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Enige ervaringen met de 
tapijtkameleon ( Chamaeleo latera/is) 

IN LEIDING 
Het geslacht Chamaeleo omvat onge
veer zeventig soorten die voornamelijk 
verspreid zijn over de continenten 
Afrika en Azie. Tot voor een tiental 
ja ren werden veel soorten (zoals Cha
maeleo jacksoni, C. hoehneli, C. cha-

. mae/eon) massaal ingevoerd. Door een 
sterke afname van de import en de vele 
.problemen die het verzorgen van deze 
dieren met zich meebrengen, is het 
aantal met succes gehouden kamele
ons waarschijnlijk klein. De tapijtka
meleon is een van de weinige soorten 
die de afgelopen jaren nog sporadisch 
aangeboden werd. Deze soort komt 
voor op heel Madagascar. 

UITERLIJK 
Chamaeleo latera/is behoort tot de 
wat kleinere kameleonsoorten. Vol
wassen dieren worden niet groter dan 
ongeveer 15 em (snuit-anuslengte) . De 
kop heeft geen opvallende uitsteeksels, 

hoewel bij het mannetje de 'helm' 
enigszins verhoogd is. Ook de rest van 
het lichaam heeft geen opvallende 
kenmerken en doet sterk denken aan 
dat van de gewone kameleon, Cha
maeleo chamaeleon. Het meest opval
Jende is de kleur. Het mannetje is over 
het algemeen groenblauw van kleur 
met zwarte vlekjes. Over de flank Joopt 
een opvallende wit-gele streep die on
derbroken wordt door drie cirkelvor
mige vlekken. Het vrouwtje heeft 
meestal een oranje-wit met bla uwe 
tekening op een bruine ondergrond. 
Ook de zijstreep met de cirkelvormige 
vlekken is aanwezig. Bij een verande
ring van temperatuur, Iicht of de 
gesteldheid van het dier varieren de 
kleuren sterk. Behalve dit uitgespro
ken kleurverschil onderscheiden de ge
slachten zich ook nog op andere pun
ten. Zo heeft het mannetje een veel 
dikkere staartwortel (hierin 
bevinden zich de twee hemipenes) en 
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grotere ogen . Van verschil in li
chaamsgrootte tussen de twee geslach
ten is mij niets bekend. 

AANSCHAF 
Ik kocht om te beginnen een goed 
ogend, jong vrouwtje. Het dier was 
vrijwel geheel lichtgroen en liet niets 
zien van de prachtige kleuren die ken
merkend zijn voor de volwassen die
ren. Na ongeveer twee maanden wer
den deze kleuren zichtbaar en was ze 
zovecl gcgroeid dat ze als volwassen 
mocht worden beschouwd. Hierdoor 
overmoedig geworden kocht ik nog een 
(zwanger) vrouwtje en drie mannetj es. 
Door onbekende oorzaa k overleed dit 
laa tste vrouwtje evenals een van de 
ma nnetjes binnen een week. 

HUISYESTING 
Aangezicn de dieren buitengewoon 
onverdraagzaam bleken (soortgenoten 
op vijf meter afstand veroorzaakten 
agressieve reacties) werden ze in a par
te terraria (lxbxh: 50x50x 150 em) 
ondergebracht. De inrichting bestond 

uit een kurkachterwand, een groot 
aanta l dode takken, die a ls klimgele
gcnheid dienen, en enkele ficusscn met 
goed schoon te houden bladeren. Yoor 
verlic hting zorgden een 20 W TL en 
een 40 W compta lux-lamp. Ventilatie 
was er na uwelijks. Door de smoorspoel 
van de T.L. en de warmtespot werd het 
vlak onder de lamp ongeveer 30· C. De 
temperatuur onderin de bak was vrij
wel gelijk aan de ai leen 's avonds ver
wa rmde kamer. 's Nachts daalde de 
temperatuur in de zomer tot ongeveer 
20· C en in de winter tot 15 · C. 

YOEDING 
Tapijtkameleons zijn goede e ters. Per 
dag krijgt elk dier ongeveer vijf vol
wassen bandkrekels. De krekels wor
den bestoven met G istocal voordat ze 
met de pincet worden aangeboden. 
Naast krekels wordt soms met (pas
vervelde) meelwormen en vliegen ge
voerd. Een grote varia tie in voedseldie
ren, hetgeen voor kameleons onont
beerlijk wordt geacht, vind ik voor het 
in Ieven houden va n tapij tkameleons 
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niet nodig. Drinkwater, waaraan een 
flinke hoeveelheid Nektonrep is toege
voegd, wordt twee maal per dag met 
behulp van een pipetje gegeven. De 
dieren wennen snel aan deze manier 
van eten en drinken. 

GEDRAG 
Een dag verloopt voor de kameleon 
ongeveer als volgt: om 8.00 uur gaat de 
terrariumverlichting aan waarna de 
dieren zich onder de spot gaan opwar
men. Er wordt dan al meteen gegeten 
en gedronken. Eenmaal opgewarmd 
gaan ze aan de wandel door de bak, 
waarbij ze zelden op de grond komen. 
Zo nu en dan wordt de warmtebron 
weer opgezocht. Om 20.00 uur, een 
half uur voordat de lichten uitgaan, 
zoeken ze hun slaapplaatsen open blij
ven daar met opgerolde staart zitten 
tot de volgende ochtend. 
Het voortplantingsgedrag van tapijt
kameleons is een waar schouwspel. 
Wanneer een mannetje een vrouwtje 
in de gaten krijgt, verandert zijn kleur 
vrijwel onmiddellijk van lichtgroen tot 
wit, waardoor de zwarte cirkels en 
vlekken sterk opvallen. Op de flank 
wordt een oranje band zichtbaar. Met 
knikkende kop en verrassend snelle 
bewegingen loopt hij op bet vrouwtje 
toe. Indien bet vrouwtje niet receptief 
is, houdt ze haar normale kleur die 
echter wei intenser wordt. Met wijd 
opengesperde bek en opgeblazen li
chaam rolt ze haar staart open houdt 
een voorpoot onder de kop. Indien bet 
mannetje bier niet van onder de indruk 
is en zijn avances voortzet, vlucht ze 
niet, maar zet zelf de aanval in. Met 
hoge snelheid probeert ze bet man
netje te bijten en hem van de tak te 
gooien. Het mannetje is hierdoor snel 
uit bet veld geslagen en probeert nooit 
terug te bijten. Nadat hij nog enige tijd 
is achtervolgd, druipt hij definitief af. 
Als bet vrouwtje echter wei receptief 

