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De Australische slangehalsschildpad 
(Chelodina longicollis) in het terrarium 

BESC HRIJVING 
Chelodina longicollis was de eerste 
A ustralische schildpad die werd ont
dekt door S ir Joseph Banks of een van 
zij n assistenten gedurende de tocht 
van de ontdekkingsreiziger James 
Cooke in 1770 naar de oostkust van 
A ustralie. Beschreven werd deze 
schildpad pas ·in 1793 door Shaw onder 
de naam Testudo longicollis, hetgeen 
lettcrlijk betckcnt 'schildpad met ccn 
la nge nek' ( GOODE, 1967). De Engelse 
bena ming snake-necked turtle, waar
va n de Nederla ndse naam slangeha ls
schildpad is a fgeleid, duidt op het 
sla ngachtige uiterlijk van kop en la nge 
nek. 
A ile Austra lische zoetwaterschildpad
dcn behoren tot de fa milie C helidae, 
die samen met de familie Pelomedusi
dae de onderorde Pleurodira (ha ls
wenders) vormen. Beha lve in Austra-

lie komen ha lswenders ook voor in 
Z uid-A merika en Afrika. In tegenstel
ling tot de ha lsbergers (C ryptodira) 
kunnen ha lswenders kop en nek niet in 
de lengterichting van het lichaam te
rugtrekken, maar buigen zij deze zij
delings of zoals in het geval va n Chela
dina longicollis s-vormig onder het 
rugpantser. Het geslacht Chelodina 
omvat naast longicollis nog de soorten 
C. expansa, C. novaeguineae, C. ob
longa, C. siebenrocki, C. steindachne
ri, C. rugosa en C. parkeri (PRIT

CHARD, 1979). 
Het rugpa ntser va n Chelodina longi
collis is g lad, ovaal van vorm en aan de 
achterzijde Iicht verbreed, maar da t 
ka n iets va rieren al naar gela ng de 
plaats va n herkomst. Zo zouden dieren 
a fkomstig uit het noordelijke (warme) 
dee! van het verspreidingsgebied een 
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wat ronder pantser hebben, terwij1 het ovaa1 van vorm en aan de voorzijde 
carapax van exemplaren uit het zuide- duidelijk verbreed. Kenmerkend voor 
lijke (koele) deel enigszins langwerpig het geslacht Chelodina is het opvallen
is (BUDDE, 1976). Aan de binnenkant de intergulare buikschild, dat ingeslo
van het rugpantser ter hoogte van de ten ligt tussen de gulare (keel-), hume
poten liggen aan beide zijden van de rale (arm-) en pectorale (borst-) schil
brug twee muskusklieren. Deze klie- den. 
ren scheiden een sterk riekende vloei- Door het groeiproces vallen de schil
stof a f. Bij de meeste schildpadden die den van rug- en buikpantser, althans 
overdergelijke klieren beschikken (on- de bovenste laag daarvan, regelmatig 
der andere bij de muskusschildpad, af ('verschilden'), waarna dan weer 
Sternotherus odoratus) dient deze een 'nieuwe' bovenlaag zichtbaar 
vloeistof om eventuele vijanden af te wordt. Naarmate deze verschilding bij 
schrikken. Hoewel de stank die C. /on- C. longicollis nadert, verspreidt de 
gicol/is bij irritatie afscheidt hem in donkere kleur van de naden zich steeds 
bepaalde delen van Australie de naam verder over het plastron uit, zodat het 
'stinker' heeft bezorgd is uit onderzoek uiteindelijk bijna egaal donkerbruin 
(KOOL, 1981) gebleken, dat de mus- tot zwart is. Onder andere door dit ver
kusgeur bij deze schildpad niet als schijnsel dacht men vroeger, dat exem
afsch rikmiddel werkt. Omtrent de plaren van C. longicollis in deze don
juiste functie van deze klieren heerst kere fase vlak voor de verschilding tot 
vooralsnog onduidelijkheid. De kleur een aparte soort behoorden , te weten 
va n het rugpantser is donkerbruin tot C. sulcifera (BUDDE, 1968) . Yolgens 
zwart. De brug en het buikpantser zijn MULLER ( 1936), die zich beroept op de 
cremekleurig tot donkergeel, terwijl originele beschrijving van GRAY 

de naden tussen de afzonderlijke schil- ( 1855), zou C. sulcifera op de volgen
den donkerbruin zijn. Het plastron is de hoofdpunten afwijken va n C. longi-
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col/is: donker getint plastron; Iicht 
gekartelde carapaxrand; afzonderlijke 
schilden van het rugpantser bol van 
vorm en voorzien van radiale en con
centrische groeven; gulare, humerale 
en femorale buikschilden aan de bui
tenkant hoekig van vorm. 
Zoals hiervoor vermeld wijst BUDDE 

( 1968) het bestaan van de a parte soort 
C. sulcifera nadrukkelijk van de hand 
en meent hij, dat hier sprake is van een 
groeistadium of een groeistoornis van 
C. /ongicollis. MERTENS ( 1972) onder
schrijft het standpunt van BUDDE in 
zoverre, dat ook door hem de eerstge
noemde drie kenmerken van MULLER 
zeer discutabel worden geacht. Aileen 
acht hij in tegenstelling tot BUDDE het 
vierde kenmerk (de hoekige vorm van 
genoemde buikschilden) aanvaard
baar bewijs om te kunnen spreken van 
een ondersoort van C. /ongicollis. 
De bovenzijde van de kop en de lange 
nek van de Australische slangehals
schildpad zijn donkergrijs van kleur, 
terwijl de onderkant van de kop en de 
hals lichtgrijs zijn. De kop is relatief 
klein en de neusgaten liggen op de punt 
van de snuit, zodat het dier kan adem
halen zonder zijn kop boven de water
spiegel te steken. Opvallend aan de 
ogen is de ronde zwarte pupil met 

