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Voortplanting van de hondskopboa
(Corallus caninus), in het terrarium
C.A.P. van Riel
Dr. Struyckenstraat 87
4812 BB Breda

INLEIDING

Het geslacht Corallus heeft een verspreidingsgebied van Nicaragua in het noorden
tot en met het Amazone-gebied in het
Foto's van de auteur. zuiden. Van dit genus zijn drie soorten
bekend: Corallus enydris met twee ondersoorten (FREmERG, 1982 beschouwt
Coral/us enydris enydris en Corallus
enydris cooki als aparte soorten, wat het
totaal aantal soorten dan op vier brengt),
Coral/us annulatus, met drie ondersoorten
en tenslotte de bier in dit artikel beschreven Corallus caninus, waarvan geen
ondersoorten bekend zijn. Deze soort leeft
in Colombia (het Amazone-deel),
Venezuela, Brazilii~. Ecuador, Peru,
Bolivia en de Guyana's.
De biotoop van deze Coral/us is tropisch
regenwoud-achtig gebied (dikwijls langs
open plaatsen), bosranden langs rivieren,
hoge savanna-bossen en ook de di.rekte
omgeving van Indianen-dorpjes waar hij
zich voedt met o.a. kippen en duiven. In
de regel leeft hij hoog in boomkruinen
maar er worden ook individuen gevonden
b . v. bij kleine vliegvelden waar ze wei
eens vlak bij de landingsbaan in de zon
liggend zijn aangetroffen.
De volwassen slang, die tussen de 150-250
em lang kan worden, is groen van kleur
met donkergrijze rugvlekken in het voor102
ste gedeelte van het lichaam. Verder naar

achteren worden deze vlekken groter en
wit. De ventrale schubben en de onderkant
van de kop zijn geel, soms ook groen. Bij
de dieren die in Brazilie voorkomen worden de witte vlekken veelal verbonden
door een witte lijn midden over de rug. In
de natuur (Ecuador) werden jonge CoralIus caninus van 50 em aangetroffen die
rood-bruin van kleur waren, in de maanden juni, julien augustus. Deze slangetjes
waren zeker niet ouder dan enkele maanden.
Verwacht mag worden dat deze slangensoort zich in de natuur het gehele jaar door
voortplant. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vogels (o.a. papegaaien) en
knaagdieren, waarschijnlijk ook' hagedissen (met zekerheid is dit bekend van
Corallus enydris).
CORAI.LUS CAN/NUS

IN HET TERRARIUM
Het eerste vrouwtje (ik noem haar verder
vrouwtje I), dat ik begin september 1981
in mijn bezit kreeg, werd ondergebracht in
een terrarium van 100x60x 170 (lxbx.h).
Dit terrarium is ingericht met enkele dikke
boomstammen (vooral horizontaal geplaatst zijn ze zeer geschikt voor deze
slangen). Een uitneembare 20 em diepe
plastic waterbak is verzonken in de bo-

C. coninus,
volwassen.

C. caninus,
juveniel (nog rood).
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dem, die beplakt is met linoleum.
De temperatuur in het terrarium varieert
van 28°C boven tot 24°C onder inhet terrarium, maar onder de enige spot die
boven het terrarium is geplaatst, bedraagt
de temperatuur ± 35°C.
Aileen als vrouwtje I gegeten heeft gaat ze
onder deze warmtebron liggen. 's Nachts
daalt het kwik tot ongeveer 24°C. In de
zomermaanden kunnen de genoemde temperaturen nog iets verder oplopen.
De lichtduur in het terrarium is nagenoeg

gelijk aan die van het daglicht buiten, daar
het terrarium dicht bij een raam is geplaatst.
Op I 0 augustus 1982 kwam ik in het bezit
van twee andere C. caninus, een koppel.
Beide slangen werden elk afzonderlijk in
terraria geplaatst. Het mannetje is een stuk
kleiner dan de vrouwtjes. Het laatste
vrouwtje (verder vrouwtje 2 genoemd)
was iets kleiner dan de eerste. Zowel
vrouwtje I als het nieuwe koppel aten vanaf het begin zeer goed. A Is voedsel werden
door de vrouwtjes muizen, ratten en hamsters aangenomen, het mannetje nam het
eerste halfjaar aileen kuikens aan, daarna
ook ratten.
Met een lang pincet werden de prooidieren
dood aangeboden. Op de prooidieren
werden altijd vitamines gedaan: afwisselend een multi-vitamirie, vitarnine 8-complex, vitarnine D3. Geen D2, omdat deze
geen biologische werking bij reptielen en
arnfibieen heeft.
Een faecesonderzoek wees uit dat vrouwtje I vrij was van endoparasieten. Bij beide
andere slangen werden in de faeces flagellaten gevonden. Deze slangen werden vijf
dagen met Metronidazole (Flagyl®

C. caninus.
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40 mg/kg lichaamsgewicht)behandeld.
W anneer de slangen moe ten vervellen (dit
gebeurt niet vaak) wordt vee! water over
de slangen vemeveld.
KOPULATffiSENJONGEN
De slangen (tot dusver apart gehouden)
werden half december 1982 bij elkaar gezet: het mannetje en vrouwtje 2 in het
beschreven terrarium waarin vrouwtje I a!
zat.
De daglengte was die van buiten. De spot
ging om 10.00 uur 's morgens aan en om
16.00 uur weer uit. Het mannetje, data!
vier maanden prooidieren had geweigerd,
was erg gei'nteresseerd in de beide vrouwtjes en kroop ' s avonds over beide dieren.
Tot kopulaties kwam het nog niet. Vanaf
21 december 1982 werden regelmatig
kopulaties waargenomen, altijd ' s avonds
laat of in de vroege ochtend (soms tot
11.00 uur). De kopulaties vonden altijd
plaats in de hoogste horizontale takken van
het terrarium. De ene keer lag het mannetje met vrouwtje 1 in kopula, dan weer
met vrouwtje 2. De laatste kopulatie werd
waargenomen op 15 janari 1983.
Het mannetje, dat nog steeds niet gegeten
had, werd half februari apart in een ander
terrarium gezet. De slang die nu zeven
maanden niet gegeten had was niet vermagerd en zag er goed uit. Begin maart