is, verandert haar kleur bij bet zien van 
bet mannetje naar lichtbruin met een 
brede lichtgroene streep over flank en 
kop. De zijstreep wordt helder wit. 
Zonder enige vorm van agressie laat ze 
bet driftig kopknikkende mannetje na
deren. Deze gaat op baar zitten en 
brengt, met stuntelig ogende bewe
gingen, zijn cloaca in contact met die 
van bet vrouwtje. Lukt dit dan stulpt 
bij een van zijn bemipenes uit en 
brengt deze in baar cloaca, waarna 
onder ritmische contracties van de 
mannelijke staartwortel de paring 
volgt. De paring duurt ongeveer 20 
minuten. Vrijwel meteen daarna is bet 
vrouwtje alweer paringsbereid. Na en
kele dagen neemt de paringsbereid
beid echter af en worden mannetjes 
weer verjaagd. 
Het wijfje krijgt een enorme eetlust en 
eet in de daaropvolgende maand drie 
maal zoveel als normaal. Een week 
voordat de eieren gelegd worden eet ze 
vrijwel niet meer maar wordt nog wei 
dikker. Enkele dagen voor bet leggen 
zijn de eieren duidelijk als bobbels op 
de buikwand te zien. Het vrouwtje is 
dan steeds meer op de (zand)bodem 
van bet terrarium te zien, waar ze uit
eindelijk ook baar eieren legt. Ik beb 
baar nog nooit een kuil voor de eieren 
zien graven. Na bet leggen begint ze 
onmiddellijk weer te eten. Twee weken 
later is ze weer bereid tot paren. 

EIEREN 
Het in gevangenscbap met succes in
cuberen van kameleoneieren is een 
langdurige en moeizame aangelegen
beid. De incubatietijd ligt tussen de 
6-12 maanden. BLOK (1972) noemt 
bet in zijn boekje over kameleons zelfs 
'een voorrecht wat aileen de natuur 
zelf gegund is'. Tocb zijn mij gevallen 
bekend waarbij eieren zijn uitgeko
men. Ten aanzien van Chamaeleo 
latera/is ken ik slecbts een persoon 
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(OOSTYEEN, pers. meded.) waarbij eie
ren in het paludarium zijn uitgeko
men. De omstandigheden waaronder 
dit gebeurde waren echter niet teach
terhalen. 
Het eerste legsel dat ik kreeg bestond 
uit acht eieren. Deze hadden vrijwel 
geen schaal en verrotten nog dezelfde 
week. Latere legsels, respectievelijk 
elf, twaalf en twaalf eieren, waren 
beter hoewel ook hier zeker nog de 
helft snel te grande ging. Om de kans 
op succes grater te maken werden de 
eieren op twee manieren ge·incubeerd. 
Een gedeelte werd in een broedstoof 
bij een constante temperatuur van 
26" C gehouden. De overige eieren Iiet 
ik in het terrarium liggen op de plek 
waar ze gelegd waren. Ze stonden daar 
bloot aan aanzienlijke temperatuur
wisselingen. Als substraat in de broed
stoof werd matig vochtige potgrond 
gebruikt. Als de eieren te nat werden 
gehouden zwollen ze sterk op en be
dierven binnen enkele dagen. Tot nu 
toe hebben beide methoden nog niet 
tot het uitkomen van eieren geleid. 

SLOTOPMERKINGEN 
Door zijn schitterende kleuren en le
vendig gedrag is de tapijtkameleon een 
interessant terrariumdier. Het houden 
van deze soort blijkt mogelijk te zijn, 
mits aan de eisen van huisvesting en 
voeding voldaan wordt. Over de ma
nier waarop de eieren moeten worden 
ge"incubeerd bestaat geen zekerheid. 
Informatie om trent dit probleem is mij 
zeer welkom. 

LITERATUUR 
BLOK, J., 1972. Kameleons. De Natuurvriend, 
Utrecht. 

SOME EXPERIENCES WITH 
CHAMAEL£0 LATERAL/S 
Chamaeleo latera/is is a small chamaeleon 
(snout-vent length 15 em). The males are gree
nish-blue with black dots. Females are brown 
with an orange-white and blue pattern. Two 
males and one female were kept. Each had its 
own terrarium measuring · 50x50x 150 em 
(LxWxH). Temperature varied between 22 and 
Jo·c. Food consisted of crickets (five per day 
each). When a male sees a female he approaches 
her and tries to mate. If she is not receptive the 
male is driven away. Four times the female pro
duced eggs. None hatched. 
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Voortplanting van de Ambonese 
waterdoosschildpad ( Cuora amboinensis) 
in het terrarium 

IN LEIDING 
In een eerder artikel (MUDDE, 1980) 
beb ik al de verwacbting uitgesproken 
dat Cuora amboinensis in gevangen
scbap tot voortplanting te brengen zou 
zijn. Inmiddels is dat bij tenminste vier 
liefhebbers gebeurd. Daarbij zijn een 
aantal interessante waarnemingen ge
daan die voor andere scbildpaddenlief
bebbers wellicbt van belang kunnen 
zijn. Verder worden enkele waarne
mingen vergeleken met die, die in 
vroegere literatuur verscbenen zijn. 
Tenslotte wordt er enige aandacbt 
besteed aan de mogelijkbeid dat er 
diverse soorten of ondersoorten scbuil
gaan onder de naam Cuora amboinen
sis. 