daaromheen een witgekleurde iris. De 
huid in" de nek is bedekt met kleine, 
puntige uitsteeksels, waardoor een 
ruwe huidstructuur ontstaat. De kleur 
van de poten en de staart is donker
grijs, terwijl de weke delen lichtgrijs 
zijn. De poten zijn van zwemvliezen 
voorzien, hetgeen een indicatie is voor 
een aquatiele Jevenswijze. Bovendien 
zijn de poten krachtig gebouwd en stel
len het dier in staat zich opmerkelijk 
s.nel over land voort te bewegen. Zo 
beschrijft GOODE ( 1967), dat een ont
snapt en gemerkt exemplaar van C. 
longicollis binnen 24 uur 5 mijl (circa 
8 km) over land had afgelegd. 
De staart van zowel mannetjes als 
vrouwtjes is erg kort en steekt niet 
onder het carapax uit, waardoor het 
geslachtsonderscheid aan de staart
lengte moeilijk is vast te stellen. Wei is 
bij het mannetje de staartopening bij 
de anaalschilden v-vormig, terwijl die 
bij het vrouwtje u-vormig is. Yerder is 
het buikpantser van het mannetje vlak 
en bij het vrouwtje bol. 
Yolgens GOODE ( 1967) zijn net uit het 
ei gekomen jongen bijna geheel zwart, 
terwijl aan beide zijden van de onder
kaak en de nek een helder oranje 
streep loopt. Yoorts hebben de afzon
derlijke schilden van het buikpantser 
een oranjekleurige vlek. De carapax
lengte bedraagt bij pas geboren exem
plaren ongeveer 30 mm, terwijl de kop 
en nek samen 27 mm lang zijn. Hoewel 
C. longicollis, zoals de naam al zegt, 
beschikt over een lange nek, heeft hij 
in verhouding tot het carapax toch niet 
de langste nek binnen het genus Che
lodina. Zo is bij volwassen exemplaren 
van C. oblonga de Iengle van kop en 
nek 89% van die van het carapax. Bij 
C. longicollis is dat 'slechts' 70% 
(GOODE, 1967). Yolwassen exemp\a
ren van C. longicol/is bereiken een 
carapaxlengte van 25 em en een ge
wicht van I ,5 kg (BUDDE, 1976). 
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VERSPREIDI NG 
C. longico/1 is heeft het grootste ver
spreidingsgebied van aile Australische 
schildpadden. Hij komt voor van het 
Adelaide-gebied in South-Australia 
door Victoria, het kustgebied en bin
nenla nd van New South Wales en ver
der noordwaarts door het oostelijk dee! 
van Queensla nd tot aan Cape York 
(CANN, 1978). 

LEVENSWIJZE 
De Australische slangeha lsschildpad 
leeft in uiteenlopende biotopen , zoals 
moerassen, poelen, langzaam stro
mende rivieren, lagunes en kreken. 
Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit 
a as (dade vissen) en kleine kreeftachti
gen. Dit bas ispakket wordt nog aange
vuld met slakken, kikkervisjes, war
men en waterinsecten. Jonge dieren 
eten hoofdzakelijk daphnia's en kleine 
waterinsecten. 
Zowel op basis van onderzoek naar de 
maaginhoud a ls door globale waarne
mingen in de natuur wordt vaak veron
dersteld, dat deze schildpad ook plant
aardig voedsel tot zich neemt. Uit 
nauwkeurige studie is echter gebleken 
dat hij slechts dierlijk voedsel (water-

insecten) zoekt tussen a lgenvelden en 
door zijn specifieke manier van eten 
naast het eigenlijke prooidier tegelijk 
ook algen of a nder plantaardig mate
riaal naa r binnen zuigt (CHESSMAN, 

1984). C. longicollis bemachtigt na
melijk zijn voedsel als volgt. Yanuit 
een s-vormige positie strekt hij plotse
ling de nek en grijpt met wijd openge
sperde bek de prooi vast. Yervolgens 
wordt deze in zijn geheel ingeslikt en 
verder naa r binnen gewerkt door de 
nek kronkelend van links naar rechts 
te buigen (net a ls bij een sla ng). Is de 
prooi te groot dan scheurt hij hem met 
de nagels van de voorpoten in stukken 
(ZWINENBERG, 1974). 
Het dier houdt er een sterk aq uatiele 
Ievenswijze op na en komt slechts aan 
land om eieren te leggen. Opmerkelijk 
is overigens dat deze schildpad geen 
neiging vertoont om buiten het water 
te zonnen. Soms maakt C. /ongicollis 
individueel of in groepen tochten over 
la nd op zoek naar een nieuw leefge
bied. Deze migratie kan plaatsvinden 
wanneer b.v. de poel waarin hij Ieeft 
tijdens een warmteperiode opdroogt, 
maar gebeurt ook wei tussen leefgebie
den waarin permanent water aanwe
zig is. Tijdens dergelij ke tochten is het 
mogelijk dat de dieren onderweg ster
ven door oververhitting of uitdroging. 
Slangehalsschildpadden in de omge-
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ving van Armidale (New South Wa
les) zijn actief van begin augustus 
(lente in Australie) tot begin mei 
(herfst). In het voorjaar komen de die
reo uit hun winterslaap, wanneer de 
temperatuur hoven de 7 a 8 graden c 
uitstijgt. Ze staken hun activiteiten in 
het najaar als de temperatuur onder de 
9 OC daalt. In de actieve periode 
bedraagt de maximum temperatuur in 
de warmste maand Uanuari) gemid
deld 26,6 OC en de minimum tempera
tuur gemiddeld 13,5 °C. Hierbij dient 
te worden opgemerkt, dat het gebied 
rond Armidale naar Australische be
grippen extreem koud is. In principe 
overwinteren de schildpadden onder 
water in de modder. Soms komt het 
echter voor dat ze de winterslaap op 
hetland doorbrengen ingegraven in de 
aarde, onder bladeren of tussen de 
wortels van bomen en struiken. In de 
omgeving van Armidale bedraagt de 
gemiddelde minimumtemperatuur in 
de koudste maand Uuli) 0 OC 
Kort nadat de dieren in het begin van 
de lente uit de winterslaap komen 
vindt de paring plaats. In november en 
december graven de vrouwtjes 's 
nachts een nestkuil tijdens of direct na 
hevige regenval, omdat dan de harde 
grond (zand, leem, klei) zacht genoeg 
is voor het benodigde graafwerk. Hier
voor wordt een kale of weinig begroei
de plaats uitgezocht, die gemiddeld 
zo'n negen meter van het water verwij
derd is en in ieder geval een deel van de 
dag aan direct zonlicht is blootgesteld. 
De eieren worden in de nestkuil gede
poneerd, waarna het vrouwtje de kuil 
dichtgooit met haar achterpoten en de 
grond aanstampt met haar buikschild 
(PARMENTER, 1976). Volgens GOODE 