nam de slang weer prooidieren aan. De
beide vrouwtjes aten gewoon door. Op de
prooidieren werd nu extra vitamine D3
gedaan. Op 23 februari werd door vrouwtje 1 (ze kruipt erg vee!) niet fanatiek een
muis aangenomen. Ook nam ik waar dat
dit vrouwtje iets dikker werd in het midden
van het Jichaam. De slang at door tot 20
maart. Op I april nam ze nog een rat aan,
die ze niet opat. Vrouwtje 2 at, niet fanatiek, op 22 mei nog een muis, daama niet
meer. Ook deze slang was nu duidelijk
dikker geworden. Gedurende de hele
maand mei 1agen beide vrouwtjes dikwijls
languit onder de spotlamp. In de daarop
volgende maanden dronken de slangen erg
veel, vrouwtje 1 (ze is erg tam) uit een
klein waterbakje dat ik tot vlak bij haar
omhoog hield. Hieruit werd steeds gretig
gedronken. Vrouwtje 2 dronk op deze wijze slechts enkele malen. In dit waterbakje
werd water gedaan met nu meer vitamine
D3 en calciumlactaat dan gewoonlijk.
Beide slangen waren gedurende de daarop
volgende maanden erg onrustig en kropen
veel, soms tot op de bodem van het terrarium.
Half juni werden de beide vrouwtjes veel
dikker over de gehele lengte van het lichaam, tot ongeveer 10 em voorde cloaca.
Op de bodem van het terrarium werd nu
veenmos gelegd en de grote waterbak
werd leeggehaald en met sphagnum ge. vuld. Het sphagnum diende voor het
zachter neerkomen van de mogelijk geboren wordende jonge slangetjes. Op 7
oktober 1983, rood 8.00 uur ' s morgens ,
lag vrouwtje I fanguit in de bovenste
takken van het terrarium en maakte schokkende bewegingen (weeen). Omstreeks
9.30 uur (ik ging die morgen regelmatig
naar de slangen kijken) kropen er al vier
jonge slangetjes rood. De laatste jonge
Coral/us caninus werd omstreeks 10.30
uur geboren. Er waren in totaal zestien
jongen geboren, waarvan een dood. De
slangetjes waren van een hoogte van 130
em naar beneden komen vallen. Het
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vrouwtje was na de bevalling sterk vermagerd en weigerde te eten, maar dronk
wei vee I. Vanaf 18 november nam ze weer
prooidieren aan.
De jonge slangetjes waren zeer agressief.
Ze waren roodbruin van kleur met witte
vlekjes op de rug. Hun individueel gewicht varieerde van 27 t/m 33 gram; de
gemiddelde lengte bedroeg 43 em. De
diertjes werden uit het grote terrarium
genomen en apart ondergebracht in kleine
terraria, die ingericht waren met een klimtakje en een waterbakje.
Helaas stierf een slangetje na acht dagen,
aan de buikzijde zat een verharde kaasachtige verdikking op de plaats waar de
navelstreng had gezeten.
De overige v~rtien slangetjes deden het
erg goed, slechts een diertje moest el1kele
malen gedwangvoederd worden, de andere aten vanaf bet begin zelfstandig
muisjes (springertjes). Enkele aten zelfs
voor de eerste vervelling. De eerste vervellingen vonden plaats van 23 oktober tot
14 november. De muisjes werden vanaf
bet begin dood met een pincet aangeboden. Acht slangetjes verhuisden naar
andere liefhebbers zodat ik er zelf nog zes
overhield. Deze zes groeiden voorspoedig.
Begin maart begonnen de slangetjes Iichtgroen te worden, bet laatst de kopjes.
Bij het sonderen in juli 1984 bleek dat vijf
van de zes slangetjes mannetjes waren.
Daarom werden vier mannetjes overgedaan naar andere liefhebbers. Ik hield nog
een koppel voor mezelf over.
Helaas is bet met vrouwtje 2 niet goed
gegaan. Op de voonniddag van 19 oktober
1984 (12 dagen na de bevalling van
vrouwtje 1) lag het dier er slecht bij. De
slang maakte pompende bewegingen met
bet lichaam, waarbij ze de bek openhield.
Ze had duidelijk legnood. Daarom werd
onrniddellijk bet weeen opwekkende preparaat Oxytocine in de slang geinjecteerd.
Het bleek echter veel te laat te zijn: de
slang stierf dezelfde dag nog.

Het is altijd moeilijk te bepalen wanneer
de tijd van een bevalling .is aangebroken.
Achteraf gezien had de slang dagen eerder
ingespoten moeten worden. Bij een te
vroege injektie heeft dit geen slechte gevolgen voor bet dier, omdat de baarmoedercontracties in zo'n geval niet op
gangkomen.
CONCLUSIE

Coral/us caninus is niet zo onhoudbaar als
in veel (vooral oudere) literatuur beschreven
wordt. Het belangrijkste is natuurlijk om
de slangen gezond te verkrijgen. Ook
weten we tegenwordig veel meer van
ziektes en hun bestrijding. Voorts is een
hygienisch terrarium zonder bodemgrond
(tegen mondvuil) het liefst ook zonder
planten en vooral een goede ventilatie erg
belangrijk.
REPRODUCfiON OF CORAUUS CAN/NUS IN
CAPTIVITY

In December 1982 two females and a male were put
together in a terrarium. It only contained horizontally
placed bUnks and a water container. Temperatures
varied between 24°C at the bottom and 35°C at the
top. Light was controlled by the outside light.
The male mated with both females. The last copulation was noted 15 Jan. The females continued to
feed normally. One female stopped eating 20 Man=h
the other 22 May. In the following period they drank
much. On the 7th of October the flrst female gave
birth to 16 young snakes (one dead). 18 November
she started eating again. One young died after eight
days but the others thrived.
The other female unfortunately died in labor.
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Regulatie van het voortplantingsgedrag
van de kousebandslang
(Thamnophis sirtalis parietalis)
J.P. ter Borg
Nieuwe
Meerdijk 221
1171 NM
Badhoevedorp
Tekening:
F. Fleminks

INLEIDING
Dit stukje is een uittreksel van een artikel
van CREWS en GARSTKA (1982) in
Scientific American, dat voor terrariumhouders interessante informatie bevat. Er
is een poging gedaan de belangrijkste
punten hieruit kort uit de doeken te doen.
Voor de meer gelnteresseerde lezer is het
oorspronkelijke artikel zeer aan te beveIen.
ALGEMEEN
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worden blijkt te zijn: een periode van minstens zeven weken bij temperaturen van
minder dan 10°C (de winterslaap), gevolgd door een temperatuur van minimaal
ongeveer 25°C.
De mannetjes herkennen de vrouwtjes met
behulp van de reuk, door de zogenaamde
feromonen op de huid van de vrouwtjes.
Feromonen zijn chemische stoffen die, via
verspreiding door de Iucht of het water,
een dier in staat stellen een bepaalde
invloed op soortgenoten uit te oefenen.
In dit geval een stimulerende invloed op
het paargedrag van de mannetjes. Het
mannetje reageert op het feromoon door
met de kin over de rug van het vrouwtje te
wrijven, terwijl het vrouwtje diep in- en
uitademt. Hierna probeert.het mannetje te
paren. Indien het een mannetje lukt om te
paren laat hij na de paring een gelatineuze
stop achter in de cloaca van het vrouwtje.
Deze bevat weer een ander feromoon, dat
juist een negatief effect op de paarlust van
mannetjes heeft; de mannetjes blijven een
dag of wat impotent. Een gevolg hiervan
is, dat de vrouwtjes zich snel van de overwinteringsplaats kunnen verwijderen,
waar zich als gevolg van de grote concentratie aan slangen veel roofdieren ophouden.