LEVENSWIJZE EN 
VERZORGING 
In de literatuur is informatie over de 
levenswijze van de Ambonese doos
scbildpad nauwelijks te vinden. Uitge
breide onderzoeken zijn er niet aan 
deze soort gewijd. In overzicbtslitera
tuur en boeken over de scbildpadden 
van Zuidoost-Azie vinden we af en toe 
een losse opmerking. Het uitgebreidst 
over deze soort is NUTHAPHAND 
(1979). In PRAEDICOW ( 1985) vinden 
we bet bijna woordelijk vertaald als 
persoonlijke mededeling van TRUTNAU 

terug. Aile informatie duidt erop dat 
deze soort in stilstaand en langzaam 
stromend ondiep water leeft en als vol
wassen dier af en toe lange tijd op het 
land verblijft. In een film over Udjong 
Kulong, een natuurreservaat op Java, 
in ons land twee keer door de NCRV 

uitgezonden, was te zien dat deze 
scbildpad ook tussen de slijkspringers, 

dus in bet brakke en misscbien wei 
zoute water van mangrove-moerassen, 
lee ft. 
In de literatuur wordt vrij veel ver
meld, dat de volwassen scbildpad gro
tendeels landbewoner is. Een artikel 
over een ecbt onderzoek naar bet 
gedrag van deze soort beb ik ecbter 
niet kunnen vinden. In mijn terraria 
Ieven de dieren als bet enigszins kan in 
bet water, al brengen ze graag op bet 
land de nacbt door. Ook van andere 
terrariumbouders boor ik dat deze 
scbildpadden zicb bet liefst in bet 
water opbouden. Wellicbt betreffen de 
waarnemingen in de natuur zeldzame 
uitstapjes, die vanwege de grotere 
vangstkans op bet land algemener lij
ken te zijn dan werkelijk bet geval is. 
Misscbien ook zijn de omstandigbeden 
op bet land in onze terraria onaange
naam voor de dieren. 
Over bet voedsel in de vrije natuur zijn 
de bericbten weinig eensluidend. Au
teurs noemen de dieren zuiver berbi
voor (SMITH, 1931, TAYLOR, 1966;) 
maar ook omnivoor ( NUTHAPHAND, 
1979). De dieren zouden zelfs padde
stoelen eten, iets dat ik mijn scbildpad
den nog nooit beb zien doen (geen 
enkele scbildpad overigens). Een uit
gebreide lijst van wat mijn scbildpad
den in de loop der tijden bebben gege
ten gaf ik in een eerder artikel (MUD
DE, 1980). Daarbij moet ik opmerken 
dat ik tussen de in de scbildpaddenbak 
gekweekte guppen nooit zieke of mis
vormde vissen vind, die anders in een 
guppenkweek zo vaak voorkomen. De 
laatste tijd Ieven de cuora's ecbter gro
tendeels op barde kattebrokken (di
verse merken), stukken groenvoer en 
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af en toe Noorse garnalen (volgens de 
doos gevangen bij Groenland; vgl. FLE
MINKS, 1983). 
Aile literatuur beschrijft de Ambonese 
doosschildpad als een tropisch laag
landdier. Dat zou moeten betekenen, 
dat de dieren altijd behoorlijk warm 
(tussen de 24 en 3o·q gehouden moe
ten worden. ZoweiiNSKEEP (1984a, b) 
aJs PRAEDICOW ( 1985) houden hun 
dieren zo warm. Zuinigheid, naar men 
zegt Hollanders eigen, heeft ervoor 
gezorgd dat mijn dieren de laatste win
ters niet erg warm gezeten hebben. De 
dagtemperatuur bedroeg zo 18- 22·c, 
de nachttemperatuur kon wet tot 14·c 
zakken. Echt natuurlijk is dat niet, 
maar de dieren hebben er kennelijk 
geen hinder van ondervonden. Hoewel 
er normal iter een of meer spotjes in de 
bak branden is het op winterse dagen 
wei eens donker gebleven. Ik bedoel dit 
overigens als illustratie voor wat de 
dieren kunnen verdragen en niet als 
advies voor andere liefhebbers. 's Zo
mers kunnen de temperaturen in het 
terrarium hoog oplopen, zij het minder 

hoog dan in een eerder artikel ge
noemd (MUDDE, 1980). De schildpad
den malen er kennelijk niet om, behal
ve dan dat ze 's zomers minder op het 
land overnachten. 
Het water in mijn terrarium heeft 
overal een hoogte van 21 em. Het 
wordt, a ls het goed is, voortdurend 
gefilterd. Helaas wil de circulatie
pomp nog wei eens uitvallen. Dan kan 
het voorkomen dat het water twee 
weken lang vervuilt. De schildpadden 
kunnen dan soms een merkwaardige 
oranje aanslag op de kop en de poten 
krijgen, maar Iaten overigens niet blij
ken de situa tie als onprettig te erva
ren. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Net als bij de meeste schildpaddesoor
ten is het geslachtsonderscheid bij 
Cuora amboinensis te zien aan de 
staart. De staart van de vrouwtjes is 
achter de cloaca plotseling kort en dun. 
Die van de mannetjes is Ianger en dik
ker en loopt achter de cloaca geleide
lijk aan taps toe. Helaas is dit verschil, 
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zeker bij jonge dieren, niet altijd dui
delijk te zien. 
Lange tijd was ik ervan overtuigd 
aileen maar vrouwtjes te bezitten. 
Door een advertentie in bet Medede
lingenblad kwam ik toen in bet bezit 
van een mannetje, dat volgens de eige
naar al enige malen met andere schild
padden gepaard had. Toen ik op een 
keer aan ongelovige bezoekers demon
streerde hoe deze schildpadden zich in 
hun schild kunnen opsluiten vond ik 
per ongeluk een andere methode om 
deze soort te seksen: Als de dieren kop 

