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Bij dit blad behoort mededelingenblad XVI, nr. 5 

Bevruchte eieren van twee groene wateragamen, 
Physignathus cocincinus, dankzij sperma
opslag? 

IN LEIDING 
P. cocincinus is afkomstig uit Zuidoost 
Azie. Ze bereiken een lengte van ongeveer 
80 em waarvan tweederde staart is. Ze 
houden zieh het liefst in de buurt van water 
op. De mannetjes onderseheiden zieh van 
de vrouwtjes door een wat hogere nekkam 
(JAUCH &ULLRICH, 1979). 

ONZEDIEREN 
Momenteel zijn we in het bezit van twee 
vrouwtjes. Het mannetje stierf in ju.ni 
1983. De dieren bevinden zich in een 
terrarium van 250x80x 160 em, samen met 
twee halfwas en een volwassen leguaan 
(Iguana iguana) en een tokkeh (Gekko 
gecko). In de bodem van het terrarium is 
een waterbak verzonken (40x35 em) 
waarin de dieren zieh regelmatig bevin-

den. Ook is er een emmer met zand in de 
bodem verzonken. 
De temperatuur in het terrarium is onge
veer 28°C en er wordt dagelijks gesproeid. 
Mede door de voor wateragamen vrij hoge 
temperatuur (25°C is voor hen voldoende) 
is de verstandhouding met de leguanen in 
het terrarium uitstekend . De leguanen 
bevinden zieh namelijk meestal bovenin, 
het warmste gedeelte van het terrarium, de 
wateragamen onderin het terrarium. 
's Zomers zitten de dieren ook vaak bui
ten . Wei moeten we dan opletten dat het in 
de zon niet a l te warm wordt , want daar 
kunnen ze veel minder goed tegen dan de 
leguanen , die 35°C best kunnen hebben. 
Het voedsel is vrij gevarieerd: muisjes, 
kuikenvlees, sprinkhanen, krekels, meel-
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wonnen en stukjes hart. Daamaast eten ze 
regelmatig fruit mee bij de leguanen. De 
stukjes vlees en fruit worden bestrooid met 
supravit of g istocal. 
De dieren zijn minimaal zes jaar oud (zo 
lang bevinden ze zich al in gevangen
schap). Het grootste vrouwtje heeft bij een 
andere eigenaar al eens eieren gelegd, ze 
kwamen echter niet uit. 
Regelmatig vindt er dreiggedrag plaats 
door middel van knikken met de kop, 
bewegen van het puntje van de staart en 
zwaaien (cirkelvonnige bewegingen rna
ken) met de voorpoten. Sinds de dood van 
het mannetje is het kleinste vrouwtje dui
delijk de baas. 

PARING 
Op 30 januari 1985 vond er tot onze ver
bazing een 'paring ' plaats tussen de beide 
wateragarnen. De kleinste had de ander in 
de nek gebeten en de staart onder die van 
het grootste vrouwtje geschoven met de 
cloaca' s tegen elkaar, zoals bij een nor
male paring . Gedurende ongeveer twee 
minuten zaten de dieren doodstil en toen 
g ing de nonnale gang van zaken in het 
terrarium weer door, zwaaien en kopknik-

ken, meer verder niets meer. Wei moet ik 
er nog bij vennelden dat de laatste weken 
het grootste vrouwtje de baas was. Onze 
enige conclusie uit dit alles was , dat het 
kleinste vrouwtje een man moest zijn, ook 
al was hier uiterlijk niets van te zien . 

EIEREN 
Nog groter was onze verbazing toen we op 
20 maart het kleine vrouwtje een trechter
vonnig nest zagen graven. Hierop hebben 
we beide dieren weer eens in de hand 
genomen en met elkaar vergeleken. Er was 
geen verschil te zien terwijl er bij allebei 
geen eieren te voelen of duidelijk te zien 
waren. Weliswaar hadden ze een vol 
buikje, maar niet abnormaal dik. Wij 
dachten dan ook dat dit van het eten was. 
Daags er na was het grote vrouwtje bezig 
met het leggen van eieren. Na het dicht
maken van het nest probeerde de andere 
nog het nest weer open te maken, wat door 
ons verhinderd werd uit angst voor bescha
diging van het legsel. 
De volgende dag was er geen mogelijkheid 
voor het leggen van eieren, maar toen de 
dag erop de emmer met zand weer in het 
terrarium werd gezet, zagen we tot onze 
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verbazing ook het kleine vrouwtje ( dat dus 
geen man was) eieren leggen. 
De eieren van het grote vrouwtje zijn wat 
groter (26x 15 mm) dan die van het ldeine 
(25xl0 mm). Dit kan komen doordat dit 
dier toch al kleiner was en daarbij ook nog 
een groter aantal eieren produceerde. 
De eieren worden apart met behulp van 
een lepel en een penseel op een mengsel 
van turf en potgrond gelegd en afgedekt 
met mos in een broedkast gezet. De tempe
ratuur is ongeveer 27°C, de relatieve 
luchtvochtigheid zo'n 70%. 
Helaas is geen van de eieren uitgekomen. 
Dit is, denken we, vooral te wijten aan de 
varierende vochtigheid van het turf/pot
grond mengsel, in het begin te droog, later 
te nat. Bij het openen van de bedorven 
eieren bleek wei, dat van bet eerste legsel 
drie eieren bevrucbt waren en van bet 
tweede twee eieren! 