Thamnophis sirtalis parietalis is een slang
die tot zeer ver noordelijk in NoordAmerika voorkomt, onder andere in gebieden waar van september t/m mei
sneeuw ligt. Ze overwinteren in grote
groepen, soms tot 10.000 volwassen individuen, in grotten en holen. In de lente
komen de mannetjes 'en masse' te voorschijn maar blijven in de buurt van de
overwinteringsplaats. De vrouwtjes komen echter aileen of in kleine groepjes
tevoorschijn, met als gevolg dat een
vrouwtje spoedig het centrum is van een
bal van paarlustige mannetjes ..Zodra ze
gepaard heeft (binnen 30 minuten) trekt
een vrouwtje naar het eigenlijke leefgebied, de mannetjes volgen enige tijd later.
In de herfst worden de jongen geboren.
Hierna trekken de volwassen dieren weer
naar de overwinteringsplaats.
Gezien de korte zomer moet de regulatie FEROMOON VAN HET VROUWTJE
van de voortplanting precies zijn aan- Aangezien het kinwrijven van de mannegepast.
tjes specifiek is voor hun paargedrag, is dit
verschijnsel gebruikt voor het aantonen en
PARING
identificeren van het feromoon van het
·In de lente zorgt de stijgende temperatuur vrouwtje. Bepaalde substanties werden op
voor het tevoorschijn komen van de de rug van vrouwtjes gesmeerd, waarna de
slangen. Van belang voor het paarlustig reacties van paarlustige mannetjes hierop
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werden bestudeerd. Geen effect gaven AFGIFrE VAN HET FEROMOON
oestrogeen (vrouwelijk geslachtshormoon) Het ontbreken van klieren en dergelijke in
en serum van mannetjes, wel effect had se- de huid van T. sirtalis maakte het moeilijk
rum van vrouwtjes die waren ingespoten te verklaren hoe bij het vrouwtje het
met oestrogeen. Verder onderzoek liet zien, feromoon tevoorschijn komt. In de huid,
dat het bestond uit vitellogenine, een pre- tussen spieren en bindweefsel, van met
cursor (chemisch voorstadium) van ei- oestrogeen behandelde vrouwtjes werd
dooier. Onder invloed van oesttogeen echter een laag met vet gevulde blaasjes
worden sommige vetten uit bepaalde vet- gevonden. Tevens werd vet gevonden op
reserves (de zogenaamde abdominale vet- de huid, met name tussen de schubben
lichamen) vrijgemaakt en via het bloed waar de huid het dunst is. Gesuggereerd
naar de lever getransporteerd, waar ze, werd nu, dat bij de paring, waarbij het
wederom onder invloed van oesttogeen vrouwtje in-. en uitademt, de huid zich
worden omgezet in vitellogenine. Deze strekt en het vet tussen de schubben (en zo
stof wordt via bet bloed vervoerd naar de ook het feromoon, dat ook een vetachtige
eierstokken (vandaar het stimulerende ef- stof is) wordt blootgesteld aan de buitenfect van serum van met oesttogeen behan- lucht en mogelijk ook vanuit de vethoudelde vrouwtjes), waar het onder invloed dende laag wordt uitgescheiden.
van honnonen uit het hersenaanhangsel
REGULATIE BIJ DE VROUWTJES
(hypofyse) wordt omgezet in dooier.
Vitellogenine is soortspecifiek: aileen Een probleem was het feit dat feromoon
vitellogenine van Thamnophis sirtalis werd uitgescheiden in een periode dat de
heeft effect op het paargedrag van de man- eierstokken (belangrijkste producenten
netjes T. sirtalis.
van geslachtshonnonen) op hun kleinst
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zijn, wat duidt op een lage activiteit,
vooral op bet gebied van de bonnoonproductie. Dit, terwijl bewezen was, dat
bet feromoon werd gevonnd onder invloed
van oestrogeen (zie boofdstuk feromoon
van bet vrouwtje). De ovaria blijken paste
gaan groeien na de paring. ·nit kan verklaard worden door aan te nemen, dat bet
vitellogenine een restant is van de vitellogenineproductie uit een vorige voortplantingscyclus. Er dient tevens te worden
opgemerkt, dat ook de eifollikels (voorstadium van bet ei) in bet voorafgaande jaar
worden gevormd en pas na de winterslaap
eventueel kunnen gaan groeien.
De paring blijkt de vorming van bet bypofysebormoon gonadotropine te stimuleren, wat de ovaria weer aanzet tot groei.
Deze beginnen nu oestrogeen te vonnen,
dat de vitellogenine uit de buid mobiliseert
voor de vorming van dooier in de groeiende follikels en verder de aanmaak van
nieuw vitellogenine stimuleert (inclusief
een deel dat later in de buid wordt opgeslagen als feromoon voor de volgende
voortplantingscyclus).
Hiermee is ook te verklaren waarom grotere vrouwtjes aantrekkelijker voor mannetjes ~ijn dan kleinere. Grote vrouwtjes
bebben in bet voorafgaande jaar gemiddeld grotere legsels gebad en dus ook een
bogere vitellogenine prix!uctie, met ais gevolg meer feromoon in de buid. De mannetjes paren hierdoor dus bij voorkeur met
vrouwtjes die vennoedelijk grote legsels
gaan produceren.
Moeilijk te verklaren, en in bet artikel niet
behandeld, is de manier waarop de jonge
vrouwtjes voor bet eerst worden bevrucbt.
Deze hebben geen voorafgaande reproductieve cyclus en zouden, strikt genomen, nooit aantrekkelijk worden voor
de mannetjes, wat uiteraard niet waar kan
zijn. Vermoedelijk produceren de net geslachtsrijpe vrouwtjes toch een bepaalde
(zij bet geringe) hoeveelbeid oestrogeen
en als gevolg biervan dus wat vitellogenine, dat ze in bet volgende jaar tocb nog

enige aantrekkelijkheid geeft voor de mannetjes, zij bet beduidend minder dan grote
vrouwtjes.
REGULATIE BU DE MANNETJES
Ook bij de mannetjes worden de geslacbtscellen gevormd in bet voorafgaande jaar.
Bij bet ontwaken uit de winterslaap zijn de
testes (zaadballen) op hun kleinst, duidend
op een geringe productie van androgenen
(mannelijke geslachtshormonen, b. v. testosteron). De paarlust, die op dit moment
op gang komt, blijkt een gevolg te zijn van
de winterslaap. Vrouwelijk feromoon aileen kan de paarlust niet opwekken. Er is
gevonden, dat de invloed van de winterslaap werkt via een stof, die zicb aileen
bevindt in bet bloed van paarlustige mannetjes. Uit verschillende experimenten
bleek onomstotelijk, dat testosteron hierin
geen enkele rol speelde. Zo probeerden
bijvoorbeeld ook gecastreerde mannetjes
na de winterslaap te paren. Ook hypofysehormonen (die o.a. de geslacbtsklieren
reguleren) bleken bet paargedrag niet te
kunnen opwekken. Er werden nog een
groot aantal meer of minder voor de hand
liggende stoffen getest, aile zonder resultaat. Een definitieve oplossing kon nog
niet worden gegeven. ·
CONCLUSIES
Het sexuele gedrag van Thamnophis sirtalis parietalis geeft enig inzicbt in de
manier waarop dit dier zicb in gedrag en
fysiologie beeft aangepast aan zijn omgeving. Temperatuurverhoging in de Iente
doet de dieren ontwaken uit de winterslaap
en luidt de start in van de precies gereguIeerde jaarlijkse cyclus van paargedrag en
groei van de geslachtsklieren. Doordat de
geslachtscellen in bet voorafgaand jaar
zijn gevormd kan er direct, zonder onnodig tijdverlies (dit in verband met de korte
zomer), met de paring begonnen worden.
Tevens is de kans op een succesvolle pa. ring ais bet gevolg van de grote concentratie aan slangen nagenoeg 100%.

