
LACERTA 
nederlandse vereniging voor herpetologie en terrariumkunde 

47e jaargang, februari/ maart 1989 



LACERTA 47e jaargang nr. 3, pp. 65-96 

ISSN 0023-705 I Bij dit blad behoort mededelingenblad XIX nr. 5 

Voorzitter 
Vice-voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Ledenadministratie : 

G.J. Visser, Den Bommelsestraat 32, 3114 RB Schiedam. 
J.W.Th.M. Verhoeven, Schouw 11, 5152 SB Deume. 
E.F. Elzenga, Burg. H. van Konijnenburglaan 6, 3925 XB Scherpenzeel. 
R.J. Jansen, Zoetendaal 213, 6662 XM Elst (Old), Postbankgironummer 42 93 49. 
J. Varkevisser, Churchill-laan 14111 , 1078 DS Amsterdam. 

Redactie Mededel.blad: J .J. Nieuwenhuis, Winschotenstraat II, 6835 AR Amhem. 
Hoofdredactie Lacerta : 
( = redactieadres) 

B.L. Laurens, Wildenberg 14, 2716 ND Zoetermeer, 079-212818. 

Ere led en 

Lacerta 

Aanwijzingen 

Lidmaatschap 

D.J. van der Laan, Noorbeek; R.M. Meijer, Langeraar; P. Zwart, Utrecht; B. Kruyntjens, Maastricht. 

Lacerta is bet tweemaandelijks tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. 
In principe komen aile artikelen over reptielen en amfibicl!n, alsmede terrariumtechniek, planten en geleedpotigen 
in aanmerking voor opname. De voorkeur gaat uit naar artikelen over voortplanting, gedrag en milieu (oecologie). 
Redacteuren, auteurs, fotografen en andere medewerkers ontvangen geen honorarium. Tijdschrift en vereniging 
hebben geen winstoogmerk. Ovemame van artikelen aileen na schriftelijke toestemming van de redactie. 

Manuscripten met ruime regelafstand en brede marge, bij voorkeur getypt. Zo mogelijk een onderverdeling in 
hoofdstukken aanbrengen. Geen voetnoten gebruiken. Een samenvatting of, zo mogelijk, een Engelse summary 
toevoegen. In de literatuurlijst aile titels opnemen waarnaar in de tekst wordt verwezen en omgekeerd; titels alfabe
tisch op auteur en vermeld zoals gebruikelijk in Lacerta. Als illustraties komen in aanmerking: zwart-wittekeningen 
(Oostindische inkt), zwartwit- en kleurenfoto's en -dia's. Dia's worden automatisch geretoumeerd, andere illustra
ties aileen op uitdrukkelijk verzoek. Auteurs ontvangen na publikatie automatisch drie presentexemplaren (eventueel 
meer in overleg vooraf met ~e hoofdredacteur). 

I ~} • '• ... . .. . :· •,_•_ • . ~ . '~ '{. •' ; • 

Het lidmaatschap van de vereriiging oirtvat o.a. een abonne'ment op Lacerta (6x per jaar) en het Lacerta Mededelin
gen~lad (llx p~r JaarJ: Verenigingsjaar en jaargang !open van oktober tot en met september. De contributie 
1988/1989 bedraagt I 49,50 (Nederland en Belgie), I 10,00 (Europa) ~f US~· ~5,00 (Outside Europe). 

I I v1va·r1.a . 
specialist in tropische nati.Jur 

vitrines 
vivaria® vitrines worden geproduceerd in de door u 
gewenste vorm en maat.. Altijd uitgevoerd met het 
vivaria lichtsysteem en ventllatiesysteem 
en met automatische bevloeiing 

vivaria 
amsterdam 
celntuurbaan 5 
1072 er amsterdam 
tel. 020-764606 

decoratie 
druivehout 
eikehout 
kienhout 
kurkschors 
turfbrokken 
finpeet 
varenwortel 

dieren 
vissen 
kikkers 

salamanders 
hagedissen 

diverse voedseldieren 
planten techniek 
orchidee~n 
tillandsia's 
vleesetende 

plant en 
varens 
mossen 
moerasplanten 
waterplanten 

lam pen 
ventllatoren 
waterontharding 
koellng 
verwarming 
luchtbehandel lng 
porn pen 
nevelinstallaties 



Bij de voorplaat: 
De geelkoplandschildpad (Testudo elongata) 

Taxonomische status: Familie Testudinidae, ondergeslacht Indotestudo. 
Synoniemen 
Verspreiding 
Beschrijving 

Biotoop 

Voedsel 

Gedrag 

Voortplanting 
Terrarium 

LITERATUUR 

LACERTA 47(3) 65 

: Geochelone elongata, Indotestudo elongata. 
: Het vasteland van zuidoost-Azie. 
: Rugschild langgerekt en smal, tot 30 em. De mannetjes krijgen in de voort

plantingstijd een roze of rode neus (zoals op de tekening). 
: Savannegebieden en heuvelbossen. Tussen lage, dichte struiken, vaak op wat 

koelere plaatsen, zoals langs beekjes en beschaduwde dalen. 
: Hoofdzakelijk plantaardig. Trage insekten e.d. worden echter ook gegeten, 

evenals aas. Zorg af en toe voor hard voedsel zoals gras en wortels. Te veel 
zacht voedsel, zoals fruit, kan het doorgroeien van de bovenkaak tot gevolg 
hebben. 