CHRONOLOGISCHE 
SAMENVATIING 
10 juni 1983: mannetje gestorven. 
30 januari 1985: 'paring', duur ongeveer 
twee minuten. 
20 maart 1985: ldeine vrouwtje graaft 
trechtervonnig nest. 
21 maart 1985: grote vrouwtje legt eieren, 
ongeveer 12 em diep. 
13. 15 uur. er liggen minstens vijf eieren in 
bet nest, bet volgende wordt nu gelegd. 
14.00 uur. het vrouwtje is bezig bet nest 
dicht te maken. 
16.00 uur: bet andere vrouwtje is weer aan 
bet graven, bet nest wordt afgedekt. 
21.00 uur: de eieren, negen, gaan in de 
broedkast. 
22 maart 1985: bet kleine vrouwtje twee 
maal uit lege emmer gebaald. Het grote 
vrouwtje eet gretig twee stukjes kuikep
vlees. Het kleine vrouwtje eet met tegen
zin een stukje. 
23 maart 1985: emmer zand in bet terra
rium. 
16.00 uur: kleine vrouwtje is bezig eieren 
te leggen, ongeveer 10 em diep. 

17.00 uur: vrouwtje maakt bet nest dicbt. 
18.00 uur: de eieren, elf, gaan in de broed
kast. 

CONCLUSIE 
Ooze conclusie uit dit alles is, dat bet moet 
gaan om een bevrucbting met opgeslagen 
spenna van bet mannetje dat ruim ander
half jaar eerder was overleden. Dit ver
schijnsel is al eerder opgemerkt bij rep
tielen (BELLAIRS, 1969; SNELDERWAARD, 

1982). Wei vinden wij bet merkwaardig, 
dat dit bij beide vrouwtjes op betzelfde 
moment gebeurde en dat de ontwikkeling 
van de eieren gebeel gelijktijdig was. 
Ook kunnen we de 'paring' niet verklaren. 
Het kan, denken we, niet 'stimulatie van 
bet spenna' zijn omdat de dracbt normaal 
gesproken ongeveer drie maanden duurt 
(KASTLE, 1972) en de 'paring' ongeveer 
anderhalve maand voor bet leggen van de 
eieren plaatsvond. Wanneer iemand bier
voor wei een verklaring beeft, vememen 
wij dit gaame. 
Een goede methode voor bet uitbroeden 
van de eieren is dan ecbter noodzakelijk 
om uit te vinden of de embryo's levensvat
baarzijn. 

FERTILIZED EGGS OF PHYSIGNATHUS COCIN
C/NUS BY MEANS OF SPERM STORAGE 
Two females lived in captivity for almost two years 
without a male. Then on almost the same day both 
produced eggs some of which proved to be fertilized. 
Sadly the eggs did not hatch, probably because of a 
wrong incubation method. 
The conclusion is that the eggs were fertilized with 
sperm from a male that died almost two years prior. 
The question why the sperm was used by the two 
females at the same moment remains to be answered. 
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I. Californie. 
II. Arizona. 
III. Mexico. 

De verzorging en de kweek van de 
Californische roze boa, Lichanura 
trivirgata roseofusca 
IN LEIDING 
Lichanura trivirgata roseofusca is een 
middelgrote boa waarvan nog twee 
andere ondersoorten bekend zijn: L.t. 
trivirgata en L. t. gracia (YINGLING, 
1982). Samen met de rubberboa 
( Charina bottae) is het de meest noor
delijke voorkomende aparte groep 
boa's in Amerika. 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
L. t. roseofusca komt voor in bet zuid
westen van Californie en het noord
westen van Baja California. Hij leeft 
daar in verschillende biotopen, van 
woestijngebieden tot eikebossen (VO
GEL, 1973) en rotshellingen waar bij 
tot een hoogte van 1300 meter voor
komt. Bij warm weer is hij 's nachts 
actief, op bewolkte dagen ook overdag 
(SWITAK, 1981 ). L.t. roseofusca is 
minder warmtebehoevend dan de an
dere ondersoorten ( omgevingstempe-

ratuur 25 a 26 OC; voor de andere 
ondersoorten enkele graden boger). 
Van december tot april bouden de die
ren een winterrust. 
L. t. gracia wordt in rotsachtige gebie
den van zuidoost Californie, de Moja
vewoestijn en het noordoosten van 
Baja California aangetroffen. In deze 
gebieden kan de gemiddelde dagtem
peratuur oplopen tot 45 graden Celsi
us. Deze ondersoort is vooral 's nachts 
actief. 
L. t. trivirgata wordt aangetroffen in 
het zuidelijke deel van het Organpipe 
National Park in Arizona, en Guay
mas, Mexico, Baja California en in de 
Sonora-woestijn van Mexico. Men 
treft ze vooral aan in met cactussen en 
lage struikgewassen begroeide gebie
den en op rotshellingen. Ook deze 
ondersoort is vooral in de nachtelijke 
uren actief. 