Verder wordt er geen energie verspild aan
onbevruchte legsels, doordat de vrouwtjes
pas dooier gaan vormen als ze gepaard
hebben.
REGULATION OF THE REPRODUCI1VE
BEHAVIOUR OF THAMNOPHIS PARIETALJS
This article is an abstract of CREWS & GARSTKA
( 1982). Hibernation turns out to be necessary for the
sexual activity of the snakes. Moreover sexual activity of the males .is stimulated by a feromone produced by the females and consisting of vitellogenin, a
precursor of yolk. 'Males produce another feromone,
which they leave in the cloaca of the females they
mated and which renders other males impotent.
Males produce .sperm the year previous to the sexual
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activity. The effect of hibernation on sexual activity
of the males seems to be mediated by a substance in
the blood of males emerging from hibernation. The
chemical structure of this substance has not yet been
clarified. Females produce the first onset of the follicles in the year previous to the reproduction. After
hibernation they mate, which stimulates the production of gonadotropin. This stimulates the growth of
the ovaria, which start to produce estrogen. Estrogen
stimulates the production of vitellogenin, which
functions as feromone and as a precursor of yolk.
These adaptations are necessary to fit this animal in
its environment.
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HET NUT VAN WEERRAPPORTEN
Iedere dag treft men in de dagbladen een weerrapport aan. Doorgaans geeft dit de
temperatuur en neerslag in steden van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten aan.
Voor terrariumhouders met dieren uit deze streken Ievert dit bruikbare informatie op.
Immers bet temperatuurverloop gedurende hetjaar geeft een indruk van het (winterrust-)
gedrag van de dieren in zo'n gebied. In bet terrariumkan men hiermee rekening houden.
Soms is een interpretatie van de gegevens noodzakelijk. Houdt men bijvoorbeeld een
dier uit Kreta, dan neemt men bet gemiddelde tussen Athene en Tunis.
Oat de precieze herkomst van het dier voor de terrariumhouder steeds uiterst belangrijk
is, laat het voigende voorbeeld zien. Hemidactylus turcicus, de Europese tjitjak komt
zowei voor in Z.W. Portugal als in Israel. De temperatuur 's winters kan in het eerste
geval I 0°C en in het tweede geval 20°C zijn. Dat is voor deze hagedis net het verschil
tussen wei en niet in winterrust gaan.

VISJES BU DE SALAMANDERS
Niet-salamanderhouders en leken doen vaak kond van bet statisch karakter van het
salamanderaquarium. Men kan dit vermeend statische beeld doorbreken door enige
darteiende visjes aan de bak toe te voegen. Bij soorten uit de gematigde streken, zoals
Triturus marmoratus, Triturus boscai of Cynops pyrrhogaster, valt de Chinese danio
(Tanichthys albonubes) aan te bevelen.
Dit visje voelt zich wei bij l6°C. Bij een wannere soort als Cynops ensicauda kan men de
grappige Corydoras-soorten, meervalachtige bodembesnuffelaars, plaatsen.
Een bijkomend voordeei is, dat de visjes voor onze salamanders voor wat gymnastiek
zorgen.
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Aan de hand van een uit China afkomstig
exemplaar beschreef GRAY in 1831 voor
het eerst Platysternon megacephalum,
hetgeen letterlijk betekent: schildpad met
een vlak plastron en .een grote kop. Deze
schildpad is de enige vertegenwoordiger
van de familie Placystemidae. Het rugpantser van de grootkopschildpad is ovaal
van vorm en aan de achterzijde enigszins
verbreed. Aan de voorzijde van dit pantser
bevindt zich een ruime uitsparing om de
grote kop bewegingsvrijheid te geven.
Verder is het rugpantser afgep1at en vertoont bij jonge exemplaren een vage kiel.
De kleur is bij jonge dieren roodachtig
bruin en bij volwassen exemp1aren olijftot donkerbruin. Als de dieren ouder worden on!Staat ongeveer halverwege het rugpantser een Iichte deuk in de breedte.
De brug tussen rug- en buikpantser is vrij
smal, waardoor de weke delen tamelijk
onbeschermd zijn. Het buik~antser ~s vlak

en heeft een geelbruine basiskleur. Het
meest opvallend bij deze schildpad is de
grate en brede kop, die niet onder het
schild kan worden teruggetrokken. De
schedel is massiever dan bij de meeste
andere waterschildpadden. De kop is aan
de boven- en zijkant (tot aan de moodhoek) bedekt met een groot ongedeeld
schild als ware het een helm. Zowel
boven- als onderkaak zijn haakvormig.
De basiskleur van de kop is donkerbruin,
terwijl zich aan de zijkanten Iichter gekleurde vlekjes kunnen bevinden. Bij jonge dieren loopt een gele streep omzoomd
door twee vage zwarte lijnen vanafbet oog
naar achteren tot in de nek.
De kleur van de ogen is geelbruin, de iris is
zwart en het knipvlies wit. De staart en bet
o~derste dee! van de voorpoten zijn voorzien van zware schubben, die dakpansgewijs over elkaar liggen, waardoor een extra ruwe huidstructuur ontstaat. Hierdoor
is het dier in staat zich tussen keien vast te

P. m. peguense.
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zetten in de snelstromende beken waarin
het leeft. De weke delen, de poten en de
staart zijn grijsbruin van kleur. De staart is
zeer lang, zelfs Ianger dan het rugpantser.
In rusthouding is de staart van de grootkop
schi1dpad altijd zijwaarts langs het Iichaam gevouwen.
De hele verschijning van deze schildpad
duidt erop, dat we met een primitieve soort
te maken hebben. De schedelbouw, het
skelet, het pantser en de inwendige organen vertonen vee! overeenkomst met die
van de schildpadden van de familie Chelydridae, te weten de gierschildpad
(Macroclemys temminckii) en de bijtschildpad (Chelydra serpentina) , welke
soorten zeer oud zijn. Van de gierschildpad zijn fossiele resten bekend uit het
mioceen (20 tot 12 jaar miljoen geleden)
en van de bijtschildpad zelfs uit het
oligoceen (35 tot 20 miljoen jaar geleden)
(PRITCHARD ,
1979). De 'moderne'
schildpadden hebben een·beter ontwikkeld
pantser, waarin kop, poten en staart
kunnen worden teruggetrokken. Zoals
hierboven beschreven voor Platysternon
megacephalum, zijn de primitieve schildpadden hiertoe niet in staat.
ONDERSOORTEN
Van de grootkopschildpad zijn drie ondersoorten bekend, te weten P. megacephalum megacephalum, P.m. peguense en
P.m . vogeli.