& RUSSELL ( 1968) bedraagt de tempe
ratuur in het nest maximaal29,6 OC en 
minimaal 14,4 OC (gemeten in het 
noorden van Victoria). 
Het legsel omvat 6 tot 23 eieren, die al 

naar gelang de weersomstandigheden 
ter pia a tse na I I 0 tot I 50 dagen in 
maart of april uitkomen. De uitgeko
men schildpadjes blijven in de nestkuil 
tot de eerste regenval de grond zacht 
genoeg maakt om zich uit te kunnen 
graven; dit kan soms wei enkele weken 
duren . De carapaxlengte van de 
schildpadjes bedraagt dan 21,5 tot 
29,5 mm (VESTJENS, 1969). Nadat ze 
het nest hebben verlaten gaan ze direct 
het water in. Zowel de eieren als de 
jonge en volwassen dieren vallen vaak 
ten prooi a an preda toren. Zo worden 
de nesten uitgegraven door dingo's, 
vossen, honden, katten, varanen en 
waterratten. Jonge schildpadjes wor
den gegeten door vogels, slangen, ha
gedissen, katten, honden en grote vis
sen, terwijl grotere dieren ondermeer 
ten offer vallen aan roofvogels, pelika
nen, jabiru's (een groot soort ooie
vaar), vossen, dingo's, krokodillen en 
waterratten. De grootste bedreiging 
voor deze schildpad vormt helaas na
tuurlijk weer de mens. Duizenden die
reo worden jaarlijks tijdens hun mi
gratie doodgereden door automobili
sten of gedood door vissers die ten 
onrechte menen dat deze schildpadden 
zware schade toebrengen aan de vis
stand. Aangenomen wordt, dat de 
mannetjes van C. longicol/is volwas
sen worden na zeven a acht jaar bij een 
carapaxlengte van minimaal 14,2 em 
en de vrouwtjes na tien tot elf jaar bij 
een rugpantserlengte van minimaal 
17,1 em (PARMENTER, 1976). 

VERZORGING 
IN GEVANGENSCHAP 
Voor een volwassen paartje is een 
aquarium vereist met een afmeting 
van 200 x 60 x 60 em. Gezien hun 
aquatiele levenswijze is slechts een 
klein landgedeelte nodig om de eieren 
af te zetten. De waterstand in het ver
blijf moet een hoogte hebben van onge-
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veer 40 em. Om het watergedeelte 
schoon te houden kan gebruik worden 
gemaakt van een biologisch bodemfil
ter (NETTEN & ZUURMOND, 1983). 
Gelet op het grotc verspreidingsge
bied , waarin zich verschillende kli
maatzones bevinden, kan deze schild
pad Ieven bij uiteenlopende tempera
turen. In gevangenschap kunnen de 
dieren echte r he t beste worden gehou
den bij een wa tertempera tuur, die 
va rieert va n 20 tot 24 ·c. 's Winters 
mag de tem pera tuur da len tot zo' n 
graad of 17 (BUDDE, 1976). Deze tem
peratuurverlaging gaat wei gepaard 
met een vermindering van activiteit en 
eetlust. 
Boven het la ndgedeelte kan op veilige 
hoogte een spot van 40 W worden aan
gebracht , omdat de dieren op koele 
dagen sporadisch de neiging vertonen 
om kortstondig te gaan zonnen. Bo
vendien is een verwarmde plek aan
trekkelijk voor het vrouwtje om eie ren 
a fte zetten. Jonge dieren (tot ongeveer 
een jaar) voeren wij met muggelarven, 
wa tervlooien , regenwormen , stukjes 
runderha rt en vis (verrijkt met vitami
nen en ka lk) . Oudere schildpadden 
worden gevoerd met runderhart , re
genwormen, vis, nestmuisjes en nest
ra tjes. 

YOORTPLANTING 
IN GEYANGENSCHAP 
Met C. longicollis is reeds diverse 
ma len gekweekt in gevangenschap, 
maar in Nederland, voor zover ons 
bekend , a ileen in Diergaarde Blijdorp 
te Rotterdam. Zo werden daar in 1981 
vijf, in 1982 vier en in 1985 zeventien 
exemplaren geboren. 
De fokgroep in Blijdorp bestaa t uit 
dric ma nnen en drie vrouwen, die oor
spronkelijk a fkomstig zijn uit Austra
lische dierentuinen. De vier oudste die
ren verblij ven in Blijdorp sinds 1979. 
Het inmiddels afgebroken verblijf 
waar de ouderdieren waren gehuisvest 
had een affT!eting van ongeveer 3 x 3 x 
2,5 m. Een derde van het bodemopper
vlak werd ingenomen door het landge
deelte. Het was opgebouwd uit cement 
waarin zich een bak met zand bevond 
die a ls legplaats fungeerde. Het terra
rium werd verlicht en verwarmd door 
middel van drie infra roodstralers en 
twee ultravioletstralers, die van 
's morgens acht tot vijf uur 's middags 
brandden. De ruimte werd verder dag 
en nacht op temperatuur gehouden 
door de buizen van een centra le ver
warmingsinsta lla tie. De tempera tuur 
van de Iucht in het verblijf varieerde 
va n 18 tot 32 "C en de watertempera
tuur va n 16 tot 28 ·cal naa r gelang het 
jaa rgetijde. 
C. longicollis werd in dit terra rium 
sa men gehouden met Emydura mac
quari. Cuora amboinensis (Ambonese 
waterdoosschildpad) en Hydrosaurus 
pustulatus (zeilhagedis). De Schild
padden worden in Blijdorp tweemaa l 
per week gevoerd met vices en vis, dat 
bestrooid wordt met Carnicon. 
Het paargedrag van de Australische 
slangeha lsschilpad voltrekt zich a ls 
volgt. Het ma nnetje achtervolgt het 
vrouwtje en houdt hierbij zijn kop op 
ongeveer een centimeter afsta nd van 
haa r staa rt. Na verloop va n tijd gaat 
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man nclijke dieren ku nnen ontwikke
lcn. Op dit moment zij n de dieren in 
Blijdorp nog te jong om te kunnen 
beoordelen of de spreiding van de 
broedtempera tuur toereikend is ge
weest om verschillende geslachten te 
verkrijgen. 
De cieren van C. longicollis zij n ellips
vormig, hebben een afmeting van ge
middeld 29 x 18,5 mm en een gewicht 
van ongeveer 4 gram (BUDDE, 1983). 
In tegcnstelling tot de meeste andere 
schildpadden, waarbij het embryo in 
de lengterichting van het ei ligt, be
vindt het embryo va n C. longicollis 
zich juist haaks op de lengterichting in 
het ei. Opmerkelijk is, dat bij Emydu