BESCHRIJVING 
De roze boa is een middelgrote slang 
met een maximale lengte van 1 1 0 em. 
Hij heeft een stevig lichaam en een kop 
die Iicht van de bals afsteekt. De staart 
is relatief kort; de mannetjes hebben 
twee duidelijke sporen bij de cloaca. 
De ogen zijn klein met een vertikale 
pupil. De naam roze boa ontleent deze 
slang aan de Iicht roze gekleurde rug, 
die echter aileen bij de ondersoort gra
cia duidelijk te zien is. De soort is 
levendbarend. Per keer komen tot tien 
jongen ter wereld. 
L.t. roseofusca, de vorm die aan de 
Pacifische kust voorkomt, is de enige 
ondersoort die de maximum lengte van 
110 em bereikt. Kenmerkend zijn de 
drie onregelmatige zigzagstrepen op 



L. 1. roseojusca. 

L. 1. lrivirgala, 
mannetje. 

De kleur van deze strepen va rieert van 
roodbruin tot roze. Op de roze onder
grand zitten wein ig stippen. L.t. trivir
gata, de Mexieaa nse ondersoort, 
wordt niet grater da n 65 em. De strak
ke, ehoeoladebruine, strepen op een 
eremekleurige ondergrond onder
seheiden hem duidelijk va n de andere 
hier besehreven ondersoorten. 

HUISYESTING 
De terra ria waarin ik mijn dieren houd 
zijn 65x40x40 em groat en stevif 
geeonstrueerd. Op de bodem ligt keu
kenrolpapier waardoor het sehoonhou
den (nieuw papier) ma kkelijk is. Daar 
de roze boa's graag kla uteren is het 
terrarium van een klimtak voorzien. 
Ook is een wa terbassin aa nwezig, hoe
wei ze zelden in het water liggen. Het 
terrarium wordt geventileerd door een 

de rug. Ze zijn beige tot donkerbruin over de breedte va n de aehterzijde 
op een grauwgrijze ondergrond. Tus- gespannen stuk gaas. Overdag zorgt 
sen de strepen zitten stippen. De woes- een gloeila mp voor de verwarming. De 

. tijnvorm, L.t gracia, wordt niet Ianger tempera tuur is dan 26 a 28 ·c. 's 
da n 80 em. Ook bij deze ondersoort N aehts daa lt deze tot 20 ·c. 
!open over de rug drie lengtestrepen. 

OUDERDIEREN 
De twee ouderdieren zij n in 1980 in 
geva ngensehap geboren. H et waren 
meteen goede eters. Ze kregen elke 
week een of twee muizen voorgeseho
teld . Ze zijn vr ij j ong in mijn bezit 
gekomen, zodat eerst met nestjonge 
muizen gevoerd moest worden; later 
aeeepteerden ze zonder moeite volwas
sen muizen. Bij het voeren moet met 
voedselnijd rekening worden gehou
den. Het ma nnetje was in het begin 
sterker en pakte voor het vrouwtje 
bestemde voedseldieren regelma tig af. 
Dit bleek ook duidelijk in het gew ieht. 
Op I mei 1982 woog het 66 em la nge 
mannetje 200 g. Het vrouwtje had een 
gewieht van 150 g bij een lengte va n 56 
em. Daa r ik hoopte op een eventuele 
na kweek, wi lde ik me meer eoneentre
ren op het grootbrengen va n het 
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vrouwtje. Bij elke voedering werd eerst 
het mannetje tijdelijk verwijderd. Als 
het vrouwtje klaar was werd hij terug
gezet en gevoerd. Het resultaat was 
dat op 22 december 1983 het vrouwtje 
80 em lang was en 400 gram woog; het 
mannetje 76 em en 325 gram (zie ook. 
DARAL, 1974). 
Mijn dieren hebben nooit de neiging 
om te bijten en zijn rustig en vriende
lijk van aard. Ze accepteren zowel 
levende a ls dode prooidieren op elk 

tijdstip van de dag. Ze zijn zowel over
dag a ls in de avond actief. Ziekten heb 
ik bij mijn dieren nooit kunnen consta
teren. 

OVER WINTERING 
Om tot succesvolle kweekresultaten te 
komen is het nodig dat de boa's tussen 
december en apri l een winterrust heb
ben (KURFESS, 1967). Alvorens ik de 
dieren in winterslaap liet gaan, heb ik 
een faecesonderzoek Iaten doen. De 
dieren moeten ziektevrij de winter
slaap ingaan. Ook moet men er zeker 
van zijn dat er geen voeselresten in 
maag of da rm zijn achtergebleven. 
Deze kunnen eventueel gaan rotten. 
De winterslaap kan daarna trapsge
wijs worden ingeleid door de lampen 
uit te schakelen. Twee dagen later 
worden de dieren uit het terrarium 
gehaald en ieder apart in een plastic 
container ondergebracht. De bodem
bedekking was keukenrolpapier. De 
conta iners werden vervolgens op een 
donkere plaats weggezet bij een tem
peratuur van 20 ·c. Na twee dagen 
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werden de dieren gecontroleerd en 
daarna overgebracht naar een ruimte 
van 13 ·c die vocht- en tochtvrij was. 
Aldus zijn de dieren op 29 januari 
1984 in winterslaap gegaan, die duur
de tot 31 maa rt. In deze periode heb ik 
ze enkele malen gecontroleerd. Op 31 
maa rt werden de dieren overgebracht 
naar een iets warmere plaats. Nadat ik 
enige activiteit had geconstateerd, 
werden de slangen ieder in een eigen 
terra rium geplaatst waar het Iicht van 
7 tot 22 uur aan was. De volgende dag 
accepteerden ze al voedsel. 