In eerste instantie is P.m. peguense (genoemd naar het eerste exemplaar, dat bij
de p1aats Pegu in Burma werd gevonden)
door GRAY in 1870 beschreven als een
aparte soort, maar door WERMUTH in 1960
aangemerkt als een ondersoort van P.
megacephalum . De ondersoort peguense
onderscheidt zich het duidelijkst van de
norninaatvorm door de donkere symmetrische tekening op het buikpantser, bestaande uit een donkere lengtestreep over
het midden, die naar de zijkanten uitwaaiert. Bovendien is het rugpantser van
peguense aan de achterzijde enigszins getand en dat van de norninaatvorm niet.
(WERMUTH &MERTENS, 1961).
Het bestaan van de derde ondersoort,
vogeli (genoemd naar Dr. Zdenek Vogel),
staat ter discussie. WERMUTH beschreef in
1969 voor het eerst deze ondersoort aan de
hand van slechts twee exemplaren. Deze
dieren verschilden van de nominaatvorm
door de smal1ere neus en de aanwezigheid
van een donkere tekening op het buikschi1d. Van peguense zou hij te onderscheiden zijn door een glad ongetand rugpantser, waar geen duidelijke groeiringen
op te zien zijn. Bovendien zou de donkere
tekening op het buikschild omvangrijker
zijn dan die bij peguense. Gezien de summiere verschillen van vogeli en de andere
ondersoorten, a1smede het beperkte aantal
onderzochte dieren , 1ijkt ons de mening
van PRITCHARD (1979), die het bestaan
van de ondersoort vogeli in twijfel trekt,
gerechtvaardigd.
Vo1gens NUTAPHAND { 1979) bedraagt de
gemiddelde carapaxlengte van P.m .
megacephalum IS em bij een gewicht van
0,4 kg . De gemiddelde lengte van het rugpantser van P.m. peguense bedraagt vo1gens deze1fde auteur 20 em bij een gewicht
van0,5 kg.
Manne1ijke exemp1aren van de grootkopschildpad zijn te herkennen aan een hoi
buikschi1d en een in verhouding met de
vrouwtjes dikkere staart, waarvan de ges1achtsopening rneer naar achteren ligt.

MELL (1938) verlaat de grootkopsehildpad
eerst om ongeveer 17.00 uur zijn schuilplaats.
's Naehts wordt deze schildpad aktief en
gaat dan zelfs het land op om voedsel te
zoeken. Dit voedsel bestaat hoofdzakelijk
uit huisjesslakken. Het voorkomen op aanzienlijke hoogte in snelstromende bergbeken wijst op lage temperaturen van bet
water. Dit wordt bevestigd door MELL
(1938), die een gemiddelde watertemperatuur aangeeft van 13 tot 15 graden C
voor de nominaatvorm in China.
Gedurende de periode van oktober tot en
met april overwintert de grootkopschildpad (in China) op bet land ingegraven in de
grond. Zo werd een exemplaar door MELL
( 1938) gevonden op drie meter afstand van
een beekoever.
Verspreid.ing van
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P. m. megacephalum P. m. megacephalum komt voor in bet
en P. m. peguense
zuiden van China (van de provincies
in z:o.-Azii!.

Kwangsi en K wan tung noordoostwaarts
langs de kust tot Fu-thou in de provincie
Fukien) (WERMUTH & MERTENS, 1961).
Het verspreidingsgebied van P.m.
peguense omvat bet zuiden van Burma,
Thailand, Cambodja, Laos en Vietnam.
WERMUTH & MERTENS (1961) rekenen de
populatie op bet eiland Hainan tot de
ondersoortP.m. megacephalum, maaraan
de hand van illustraties uit de publikatie
van POPE (1935) concludeert PRITCHARD
(1979), dat bet bier om P. m. peguense
gaat. P.m. vogeli zou slechts voorkomen
in de provineie Chiang Mai in bet noordwesten van Thailand (WERMUTH, 1969).

LEVENSWIJZE
De grootkopschildpad leeft in koele, hel-
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dere en snelstromende bergbeken tussen
500 en 2000 meter hoogte (MELL, 1938).
Overdag is bet dier weinig aktief en ligt
verseholen tussen stenen in bet water. Om
zieh tussen deze stenen in te wringen gebruikt .tdj de massieve kop en de krachtige
poten. Hij zou overdag slechts incidenteel
bet water verlaten om te zonnen. Volgens

VERZORGING IN GEVANGENSCHAP
Gezien de agressieve aard van deze schildpad is het af te raden de dieren gecombineerd met soortgenoten of andere schildpadden te houden. Waarsehijnlijk leeft
Platystemon in de natuur het grootste deel
van bet jaar solitair en zoekt hij slechts in
de paartijd een soortgenoot op. Door de
afwijkende omstandigheden en verschillende manieren van houden is nauwelijks
te bepalen op welk tijdstip de dieren met
sucees voor de paring bij elkaar geplaatst
kunnen worden. Het lijkt dan ook raadzaam de dieren elk in een apart verblijf te
huisvesten. Zo nu en dan kan men een
mannetje bij een vrouwtje zetten om te
proberen of ze elkaar kunnen verdragen.
Ook al lijkt dit in eerste instantie goed te
gaan dan nog moet men er steeds op
blijven letten dat de dieren elkaar geen
emstige verwondingen toebrengen.
De afmeting van een aquarium voor een
grootkopsehildpad moet o. i. minimaal
120x40x40 em bedragen. Aangezien.deze
sehildpad geen 'zwemmer' is kan de
waterstand in bet verblijf op ongeveer 15
em worden gehouden. Een biologisch
bodemfilter lijkt ons ook bier de beste op-
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Iossing om het water schoon te houden
(NETIEN &ZUURMOND, 1983). Bovendien
werkt dit systeem een stroming van het
water in de hand, hetgeen bijdraagt tot een
benadering van de natuurlijke omstandigheden.
De inrichting van de bak kan bestaan uit
grote zware stenen en stukken kienhout,
waartussen bet dier zich kan verschuilen.
Wei moeten de stenen goed worden vastgezet in de bodemlaag om ondergraven
door de schildpadden te voorkomen. Omdat bet dier sporadisch de drang vertoont
het water te verlaten, dienen enkele (platte) stenen gedeeltelijk hoven de waterspiegel uit te steken. Boven het aquarium,
dat overigens goed, en stevig, moet worden afgedekt om ontsnappen te voorkomen, kan een verlichting door middel van
TL-buizen worden aangebracht, alhoewel
dit niet strikt noodzakelijk is gelet op de
levenswijze van de grootkopschildpad.
Rekening houdend met de beschikbare gegevens over de grootkopschildpad in de
natuur (China), dient de temperatuur van
bet water in het verblijf de 18 graden C niet
te overschrijden. Waarschijnlijk kan de
ondersoort peguense, gezien de plaats van
herkomst (onder andere Thailand), een bogere temperatuur verdragen.
Het voedsel dat wij aan ooze grootkopschildpadden geven bestaat uit huisjesslakken, regenwormen, mager vlees (o.a.
hart) en vis. Vlees en vis worden rijkelijk
bestrooid met een vitaminen-kalkpreparaat (Gistocal, Camicon).
Het baltsgedrag, zoals wij dat ondenneer
van de sierschildpadden (Chrysemys) kennen, ontbreekt bij de grootkopschildpad.
Het mannetje loopt direct op bet vrouwtje
af, drijft haar in een hoek en probeert haar
te beklimmen. Dit laatste boudt in, dat bij
zich met de vier poten aan bet rugschild
van bet vrouwtje vastklemt. Vervolgens
bonkt hij met zijn snavelvormige bek op de
kop van bet vrouwtje. Op die manier
dwingt hij haarde kop enigszins in te trekken, waardoor haar staart en cloaca zover

mogelijk onder bet pantser vandaan worden geduwd, zodat de paring kan plaatsvinden.
Het is ·noodzakelijk de dieren na twee of
drie dagen weer te scheiden om emstig
letsel van bet vrouwtj~ te voorkomen.Mocht bij bet combineren van de schildpadden blijken dat het vrouwtje bet initiatief neemt en op bet mannetje toeloopt dan
moeten zij weer worden gescbeiden om
beetwonden te vermijden.
Vrouwtjes van de grootkopschildpad zetten volgens MEBS (1963) in gevangenschap in de maanden juli en augustus twee
eieren (een per keer) af. MELL (1938)
maakt melding van legsels van twee
eieren, die beide werden afgezet in de
maand juli. In dit geval ging het om diereo, die in het land van herkomst (ZuidChina) in een buitenterrarium werden gehouden. De eieren waren wit van kleur en
hadden een afmeting van 37 ,5x22,5 mm.
Verdere gegevens over bet tot ontwikkeling komen van eieren of van een geslaagde kweek van de grootkopschildpad
staan ons niet ter beschikking.