hij schuin boven haa r zwemmen en ra macquari, een schildpad die samen 
raakt met zijn onderkaak haa r nek- voorkomt met C. longicollis, de incu
sch ild aan. Yervolgens grijpt hij met batietijd van de eieren bijna de helft 
zijn achterpoten de rand van haar rug- korter is dan die va n C. longicollis 
pantser vast ter hoogte van haar ach- onder dezelfde omstandigheden . De 
terpoten. Met zijn voorpoten probeert incubatietijd bedraagt namelijk in de 
hij houvast te krijgen op het carapax natuur bij eieren van £. macquari 
van het vrouwtje. Daarna vindt de gemiddeld 75 dagen en bij die van C. 
paring plaats (MURPHY & LAMO- /ongicollis 138 dagen, in gevangen
REAUX, 1978). In Diergaarde Blijdorp schap respectievelijk ca. 44 en 75 
wcrden de eieren afgezet in de periode dagen bij een constante broedtempe
tussen april en augustus. De omva ng ratuur van 30 ·c. Het grate verschil 
van de legsels bedroeg normaliter ne- tussen de embryo's van beide soorten 
gen tot elf eieren. In eerste instantie is, dat die van £. macquari 'normaal' 
werden de eieren in een broedstoof in het ei liggen en die van C. /ongico/
geplaatst bij een temperatuur van 30 lis, zoa ls hiervoor beschreven, dwars. 
·c. In een paging spreiding van de Bij onderzoek in gevangenschap is 
geslachten door middel van verschil- voorts gebleken dat de embryo's van 
lende broedtemperaturen te bewerk- beide soorten na 40 dagen volgroeid 
stclligen werd in 1985 een deel van de zijn. Het embryo van£. macquari is in 
eicren bij 28 ·c en een deel bij 30 ·c staa t de dan nog resterende dooierzak 
uitgcbroed. Uit onderzoek bij het uit- in ongeveer vier dagen op te nemen, 
broeden van eieren van diverse soorten terwijl dat van C. longicollis er 35 
reptielen is namelijk gebleken dat rela- dagen over doet. Yermoedelijk is de 
tief hoge (constante) temperaturen Jigging van het embryo in het ei de 
mcestal aileen maa r vrouwtjes opleve- oorzaak van dit opvallende verschil. 
rcn en rela tief I age temperaturen Door de dwarsligging van het Chelodi
mcestal a ileen maar mannetjes (TER no-embryo wordt waarschijnlijk het 
BORG, 1981 ). Natuurlijk bevindt zich plastron zodanig samengedrukt dater 
hicrtussen een temperatuurzone waar- een vernauwing optreedt in de toevoer 
bin nen zich gelijktijdig vrouwelijke en van de dooierzak (GOODE & RUSSELL, 
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1968) 
Het oudste nakweekexemplaar van 
Blijdorp (geboren I januari 1981) 
heeft nu na vijf jaa r ecn carapaxlengte 
bereikt van 18 em. GOODE ( 1967) 
maa kt melding van een Austra lische 
slangehalsschildpad die 36 jaar in ge
va ngenschap heeft geleefd. 

DANKWOORD 
Wij zijn dank verschuldigd aan de medewerkers 
van de afdcling Rcpticlcn en Amfibieen van 
Dicrgaarde Blijdorp tc Rotterda m voor hct ver
schaffcn van de nodigc informat ie over hun erva
ringen met de kweek van Chelodina longico/
lis. 

CHELOD!NA LONG/COLLIS IN TH E TER
RARIUM 
This medium sized turtle occurs in eastern 
Australia. from Adelaide in the south to Cape 
York in the north. It is highly aquatic. only lea
ving the water to lay eggs. or in search of a new 
place to live. In the south it hibernates from May 
till August. The food consists mainly of carrion 
(dead fish) a nd small crustaceans. No vegetable 
food is eaten. In spring mating takes place. 
Clutch sizes va rie from 6 to 23 eggs. Ha tching 
takes place in March and Apri l after an incuba
tion of I I 0 to 150 days. Captive breeding is not 
rare. In Rotterdam Zoo ( Dicrgaardc Blijdorp) 
bet ween 198 1 and 1985 26 young were born. 
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Terrariumervaringen met de 
slangooghagedis, Ophisops elegans 
IN LEIDING 
Ophisops elegans is een weinig gehou
den hagedis, waar nog weinig terrari
umgegevens van bekend zijn. Bischoff 
heeft dit dier met weinig succes korte 
tijd in een terrarium verzorgd. (BI
SCHOFF, 1974). Verder hield Ester
bauer ze gedurende een zomer in een 
buitenterrarium in het natuurlijke ver
spreidingsgebied (ESTERBAUER, 1983). 
Verdere terrariumgegevens zijn mij 
niet bekend. Mijn dieren (twee man
netjes en een vrouwtje), die ik in de 
voorzomer van 1984 kreeg, hebben 
zich voortgeplant en verkeren nog in 
goede gezondheid. Het met succes 
houden van deze dieren blijkt dus wei 
mogelijk. 