: Zoals de meeste landschildpadden, rustig en verdraagzaam. Mannetjes kun
nen in de paartijd heel opdringerig zijn ten opzichte van de vrouwtjes en agres
sief tegenover seksegenoten. Pas geimporteerde dieren zijn de eerste weken 
vaak bijzonder schuw en eten aanvankelijk moeilijk. 

: De jonge dieren zijn geelbruin met een haast witte kop. 
: Ruim en vrij warm, 22-30 °C. Hier en daar koelere en warmere plaatsen ver

schaffen. Plaatselijke stralingswarmtebron moet als 'zonneplaats' kunnen 
dienen. Bij voorkeur een harde bodem zodat de teennagels niet kunnen uit
groeien tot hinderlijke lengten. 

: PRITCHARD, P.C.H., 1979. Encyclopedia of Turtles. T.H.F. Publications, Inc. Ltd. 

Peter Mudde 
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In memoriam: Johannes Th. ter Horst 

Op 10 januari 1989 is op achtenzeventigjarige leeftijd J .Th. ter Horst, een van de 
oprichters van Lacerta, overleden. 
Het klinkt zo simpel: 'een van de oprichters'. Een vereniging oprichten is niet 
zo moeilijk. Maar bij Lacerta gaat daar een jarenlange procedure aan vooraf: 
Op 29 september 1933 verzoekt D.J. van der Laan (die we later weer tegenkomen) 
enkele mensen, waaronder Ter Horst, mee te werken aan de oprichting van een 
Bond van Terrariumhouders. Een tweetal circulaires verschijnt en ook de 
Haagsche Courant van 23 december 1933 maakt gewag van dit initiatief. Helaas 
is er nauwelijks reactie. De zaak gaat niet door. Maar TerHorst heeft daar geen 
vrede mee. Zijn filosofie luidt: Je moet eerst aan de terrariumkunde bekendheid 
geven door erover te publiceren. Dan ontstaat vanzelf de behoefte bij de liefheb
bers aan onderling contact en een vereniging is weldra geboren. Maar het duurt 
jaren voor zijn idee van een vaste rubriek Terrariumkunde in Het Aquarium voor 
de redactie van dat blad aanvaardbaar is. Pas in mei 1938 is het zover. Het wordt 
een succes. En het gaat zoals TerHorst het zich heeft voorgesteld: In juni 1942 
stelt een gei"nteresseerd lezer de vraag of de tijd niet rijp is om een corresponden
tievereniging te stichten. Prompt melden zich dertien belangstellenden aan, die 
op 10 september van dat jaar Lacerta oprichten. Ondanks de oorlog groeit de 
vereniging gestaag: 270 !eden op 10 september 1946. Ter gelegenheid van het 
eerste lustrum schrijft het bestuur: 'TerHorst is de man die alles in beweging zet 
en houdt, die steeds wat nieuws verzint, die de autoriteiten weet te overreden, 
wien geen moeite te vee! is, om den bloei van zijn vereniging te bevorderen .. . .' 
Secretaris/redacteur Ter Horst draagt na tien jaar het secretariaat over. Dan 
schrijft voorzitter van der Laan aan de !eden onder meer: 'Er zal wei niemand 
onder U zijn, die er niet van overtuigd is dat Lacerta alles, maar dan ook alles 
aan Ter Horst te dank en heeft. .. .' Bij het neerleggen van zijn redacteurschap 
een jaar later, wordt hij als eerste tot lid van verdienste benoemd. 
Later vinden we Ter Horst als medewerker van Staatsbosbeheer terug in Lim
burg. Het contact is beperkt, maar op hoogtijdagen van de vereniging is hij 
toch present. Bij zijn pensionering annonceert hij zijn afscheidsreceptie in 
Lacerta want voor hem hoort 'zijn' vereniging er dan nog altijd bij! 
Een mens is sterfelijk. Maar zolang Lacerta leeft, blijft een stukje werk van 
Ter Horst voortbestaan ! 

D.P. van Wijk 
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(}riekselandschildpadden 
(Testudo hermannz) in de tuin 

INLEIDING 
AI vele jaren verzorgen wij Europese 
landschildpadden. V66r 1985 werden 
de dieren in de zomer buiten gehouden 
en in de winter in een terrarium in de 
huiskamer. De schildpadden deden het 
redelijk maar plantten zich niet voort. 
Omdat bet ons wei bekend was dat 
overwintering zowel de conditie als de 
voorplanting van Europese landschild
padden ten goede komt, besloten wij 
in 1985 de verzorging anders aan te 
pakken. In dit artikel willen we onze er
varingen met de schildpadden beschrij
ven van de laatste vier jaar. 