PARING 
Op 3 april heb ik de sla ngen bij elkaar 
gezet, maar er gebeurde 'niets bijzon
ders. Op 8 april heb ik ze weer apart 
gezet en gevoerd. De boa's begonnen 
dof te worden en verve! den kort hierna, 
het mannetje als laatste op 23 april. 
Nadat ze eerst nog te eten hadden 
gehad, werd het mannetje op 4 mei 
weer bij het vrouwtje gebracht. Hij 
toonde onmiddellijk interesse en zocht 
het hele terrarium af. Ook het 
vrouwtje werd la ng onderzocht maar 
van paringcn was nog geen sprake. Op 
I I mei heb ik ze weer gevoerd waarna 
op 18 mei korte loopbewegingen (met 
de sporen ) van het mannetje te zien 

wa ren. Het vrouwtje reageerde niet. 
De volgende zeven dagen was het rus
tig. De sla ngen bleven bij elkaar maar 
werden niet meer gevoerd. Onver
wacht werd op 26 mei het mannetje 
onrustig en began fa na tiek naar het 
vrouwtje te zoeken. Dezelfde middag 
copuleerden ze, wat ongeveer ander
ha lf uur duurde. De hemipenis van het 
ma nnetje was heel even zichtbaar en 
op het papier lagen duidelijke sporen 
van sperma. Hoewel het mannetje nag 
interesse toonde voor het vrouwtje 
werden geen paringen meer waargeno
men. De paring had plaatsgehad 55 
dagen na het beeindigen van de win
terrust. 

ZWANGER 
Tijdens de dracht ging het vrouwtje 
minder eten. Ha lverwege werd wei een 
prooi gewurgd maar niet gegeten. Ik 
ben toen maar kleinere muizen gaan 
voeren. Na enige tijd werden ook 
deze geweigerd. Regelmatig lag het 
vrouwtje opgerold onder de gloeilamp; 
soms lag ze zelfs op haar zij. Op 20 
september zag ik haar voor het eerst 
haar eigen lichaam masseren. Dit ge
beurde in de daaropvolgende weken 
nog zeker drie keer. In augustus is het 
vrouwtje nog een keer verveld. 
Op 19 oktober lag het dier om I uur 's 
middags met de staa rt tegen de ene 
wand en de kop tegen de andere wand 
te persen. Kort hierna kwam het eerste 
jong, snel gevolgd door nummer twee 
en drie. Als eerste werd het kopje door 
het eivlies gestoken. Na twee uur 
wa ren ze helemaal uit het eivlies. Van 
de dooier was vrijwel niets meer over. 
Het vrouwtje bleef persen en om 6 uur 
heb ik haa r samen met een vriend 
gemasseerd. H ierdoor kwam er nog 
een onbevrucht ei te voorschijn, waar
na ze tot rust kwa m. Twee dagen la ter 
a t ze weer. AI met a! heeft de zwanger
schap dus 143 dagen geduurd. 
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JONGEN 
Dejonge dieren leken qua tekening op 
de ouders, maar waren Iichter van 
kleur. Ze wogen ± 23 gram en waren 
zo'n 28 em lang. Na enkele dagen ging 
er helaas een dood (oorzaak onbe
kend). Op 8 november begon de eerste 
zelfstandig te eten en vervelde daarna 
op 15 november. De tweede vervelde 
pas op 6 november en atop 7 november 
zijn eerste muis. 
Spoedig daarna zijn de jonge dieren 
naar een bevriende terrariumliefheb
ber overgebracht, waar ze bet uitste
kend maken. Hopelijk zullen ze spoe
dig voor een derde genera tie in gevan
genschap kunnen zorgen. 

CARE AND BREEDING OF LJCHANURA 
TRIV/RGATA ROSEOFUSCA 
A couple of captive bred animals are kept in a 
65x40x40 em terrarium. The bottom is covered 
with tissue paper for easy cleaning. Furthermore 
the animals have the possibility to climb in a 

SCHUILPLAATSEN 

climbing branch. Temperature is kept at 26 a 28 
degrees C in the daytime by means of a bulb. At 
night temperature is decreased to approximate
ly 20 ·c. 
The animals were hibernated from the end of 
January till the end of March at about 13 ·c. 
Two months after the end of hibernation, mating 
took place. After 143 days of pregnancy the 
female gave birth to three young, one of which 
died within a few days. Three weeks after birth 
both young ate newly born mice by themselves. 
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Jonge dieren vinden bet vaak fijn om zich te kunnen verstoppen. Veel 'afval' 
blijkt opeens een uitkomst. Leg in een terrarium eens een stuk van een eierdoos 
neer of een wc-rol. Mijn eigen jonge Elaphes vinden bet heerlijk om in een 
cierdoos te kronkelen. Een Ieeg kruidenpotje is opeens een schitterende schuil
plaats voor jonge hagedissen. Niet huishoudelijk maar wei makkelijk is een 
roodstenen bloempotje. Zaag een stuk uit de bovenrand, keer bet potje om en er 
is weer een prachtig hotel gefabriceerd. Doe wei een kurk in bet afwatergaatje. 
Waarom? A Is de jonge slang steeds in en uit bet potje kruipt via dit gaatje dan is 
de mogelijkheid groot dat hij dit ook zal doen wanneer hij gegeten heeft. Hij 
komt dan vast te zitten door de prooi. De enige oplossing is nu om het potje te 
breken. Een kurk kan dus werkelijk wonderen doen. 



