warmtelamp van I SOW. 
Tussen de lampen en het woongedee1te 
van de boa's was kuikengaas (lxl em) 
gespannen om te voorkomen dat de dieren 
te dicht bij de warmtebronnen zouden 
komen. Het gaas hing ± 5 em van de 
gloeilampen af. 
De bak werd slechts incidenteel besproeid 
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en stood in een centraal vexwannde 
ruimte. De temperatuur schommelde tus
sen 28 en 32 °C bovenin de bale In deze 
bak was het voor de bewoners, het betref
fende wijfje, samen met drie jonge, vol
wassen mannetjes van 140 a 180 em 
lengte, mogelijk de voor hen prettigste 
temperatuur te kiezen. 
In november 1976 nam ik de eerste 
paringen waar. Het wijfje paarde met een 
B. constrictor occidentalis en een B.c. 
constrictor. Tijdens haar zwangerschap at 
het wijfje twee volwassen ratten (I 0-1 1-
'76) en later nog twee volwassen muizen 
26-4 en 2-5-'77). Op 8-12-1976 had zij 
haar hoogste gewicht: 1800 gram. 
Langzamerhand door het vasten mager 
geworden, woog zij eind juni 1977 onge
veer 1500 gram. Het vermageren was 
vooral te zien aan de lange rugspieren en 
het voelbaar worden van de doornuitsteek
sels van de wervels. Uiteraard vindt de 
bevalling plaats a1s je even op vakantie 
bent. De geboorte moet zijn gebeurd op 
10-7-1977. Resu1taat: twee onbevruchte 
eieren van elk 25 gram en zes babies van ± 
55 gram. De moeder was uitermate kribbig 
tegen mij en erg mager (960 gram). 
Meteen na de bevalling begon de moeder 
haar schade in te halen. Of het nu 
springertjes of gehee1 volgroeide ratten 
waren, maakte haar niet uit. 
Een wijfje dati. v .m. de zwangerschap een 
vastenaktie van ongeveer een half jaar 
achter de rug heeft, moet behalve de 
achterstand door gedwongen vasten oo{( 
nog de door de zwangerschap verloren 
reserves kompenseren. Om deze schade in 
te halen v66r de volgende dracht moet zij 
veel eten. 
De kop van de vrouwelijke boa is breder 
dan die van de mannelijke. Dit houdt o.a. 
in dat een vrouwtje niet zo kieskeurig hoeft 
te zijn t.a. v. het formaat van de prooi. 
Mannelijke boa's, die de zwangerschaps
problematiek niet kennen, kunnen zich 
pennitteren ldeinere en vaak minder ge
vaarlijke prooien buit te maken. 

Overigens is het begrijpelijk dat zwangere 
boa-.wijfjes voedsel weigeren. De druk, 
veroorzaakt door hetzij het wurgen van 
een prooi, hetzij de aanwezigheid van een 
prooi in de maag, zal wei niet bevorderlijk 
zijn voor zich ontwikkelende embryo's. 
Twee maanden na de bevalling had het 
wijfje haar gewicht weer aangevuld tot 
1200 gram, dankzij tomeloze vraatzucht. 
Een van de jongen bleek een afwijking te 
hebben: het at wei, maar braakte alles weer 
uit. Na enkele maanden overleed het. 
Sectie wees uit dat er geen doorgang was 
tussen de slokdarm en de maag. 

DISCUSS IE 
Was dit wijfje een exemplaar van een 
kleinblijvend ras? Ik heb geen flauw idee 
uit welk deel van Zuid- dan wei Midden
Amerika zij kwam. De twee onbevruchte 
eieren en het misvormde jong suggereren 
niet geheel perfecte omstandigheden, 
misschien als gevolg van de grootte van de 
moeder? Of misschien een defect in het 
dieet. Dagelijkse, dan wei wekelijkse of 
maandelijkse maaltijden van haast uitslui
tend muizen of ratten lijken mij een een
tonige kost. Had zij een tekort aan be
paalde vitaminen of sporenelementen? 
Van de jongen weet ik in ieder geval dater 
een aanzienlijk groter is geworden dan 
haar moeder nu is. Dit jong was op vier
jarige leeftijd namelijk 220 em lang bij een 
gewicht van 5500 gram. 
Door beperkte woonomstandigheden heb 
ik afstand gedaan van mijn groep boa's. 
Boa constrictor is naar wurgslangmaat
staven makkelijk tot voortplanting te 
brengen, zodat ik hoop dat deze zeer fraaie 
en redelijk makkelijk houdbare soort, door 
eigen nakweek van de lietbebbers, be
schikbaar zal blijven voor iedereen. 

AN EXTREMELY SMALL PREGNANT BOA 
CONSTRICfOR 
The pregnancy of a very small Boa constrictor is 
described. A 130 em boa produced six young and two 
unfertilized eggs. 