HUISVESTING 
De landschildpadden kunnen vnJ m 
onze hele tuin lopen. De tuin is 12 m 
lang en 6 m breed. Aanvankelijk was 
de tuin met gaas afgezet. Dit voldeed 
niet omdat de dieren het gaas niet als 
afzetting zagen en er continu tegenaan 
bleven duwen. Dit euvel werd verhol
pen met een houten afzetting van 30cm 
hoog aan de onderkant van bet gaas. 
De tuin is gericht op het zuidwesten. 
De dieren benutten de hele oppervlakte 
van de tuin. Veel schildpadden hebben 
vaste plaatsen waar ze overdag rusten. 
In bet gazon is een plastic drinkschaal 
ingegraven. We zien bier de schildpad
den zelden uit drinken. In de tuin is een 
verwarmd binnenverblijf waar de die
reo 's nachts en tijdens koele perioden 
in verblijven. Het binnenverblijf is een 
glazen kasje van 250x70x40 em (lxbxh). 
In de linkerhelft van de kas zit een 
vloerverwarming. In dit gedeelte is een 
dikke laag strohaksel aangebracht. In 
de rechterhelft zit een Philips infra
roodlamp van 250 W. De bodemver-

warming is aangesloten op een ther
mostaat. Als de temperatuur in de kas 
onder de 16 oc komt gaat de bodemver
warming aan, deze slaat af als er een 
temperatuur van 18 oc bereikt is. De 
lamp is zowel op een tijdklok als op een 
thermostaat aangesloten. De lamp kan 
branden tussen 7.00en 19.00uur. Inde
ze periode zorgt de thermostaat ervoor 
dat de lamp aangaat als de temperatuur 
onder de 22 oc komt en uitgaat als er 
een temperatuur van 24 oc is bereikt. 
De ingang van bet kasje is afgesloten 
met een plastic flap die de schildpadden 
eenvoudig opzij kunnen duwen. 
's Nachts gaan aile dieren uit zichzelf 
naar bet linkergedeelte van bet binnen
verblijf. Ze kruipen dan weg in bet stro. 
In de rechterhelft van bet binnenver
blijf bestaat de bodem uit een mengsel 
van turf en scherp zand. 
In de tuin staat tevens een glazen bui
tenterrarium met een grondoppervlak 
van 120x100 em. Aan de voorzijde is 
deze bak 40 em hoog en aan de achter
zijde 100 em. In dit verblijf zitten een 
bodemverwarming en een lamp die op 
dezelfde manier geregeld worden als in 
bet kasje. Dit terrarium is tegen een 
muur geplaatst en wordt gebruikt voor 
de jonge en pasgeboren schildpadden. 
Met zonnig weer worden de dekruiten 
verwijderd zodat de jonge schildpad
den directe zonnestraling krijgen. 

DEDIEREN 
Op dit moment (augustus 1988) zijn in 
de tuin negen volwassen Griekse land
schildpadden (Testudo hermanm) ge
huisvest; zes vrouwtjes en drie manne
tjes. Ook lopen er twee nakweek-dieren 
van twee jaar oud. 



Parende Griekse landschildpadden. 
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Naast de Griekse landschildpadden is 
er in de tuin een paartje vierteenland
schildpadden (Agrionemys horsfieldt) 
en een halfwas Moorse landschildpad 
(T. graeca). 
Tot nu toe hebben aileen de Griekse 
landschildpadden voor nakweek ge
zorgd . 

VOEDING 
Om de andere dag worden de Schild
padden gevoerd. Ze krijgen dan een 
mengsel van tomaten, sinaasappel, 
appel, geweekte kattebrokjes, bruin 
brood en andijvie. Over het voer wordt 
rijkelijk calciumlactaat gestrooid en 
een theelepel Osspulvit. Een keer in de 
week voegen we ook royaal Sporavit 
toe. De andere dagen krijgen de Schild
padden blad van paardebloemen, kool
zaad en weegbree. De dieren eten ook 
van de meeste planten die in de tuin 
groeien. Als voerbak gebruiken we een 
doorgezaagde pvc pijp van 2 m lang. 

WINTERSLAAP 
In 1985 en 1986 gingen de schildpadden 
in een koelkast in winterslaap. In de 
koelkast stonden bakken met eike- en 
beukeblad. De temperatuur was onge
veer 7 °C, de luchtvochtigheid schom
melde tussen de 70 en 80"/o. Een keer 

per dag werd de deur even geopend om 
de Iucht te verversen. De winterslaap 
duurde ongeveer drie maanden. In 1987 
werd een andere koelruimte gemaakt, 
namelijk een bak van tempexplaten van 
zes em dik, met een grondoppervlak 
van 1 m2