BESCHRIJVING 
De naam slangooghagedis heeft deze 
hagedis te danken aan het feit, dat hij 
net als slangen (en gekko's) de ogen 
nict kan sluiten. De twee oogleden zijn 
namelijk met elkaar vergroeid en vor
men een geheel, met in het onderste 
ooglid een helder venster waarachter 
het oog ligt. 
Ophisops behoort zeker tot de kleine 
hagedissen. De mannetjes zijn iets gro
ter dan de vrouwtjes en hebben een 
maximale lengte van 18,5 em inclusief 
de staart van 12,3 em. De vrouwtjes 
worden hoogstens 15,5 em lang inclu
sief een staart van I 0,2 em (BOHME, 
1981 ). ESTERBAUER ( 1983) geeft een 
totale lengte van 15 em en PETZOLD 
( 1976) een van 18 em. Daarnaast zijn 
de dieren erg slank. Mijn dieren zijn 
circa 15 em lang en hebben een geel
bruine grondkleur. Het vrouwtje ver
toont nog vaag twee dorsale en twee 
Ia terale, lichtgele lengtestrepen. 
Bij mijn mannetjes zijn deze strepen 

nog vager. De bruine flanken zijn aan 
beide zijden van de laterale lengte· 
streep sterk zwart gemarmerd. De jon
ge dieren zijn donkerbruin met vier 
felgele lengtestrepen. De buikzijde is 
steeds heellichtgeel. Een gedetailleer
de beschrijving geeft BOHME ( 1981 ). 

VERSPREIDING EN BIOTOOP 
Ophisops elegans heeft een groot ver
spreidingsgebied ( vanaf het zuidoos
ten van het Balkan-schiereiland, op 
verscheidene Ege'ische eilanden, in 
Klein- en Voor-Azie, op Cyrpus, tot in 
de Sinai en Pakistan) en er worden zes 
ondersoorten onderscheiden (BOHME, 
1981 ). 
Mijn dieren zijn afkomstig uit Israel 
en behoren tot de ondersoort Ophisops 
elegans ehrenbergii. 
Ophisops is een bewoner van uitge
sproken droge streken. De ondergrond 
kan stenig zijn zoals op de Griekse 
eilanden, maar vaak ook bestaan uit 
leem met meer of minder zand en een 
meestal spaarzame begroeiing. 
In het voorjaar is deze begroeiing nog 
groen, maar verdort geleidelijk in de 
loop van de zomer. In zo'n steppege
bied Ieven de dieren uitsluitend op de 
bodem en beklimmen dus niet de even
tueel aanwczige rotsen of in het geval 
van cultuurgrond de stapelmuurtjes. 
Waar ze voorkomen zijn ze vaak erg 
talrijk. Volgens ESTERBAUER (1983) is 
de slangooghagedis in Syrie de meest 
voorkomende hagedissesoort. 
De zomers in het verspreidingsgebied 
zijn erg warm, droog en zonnig. De 
winters zijn vaak vrij koud, zodat de 
dieren een winterslaap houden, die 
soms bij goed weer voor korte tijd 
wordt onderbroken. 
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TERRARIUM seizoenen de volgende activiteiten. In 
Het terra rium waarin de dieren ge- de herfst worden de dieren met het 
houden worden is 70 x 70 x 40 em (I x b korter worden van de dagen en het 
x h) . De vier wanden zijn van glas en lager worden van de temperatuur min
de bovenkant is a fgedekt met horre- der actief. Ze zitten vrij veel verstopt 
gaas. De inrichting van het terrarium in het zand of onder een steen. Bij hel
is vrij eenvoudig. Op de bodem ligt een dere zonneschijn zijn ze nog wei actief 
laag za nd va n ongeveer 5 em dikte. en eten ook nog wei. Eind november 
Hierover ligt over het grootste gedeel- verdwijnen zein winterslaap. Injanua
te van het oppervlak een dun laagje ri komen ze soms op heldere zonnige 
hooi van circa een halve centimeter dagen weer tevoorschijn , maar slechts 
dik. Hierdoorheen is het zand natuur- voor een of twee uur. 
lijk steeds te zien . Yerder liggen er een De tem peratuu r in het terra rium 
paar platte stenen op het zand. Het wordt da n acht a tien graden. In 
geheel is een gebrekkige imita tie va n februa ri wordt het aanta l actieve da
een droge, dorre vlakte. Dit terrarium gen en de duur van de actieve periodes 
staat in een schuurtje direct voor grote wa t groter en in maa rt zijn ze elke 
ramen op het westen en zuiden. Hier- zonnige dag zolang de zon schijnt 
door ontva ngt het terrarium op een actief. Er wordt nu ook weer gegeten 
zonnige dag van 's morgens tien uur en gedronken. Begin april vervellen de 
tot even voor zonsondergang het volle dieren en de mannetjes rennen nu 
zonlicht. Het terrarium heeft geen soms achter elkaar aan en tonen af en 
kunstma tige verlichting of verwar- toe bela ngstelling voor het vrouwtje. 
ming. Wei wordt het schuurtje vor st- De ma nnetjes zijn onderling weinig 
vrij gehouden. Een e n ander heeft agressief en verwonden elkaar niet, 
een sterk wisselende temperatuur tot wat Loch vrij uitzonderlijk is voor 
gevolg, van hoven de 40 graden in de haged issen. Er Ieven in het terrarium 
zomer tot even hoven het vriespunt in ook nog een paartje Spaanse zandlo
de winter. Bij deze omstandigheden pers (Psammodromus hispanicus) en 
vertonen de hagedisjes gedurende de drie gestreepte skinken (Mabuya vit-
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tata). Deze worden ook ongemoeid 
gelaten. Wanneer de dieren door el
kaar of door medebewoners benaderd 
worden, tillen ze in een hoog tempo 
afwisselend de gestrekte linker- en 
rechter voorpoot op. Dit trappelgedrag 
vertonen veel hagedissen. 
Wanneer de temperatuur in de zomer 
voldoende hoog is, vertonen zowel het 
vrouwtje als de mannetjes bij opwin
ding het zogenaamde kopknikken zo
als ook agamen doen. De zomermaan
den worden doorgebracht met eten, 
zonnen, heen en weer rennen en paren. 
Wanneer de luchttemperatuur erg 
hoog is (boven 36" C) kruipen de die
ren weg. Deze waarde zegt natuurlijk 
niet zo veel, want de lichaamstempera
tuur van koudbloedigen is vooral af
hankelijk van de warmteabsorptie 
door het lichaam via direct zonlicht en 
bodemwarmte en ook van de warmte 
opgewekt door spieractiviteit. 
Yoordat ze wegkruipen liggen ze soms 
vrij lang met de buik op de grand met 
de pootjes wijd uitgespreid en de bek 
wijd open. Dit lijkt wei op het gedrag 
dat sommige hagedissen vertonen als 
ze, al of niet gedwongen, aan overver
hitting worden blootgesteld, maa r voor 
Ophisops is dit blijkbaar een normaal 
gedrag. Ze kunnen zich immers ge
ma kkelijk aa n de hoge temperatuur 