BUZONDERHEDEN
De grootkopschildpad heeft in zijn natuurlijke leefgebied nauwelijks vijanden. Door
de plaatselijke bevolking in China wordt
hij echter wei gevangen vanwege zijn
vlees (MELL, 1938).
In China wordt de grootkopschildpad Dai
tao Kuei genoemd, hetgeen toevalligerwijs ook grootkopschildpad betekent. Dit
is een van de weinige gevallen waarin de
Westerse naam ov~menkomt met de benaming, die bet dier van de plaatselijke
bevolking heeft gekregen (PRITCHARD,
1979).
MERTENS ( 1970) hield ruim 23 jaar een
grootkopschildpad in gevangenschap,
waama hij bet dier liet inslapen wegens
emstige ouderdomsverschijnselen.
Onder de bevolking in Zuid-China gaat bet
verhaal dat de grootkopschildpad zelfs in

P. m. megacephalum.

bomen klimt om voedsel te zoeken. Hoewei de dieren gezien hun sterke klauwen
ongetwijfeld tot een dergelijke klimpartij
in staat zijn, lijkt dit toch niet waarschijnlijk, daar zij zeker niet bij machte zullen
zijn om weer op dezelfde wijze af te dalen
(DE GRAAF, 1969). TAYLOR (1979) besch.rijft, dat een dier in de dierentuin van
Chiang Mai (Thailand) regelrnatig over de
hoge gazen omheining van zijn buitenverblijf klom. Een exemplaar, dat gehouden
werd door WERMU11I ( 1970) en regelrnatig
los in de kamer liep, klom bij een dergelijke gelegenheid tot drie meter hoog in de
overgordijnen.
PU.TYSTERNON MEGACEPHALUM lN NATURE

AND IN CAPTIVITY
Distribution, life history and external morphology of
P. megacephalwn and its subspecies are discribed .
When keeping this species in captivity, it is imponant
to keep temperatures as low as 14-I8°C, as under
natural conditions.
P. megacephalum is rather aggressive and for that
reason cannot be combined in a vivarium with other
species of turtles. In nature these animals probably
lead a solitary life and meet congeners only during the
reproductive period. It is recommendable to house
these animals in separate vivaria and bringing the
animals together only for reproduction.
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A. agama, mannetje.

Herpetologische waarnerningen in Togo
IN LEIDING
Aan de golf van Guinea liggen een aantal
kleine en jonge staten , een ervan is de
Republique Togolaise. Togo Iigt in WestAfrika tussen ongeveer 6° en II o NB, het
ligt dus volledig in de tropen. De zuidkust
wordt gevonnd door de Atlantische
Oceaan. In het westen grenst het aan
Ghana, in het noorden aan Opper-Volta en
in het oosten aan Dahomey. Het land is
twee keer zo groat als Nederland en is in
noord-zuid richting zes maaJ zo lang als
breed.
In noord-zuid richting lopen een drietal
vegetatiezones. Langs de kust loopt .een
smalle gordel van secundaire savanne.
Noordelijk hiervan ligt savanne-bosland,
dat 80% van het land uitmaakt. In het

uiterste noorden van Togo ligt een gordel
van droog savannebosland (SCH10 TZ,
1967).
Togo was een Franse kolonie, maar is
sinds 1960 onafhankelijk. Er wonen twee
miljoen mensen en men voert voornarnelijk koffie, cacao, palmpitten en kopra uit.
Er is een militair bestuur. Op prijslijsten
van Nederlandse terrariumdierenhandelaren treft men het land de Iaatste tijd steeds
frequenter aan. Tijdens een 5-daags verblijf in Togo in juni 1983 heb ik globaal
gezien op drie plaatsen waarnemingen aan
de herpetofauna kunnen verrichten. Namelijk rond mijn hotel in de hoofdstad
Lome, in de stad zelf en aan het Lac du
Togo. De locaties liggen aile drie aan de
kust in de secundaire savannegordel.
ROND HET HOTEL
Het hotel waarin ik verbleef ligt aan de
zuidoostrand van de hoofdstad, op 20
meter afstand van de Atlantische Oceaan.
Op het terrein rond het hotel was de
kolonistenagarne (Agama a. agama) een
niet van het netvlies weg te branden verschijning. Zowel op gazons, in tuinen
waar men bloernen kweekt voor het hotel
zelf, op stenen ornheiningen, als in palmborneo op 6 meter boven de grond kon men
de soort ontwaren. Zelfs in het buitenrestaurant, waar ik mijn ontbijt placht te
nuttigen, kwarn het voor dat elkaar achtervolgende exemplaren een route volgden
die dwars over mijn bord met eten liep.
Mijn indruk was dat de mannetjes vaak ver
uiteen Ieven, 20 meter was wei de minimumafstand. In elk territorium verbleef
een aantal vrouwtjes sarnen met een groot
aantal jonge dieren, die door de oudere
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Mabuya perrotetii.

dieren ongemoeid werden gelaten.
Voor de mannetjes van Ghana wordt vermeld dat ze gele en rode koppen hebben
(HOOGMOED, 1980a). De mannetjes in
Togo hadden echter helder oranje koppen.
Ook de kleurenopbouw van de staart is
anders. V anaf de basis is er een witte, een
oranje en een zwarte zone in plaats van een
rode, een zwarte en een witte. Deze soort