• In deze bak heerst een tem
peratuur tussen de 5 en 6 °C. De tem
peratuur wordt geregeld door een koel
element van een koelkast die aangeslo
ten is op een elektronische thermostaat. 
Als het koelelement werkt, draait er in 
de bak een ventilator die zorgt voor de 
verspreiding van de koude Iucht. Op de 
bod em ligt een laag bladafval van 30 em 
dik. De luchtvochtigheid schommelt 
tussen de 70 en 80%. Een week voordat 
de dieren in winterslaap gaan worden 
ze in een verwarmd terrarium binnens
huis gehouden. Zij krijgen dan geen 
voedsel. Om de andere dag plaatsen we 
de schildpadden in de badkuip, zodat 
ze kunnen drinken en hun darmen kun
nen legen. Het is heel belangrijk dat ze 
met lege darmen de winterslaap ingaan. 
Voordat de schildpadden de koelruimte 
ingaan, staan ze enkele dagen in kisten 
met bladafval in de garage, waar dan 
een temperatuur van 10 °C heerst. 
Wanneer wij de schildpadden in winter
slaap Iaten gaan is afhankelijk van de 
weersomstandigheden in de herfst. 
Meestal is dit half november. De win
terslaap duurt ongeveer vier maanden. 
Pasgeboren en een jaar oude schildpad
den gaan slechts een maand in winter
slaap. Deze zitten de rest van de winter 
in een verwarmd terrarium in de huis
kamer. 
Tot nu toe hebben we aile dieren op het
zelfde moment uit de winterslaap ge
haald. In het voorjaar van 1989 willen 
we de volwassen martnetjes twee weken 
eerder uit de winterslaap halen en ze in 
een terrarium zetten waar het plaatse
lijk 35 °C kan worden. We vermoeden 
dat dit de ontwikkeling van de zaadcel
len ten goede komt. 
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GEDRAG 
In het voorjaar zijn de mannetjes zeer 
actief. Er wordt dan ook vee! gepaard. 
Ze bijten dan ook vaak in de voorpoten 
van de vrouwtjes. Dit gaat echter nooit 
z6 heftig dat het tot verwondingen 
leidt. Er wordt ook tegen het schild van 
de vrouwtjes gestoten. Na deze gedra
gingen vindt meestal de paring plaats. 
De schildpadden zijn meestal vijf tot 
tien minuten gekoppeld. Tijdens de pa
ring maken de mannetjes een luid kreu
nend geluid. Als de vrouwtjes niet pa
ringsbereid zijn, resulteren de inspan
ningen van het mannetje niet in een 
paring. Soms duurt het voorspel wei 
een halve dag, soms hooguit dertig 
minuten. Alhoewel de grootste parings
activiteit in het voorjaar is, wordt er in 
de zomer en in het najaar ook gepaard. 
Als er een nieuw mannetje in de groep 
geplaatst wordt, heeft dit meestal wat 
onenigheid tussen alie mannelijke die
ren tot gevolg. Er wordt gebeten en ge
stoten. Het bijten kan soms tot bloe
dens toe gaan. Na enkele dagen is de 

In de tuin. 

situatie meestal gestabiliseerd en lijkt 
het erop dat de rangorde bepaald is. 
Vanaf half augustus zijn de vrouwtjes 
wat minder paringsbereid. Door de 
herhaalde paarpogingen van de manne
tjes kunnen deze met hun hoornnagel 
de cloaca van de vrouwtjes beschadi
gen. Aile verwondingen bij de Schild
padden bespuiten we met veterinaire 
wondspray (Acederm). 
De schildpadden hebben vaste gewoon
tes. Zo wordt steeds dezelfde zonne- of 
schuilplaats opgezocht. Ook gaan ze 
meestal op dezelfde tijd naar het bin
nenverblij f. 
Vanaf half juli zijn vooral de vrou
welijke dieren minder actief. Soms gaat 
een schildpad 's avonds niet naar het 
nachtverblijf. We vermoeden dat zo'n 
exemplaar dan te vee! is afgekoeld 
waardoor hij minder actief is en het 
nachtverblijf niet meer kan bereiken. 

EIEREN 
Als de vrouwtjes eieren moeten leggen, 
zijn ze zeer onrustig. Ze !open veel door 



De eieren worden gelegd. 

Een ei komt uit. 

de tuin en ruiken op verschillende plaat
sen aan de grand. Sommige dieren gra
ven bier en daar. We hebben eieren zo
wel in de tuin als in bet rechtergedeelte 
van bet binnenverblijf gevonden. De 
vrouwtjes graven met hun achterpoten 
een gat van ongeveer 15 em diep. Na het 
leggen van de eieren wordt bet gat zo
danig dichtgestopt dat bet legsel zeer 
moeilijk te vinden is. Een van de grate 
problemen van het houden van Schild
padden in de tuin is volgens ons het vin
den van de eieren. De eieren wegen ge
middeld 20 gram. 
Naar aanleiding van een artikel van 