V erzorging en kweek in het terrarium van de 
geelrand-waterdoosschildpad 

Henk Zwartepoone 
Wilgenhoek 66 
2906AK 
Capelle a/d Ussel 

( Cuora flavomarginata) 

INLEIDING 
Deze in zuidelijk China (Tungtingmeer), 
Taiwan en de Ryukyu-eilanden Ishigaki, 
Shima en Iriomote (PRITCHARD, 1979) 
voorkomende doosschildpad bereikt een 

. d lengte van ca. 16 em en is een bewoner van 
ruustraues van e . . . . ld s 
auteur en R. de Bruin, VIJVers en open njstve en. amen met 
tenzij anders venneld. Cuora trifasciata (driestreep-waterdoos-
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schildpad) is het een regelmatig geiinpor
teerde schildpad. Het gedrag en de voort
planting in zijn natuurlijke omgeving zijn 
niet of nauwelijks bestudeerd. 
Februari 1980 ontving ik de eerste twee 
mannelijke halfwas dieren, waarvan een 
exemplaar reeds na twee weken stierf. De 
doodsoorzaak was onduidelijk. Het res
terende dier werd preventief behandeld 
tegen eventuele dannparasieten met 
Ripercol. 
Zoals de meeste geiinporteerde schildpad
den waren de dieren zeer mager, het ge
wicht bedroeg slechts ca. 200 g bij een 
lengte van 12 em. Een slechte conditie 
bezaten eveneens de vier dieren, die ik in 
augustus 1981 in mijn bezit kreeg. Het 
betrof dit keer drie mannen en een vrouw, 
waarvan in november 1981 en februari 
1982 respectievelijk een man en de vrouw 
stierven aan de gevolgen van een pseudo
monasinfectie. 
De in Ieven gebleven dieren werden een 
week behande1d met Chloramphenicol. 
V oor deze gelegenheid werd gedurende 
een week dagelijks in kleine hoeveelheden 
voedsel verstrekt, waarover een mespunt 
van dit preparaat werd gestrooid. Verdere 
sterfgevallen bleven uit. 
In juni 1982 ontving ik twee volwassen 
dieren, te weten een mannelijk en een 
vrouwelijk exemplaar. In september daar
aanvolgend werden 4e eerste paringen 
tussen laatstgenoemde dieren reeds waar-

genomen. In april 1983 werd de bestaande 
groep aangevuld met een mannelijk en een 
vrij klein vrouwelijk dier. Het totaal aantal 
dieren bedroeg nu zeven, namelijk vijf 
mannen en twee vrouwen. 

TERRARIUM 
Na enkele wisselingen over diverse ter
raria zijn de zeven dieren uiteindelijk ver
deeld in twee groepen. De drie grote man
nelijke exemplaren en het grote vrouwtje 
bewonen een terrarium met de afmetingen 
van 170x100x100 em. Hierin zijn ook 
twee groene wateragamen (Physignathus 
cocincinus) gehuisvest. De drie jongere 
dieren (twee mannen en een vrouw) be
wonen een terrarium van 190x70x 130 em 
samen met twee jonge Ceylonaardschild
padden (Melanochelys trijuga thermalis). 
Het bodemoppervlak van beide terraria 
bestaat voor 2/3 deel uit een gemetseld 
landgedeelte en voor I /3 .dee I uit een 
ca. 17 em diep watergedeelte. Stenen, 
stronken en takken completeren het ge
heel. Het water wordt gefilterd over 
Eheimpompen en wordt eenmaal in de vier 
weken geheel ververst. Op het land
gedeelte is een plaats gecreeerd voor het 
leggen van eieren. Deze legplaats bestaat 
uit grof rivierzand. 
Beide terraria worden verwarmd door 
middel van drie 75 watt-spots, die een 
luchttemperatuur opleveren van ca. 28°C. 
De watertemperatuur bedraagt ca. 20°C. 

VOEDSEL 
Het voedsel in gevangenschap bestaat uit 
runderhart, wijting, zoetwatervis, regen
wonnen, dode nestmuizen en -ratten, 
appel, banaan, andijvie, peer, tomaat, 
peen, sinaasappel, krekels, sprinkhanen 
en wasmotlarven onder toevoeging van 
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vitaminen en calciumpreparaten (Carni
con en Sporavit) 
De dieren worden tweemaal per week en 
dan zoveel mogelijk afwisselend gevoerd. 
Tijdens het eten wordt een zeer agressief 
gedrag vertoond en vooral bij het voeren 
van nestmuizen en -ratten wordt een felle 
concurrentiestrijd geleverd . Ingrijpen is af 
en toe noodzakelijk, aangezien de domi
nante mannen anders het Jeeuwedeel voor 
zich zouden opeisen. 

GEDRAG 
Cuoraflavomarginata is een schildpad die 
een sterk landgebonden Ieven leidt. Ge
geten wordt op het land , hetgeen zeker 

met betrekking tot het toevoegen van cal
cium- en vitaminenpreparaten aan het 
voedsel een voordeel is en er treedt 
bovendien minder vervuiling van het 
waterop. 
Het baltsgedrag (het voorspel tot de 
copulatie) vindt veelal in het water plaats . 
Verder spelen de meeste activiteiten zich 
op het land af. De mannelijke dieren zijn, 
zeker met betrekking tot het voortplan
tingsgedrag, sterk gebonden aan een be
paalde rangorde, die afhankelijk van de 
Iichaamsconditie nogal eens kan wijzigen. 
Meerdere malen vinden gevechten plaats 
tussen de mannetjes, maar tot emstige 
verwondingen komt het echter meestal 
niet. 
Oat Cuora flavomarginara geen uitge
sproken zwemmer is, valt ook op te maken 
uit het feit dat hij geen zwempoten bezit. 
Meer dan wat onbeholpen peddelen doet 
hij e igenlijk niet; ' zwemmen ' bestaat 
vaker uit ' I open over de bodem'. 
Mijn dieren leggen ecn grote activiteit aan 
de dag. Juveniele dieren zijn volgens mijn 
waamemingen in het terrarium nog meer 
landgebonden dan de volwassen dieren. 
Zodra zij in dieper water (meer dan drie 
em) geraken, !open zij de kans te ver
drinken. 