en voorpoten ingetrokken houden en 
de voorste schildklep gesloten hebben 
kan de voorzijde simpel tussen de vin
gers dichtgehouden worden. De kracht 
waarmee de dieren hun schild openen 
is veel minder dan die waarmee de die
ren hun schild sluiten. Tussen een slui
tend schild kunnen vingers behoorlijk 
pijnlijk worden afgekneld. Toen ik 
probeerde de dieren ook hun achterste 
schilddeel af te Iaten sluiten door ze op 
de staartwortel te drukken, trokken ze 
niet de staart in maar staken hun don
kerpaarse penis naar buiten. Toen ik 
deze true op aile schildpadden had 
geprobeerd bleek ik vier mannetjes en 
een wijfje te bezitten. In aile gevailen 
had ik bet geslacht voorheen verkeerd 
bepaald. Aan de hand van bet formaat 
van de staart of de plaats van de cloaca 
durf ik bij deze schildpad dus niet 
meer met zekerheid te zeggen wat bet 
geslacht is. Wei ben ik er achteraf door 
Ger Ophorst op gewezen dat bet crite
rium voor bet seksen van landschild
padden bij deze soort ook opgaat: Vol
wassen mannetjes hebben een hoi 
buikschild, vrouwtjes niet. 

PAARGEDRAG 
Ik kan me onmogelijk voorsteilen dat 
bet gedrag dat de dieren in mijn terra
rium tentoonspreiden natuurlijk is. 
Aanvankelijk had ik vier mannetjes en 
een vreemd vrouwtje ( daarover later 
meer). De vier mannetjes bleken on
derling geweldig agressief te kunnen 
zijn en ze vertoonden een niet geheel 
duidelijke rangorde. Een mannetje 
was altijd de klos. Zo gauw als hij in 
bet water kwam kroop een van de 
andere mannetjes bovenop hem en 
voerde een schijnparing uit. Aange
zien dat samengaat met beten in de 
nek, was dat voor bet onderste man
netje ailesbehalve aangenaam. Het 
dier was dan ook nauwelijks te bewe
gen bet water in te gaan als daar an de-
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re schildpadden waren. Gelukkig eten 
cuora's ook op het land. Toen ik van 
Ferry Zuurmond een volwassen wijfje 
van Cuora amboinensis kreeg om een 
echte kweekpoging te doen, onderging 
dat dier hetzelfde lot. Ook zij trok zich 
dus op het land terug. Het vreemde 
wijfje werd ondertussen volkomen met 
rust gelaten. Ondertussen voerden de 
drie mannetjes in het water wei onder
ling schijnparingen uit. 
Zo heel af en toe, meestal na waterver
versen, was er iets te zien van wat ik als 
natuurlijk gedrag van deze soort be
schouw. Twee mannetjes zaten dan 
tegenover elkaar en gingen kop
zwaaien. De kop wordt dan langzaam 
naar een kant van de kop van de ande
re schildpad gebracht en op het uiter
ste punt snel weer ingetrokken. Daar
na herhaalt dit gebeuren zich aan de 
andere kant van de kop van de tegen
overliggende schildpad. Het geheel 
ziet eruit of de dieren met hun kop 
achtjes maken. Op de buitenste pun ten 
is hun nek volledig uitgestrekt. Man
netjes doen dit tegelijkertijd tegenover 
elkaar, vrouwtjes die met zo'n kop
zwaaiend mannetje geconfronteerd 
worden houden hun kop stil en iets 
ingetrokken. Maar normaalgesproken 

is het in mijn terrarium de gewoonte, 
dat een wijfje of een ander mannetje 
zonder enige voorbereiding bestegen 
wordt. Ik heb ook nooit een serieuze 
paring op het bovenbeschreven gedrag 
zien volgen. Mannetjes die een 
vrouwtje of een ander mannetje heb
ben bestegen houden zich met de 
nagels aan de zijkant van het schild 
van het onderliggende dier vast. Ze 
reiken met hun kop over het schild 
heen en proberen de onderliggende in 
de nek te bijten. Dat kan verkeerd voor 
ze aflopen. Als namelijk de onderlig
ger zijn of haar kop dan intrekt en het 
schild sluit zit de kop van de bovenlig
gende ertussen. Ik heb dieren zo wei 
tien minuten met een uitgestrekte nek 
en een scherp gebogen, vastgeklemde 
kop onder water zien zitten. Tot nu toe 
zijn er geen slachtoffers gevallen. Ik 
heb wei gehoord van verdrinkingsge
vallen van schildpadden die, kennelijk 
uit angst voor de nekbeet, geen adem 
meer durfden te halen. 
Ik heb tenslotte het vrouwtje apart 
gezet in een vrij klein bakje ( 60x40 em 
bodemoppervlak, 14 em waterhoogte 
en een landdeel van 20x42 em met 
14 em zand). Af en toe ( een week in 
het voorjaar en elke keer na het leggen 
van onbevruchte eieren) breng ik door 
het verwijderen van de scheidings
wand tusssen de bak met mannetjes en 
de bak van het vrouwtje de mannetjes 
met het vrouwtje in contact. 