KIRSCHE (1979) besloten wij hem infor
matie te vragen over zijn broedmetho
de. Hij zond ons een gedetailleerde 
tekening van zijn broedstoof. Aan de 
hand van deze tekening hebben we de 
ooze gemaakt. Dit is een volglazen bak 
met een schuine dekruit. Het condens
water loopt naar voren af. Halverwege 
de bak zit een rooster van kunststof met 
openingen van 2 bij 2 em. Hierop wor
den de eieren gelegd: De eieren worden 
direct na bet opgraven aan de boven
zijde gemerkt. Gedurende de hele incu
batieperiode mogen ze niet meer ge
keerd worden. Onder bet rooster staat 
een laag water van 6 em, die door een 
aquariumverwarmer tot 37 oc wordt 
verwarmd. Deze verwarmer is aange
sloten op een thermostaat. Op bet roos
ter schommelt de temperatuur tussen de 
30 en 31 oc. In het water is een bruis
steentje dat aangesloten is op een aqua
riumpomp. Dit zorgt voor beweging 
van bet water en voor ventilatie. In het 
model van Kirsche was niet op deze 
wijze sprake van ventilatie. De schuine 
dekruit heeft een opening van 4 mm 
aan de achterkant, oak dit is voor de 
ventilatie. 
De luchtvochtigheid in de broedstoof 
schommelt tussen de 90 en 950Jo. Na 
60 tot 65 dagen komen de eieren uit. 
Tot nu toe had geen van ooze Griekse 
landschildpadden een dooierzak bij het 
verlaten van het ei. Alle bevruchte 
eieren resulteerden in jonge Schild
padden. 
Na ruim een week is met behulp van een 
'schouwlamp' te zien of een ei bevrucht 
is. Er is dan een rode plek van enkele 
mm groat te zien in bet ei. Als de jonge 
schildpad bet ei met zijn eitand aan
pikt, kan bet uitkomen nag wei een of 
twee dagen in beslag nemen. Als de 
schildpadjes het ei verlaten hebben, 
zetten we ze nag een dag in een plastic 
doosje met vochtige tissues in de broed
stoof. 
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Twee jongen. 

OPFOK 
De jonge dieren worden in een klein 
terrarium van 50x30x30 em (lxbxh) ge
plaatst. Hierin hangt een warmtelamp, 
die plaatselijk voor een temperatuur 
van 30 oc zorgt. De bodembedekking 
bestaat uit zand en bladeren. De bodem 
is oneffen gemaakt door middel van 
graspolletjes en stenen. Komt een 
schildpadje op zijn rug te liggen dan· 
kan hij zich gemakkelijk afzetten en 
weer in normale positie komen. Het 
zand wordt erg vochtig gehouden. 
Het voedsel is gelijk aan dat van devol
wassen dieren. Uiteraard is het vee! fij
ner gesneden en is er meer calciumlac
taat aan toegevoegd. Jonge schildpad
den hebben vee! kalk nodig voor een 
goede opbouw van schild en skelet. Na 
ongeveer een maand gaan ze naar het 
hierboven beschreven opfokterrarium 
in de tuin. 

SLOTOPMERKINGEN 
Bij het houden van Griekse schildpad
den in de tuin lijkt het ons zeer belang-

rijk dater voor deze mediterrane dieren 
voldoende bodemwarmte en stralings
warmte is . Tevens is een winterslaap 
noodzakelijk. Dit laatste om een zona
tuurlijk mogelijke cyclus te bewerkstel
ligen. 
Europese landschildpadden zijn dieren 
die het verdienen om buiten verzorgd 
te worden. Dit verschaft zowel de ver
zorger als de dieren het meeste plezier. 
Indien er meer mensen met Europese 
landschildpadden kweken en wanneer 
zij met ons ervaringen willen uitwisse
len, zouden we dat zeer op prijs stellen. 

TESTUDO HERMANN/ IN THE GARDEN 
For four years nine T. hermanni were kept in a 
garden. In wintertime they hibernate approx. 
four months. In the garden the animals spend the 
night in a slightly heated place. All fertilized eggs 
hatched. The young are kept in a small greenhou
se in the garden. 

LITERATUUR 
KIRSCHE, W., 1979. The housing and regular 
breeding of Mediterranean tortoises. Int. Zoo 
Yearb. 19 : 42-49. 
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Texaanse ratelslang. Foto: B.L. Laurens. 

Ben Texaanse ratelslang (Crotalus atrox) 
bijt een soortgenoot 

Vee! gifslanghouders zullen ooit wei 
eens hebben meegemaakt dat tijdens 
het voeren de ene slang de andere bijt, 
wat meestal wei een druppel bloed op
levert maar verder weinig schade ver
oorzaakt. Ik wil hieronder verslag doen 
van een geval waarin een Texaanse ra
telslang (Crotalus atrox) een soortge
noot beet . 
Op zaterdag 28 mei 1988 om 12.05 uur 
beet een van mijn dieren tijdens het voe
deren een soortgenoot in de boven
kaak. Het ging vlug en onverwacht, 
maar ik meende te zien dat ze vooraan 
gebeten werd, in de buurt van of in de 
linker-'pit' (warmtegroeve). 