KWEEK 
Zoals reeds opgemerkt vonden in septem
ber 1982 de eerste paringen plaats. In mijn 
terraria hebben de afgelopen drie jaar de 
paringen zich steeds tussen september en 
januari voltrokken. 
Het voorspel en de uiteindelijke copulatie 
vorrnen een vast ritueel. Het voorspel of 
baltsgedrag speelt zich veelal in het water 
af. Hel mannetje zwemt onder het vrouw
tje door na haar van opzij of van achter te 
hebben benaderd. Hij stoot met de ncus 
tegen haar hals en maakt daarbij trillende 
bewegingen met de kop. Na enkele minu
ten jaag t hij haar het land open achtervolgt 
haar dan fanatiek. Ook op het land zal hij 
vaak proberen ditzelfde ritueel voort te 
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zetten, hetgeen dikwijls tot gevolg heeft 
dat het vrouwtje op haar rug terechtkomt. 
Bij de paring beklimt het mannetje het 
vrouwtjevan achteren en houdt daarbij met 
zijn achterpoten haar rugschild aan de 
randen vast. Wanneer het vrouwtje niet 
paringbereid is houdt zij eenvoudig het 
schild aan de achterzijde gesloten. Vaak 
moet het mannetje daarbij concurrerende 
andere mannetjes van zich afhouden. 
De in het najaar van 1982 waargenomen 
paringen tussen het volwassen vrouwtje en 
een van de volwassen mannetjes resul
teerden niet in het leggen van bevruchte 
eieren. Ook het op 3 juni 1983 gelegde ei 
(afmeting 46xl6 mm) bleek onbevrucht. 
1984 was een vruchtbaarder jaar. Op 27 
maart legde het vrouwtje drie eieren, 
waarvan er twee werden kapotgetrapt. Het 
overgebleven ei had een afmeting van 
58, I x22 mm en een gewicht van 19 gram. 
Op 4 april bleek bij het schouwen, dat het 
ei bevrucht was. Op I mei legde het 
vrouwtje wederom twee eieren, waarvan 
na tien dagen aJ kon worden geconsta~ 
teerd, dat zij bevrucht waren (afmeting 
43,3x22,3 mm bij een gewicht van 14 
gram en 43,2x23 , 1 mm bij een gewicht 
van 15 gram). Op 30 mei werd nog een ei 

gelegd, dat reeds na vijf dagen als be
vrucht kon worden beschouwd (afmeting 
44,8x23,2 mm, gewicht 17 gram) . 
De eieren werden alle in een broed
machine bij een temperatuur van 30°C en 
een relatieve luchtvochtigheid van onge
veer 95% op een substraat van vochtig fijn 
zand ondergebracht. Na een incubatietijd 
van 69 dagen kwam het eerste jonge dier 
uit het ei op 3 juni 1984 (legsel 27 maart 
1984); het woog 13 gram en had een kleine 
dooierrest, die na twee dagen geheel was 
verdwenen. Na vier dagen werd reeds hart 
en zoetwatervis gegeten. In het water 
gevoerde muggelarven werden niet gege
ten, maar op het land gelegde mugge
larven werden wei gepakt. 
Op I 0 juli kwam het tweede jong uit het ei 
na een incubatietijd van 7 1 dagen (legsel I 
mei 1984). Dit diertje mat 3,6 em, woog 
II gram en had nagenoeg geen dooierrest. 
Het tweede embryo van ditzelfde legsel 
was na circa 52 dagen afgestorven en had 
een lengte van ongeveer 2 em. Het embryo 
in het ei van 30 mei 1984 was in een vroeg 
stadium reeds afgestorven. De beide 
schildpadjes werden ondergebracht in een 
plastic aquarium (40x20x20 em) met een 
zandbodem, waarop stukken flagstone 



Jong, kort na het 
verlaten van het ei. 

J.W. Verkcrk 
Kikkcnstein 97 
1104AD 
Amsterdam 

85 

II 

lagen, en een plastic waterbakje met een 
diepte van I ,5 em. 
Zoals reeds gesteld hielden de diertjes zich 
grotendeels op het land ingegraven in het 
zand op. In januari 1985 maten zij 6,5 en 
5,9 em en wogen respectievelijk 56 en 41 
gram. 
Ook in 1985 werden door het volwassen 
vrouwtje weer eieren gelegd en wei een op 
I maart, twee op 19 maart en een op 14 
april . Het eerste ei bleek onbevrucht te 
zijn, maar uit de andere drie werden 
respectievelijk op 28 mei, 30 mei en 21 
juni jongen geboren. 
Reeds in 1984 werd aan de tweede groep 
dieren een geslachtsrijp vrouwtje toege
voegd, dat in kweekleen werd ontvangen 
van de heer F. Zuunnond. Dit vrouwtje 
legde op 28 mei 1985 voor het eerst een 
bevrucht ei, waaruit op 7 augustus 1985 
eenjong werd geboren. 
Door dit laatste succes zijn er inmiddels 
twee fokgroepen ontstaan. 