tttrekken door uit de zonnestraling te 
·uipen. Ook BOHM E ( 1981) noemt dit 
:drag. 
a het actieve zomerleven, dat bij 
1ed weer tot eind september door
ta t, komen we dan in de herfst weer 
j het begin van dit verhaa l. In feite 
ijkt het hier gegeven verhaal niet erg· 
van de activiteiten in de vrije natuur. 
lleen zal daar het aantal dagen van 
:tiviteit grater zijn door het zonnige-
klimaat. 

et voedsel bestaa t uit allerlei kleine 
sekten en spinnen. Bij mij krijgen ze 
eine treksprinkhanen, kleine meel-

wormen, wasmotlarven, buffalowor
men en nu en dan ook een kevertje. 
Bovendien nog in kleine aantallen ver
schillende insekten die ik incidenteel te 
pakken krijg, waaronder ook mieren. 
Aa n het drinkwater voeg ik in het 
voorjaar en in de zomer vita mine AD3 
toe: een druppel Dohyfral per tien ml 
water. Daarnaast wordt er aileen in de 
winter drie of vier keer Iicht gesproeid 
in de periode waarin de dieren langere 
tijd niet te voorschijn komen. 

VOORTPLANTING 
De zomer waarin ik mijn dieren ver
kreeg hebben ze zich niet vermeer
derd. De stress door het vangen en het 
tra nsport, en de overgang naar de 
kunstmatige beperkte ruimte van een 
terrarium waren vermoedelijk de oor
zaak van de uitblijvende voortplan
ting. Het tweede voorjaar ging het 
aanmerkelijk beter. De mannetjes be
gonnen in a pril a l belangstelling voor 
het vrouwtje te tonen, en tegen het 
eind van de maand werd er al flink 
gepaa rd. W anneer een mannetje een 
vrouwtje nadert begint het vrouwtje 
met de voorpootjes te trappelen en met 
de kop te knikken en loopt vervolgens 
hard weg, achtervolgd door het man
netje. Dit herhaalt zich een aantal 
keren en meestal geeft het mannetje 



Het vrouwtje. 

' 1 

het op. Maar soms pakt hij het 
vrouwtje in de na nk en wordt er daad
werkelijk gepaard. 
Zo rond de tiende mei was duidelijk te 
zien dat het vrouwtje zwanger was. De 
mannetjes hadden toen hun bela ng
stelling voor het vrouwtj e verloren. 
Het vrouwtje werd steeds dikker en op 
het laa tst waren de twee eieren duide
lijk afgetekend in de nanken. Op 26 
mei legde ze tenslotte twee eieren. 
Helaas echter niet in het daa rvoor 
bestemde bakje met vochtige pot
g rand, maa r op het kurkdroge zand er 
net naast. Toen ik aan het einde va n de 
middag de eieren vond , waren ze 
natuurlijk totaa l verdroogd. Het 
vrouwtje had blijkbaar wet een vocht i
ge plaa ts gezocht en gevonden, maar 
deze waarschijnlijk toch niet echt ge
schikt bevonden. Ik heb toen de pot
grand vervangen door vochtig zand. 
H et vrouwtj e was na het e ieren leggen 
ontzettend mager, maar dit herstelde 
zich vlug en het paren begon op-
meu w. 
Op twee juli werd een tweede legsel 
a fgezet , opnieuw naast het daartoe 
met vochtig zand gevulde bakje. Ken
nelijk was het bakje nog steeds onaan
trekkelijk. Even heb ik toen overwogen 
om een hoekje in het terrarium vochtig 
te maken, zoda t het vrouwtje beter een 

plaats met de geschikte vochtigheid 
kon uitzoeken. Het dier had in het bak
je immers maar een vochtigheidsgraad 
tot haa r beschikking en bij een vochti
ge hoek in een verder droog terrarium 
over een hele reeks verschillende. Ik 
heb dit idee weer Iaten varen omdat ik 
toch bang was dat het kleine terrarium 
in zijn geheel te vochtig zou worden 
voor deze droogteminnende soort. Bo
vcndien lukte het bij a ndere hagedis
sen wet om ze in een daarvoor bestemd 
bakje te Iaten leggen. Ik heb de inhoud 
van het eilegbakje toen vervangen door 
kal krijke zanderige zeeklei. Deze 
grondsoort is in vochtige toestand vrij 
zacht en rut, en zeker niet ha rd of taai. 
lk koos de klei om zijn gelijken is met 
de leemachtige g rond in het versprei
dingsgebied van Ophisops. En zie, op 
27 a ugustus werd het derde legsel keu
rig op 4 em diepte in het bakje gelegd. 
De twee eieren, met een Iengle van I 0 
mm, zijn vervolgens naar de broedma
chine overgebracht om te worden uit
gebroed. Dit uitbroeden gaat a ls volgt: 
In een plastic doosje bevindt zich op 
t wee centimeter van de bodem een 
meta len rooster (roestvrij materiaal). 
H ierop ligt een stuk filtermateriaal 
zoals gebruikt wordt in afzuigkappen. 
H ierop komen de eieren en vervolgens 
weer een stuk filtermateriaal. Het 
doosje wordt nu met water gevuld en 
wei zodanig dat het onderste filter het 

'"" wa ter juist raakt. Er gaat nu een dek-
scl op hct doosjc, met daarin een venti