EIEREN 
Ik was volkomen verrast toen ik voor 
de eerste maal een ei in de bak vond. 
Het vrouwtje zat toen nog bij de agres
sieve mannetjes in de bak en bevond 
zich dus doorlopend op het landgedeel-

~ te. I september 1984 vond ik daar op 
het zand, dus niet begraven, een ei. 
Het was langwerpig (52x26 mm) en 
woog 26 g. Dat was heel anders dan ik 
uit de literatuur kende. Daar noemde 
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neem aan dat Ewert gegevens uit de 
literatuur heeft gecombineerd. Latere 
eieren werden geheel of gedeeltelijk 
ingegraven, maar nooit meer dan 5 em 
diep. De legsels omvatten tot nu toe 
steeds twee eieren. Die twee eieren 
worden op ongeveer 2 em afstand van 
elkaar begraven. Het ene ei ligt dan 
iets schuin onder het andere. 
De eieren hebben een harde kalk
schaal. Het leek mij daarom dat ze niet 
erg gevoelig zouden zijn voor de voch
tigheid van het substraat. lk heb de 
eieren allemaal uitgebroed op de 'or
chideeen-methode'. Oat wil zeggen, in 
een droog mengsel van steentjes, 
blaadjes en stukjes schors, in een zeer 
vochtige atmosfeer. De eieren werden 
niet toegedekt. Een bakje met het 
genoemde mengsel werd geplaatst in 
een teil met water dat 'via een thermo
staat werd verwarmd met een aquari
umverwarmer. Oat geheel werd in een 
grote styropor doos geplaatst, waarin 
ooit vissen vanuit Singapore naar Ne
derland zijn komen vliegen. De lucht
vochtigheid in de doos was erg hoog: de 
wanden waren constant vochtig en het 
water verdween langzaam maar zeker 
uit de teil de doos in. Af en toe legde ik 
de steeds vochtiger wordende steentjes 
en schors in de oven - zonder het ei, 

men eieren van 45x30 mm (SMITH, uiteraard - om daar nog eens te dro-
1931; EW ERT, 1979). Zowel INSKEEP gen. Bij latere legsels heb ik dat drogen 
( 1984a, b) a is PRAEDICOW (1985) niet meer toegepast. De temperatuur 
schrijven dat de eieren waar jongen van het water en daarmee ook de erbo
ui tkwamen ongeveer die 1angwerpige ven hangende Iucht wisselde van ei tot 
vorm en een vergelijkbaar formaat ei. In verband met een moge!ijke rela
hadden. Later legde het wijfje ook een tie tusse.n broedtemperatuur en ge
paar keer eieren van 45x30 mm, maar slacht van het uit het ei komende jong 
die bleken onbevrucht. Ewert be- heb ik geprobeerd afwisselend tempe
schrijft ook de pas uitgekomen jongen raturen van 26, 28 en 30"C aan te hou
en geeft een lijst met een vergelijking den. Aile bevruchte eieren van 1984 en 
van eigewichten en geboortegewich- 1985 kwamen op die manier uit (op 
ten. Op mijn vraag aan hem hoe die een uitzondering na, maar dat ei was 
eieren zijn uitgebroed en van welk type door het moederdier recht op een ver
dier ze afkomstig waren heb ik op dit warmingsapparaat gelegd en dus 
moment nog geen antwoord binnen. lk waarschijnlijk a! dood voor het in de 



Tabell. 
Enkele gegevens 
van eieren 
en jongen. 

I= einummer 
2 = datum leggen 
3 = datum uitkomst 
4 = broedduur 
5 = gem. broedtemp. 
6 = afmetingen ei 
7 = gewicht ei 
8 = rugschildlengte 

bij geboorte 
9 = gewicht jong 

bij geboorte 
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I 2 3 4 5 
I 1- 9-84 18-11-84 79dgn 26 ·c 
2 4-11-84 8- 1-85 66 dgn. 30"C 
3 14- 6-85 15- 9-85 94 dgn. 28 ·c 
4 14- 6-85 21- 9-85 100 dgn. 28 ·c 
5 12- 7-85 11-10-85 91 dgn. 30"C 

broedstoof terechtkwam). 
Na twee a drie dagen is te zien of de 
eieren bevrucht zijn. Er ontwikkelt 
zich een witte band om het midden van 
het ei. Bij doorlichten is na tien of 
twaalf dagen een eerste aanzet van een 
embryo te zien, na zo'n week of vier 
zijn er bloedvaten langs de wand van 
het ei en na tweederde van de broedpe
riode (die van ei tot ei verschilt) is de 
helft van het ei donker. Dan verplaatst 
de luchtbel, die eerst in een punt van 
het ei zit, zich naar de bovenkant en 
wordt langzaam groter. In het ei zijn 
dan al bewegingen van de kop en de 
poten te zien. Het ei komt pas uit als de 
luchtbel bijna de helft van de totale 
ruimte in het ei in beslag lijkt te 
nemen. 
Een gezond ei kan heel wat hebben. Zo 
was ik een keer erg ongeduldig en 
opende een ei toen het daar nog niet de 
tijd voor was. Het gat in het ei was 
behoorlijk groot en toen ik daardoor
heen een jong, met nog uitwendige 
bloedvaten over de kop, zag zitten, was 
ik bang het ei verspeeld te hebben. Het 
jong kwam echter drie weken later op 
eigen kracht gezond en wei uit het ei. 
Twee eieren, waaronder het door mij 
geopende, hebben gedurende enige 
tijd half onder water gelegen toen het 
plastic bakje met droog mengsel per 
ongeluk op de verwarmingsstaaf was 
komen te liggen waardoor er een stuk 
uit de bodem wegbrandde. Hoe lang 
het heeft geduurd weet ik niet, het kan 
vier dagen zijn geweest. Beide eieren 
kwamen uit en de jongen bleken ge
zond. De tijd tussen het leggen en het 
uitkomen varieerde nogal. Ik kan er 