De reactie was hevig. Het gebeten dier 
rolde als een kurketrekker door het ter
rarium. Met haar bek wijd open en he
vig ratelend kwam ze met het voorste 
tweederde dee! van haar lichaam om
hoog, om vervolgens haar lichaam weer 
in een spiraalvorm te trekken. Dit ge
drag duurde ongeveer vijf minuten. 
Om 12.10 uur lag het dier met verlam
mingsverschijnselen en de bek wijd 
open. De ademhaling was zeer onregel
matig, wat ik opmaakte uit het schok
kende pompen van het lichaam. Na on
geveer tien minuten lag het dier voor 
dood, met de tong uit de bek, zonder 
nag ergens op te reageren. Er was geen 
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waarneembare ademhaling meer. Ik 
heb de slang toen direct uit bet terra
rium gehaald en apart in een donkere 
kist gelegd. Ik had bet idee dat bet dier 
bet ongeluk niet zou overleven. 
Na ongeveer twintig minuten begon bet 
slachtoffer echter opeens te ratelen, 
zonder dat er sprake was van versto
ring. Bij nader onderzoek bleek bet 
weer opgeleefde dier erg agressief. 
Daarbij hield bet de bek geopend en 
lag bet in een zeer onnatuurlijke hou
ding met de nek als een kurketrekker 
gedraaid en met de kop achterover. 
De kop was aan de linkerzijde behoor
lijk opgezwollen, ook om de ogen been 
zodat deze verzonken in de kassen leken 
te liggen. In deze houding ratelde bet 
dier bij de minste verstoring. 
De slang heeft tot's avonds in deze hou
ding gelegen, waarna ze op een gegeven 
moment weer zo goed als normaal ge
drag vertoonde, op een kromgetrokken 
nek na. De daaropvolgende dag lag ze, 
toen ik om ongeveer 9.45 uur keek, nor
maal opgerold, maar had ze nog wei de 
kop in een vreemde houding door de 
rare kronkel in de nek. Dit is de volgen
de vier dagen zo gebleven, waarna bet 
langzaam minder werd. Op de vijfde 

dag na de beet at bet dier rond 20.00 uur 
weer een jonge rat. Dat ging vrij moei
zaam, maar bet ging. Ook vertoonde 
bet weer bet normale (dus agressieve) 
gedrag dat ik van haar gewend was. Dit 
herstel heeft zich verder doorgezet, al is 
bet inmiddels duidelijk geworden dat 
bet dier waarschijnlijk blijvend een 
kronkel in de nek houdt. Bij bet vangen 
van de prooi heeft bet bier uiteraard 
last van en bij bet toeslaan is er geen 
sprake meer van precisie. Ik bied de 
prooi dan ook met de tang aan om haar 
te helpen. 
Opgemerkt moet worden dat bet niet 
zeker is dat de bovengenoemde ver
schijnselen veroorzaakt zijn door bet 
gif van de soortgenoot, aangezien bet 
ook mogelijk is dat de beet een zenuw
baan heeft geraakt die daardoor blij
vend beschadigd is. 
Het dier is op 4 september 1988 gestor
ven. Bij sectie werden geen bijzonder
heden gevonden. 

CROTALUS ATROX BITES C. ATROX 
When bitten by a conspecific snake a rattlesnake 
rolled like a corkscrew in the vivarium. The snake 
did not die immediately, but its neck remained 
twisted. September 9th 1988 it died. 
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INLEIDING 
Tijdens een dag over paddenbescher
ming van de Werkgroep Arnfibieen en 
Reptielen Nederland, in maart 1987, 
was er een discussie over de methoden 
die gebruikt worden om padden te be-

schermen tegen autoverkeer. Natuur
lijk kwam de vraag naar voren of pad
dentunnels functioneren. Heeft het zin 
te streven naar zo'n oplossing, die wel
iswaar relatief duur is, maar waarbij 
het (vrijwilligers)werk beperkt wordt? 
Eigenlijk was er niemand die kon ver
tellen over ervaringen met tunnels, en 
vanuit het buitenland zijn zowel posi
tieve als negatieve ervaringen bekend. 
In Nederland zijn ooit, in februari 
1979, vijf gietijzeren tunnels aange
bracht onder een geasfalteerde twee
baansweg in Overveen. Die tunnels lig
gen er neg en jaar en merkwaardigerwijs 
kon niemand vertellen of de padden er
doorheen trekken of niet. 
De tunnels verbinden het landgoed 
Koningshof, waar de padden overwin
teren, met Elswout, waar de voortplan
ting zich afspeelt. De heer Luntz, toe
zichthouder op Koningshof, vermoed
de dat de tunnels goed werken. Hij ba
seerde zijn vermoeden op het grate aan
tal padden dat de laatste jaren tijdens 
de paddentrek bij de hoofdingang van 
Koningshof komt, en daar door hem 
wordt overgezet, omdat de paddenaf
rastering er onderbroken is. Hij schatte 
het aantal padden dat hier de laatste 
jaren komt op 2000 a 2200 en dat is veel 
meer dan de aantallen die van onder
zoek uit 1976 en 1977 bekend zijn 
(WINKLER, 1978). 
In overleg met Natuurmonumenten en 
de beer Luntz werd besloten om tijdens 
de voorjaarstrek van 1988 na te gaan 
of, en zo ja in welke mate, de gietijzeren 
buizen de functie vervullen waarvoor 
ze indertijd zijn aangelegd, namelijk: 
om als veilige oversteekmogelijkheid 

Figuur I. De Duinlustweg ter hoogte van de landgoederen Elswout en te dienen voor padden op weg naar het 
Koningshof, Overveen. water. 