~"" la tieopening met horregaas. Yervol
gens wordt het doosjc in een broed
stoof geplaatst die geen extra bevoch
tiging geeft. Als broedtemperatuur 
koos ik 29· C. Op deze ma nier lukt het 
steeds goed om hagedisseeieren uit te 
broeden. Op 16 oktober (na 50 dagen) 
kwamen de twee eieren uit. Een jong 
zag er prima uit , maar het andere was 
misvormd . De staart ontbrak en ook de 
achterpoten waren onvolledig. Wat 
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hiervan de oorzaak is geweest weet ik 
niet. Hoewel het diertje wei goed 
bewoog en zelfs aileen met zijn voorpo
ten verrassend snel kon lopen, heb ik 
het afgemaakt. Het andere jong is 
prachtig donkerbruin van kleur met 
vier heldere gele lengtestrepen. 
totale lengte is 5 em. De opfok in een 
verwarmd terrarium gedurende de 
winter heeft geen problemen gegeven. 
A Is voedsel gaf ik hoofdzakelijk kleine 
wasmotlarven. 
De voortplantingsgegevens die ik al
dus verkregen heb, wijken op een punt 
af van die in de literatuur. BISCHOFF 

( 1 97 4) noemt twee legsels per seizoen 
en BOHME ( 1981) vermoedt nog een 
derde legsel in augustus. Dit laatste 
klopt met mijn ervaringen. Zowel BI

SCHOFF (1974), BOHME (1981) als ES

TERBAUER ( 1983) spreken van drie tot 
zes eieren per legsel; mijn vrouwtje 
legde er steeds maar twee. De afmetin
gen van de eieren zijn wei hetzelfde: I 0 
x 5 mm. Waardoor het verschil in leg
selgrootte veroorzaakt wordt is mij 
totaal onduidelijk. Bovendien was 
mijn vrouwtje met twee eieren al 
enorm gevuld. Deze kleine dieren heb
ben een romp van minder dan 40 mm 
lang en een doorsnede van 5 a 6 mm 
wanneer ze niet drachtig zijn. Om je 
hierin zes eieren van I 0 X 5 mm voor 
te stellen, is toch wat moeilijk. 

SLOTOPMERKINGEN 
Ophisops elegans lijkt me ondanks het 
magere kweekresultaat een geschikt 
terrariumdier. Het interessante en le
vendige gedrag gaa t sa men met een 
geringe agressiviteit. Ook is het beslist 
op veel plaatsen geen zeldzaam dier, 
aileen is het verspreidingsgebied niet 
makkelijk te bereiken. De weinige ter
rariumgegevens uit de Iiteratuur zijn 
soms in tegenspraak met mijn bevin
dingen. Oat Esterbauer de dieren ge
makkelijk gedurende een zomer in een 

buitenterrarium in het natuurlijke ver
spreidingsgebied in Ieven kon houden, 
zegt niet zo veel. BISCHOFF ( 1974) kon 
de dieren slechts drie maanden in Ieven 
houden. Hij veronderstelt dat de die
ren in de vrije natuur maar anderhalf 
jaar oud worden en slechts een keer 
overwinteren. BOHME ( 1981) vermeldt 
echter dat de dieren pas na twee jaar 
geslachtsrijp zouden zijn. Toen ik mijn 
dieren kreeg, waren zeal geheel uitge
groeid, dus naar ik aanneem minstens 
twee jaar oud. Inmiddels heb ik ze al 
bijna twee jaar, dus zouden ze nu al 
vier jaar oud zijn. De dieren zien er nu 
ook nog niet uit of ze elk moment dood 
zullen gaan. 
Bischoff veronderstelt verder dat een 
groot verschil tussen dag- en nacht
temperatuur en een winterrust gunstig 
zijn. Op de manier waarop ik mijn die
ren houd wordt wei aan deze voor
waarden voldaan, dus misschien 
schuilt hierin de oplossing van het met 
succes houden van deze dieren. 

OPHISOPS ELEGANS IN THE TERRARI
UM 
Ophisops elegans, a small species from arid 
regions in S.E. Europe and adjacent territories 
in western Asia, is kept successfully in a terrari
um. Two males and one female from Israel are 
kept in a 70 X 40 X 40 em vivarium. During 
summer the female laid three clutches of two 
eggs. One of the eggs produced a healthy young. 
The activity cycle during the year is given. A 
great difference between day and night tempe
rature is probably essential. 
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BO EKBESP RE KI NG 
GECKOS 
Herma nn Scufer. 1985 
Dit boekje beoogt, zoa ls uit de inleiding blijkt , 
een overzicht van de gekko-familie te geven. Na 
een aantal inleidende bladzijden bestaat het 
overgrote dee! va n het bock da n ook uit soort
beschrijvingen. 
Het eerste hoofdstuk bevat wat a lgemene infor
matie waaru it bl ij kt, dat gckko's overal voorko
men waar het warm genoeg is en dat ze worden 
opgedeeld in vier subfa milies. Hierna komt de 
beschubbing van de gekko's ter sprake, waa rbij 
ook aa ndaeht wordt besteed aan de hand- en 
voetschubben (essentieel voor hu n voortbewe
g ing). De va riabele vorm en functie van destaart 
komen hierna kort ter sprake. Van de zintuigen 
wordt eerst het oog genoemd omdat dit voor de 
meeste gekko's erg bela ngrij k is. Ook het oor is 
bela ngrij k, zeker omdat vee! gekko's elkaar vee! 
duidelijk maken d .m.v. geluid . Niet geheel 
logisch staat in dit hoofdstukje 'zintu igen' ook 
een aantal, op zich interessa nte, opmerkillgen 
over de kalkzakjes bij de oren die bij een aantal 
gekko's voorkomen. 