6 7 8 9 
5,2x2,6 mm 21,2 g 38mm 11,5 g 
5,6x2,6 mm 23,0g 42mm 15,8 g 
4,8x2,8 mm 22,2g 44mm 15,8 g 
5,2x2,7 mm 23,5 g 47mm 17,8 g 
5,7x2,8 mm 27,5g 48mm 18,0 g 

geen verband in vinden (zie tabel). 
In de zomer van 1986 gebruikte ik het
zelfde broedsysteem. De resultaten 
van dat jaar waren echter ronduit 
teleurstellend. Er werden in totaal vijf 
bevruchte eieren gelegd, door twee 
vrouwtjes. Bij vier eieren van het bolle 
(zie het hoofdstuk 'verschillende soor
ten ?') trad tel kens na een week of vier 
schimmelvorming op, die niet door de 
eieren zelf kon worden bestreden. Bij 
eerdere eieren bleken schimmels geen 
kans te krijgen. Het eerdergenoemde 
ei, dat op een verwarmingsplaat was 
gelegd, heeft wei een poosje in de 
broedstoof liggen schimmelen, maar 
de eieren ernaast werden er niet door 
aangetast, hoewel ze soms in contact 
waren met de schimmels. De vier 
beschimmelde eieren van 1986 zijn 
uiteindelijk allemaal bedorven. Het 
vijfde ei, afkomstig van het 'vreemde' 
vrouwtje (zie 'verschillende soorten?') 
is na twee maanden van voorspoedige 
groei van het embryo verdroogd. Het 
enige ver~chil tussen 1986 en de vorige 
jaren was de lagere luchtvochtigheid 
in 1986. Veel minder dan in voorgaan
de jaren heb ik natte wanden kunnen 
voelen. De temperatuur was geduren
de de hele broedperiode 2TC. De dro
gere Iucht verklaart misschien het uit
drogen van een ei, maar niet het afster
ven van embryo's, zoals in de eieren 
van het bolle vrouwtje. 

UITKOMEN 
Op een gegeven moment maakt het 
jong met de eitand een scheurtje in het 
ei. In de loop van de daaropvolgende 
dag duwt het de rand van dat scheurtje 
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steeds verder weg en krabt soms ook 
met de voorpootjes gaten in bet ei. 
Meestal na zo ongeveer een dag is bet 
kapje van bet ei losgekomen en komt 
bet jong te voorschijn. Dat gaat niet 
altijd gemakkelijk, soms blijft een 
stukje van bet schild in bet ei vastzitten 
en loopt zo'n schildpadje even rond als 
een ei met een kop en voorpootjes. 
Als de jongen net bet ei verlaten heb
ben zijn ze nog enigszins verfrommeld, 
de rand van bet schild is omlaaggebo
gen, maar soms ook een stukje om
hoog. Ook bet buikschild is dan nog 
gerimpeld. Het eerste jong had nog 
een klein dooierzakje, de latere jongen 
nog slechts een roze vlek, op bet buik
schild op de plaats van de navel. De 
diertjes werden direct na bet uitkomen 
in een bak met warm water gezet met 
daarin een stukje drijvend kurk. Ze 
bleken ogenblikkelijk te kunnen 
zwemmen en hadden geen moeite met 
de waterstand van 5-7 em, hoewel hun 
schildlengte toch minder was (zie ta
bel). 

4oo 

OPGROEIEN 
N a een dag of vier beginnen de jonge 
dieren te eten. Aanvankelijk hebben ze 
wat aanmoediging nodig in de vorm 
van interessant bewegende diertjes, in 
mijn geval waren dat muggelarven of 
watervlooien. Later eten ze ook schild
paddendroogvoer, stukjes garnaal en 
allerlei plantaardig voer. Ik voerde 
mijn schildpadden heel vaak met was
motlarven, motten en meelwormen. 
Ze a ten daar graag van, maar ik vond 
als ik ze grote hoeveelheden hiervan 
gegeven had soms volledige lege hui
den van dit soort diertjes. Uit angst 
voor verstopping heb ik bet voeren met 
insektelarven beperkt. Een reden voor 
bet voeren van wasmotrupsen was de 
mogelijkheid deze dieren met een op
lossing van vitaminen en kalk in te 
spuiten alvorens ze te voeren. Tegen
woordig voer ik heel vaak dode, half
was guppen, die heel graag gegeten 
worden. In de opkweekbak van de 
schildpadjes zwemmen levende gup
pen, maar die worden niet aangeval-
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len. Groenvoer eten de sehildpadjes 
niet veel, maar ze nemen er wei doorlo
pend hapjes van. Met name kroos en 
Cryptocoryne worden graag gegeten. 
De eerste twee jongen werden gehou
den in een bakje van 60x30 em bodem
oppervlak met 7 tot 10 em water. De 
temperatuur in dat bakje werd op 22°C 
gehouden door een warmtestraler (El
stein) en overdag verlieht door een 
spotje van 25 W, waardoor de tempe
ratuur plaatselijk tot 32 graden kon 
oplopen. Ik had bij de eerste twee de 
indruk dat bet tweede jong door bet 
eerste werd overheerst. Op een gege
ven moment groeide bet nauwelijks 
meer. Het kwam niet aan eten toe 
omdat de grotere bet voer uit zijn bek 
kaapte en wilde tenslotte aileen nog 
maar op bet land zitten. Omdat bet 
water nogal snel vervuilde, was er af en 
toe een sterke algengroei in de bak, ook 
op de kleine sehildpad. Ik moest dan de 
kop met een klein kwastje van algen 
ontdoen. Op bet laatst ging bet diertje 
snel aehteruit; bet overleed na negen 
maanden. Beide jongen hielden lange 
tijd een zaeht sehild, ondanks de in bet 
voedsel ge'injeeteerde kalk en vitami
nen. 
De tweede serie jongen was groter bij 
bet uitkomen (zie tabel) en leek van 
bet begin af aan gezonder. Deze dieren 
kregen hetzelfde voer, maar zonder 
ge'injecteerde wasmotten. Ze kregen af 
en toe een paar druppeltjes vitamine
preparaat (multivitamine en AD3) in 
hun water gedruppeld en er lagen 
steeds stukjes eierschaal op de bodem. 
Misschien hierdoor werden de schild
jes van deze schildpadjes al vlug hard 
en bleven dat ook. De tweede lichting 
zit minder warm en groeit minder snel. 
De drie dieren zitten in een bak van 
90x30 em bodemoppervlak met ge
middeld 7 em water. Boven deze bak 
bangen twee spotjes van 25 W. 
's Nacbts is er aileen de verwarming 