wordt frequent door Nederlandse dierenhandelaren aangeboden, waarbij soms wei
40 exemplaren in een meterbak wekenJang
noodgedwongen moeten verblijven. Gezien mijn ervaringen in de vrije natuur,
zou ik deze dieren nimmer in gevangenschap willen. houden. De ruime territoria en de enorme snelheid waarmee de
dieren zich verplaatsen, maken mijns inziens bet houden van bet dier in gevangenschap tot een uiterst gecompliceerde zaak.
W anneer de zon is ondergegaan en de
temperatuur daalt onder de 35°C, wordt
Hemidactylus brookii angulatus aetief.
Deze tot 14 em groot wordende gekko
bevond zicb voornamelijk op de buitenmuren van bet hotel. Men ziet hem overaJ ,
zelfs op door lampen verlichte plekken .
W anneer men ecbter te dichtbij komt gaat
bet dier er rap vandoor. Ondanks deze
scbuwheid schijnt het dier nauwelijks in
een natuurlijke habitat aangetroffen te zijn
(HOOGMOED, 1980b). De luchtvochtigheid in de biotoop van deze gekko mag
hoog genoemd worden (vAN EYSDEN,
1978).
VOODOO-MARKT
Tijdens het verblijf in Togo werd een uitstapje gemaakt naar de voodoo-markt in
Lome. Onderweg vond ik een Mabuya
affinis. Deze skink is in deze streken zeer
algemeen en bereikt een lengte van 22 em,
de staart meegerekend. In een drukke
straat was een put, waarin zich een afsluiter van een pijpleiding bevond. Dit was
de noodgedwongen verblijfplaats van bet
dier. Een ander exemplaar vond ik op een
steneQ muur naast de voodoo markt.
Op de markt voor deze mystieke cultus
verlcoopt men allerlei attributen die zaken
als gezondheid, vruchtbaarheid en patentie zouden verhogen. Bekend zijn de poppetjes die een beeltenis van iemand vormen. Wanneer men zo'n poppetje doorboort met spelden, ondervindt betreffend
persoon daar enige nare gevolgen van.
Het een en ander gaat vergezeld van een
uitstalling van duizenden dode dieren en
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dierdelen. Ondanks de enorme stank kon zich een jong exemplaar van Psammophis
ik rijen gedroogde kameleons als Cha- sibilans op. Het slangetje had pracbtige
mae/eo gracilis identificeren. Verder lagen oranje vlekken in de nek, iedere vlek omer honderden afgehakte koppen van zoomd door gele streepjes.
slangen. Ik neem aan dat het bier Psam- Hoewel ik van huis uit een salamanderliefmophis-, Bitis-, en Najasoorten betreft. hebber ben, raakte ik toch wei enigszins in
Van de schildpadden waren vooral ge- extase, toen ik mijn eerste varaail in bet
droogde exemplaren van Pelomedusa wild zag. AI was bet dan een jong exemsubrufa vertegenwoordigd. Jongelui lie- plaar, de aanblik van dit 'monster' doet je
pen met nog in Ieven zijnde Chamaeleo echt beseffen dat je in Afrika bent. Deze
gracilis in hun handen rond. De·snuit-anus nijlvaraan (Varanus niloticus ornatus) lag
lengte van dit dier kan 18 em bedragen. te zonnen op een boomtak en draaide zich
Naar ik begreep werden deze dieren in de steeds in een positie waardoor hij aan het
buurt gevangen, op plekken waar citrus- oog onttrokken was. Volgens iemand van
vruchten werden verbouwd. Volgens het hotel, die mij assisteerde met bet onDUNGER ( 1967) is de soort in Zuid-Nigeria derzoeken van de omgeving, wordt het
een bosvorm, die zelden in open savannes dier door de plaatselijke bevolking veel
voorkomt. Dit zou dan voor Togo niet geconsumeerd. Naar zijn zeggen zaten er
opgaan. Op een stapel bout zag ik ten ook veel pythons in de begroeiing rond het
slotte een bruine agame, kleiner dan hotel van bet Lac du Togo. Het gaat bier
Agama agama. De keel van deze Agama om de koningspython (Python regius). De
paragama was lichtgekleurd met kleine man noemde verder bet Franse woord
bruine streepjes. Het dier woonde midden 'vipere' voor andere slangen in de omgein de stad, temidden van de drukke be- ving. Van Ghana zijn tenminste zeven
Viperidae bekend (HOOGMOED, 1980c),
drijvigheid van de inwoners.
zodat bet niet mogelijk is hierover een
zinnige uitspraak te doen.
LAC DUTOGO
Een stuk ten oosten van Lome ligt een
groot zoetwatermeer. Omdat bier geen HERPETOLOGICAL OBSERVATIONS IN TOGO
Around the hotel in Lome, in gardens and treesAgama
zeewind meer is, het ligt een kilometer of a. agama was observed. Hemidactylus brookii lived
wat landinwaarts, kan het zeer beet zijn. on hotelwalls. In Lome. around the voodoo market.
De waarnemingen vanaf het terras, van het Mabuya affinis was seen on a stone wall. Dried
hotel ter plekke, beb ik dan ook maar een Chamaeleo gracilis were sold at the market for
enkele maal onderbroken om de omgeving 'medical' purposes. Near Lacq du Togo Agama a.
agama. Mabuya pe"otetii. Psammophis sibilans and
te inventariseren.
a young specimen of Varanus niloticus ornatus were
Ook bier viel Agama a. agama op door observed.
zijn fraaie kleuren en aantal. Naast bet
terrein van bet hotel bevonden zicb wat LITERATUUR
verlaten gebouwtjes. Op de grond naast de DUNGER. 1967. Nigerian field. 32 (2): 56.
EYSDEN. E.H.Th .• 1978. Gecko's verzameld in
gebouwtjes zag ik een enorme skink , die River State. Nigeria. door M. Th. Ammer. Lacena
zich als een tank door de lage onkruid- 36 (7): 106-118.
vegetatie voortbewoog. Ik hield bet dier HOOGMOED. M.S .• 1980a. Herpeto1ogische waarvoor een Mabuya perrotetii, de zgn. 'red nemingen in Ghana Ill. Lacena 38 (5): 42-48.
HOOGMOED, M.S .• 1980b. Herpetologische waarflanked skink', een bagedis die 40 em lang nemingen in Ghana VI. Lacena 38 (8): 76-80.
kan worden. Toen ik hem voor bet eerst HOOGMOED, M.S .• 1980c. Herpetologische waarbemerkte, zat hij in een nis in een muur op nemingen in Ghana VD. Lacena 38 (9): 88-95.
twee meter boogte te zonnen. Het was SCHI01Z, A.. 1967. The Treefrogs (Rhacophoridae) of West Africa. Spolia zool. Mus. haun .• 25:
zeker 40°C met een redelijk hoge lucht- 1-346.
vochtigheid. Op exact dezelfde plek hield

Eenvoudige voedingsbodem voor het kweken
van fruitvliegen
Piet Vergoossen
Gildelaan 15
6101 GKEcht
Illustraties van
de auteur.

Pot met vliegen.
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INLEIDING
Wapneer men in de diverse terrarium- manier twee soonen fruitvliegen nl. de
boeken de beschrijvingen van voedings- kleine fruitvlieg Drosophila melanogaster
bodems voor bet kweken van fruitvliegen (de vestigial mutant met de korte vleugelnaleest, komt men al gauw tot de ont- stompjes) en de wat grotere, niet vliegende
dekking dat hiervoor de meest uiteen- soort Drosophila funebris.
lopende recepten worden gebruikt. Ook Als kweekpotten gebruik ik jampotten van
blijken vele terrariumliefhebbers ieder hun 370 rnl. In het deksel van deze potten heb
. eigen manier te hebben voor het bereiden ik op een draaibank met een steekbeitel
van een voedingsbodem voor fruitvliegen. een groot gat gemaakt waarin met een solNa enige tijd experimenteren met diverse deerbout zeer fijn gaas is gesoldeerd.
voedingsbodems heb ook ik een eigen Een oude ijskast die d.m.v. een aquariumthermostaat en een kooldraadlamp in een
recept ontwikkeld.
Dit recept voldoet aan een paar voor- broedstoof is veranderd, fungeert als
waarden die ik voor een goede voedings- kweekruimte voor de vliegen. De broedbodem belangrijk vind, nl. snel te berei- stoof wordt met de thermostaat op een
den, goedkope grondstoffen, veel vliegen temperatuur van 25 oc gehouden.
en zeer weinig mislukkingen.
Met onderstaande voedingsbodem kweek DE VOEDINGSBODEM
ik nu al enkele jaren op een eenvoudige Benodigdheden:
I deei havermout
I deel zemelen
I ,5 deel water
half theelepeltje gist (gistpoeder, b.v.
Koningsgist)
I mespuntje nipagine (Methylis oxybenzoas, verkrijgbaar bij apotheek)
Naar believen gistocal, osspulvit of een
ander kalk- en vitaminenmengsel.
Breng bet water met de nipagine aan de
kook. Roer er vervolgens de havermout en
de zemelen doorheen. Laat het geheel afkoelen en roer er dan de gist en het kalk- en
vitaminenmengsel doorheen. Doe een laag
van ongeveer 2,5 em voedingsbrij in de
kweekpotten. Veeg als alles afgekoeld is
de condens van de wanden van de kweekpotten zodat de vliegen er niet aan blijven
plakken. Om de vliegen meer zitruimte en
de maden meer ruimte om te verpoppen te
geven een prop papier in de kweekpot
doen (b.v. closetpapier), tevens wordt
hiermee voorkomen dat de vliegen bij het

Vleugelloze
(vestigial) fruitvlieg.