Vervolgcns komen de voortpla nting, de groei en 
de levensverwachting va n gekko's ter sprake. 
Het onderscheiden van mannetjes en vrouwtjes 
is hierbij een bela ngrijk onderdeel. Er zijn eehter 
ook drie soorten bekend die zich parthenogene
t isch voortpla nten, aileen vrouwtjes dus. Om 
gekko's in terraria te houden en tot voortplan
ti ng te brengen, is gevarieerd voedsel van groot 
belang. De auteur noemt naast weideplankton 
een aanta l insektesoorten die te kweken zijn, 
zoals wasmotten en krekels. Wat extra kalk en 
vitamine is wei nodig. T en s lotte wordt aandacht 
besteed aa n gekko-terraria en mogelijke ziektes. 
De hoofdmoot van het bock bestaat uit kleine 
monogra fietjes van verschillende soorten. De 
besproken soorten zijn ofwel regelmatig in de 
ha ndel of ze worden regelmatig gekweekt. Ze 
zij n per subfamilie (vier delen dus) alfabetisch 
gera ngschikt. De opbouw per soort is a ls volg t: 
waar komt hij voor: in wat voor biotoop leeft hij 
en wanneer is hij actief (ovcrdag of 's nachts): 
hoe ziet hct dier er uit, met opmerkingen over de 
variatie binnen de soort. Tenslotte een stukje 
over de biologic, het houdcn en het kweken met 
de besproken soort, hierbij word t ook ingcgaan 
op de houd baarheid in gevangenschap. Soms 
volgt nog een stukje over nauw verwante soor
ten. Het bock word t besloten met een litera tuur
lijst. 
Hoewel dit boekje voor elke gekko-ge"inlcrcs
seerde aan te raden is, wil ik loch nog een paa r 
kanttekeningen plaatsen. 
- Bij enkclc soorten wordt een ondersoort 
besproken zonder dat wordt ingegaan op ver
schillen mel de a ndere ondersoorten. 
- In de tekst wordt niet duidelij k welkc litera-
tuur is gebruikt. · 
- De literatuurlijst is erg onevenwichtig: een 
auteur wordt zes keer opgevoerd terwijl belang
rij ke a rtikelcn van bijvoorbceld Mertens ontbre
ken. 
- Sommige va n de klcurcnfoto's zijn aa n de 
matigc kant. 

Tjaldo Bra ndenburg 
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BOEKBESPREKING 
KRANKHEITEN DER HEIMTIERE 
K. Gabrisch & P. Zwart, 1985 
De schrijvers beschrijven in dit hoek de meest 
voorkomende ziekten van de kleinere gezel
schapsdieren. In de eerste negen hoofdstukken 
worden ziekten van konijnen, knaagdieren, egels 
en vogels besproken. De vijf volgende hoofdstuk
ken handelen over reptielen en amfibieen. Het 
Jaatste hoofdstuk gaat over visziekten. In deze 
bespreking zal ik mij beperken tot de hoofdstuk
ken over reptielen en amfibieen. 
Van elke diergroep worden eerst anatomische en 
fysiologische bijzonderheden vermeld. Daarna 
wordt beschreven hoe men een ziek dier moet 
onderzoeken. Ook worden mogelijkheden tot 
nader onderzoek in het kort besproken b.v. ront
genonderzoek, bloedonderzoek. Van elke groep 
worden achtereen~olgens de infectieziekten, 
ziekten van orgaansystemen (b.v. huid, ogen, 
zenuwstelsel), stofwisselingsziekten, vergifti
gingen en tumoren besproken. Bij elke aandoe
ning worden de eventuele ziekteverwekker, de 
verschijnselen, de diagnose en de behandeling 
overzichtelijk besproken. Zo mogelijk wordt 
aangegeven hoe de ziekte voorkomen kan wor
den. 
De schrijvers hebben dit hoek bedoeld als infor
ma tiebron voor dierenartsen die deze dieren op 
hun spreekuur aangeboden krijgen, maar weinig 
kennis over en ervaring met deze dieren hebben. 
Ondanks de informatie uit dit hoek kan het 
beoordelen van onderzoeksresultaten voor hen 
desondanks problemen geven. Een juiste beoor
deling van ontlastingonderzoek kan moeilijk zijn 

als niet bekend is welke plan ten- of prooidierres
ten (b.v. ratteharen) erin kunnen voorkomen. 
Illustraties in de vorm van foto's hadden hier 
misschien meer duidelijkheid kunnen brengen. 
Wei maken de schrijvers duidelijk dat een licha
melijk onderzoek vaak niet voldoende is om tot 
een diagnose te komcn. Nader onderzoek, zoals 
rontgcnfoto's, een bacterienkweek of sectie op 
een dood dier is vaak noodzakelijk. Een apart 
hoofdstuk is gewijd aan narcose en de daarbij 
voorkomende problemcn, en aan operatietech
nieken. 
Voor cen goed begrip van het ziektekundige dee) 
van dit hoek is medische kennis een vereiste, 
zodat voor menig ge·interesseerde leek dit hoek 
weinig waarde heeft. De meeste reptielen- en 
amfibieenhouders zullen uit andere bronnen en 
uit eigen ervaring vee) meer kennis hebben van 
de fysiologie en de verzorging van hun dieren 
dan dit J>oek verschaft. Informatie van hen hier
over aan de behandelend dierenarts zal zeker 
bijdragcn tot betere resultaten. 
Tot slot nog enkcle opmerkingen. Niet aile 
gcnoemde geneesmiddelen zijn verkrijgbaar in 
Nederland, althans niet onder de aangegeven 
naam. Ook wordt niet consequent de stofnaam 
of samenstelling van het medicament genoemd. 
Toch is dit boek voor de dierenarts zeer aan te 
bevelcn, omdat op overzichtelijke wijze veel 
praktijkgerichte informatie wordt gegeven. Me
nig reptiel of amfibie zal dankzij dit hoek een 
gczonde toekomst tegemoet kunnen gaan. 

J.M.M. Cornelissen 

MINI-TERRARIUM VOOR JONGE SLANGEN 
Een ideaal klein terrariu~ voor jo~~e slangen is een plastic koelkastdoosje. Dit 
heeft vel e. yoordelen. Het ts makkehJk schoon te houden, het is overzichtelijk, de 
slangen ZIJn beter ~e ?bs~rveren ~an in een .groot terrarium en ze eten makkelij
ker omd~t de pro01 met m een d~uster gaatJe kan wegkruipen. Leg op de bodem 
een StU~Je keukenr~l- or. WC-papter en een stukje schuilplaats ( eierdoos) en zet er 
een klem waterbakJe btJ. In de deksel wei enige luchtgaatjes prikken. 