van de kamer zelf, de temperatuur 
daalde in de winter soms tot beneden 
de 16°C. Dejonge schildpadjes worden 
bij elke reiniging van hun verblijf ook 
zelf met een oude zachte tandenborstel 
seboongeborsteld. V ermeldenswaard 
is verder nog dat nocb de ouderdieren 
nocb de jongen ooit direct zonlicht of 
extra UV -straling hebben ontvangen. 
Aanvankelijk bield ik de diertjes 
apart, maar toen een van de dieren op 
miraculeuze wijze bij z'n broertje (of 
zusje) in de bak bleek te zijn geklom
men en daar geen last ondervond, heb 
ik de dieren, tot nu toe zonder nadelig 
gevolg, maar bij elkaar gebouden. 

GEDRAG VAN DE JONGEN 
Een paar merkwaardige gedragingen 
van de jongen wil ik bier noteren. In 
voldoende boog water beb ik de jonge 
dieren een paar keer bezig gezien met 
'zwemkunstjes'. Een schildpadje 
zwom b.v. zonder aanwijsbare reden 
een achterwaartse sal to. Andere beb ik 
ook zomaar acbteruit zien zwemmen, 
soms over een afstandje van zo'n twin
tig centimeter. Aangezien ik dit ge
drag vrijwel steeds in de eerste maan
den heb waargenomen, denk ik dat het 
een soort 'spelen' is, een oefening in bet 
zwemmen. Maar het kan ook net zo 
goed een afwijking door terrariumom
standigheden zijn. 
Een zonnend sehildpadje dat sebrikt 
lijkt een stukje te kunnen springen. 
Het diertje duikt niet direct van de 
zonneplek bet water in, maar komt 
meer dan een schildlengte van die 
plaats pas in bet water terecht. AI mijn 
jonge schildpadjes hebben er een voor
keur voor om zicb 's nacbts zo in een 
hoekje te drukken dat ze verticaal ban
gen. Zo heb ik in de opkweekbak een 
tweetal met water gevulde glazen pot
ten met daarin stekjes van ailerlei 
planten staan. De diertjes wurmen 
zich dan tussen die pot en een zijruit en 
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brengen de nacht rechtop met de kop 
boven water door. Door dat wurmen 
verschuiven die potten soms wat, maar 
op onverklaarbare wijze staan de pot
ten soms op een heel andere plaats dan 
waar ik ze heb neergezet. Zover ook 
van de zijruit af dat het niet meer een 
kwestie van ertussen dringen kan zijn 
geweest. De enige mogelijkheid is ei
genlijk, dat de schildpadjes de potten 
verschoven hebben, hoewel de potten 
toch aanzienlijk zwaarder zijn da n de 
diertjes zelf. Een enkele keer hoor ik 
uit de opkweekbak een zacht gebonk. 
Er blijkt dan een schildpadje onder een 
losliggend schuin omhooglopend stuk 
leis teen te zitten en daar met de hoven
kant van zijn schildje vanonder tegen
aan te bonken. Het gebonk dat ik da n 
hoor is het terugstoten van de even 
opgetilde steen op de glazen bodem. Ik 
heb eraan gedacht dat dit gedrag wel
licht iets te maken had met op het 
schild groeiende algen die jeuk zouden 
kunnen veroorzaken. Maar ook net 
schoongeborstelde schildpadjes doen 
het soms. 

Toen de tweede lichting nog maar een 
paar maanden oud was hield ik de die
ren in de bovenbeschreven ba k ge
scheiden door middenin de bak een 
blok gasbeton van 20 em hoog te plaat
sen. De waterstand was steeds zo'n 
7 em. Op een dag bleek de jongste ver
dwenen uit zijn gedeelte. Na enig zoe
ken bleek het dier aan de andere ka nt 
van het gasbetonblok te zijn beland. 
Hoe het over dat blok heen gekomen 
was is me een raadsel. Het is nauwe
lijks voor te stellen dat het diertje 
tegen een weliswaar ruwe en zachte, 
maar toch loodrechte wand omhoog is 
gckropcn. Toch weet ik geen andere 
verklaring voor het gebeurde. 