119

Met bovenbeschreven recept kweek ik al
twee jaar beide soorten fruitvliegen uit nog
steeds dezelfde twee stammen. Van een
achteruitgang van de kweek door in~lt
heb ik nog niets gemerkt.
Een paar dagen nadat de vliegen in de
kweekpot zijn gezet en er maden in de
voedingsbodem beginnen te komen wordt
deze grijzig en nog wat later donker van
kleur. Dit is nonnaal en moet men niet
verwarren met schimmelen. Bij de vestigial mutant van de kleine fruitvlieg moet
men oppassen dater geen vliegen met norin de pot schudden aan de voedingsbodem male vleugels in de kweek komen, daar
blijven plakken.
deze snel de overhand krijgen en men zoSchud nude vliegen (pngeveer 50 stuks) in doende na een tijdje aileen nog maar
de kweekpot en zet deze op een wanne vliegende fruitvliegen overhoudt wat met
plaats. Bij een temperatuur van 25°C voeren vaak lastig kan zijn.
komen na ongeveer I 0 dagen de eerste W anneer dit laatste toch gebeurd is kan
men het beste de vliegen in een potje
nieuwe vliegen uit.
schudden
waarin een propje watten met
W anneer u op bovenstaande manier te
werk gaat, zult u als alles goed gaat mas- ether is gedaan. De vliegen worden dan
sa's vliegen kweken. Toch kan het wei verdoofd en kunnen zo worden gesorteerd.
eens gebeuren dat een kweek niet aanslaat. Dit doet men door de vliegen op een stukje
Dit kan dan de volgende oorzaken hebben: wit papier te schudden en de vliegen met
de stompe vleugels m.b.v. een fijn penDe voedingsbodem is te nat:
Wanneer u een goede voedingsbodem seeltje bij elkaar te vegen. Bij bet verhebt, ziet deze er uit als een dikke pap die doven moet men wei oppassen dat men de
net niet van de Iepel afloopt als u deze vliegen niet te lang in de pot met ether laat
verticaal houdt.
daar ze anders niet meer bijkomen. Het
Doe er nog wat zemelen bij als de brij nog beste is om als aile vliegen stil Iiggen ze er
te nat is.
uit te schudden.
Te weinig nipagine gebruikt:
Doordat er wild type vliegen bij de vestigial zijn gekomen, zijn de uitgesorteerde
De voedingsbodem gaat schimmelen.
vliegen echter niet meer raszuiver en
Te lage temperatuur:
De kweekpot is te koud gezet. Bij een komen er zodoende uit deze uitgesorteerde
temperatuur lager dan 20°C komt de vliegen ook weer enkele met lange
kweek slecht op gang. De optimumtem-. vleugels.
peratuur is 25°C, een paar graden lager W anneer bovenstaande behandeling een
gaat ook nog wei, aileen duurt het uit- paar keer herhaald wordt met pas uitgekomen vliegen (vliegen niet ouder dan
komen dan wat Ianger.
max. 12 uur) zullen na een paar keer de
Mijten in de kweek:
Soms ontwikkelen zich mijten in de wild type vliegen zijn verdwenen.
kweek. Maak dan een nieuwe voedings- Verder zij nog venneld dat de ontwikkebodem en schud de vliegen nu niet over lingscyclus van Drosophila funebris
maar laat ze er voorzichtig inlopen, zo enkele dagen Ianger duurt dan die van
voorkomt u dat er weer mijten in de Drosophila melanogaster bij dezelfde
nieuwe kweekpot vallen.
temperatuur.

Iguana iguana.
Foto:
F.A. Zuurmond.

Een bezoekje aan reptielenzoo Iguana
Wie in Nederland en omringende Ianden
naar beestjes wil kijken heeft een ruime
keus uit grote en ldeine dierentuinen. Voor
mensen met een meer specifieke interesse
is hier uiteraard ook veel te zien. Echter,
verzamelingen met een meer specialistisch
Iguana
karakter
(zoals bijvoorbeeld vogelpark
Bellamypark 35
Avifauna) zijn zeldzaam. Verheugend is
Ylissingen
01184-1 7219
dan ook dat een enthousiast groepje menOpeningslijden:
sen
in Vlissingen in de afgelopen jaren een
zo, rna, do
reptielenzoo hebben opgezet. In een uit de
1400-17.30
di, wo, vr, za
16e eeuw stammend pand, het voormalige
14.00- 17.30
gerechtsgebouw, heeft de stichting
I juni 101 I okl. ook
'Iguana' een reptielentuin gecreeerd.
10.00- 12.30
Mede
dank.zij startsubsidies van de proentreeprijzen:
vincie Zeeland, de gemeente Vlissingen
f3 ,50p.p.
en het Anjerfonds konden in mei 1982 de
groepen van min.
25 pers.:
begane grond en de kelder voor het publiek
f3,- p.p.
worden opengesteld. Een jaar later was de
eerste verdieping ldaar en in het voorjaar
van 1984 kwam er in de kelder een ruime
collectie geleedpotigen bij. Momenteel
kan de stichting zonder subsidies de zoo,
waar zich nu zo' n 500 dieren
bevinden, draaiende houden met de opbrengsten van de entreegelden.
Wat kan ik zoal verwachten van een
bezoek aan 'Iguana' vraagt u zich misschien af. Hopelijk geeft de volgende
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korte rondleiding u een idee.
Binnengekomen langs de kassa, waarvandaan u twee netpythons kunt bewonderen,
en door een gang, waar varanen en een
aantal kleine hagedissen zitten, komt u in
de begane grond zaal. Als eerste valt een
zeer ruim terrarium op waarin zich een
kweekgroep groene leguanen (/. iguana)
ophoudt. Een aantal . in 1981 geboren
jongen bevestigt de juistheid van de term
kweekgroep. Verder vinden we in deze
zaal nog de terraria van varanen (V.
dumerilii), een aantal slangesoorten waaronder de anaconda (Eunectes murinus) en
nog enkele hagedissen zoals b.v. de teju's
(Tupinambis nigropunctatus).
Hiema kunt u naar boven waar een aantal
grotere reptielen te vinden zijn (kaaimans,
varanen, groene leguanen, pythons). In de
kelder tenslotte kunt u naast een aantal
reptielen vele schildpadden en amfibieen
een respectabele verzameling geleedpotigen zien, zoals wandelende takken van
bijna 20 em lengte, vogelspinnen, schorpioenen en bijna niet te ontdekken wandelende bladeren. Uiteraard is deze opsomming niet volledig. Wilt u weten wat
er nog meer te zien is, dan kan ik een
bezoek aan •Iguana' van harte aanbevelen.