Figuur 2. De ingang van tunnel I op het landgoed Elswout. 
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MATERIAAL EN METHODEN 
De paddenoversteekplaats is een traject 
over de tweebaans asfaltweg die ligt 
tussen het Landgoed Koningshof en het 
natuurgebied Elswout. Een paddenaf
rastering van gaas werd a1 aangebracht 
in 1975, over een lengte van 400 m, met 
om de 20 m ingegraven emmers. In de 
afrastering zijn twee openingen voor 
wegen die toegang geven tot het Land
goed. 
In 1979 werden op vijf plaatsen giet
ijzeren tunnels aangebracht. De lengte 
van de buizen is ca. 12m, de diameter 
bedraagt 30 em. Ze liggen gemiddeld 
65 em (min. 40 em en max. 85 em) onder 
het wegdek, gemeten vanaf de boven
kanten van de tunnelbuizen. Omdat de 
tunnelingangen enkele tientallen em 

v66r de terreinafscheiding liggen, loopt 
het paddenraster ter plaatse terug, van 
de terreinafscheiding naar de ingangen 
van de tunnels. Zie de figuur. 
We hadden met vier groepen padden te 
maken: 
1. Padden die op Koningshof een tun
nel ingaan en er aan de kant van Els
wout uitkomen, waarbij ze aan het ein
de van de tunnel in een emmer vallen. 
Twee keer per dag werden deze padden 
uit de emmers gehaald, geteld en vrij 
gelaten. 
2. Padden die de afrastering weten te 
passeren en op de weg terechtkomen. 
Onregelmatig, maar meestal een keer 
per dag, werden deze padden, dood of 
levend, door ons van de weg gehaald. 
3. Padden die aan de Koningshofzijde 
langs de afzetting wandelen en uitein
delijk terechtkomen bij de hoofdingang 
van Koningshof of aan de uiteinden 
van de afrastering. Deze padden wer
den opgevangen en overgezet door de 
heer Luntz of door ons . 
4. Padden die achterblijven op Ko
ningshof. 
Om enige indicatie te krijgen over het 
deel van de paddenpopulatie dat van de 
tunnels gebruik maakt werden padden 
gemerkt. Dit gebeurde tijdens een piek 
in de trekactiviteit, op drie avonden, 
te weten 19, 20 en 21 maart. Het ging 
daarbij om respectievelijk 100, 102 en 
60 individuen. Van die padden werd een 
teen van de achterpoot half afgeknipt: 
op 19 maart de tweede teen linksachter, 
op 20 maart de derde teen linksachter, 
op 21 maart de derde teen rechtsachter. 
De padden die op 19 en 20 maart wer
den gemerkt waren lukraak verzameld 
op Koningshof langs de afzetting en 
werden na het merken op dezelfde 
plaats teruggezet. De padden die op 
21 maart werden gemerkt werden niet 
teruggezet langs het gaas, maar werden 
in bet begin van een tunnel geplaatst: 
30 padden in tunnel IV en 30 padden in 
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tunnel V. 
Met de op deze manier tussen 19 maart 
en 1 april verzamelde gegevens konden 
indicaties verkregen worden over de 
omvang van de vier groepen padden, 
alsmede over bet functioneren van de 
tunnels. De resultaten moeten voor
zicbtig gernterpreteerd worden. Voor 
meer precisie zouden we een veel groter 
deel van de paddenpopulatie bebben 
moeten merken. 

RESULT A TEN 
In de periode tussen 19 maart en 1 april 
verlieten meer dan 1731 padden Ko
ningsbof op een van de volgende wij
zen: 
1. via een van de vijf tunnels, 

op eigen kracbt: 66 ex. 
met bulp door tunnel IV of V: 26 ex. 

2. door de afrastering te 
passeren: meer dan 178 ex. 

3. overgezet door ons: 349 ex. 
overgezet door de beer Luntz: 1112 ex. 

Totaal tussen 
19 maart en 1 april meer dan 1731 ex. 

Tabel 1. Overzicht van de aantallen gemerkte en 
ongemerkte padden die tussen 19 maart en 1 april 
1988 op Elswout in de emmers onder de tunnel
uitgangen werden opgevangen. De 60 padden 
die op 21 maart in de tunnelingangen werden 
geplaatst zijn bier buiten beschouwing gelaten. 

datum padden die de tunnel passeren 

zonder merk merk 
merk 19 mrt 20mrt totaal 

19-20 mrt 10 0 0 10 
20-21 mrt 12 1 1 14 
21-22 mrt 7 1 1 9 
22-23 mrt 6 0 3 9 
23-24 mrt 6 0 0 6 
24-25 mrt 2 0 0 2 
25-26 mrt 2 0 0 2 
26-27 mrt 3 0 0 3 
27-28 mrt 2 0 0 2 
28-29 mrt 3 0 0 3 
29-30 mrt 1 0 0 1 
30-31 mrt s 0 0 s 
31 mrt-1 apr 0 0 0 0 

totaal 59 2 s 66 

In bet volgende worden de resultaten 
van de verscbillende groepen nader uit
gewerkt. Omdat ons onderzoek zicb af
speelde tussen 19 maart en 1 april zijn 
uitsluitend de gegevens van die periode 
in de berekeningen opgenomen. Ecbter 
door de beer Luntz werden v66r en na 
die periode nog eens 122 en 92 padden 
overgezet. Bovendien is een onbekend 
aantal op Koningsbof acbtergebleven. 
Het ging dus in 1988 op Koningsbof om 
een populatie van meer dan 1945 
padden. 