SLOTWOORD 
Cuorajlavomarginata is een zeer aantrek
kelijke schildpad, die bij de wat meer er
varen schildpaddenhouder wei tot voort
planting kan komen. Wei is het van belang 
deze schildpadden in een ruim terrarium te 
houden om de onderlinge agressiviteit te 
beperken. De dieren zijn zeer gevoelig 
voor een eigen plaats in het verblijf, zeker 
voor de nacht. Het voedsel dient zowel 
dierlijk als plantaardig te zijn en dit moet 
van calcium en vitaminen zijn voorzien. 
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KEEPING AND BREEDING CUORA 
FLA \IOMARGINATA 
Three adult males and an adult female C. jlavo
marginata were kept in a terrarium measuring 
170xl00x l00 em (one third containing water). 
Mating behaviour was observed in autumn, resulting 
in six eggs in the spring of 1984. Two of these broke 
short after laying, two contained dead embryos. 
The other two hatched after approx. 70 days (30°C; 
humidity 95%). They weighed II and 13 gram. 
In 1985 the same female produced four eggs (three 
hatched) . A female from a second breeding grol)p 
also laid one egg which hatched. 

LITERATUUR 
PRITCHARD. P.C.H.. 1979. Encyclopedia of 
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MINI-TERRARIUM VOOR JONGE SLANG EN 
Een ideaal klein terrarium voor jonge slangen is een plastic koelkastdoosje. Dit 
heeft vele voordelen. Het is makkelijk schoon te houden, het is overzichtelijk, de 
slangen zijn beter te observeren dan in een groot terrarium en ze eten makkelij
ker omdat de prooi niet in een duister gaatje kan wegkruipen. Leg op de bodem 
een stukje keukenrol- of wc-papier en een stukje schuilplaats ( eierdoos) en zet er 
een klein waterbakje bij. In de deksel wei enige luchtgaatjes prikken. 
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Verdraagzaamheid en aanpassingsvermogen van 
de groene leguaan (Iguana iguana) 

HET TERRARIUM 
De eerste twee leguanen die ik kocht wa
ren babies van ± 25 em. Ze groeiden op in 
een terrarium van 80x40x40 em (l.b.h.), 
tussen Lacerta viridis en L. lepida. Door 
de snelle groei, uitbreiding van de po
pulatie en een drietal verhuizingen moes
ten de terraria om de twee jaar aangepast 
worden. Inmiddels bewoont bet nog in 
Ieven zijnde twaalf jaar oude vrouwtje 
haar zesde terrarium. 
In de winter hadden mijn dieren bet prima 
in bet warme binnenterrarium, maar in de 
zomer, als wij op bet terras van de zon 
genoten, vond ik dat deze bij uitstek zon
minnende reptielen niet aan hun trekken 
kwamen. In bet voorjaar van 1978 werd 
begonnen aan een buitenverblijf 
(200x80x240) tegen de voorgevel van bet 
huis als verlengstuk van bet huiskamer
terrarium (400xl00x260 em). De bewo
ners op dat moment waren drie groene 
leguanen (een mannetje en twee vrouw
tjes) en twee wateragamen (Physignathus 
cocincinus, een mannetje en een vrouw
tje). Later kwam daar nog een halfwas 
mannetje zwarte leguaan (Ctenosaura 
simi/is) bij. Het buitenverblijf werd een 
soort muurkas van glas met een door
zichtig golfplaten dak. Door een venster 
dat tot de grond doorloopt te verwijderen, 
was dit ideale solarium vrij toegankelijk. 
Begin april gingen de gevelruiten eruit. 
Mijn verwachting was dat de dieren op 
wanne dagen het zonnetje op zouden 
zoeken zodat wij ze vanaf bet terras in 
voile schoonheid zouden kunnen aan
schouwen. Maar helaas, geen dier liet zich 
verleiden de aanbouw te betreden zelfs 
niet nadat ik allerlei lekkere hapjes in het 
buitenverblijf had gelegd. Na enkele 
dagen geduldig wachten heb ik tenslotte de 
twe~ tamste dieren opgepakt en ze via de 
gevelopening in de muurkas gezet. De 

temperatuur was daar ondertussen tot 30° 
C opgelopen. Roerloos bleven de dieren 
zitten! lk zag de temperatuur verder op
lopen tot hoven de 40° C. Dit leek mij een 
kritisch moment. Wederom werden de 
leguanen opgepakt en binnen gezet. Dit 
ritueel herhaalde zich nog vele malen al
vorens de dieren zelfstandig de ruimte 
gingen bezoeken. Toen ze eenmaal ge
wend waren, warmden ze zich eerst op in 
de kamer, waarna ze soms uren buiten in 
de zon konden liggen. Als de nachten niet 
te koel waren, sliepen ze vaak buiten. Op 
koele dagen werd de kas slechts voor korte 
tijd bezocht. 
In het buitenverblijf liepen de dieren 
helaas veel met hun neus langs de ruiten. 
Door 50 em hoog tempex tegen de bodem
ruiten te plaatsen verminderde deze ge
woonte. 
De wateragamen kwamen slechts uiterst 
zelden in bet buitenverblijf. De 'gevel
passage' werd vele malen passief door
genomen, maar ze zijn ereigenlijk nooit in 
geslaagd zelfstandig de oversteek te 
maken. Zo kon bet gebeuren dat de water
agamen onverwachts toch in de kas terecht 
kwamen, ik ze 's avonds Iicht onderkoeld 
moest terugzetten. Eind oktober werden 
de ruiten meestal teruggeplaatst en moes
ten de dieren zich weer binnen vermaken. 