VERSCHILLENDE SOORTEN ? 
Na het bekijken van vele Ambonese 
doosschildpadden is mij duidelijk ge
worden dat er noga l wat verschillende 
vormen in gevangenschap gehouden 
worden. De meest algemene is de vorm 
waartoe de meeste van mijn dieren 
behoren : Een bol Schild, met maar een 
duidelijke kiel (ook a ls jong dier) en 
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een donkere bovenkant van de kop. Er 
zijn ook vormen die veel platter zijn, 
met duidelijker kielen en een Iichte, 
soms haast witte, bovenkant van de 
kop. V ergelijking van een aantal 
exemplaren in de collectie van het 
ZoOiogisch Museum van de Universi
teit van Amsterdam (Z.M.A.), waar
bij de vindplaats van de dieren bekend 
was, leerde me da t de bolle bees ten van 
Sumatra komen (ook van Maleisie en 
Thailand volgens NUTHAPHAND 

( 1979), maar van die vindplaatsen zijn 
in de Z.M.A.-collectie geen exempla
ren). De platte met de Iichte kop zijn 
afkomstig van Sulawesi en de Moluk
ken. Van Java komt een tussenvorm, 
die (in verschillende combinaties) zo
wel kenmerken van de ene als van de 
andere vorm vertoont. 
Wat ik niet gevonden heb in de 
Z.M.A.-collectie is een vorm die lijkt 
op een vrouwtje dat in mijn terrarium 
rondzwemt. Dit dier heeft een duide
lijk slankere kop, een plat schild met 
drie duidelijke kielen en ruwe plaat-

randen. De achterrand van het schild 
is gezaagd. Het buikschild is erg don
ker en hoekiger dan bij andere Ambo
nese doosschildpadden die ik heb ge
zien. De iris van dit dier is oranjeachtig 
in plaats van groengeel zoals bij mijn 
andere schildpadden. Nu is het vreem
de dat die zo hitsige mannetjes, die bet 
andere vrouwtje bij elke gelegenheid 
pogen te bevruchten, ook op zwakkere 
mannetjes en soms zelfs op elkaar 
kruipen, voor dit vrouwtje weinig be
langstelling toonden. Het dier had al 
een klein, onbevrucht ei gelegd en was 
dus geslachtsrijp. Het is overigens ook 
niet het kleinste dier uit de verzame
ling. Ik kan dit aileen maar verklaren 
door aan te nemen dat de mannetjes 
dit exemplaar niet als een soortgenoot 
herkennen. In 1986 legde dit vrouwtje 
twee tamelijk kleine eitjes, waarvan er 
een bevrucht bleek, maar helaas ver
droogde. De belangstelling van de 
mannen voor dit dier blijft echter 
matig. 
Er wordt nogal eens gesuggereerd dat 
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de platte Cuora amboinensis afkom
stig zouden zijn van de Philippijnen. 
TAYLOR ( 1966) beschrijft van de Phi
lippijnen echter een gewooil bol type 
schildpad met een glad bovenschild. 
Wei geeft hij in de afbeeldingen een 
plaatje van een variatie met een ge
zaagde achterrand van bet rugschild, 
een vrij slanke kop en een donker buik
schild. Die variatie lijkt op wat ik 
hoven beschreven heb. Helaas geeft 
Taylor geen nadere aanduiding van de 
vindplaats van bet afgebeelde exem
plaar. Gegevens van importeurs be
treffende de herkomst van dieren zijn 
zo ze al beschikbaar zijn, niet altijd 
betrouwbaar. 
De verschillen tussen de twee typen 
dieren die ik houd zijn nogal extreem. 
Het is echter niet onmogelijk dat ook 
de Sumatraanse en Molukse typen 
schildpad elkaar niet herkennen, hoe
wei ik daar overigens nooit iets over 
gehoord heb. Wellicht dat bet combi
neren van verschillende typen de kans 
op succesvolle nakweek verkleint. Het 
lijkt me daarom sterk aan te raden aan 
ieder die met deze soort kweken wil, zo 
veel mogelijk op elkaar gelijkende die
ren te nemen. Misschien is hieruit bet 
tot nu toe beperkte kweeksucces met 
deze schildpaddesoort te verklaren. 

CUORA AMBOINENSIS IN THE 
VIVARIUM 
Cuora amboinensis reproduced in captivity. The 
author does not know what triggered the repro
ductive activities. The adults are kept under rat
her cool conditions in winter ( 14-22.C) and war
mer (up to 32.C) in summer. They are fed main
ly on catfood and shrimps, with additional vege
table matter. The males are always trying to 
copulate. One female would not enter the water 
because of these aggressive males. A smaller 
male also was the victim of the other males and 
also stayed out of the water. The female was 
separated from the males and brought in contact 
with them only occasionally. Eggs were laid on 

the soil in the first case and later buried some 
5 em deep. All fertilized eggs measured about 
52x26 mm. Eggs measuring 45x30 mm, as men
tioned by SMITH ( 1931) and EWERT ( 1981) 
always proved to be not fertilized. Hatching took 
place after 66 to 98 days. No correlation between 
incubation time and temperature could be 
proved from the author's data. The young turt
les were fed initially mosquito-larvae to initiate 
feeding behaviour. Later on they ate a variety of 
living and dead matter. They prefer waxmoth 
larvae and dead guppies. Vegetable material is 
also eaten, especially duck-weed and Cryptoco
ryne-leaves. 
The juveniles sometimes behaved curious. They 
like to pass the night vertically, head up, between 
two objects. Occasionally they were observed 
swimming backwards, or swimming a backward 
somersault, seemingly without reason. In some 
instances a juvenile was seen sitting under a flat. 
stone and thumping with its carapax against it. 
The turtles seem to be able to move objects hea
vier than themselves. 
There appear to be different types of Cuora 
amboinensis. One type is described specifically, 
because the author's otherwise sexually overac
tive males refuse to mate with this particular 
female. 
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