VERDRAAGZAAMHEID TUSSEN 
VERSCHILLENDE SOORTEN 
In juni '81 kocht ik een paartje volwassen 
nijlvaranen (Varanus niloticus). De tot die 
tijd evenwichtige populatie leguanen en 
agamen werd bij bet loslaten van de 
varanen hevig verstoord. De grote paniek 
die toen uitbrak bij mijn dieren, heb ik nog 
nooit eerder waargenomen. Onder nor
male omstandigheden konden de leguanen 
en vooral de agamen uren stil op een tak 
zitten, maar toen ze de varanen zagen, 
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Iieten ze zich pardoes van twee meter 
hoogte in de vijver vallen en bleven roer
loos op de bodem liggen. Na een tiental 
minuten begon ik mij zorgen te maken en 
besloot ze op te vissen. Verstijfd haalde ik 
ze op en probeerde ze op een tak te zetten, 
maar met ingetrokken ogen gaven ze geen 
teken van Ieven. De agaam plonsde op
nieuw in het water en werd na 45 minuten 
weer opgevist. Dit herhaalde zich nog
maals maar nu dook hij na een uur op en 
verstopte zich in een holle boomstam. 
Andere dieren die niet in staat waren in de 
vijver te duiken, verscholen zich achter 
dikke boomstammen en hielden zich 
schijndood. de varanen bleven agressief 
tegen de andere dieren die onderdanig 
gedrag of vluchtgedrag vertoonden. Na 
enkele dagen voor scheidsrechter te 
hebben gespeeld en nadat een agame de 
staart was afgebeten heb ik de varanen 
voorgoed verwijderd. 
In bet afgelopen jaar kon ik de verleiding 
niet weerstaan nogmaals twee varanen aan 
te schaffen. Ditmaal Varanus exanthe
maticus, jonge dieren van 35 en 40 em. 
Mijn verbazing was groot! Geen enkele 
interesse van de kant van de leguanen, na 
een paar dagen Jagen ze zelfs naast elkaar 
onder een spot. 
Sinds een half jaar is de verhouding tussen 
bet volwassen mannetje Ctenosaura en bet 
leguanen mannetje zodanig verslechterd 
dat de zwarte leguaan zich de hele dag in 
zijn hoi terugtrok. Aileen bij bet voeren 
kwam hij tevoorschijn. In bet terrarium is 
een scheiding van gaas aangebracht zodat 
de heren aileen nog maar oogcontact heb
ben. Maar de leguaan blijft aanvallen op 
bet gaas maken, zodra hij de Ctenosaura 
ziet. Deze trekt zich van dit agressief 
gedrag kennelijk niets aan en wandelt 
rustig langs bet gaas omhoog. 

VERDRAAGZAAMHEID TUSSEN 
LEGUANEN 
Aangezien de mannelijke leguaan nog 

steeds niet voor nageslacht had kunnen 
zorgen, wilde ik proberen een iets jonger 
mannetje aan de populatie toe te voegen. 
Het vrouwtje toonde geen enkele interes
se. Aanvankelijk begon ik te twijfelen of 
ik wei een mannetje gekocht had. Het an
dere mannetje begon bet nieuwe dier als 
bij paringen in de nek en staartwortel te 
bijten. Het jonge dier liet dit allemaal ge
beuren en toonde zich onderdanig ( doffe 
kleur, v luchten of plat op de grond liggen). 
Toen bet agressieve gedrag niet stopte, 
platte bet jonge dier zich af en begon terug 
te bijten en met de staart te slaan. Bijtend 
en blazend kronkelden de dieren om el
kaar, tot de jongste wist te ontsnappen. Hij 
klom naar het vrouwtje, dat rustig lag te 
zonnen en begon fel in haar poten te bijten. 
Bloed vloeide alom. Ik heb de heren ge
scheiden en toen na een week de wooden 
waren genezen, nogmaals geprobeerd. 
Maar ook deze poging liep op niets uit. 
Ook de jonge leguaan en de zwarte le
guaan verdroegen elkaar niet. 
Mijn ervaring is dat oudere dieren zeer 
slecht aan elkaar wennen. Pogingen om ze 
toch bij elkaar te plaatsen kunnen zelfs 
fatale gevolgen hebben. Het lijkt mij be
langrijk om, indien men van plan is deze 
grote reptielen in een kweekgroep van vijf 
of zes stuks te houden, met jonge dieren te 
beginnen zodat zeer geleidelijk een rang
orde kan ontstaan. 

TOLERANCE AND ADAPT ABILITY OF SOME 
IGUANAS 
A terrarium is described that can be connected in 
summer with an outdoor tenarium by removing a 
window in the front of the house. By carrying the 
iguanas (Iguana iguana) several times through this 
passage, the animals learned to go outside. This 
method failed with water draco's (Physignathus 
cocincinus). Several attemps were made to enlarge 
the tenarium population. This failed with grown-up 
nile monitors (Varanus niloticus), which behaved 
very aggressively. A later attempt with cape monitors 
(V. exanthematicus) gave no problems. But a young 
iguana was not accepted by the older male of the 
population. The author recommends to start a 
breeding group with young animals. 
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FOTOWEDSTRIJD 
Op deze pagina en op de voorpagina ziet u de dia's van de drie prijswinnaars van de 
fotowedstrijd. Bij de grote hoeveelheid ingezonden dia's zijn er diverse die wij in de 
toekomst hopen te gebruiken als kleurenafbeelding in ons maandblad. Wij dan ken 
alle inzenders voor het ter beschikking stellen van hun dia's. (red.). 