TUNNELGEBRUIK 
Van de 202 padden die willekeurig langs 
bet gaas gemerkt werden zijn er zeven 
door een tunnel getrokken, dit is 3,50Jo. 
Er is een tweede berekening mogelijk 
voor bet percentage padden dat de tun
nel kiest, namelijk: Van de meer dan 
1731 padden die Koningsbof verlieten 
tussen 19 maart en 1 april zijn er 66 op 
eigen kracbt door de tunnels gegaan, 
dit is minder dan 3,80Jo (zie tabel 1). 
Conclusie: Heel weinig padden trekken 
op eigen gelegenbeid door een tunnel, 
in 1988 was dat minder dan 40Jo. 

Tabel 2. Aantallen padden die een tunnel door
trokken, nadat ze in de ingang van de tunnel 
waren neergezet, op 21 maart om 21.30 uur. 
Het betreft de tunnels IV en V; in beide werden 
30 padden met tunnelmerk geplaatst. 

tijds- tunnel tunnel 
datum uur duur IV v totaal 
21 mrt 23.15 2 uur 3 3 6 
22mrt 09.00 12 uur 4 8 12 
22mrt 21.00 24uur 4 4 8 
23 mrt 09.00 36uur 0 0 0 
totaal 11 15 26 

Na 23 maart zijn geen padden met bet 
tunnelmerk meer door de tunnel been 
gekomen. In totaal bebben 26 van de 60 
in de tunnel geplaatste padden de tocbt 
door de tunnel gemaakt (43,30Jo). De 
overige 34 dieren zijn waarscbijnlijk 
naar Koningsbofteruggekeerd. Zo wer-
den zeven padden met ·bet tunnelmerk 



Tabel3. Padden die de afrastering passeerden en op de weg werden aan-
op 29 maart langs de afrastering op getroffen, dood of levend, tussen 19 maart en I april, onderverdeeld 

naar: padden zonder merkteken, met merkteken van 19 maart, met Koningshof gezien. 
merkteken van 20 maart. De categorie onbekend bestaat uit doodgere- Conclusie: Van de padden die in de tun-
den padden waarvan bet bebben van een merkteken niet meer waste zien. nel geplaatst zijn maakt een aanzienlijk 
datum geen merk 19 mrt 20mrt onbekend totaal groter aantal de tocht door de tunnel 

19mrt 25 25 dan van de padden die zelfstandig de 
20mrt 28 5 308.40 648.74 tunnelingang moeten vinden. Dit ver-
21 mrt 1 2 schil is significant (x1 toets; p<0,001). 
22mrt 7 7 De tijdsduur die de padden nodig heb-
23mrt 4 5 ben om door de tunnel te I open vertoont 24mrt 1 1 
25 mrt 8 8 een spreiding van minimaal twee uur 
26mrt 4 3 7 tot maximaal 24 uur. 
27mrt 4 3 7 
28mrt 14 3 17 

PADDEN OP DE WEG 
29mrt 29 3 32 

Zie tabel3. 30mrt 3 3 

totaal 121 5 6 468.56 178 a. 188 
Er zijn natuurlijk ook padden de weg 
overgegaan, die wij gemist hebben. We 
vermoeden dat dit een meervoud is van 

Tabel4. Overzicbt van de aantallen padden die door ons en door de beer de 178 a 188 dieren die we wel gezien 
Luntz werden opgevangen en naar Elswout werden gebracht, tussen hebben. 
19 maart en 1 april. De padden die door de beer Luntz werden gevangen Conclusie: Een aanzienlijk deel van de zijn niet gecontroleerd op merkteken en zijn daarom in een kolom ge-
plaatst. De overige padden zijn ingedeeld naar merkteken. populatie weet de afrastering te passe-

ren, n.l. meer dan de geconstateerde 
geen merk merk beer 178 a 188 ex. Dat is dus meer dan 10,50Jo 

datum merk 19mrt 20mrt Luntz totaal van de migrerende paddenpopulatie. 
19 mrt 40 347 387 
20mrt 46 7 485 538 

PADDEN DIE OVER DE WEG ZIJN 21 mrt 47 3 4 42 96 
22mrt 40 40 GEBRACHT 

23 mrt 21 2 24 Zie tabel4. 
24mrt 3 48 52 Verreweg de meeste padden komen 
25mrt 24 25 noch in een tunnel terecht, noch breken 
26mrt 21 12 33 ze door de afrastering heen, maar ver-
27mrt 8 38 46 plaatsen zich langs de afrastering tot ze 28mrt 23 14 37 
29mrt 53 1 2 32 88 bij de hoofdingang of aan een uiteinde 
30mrt 24 3 18 45 van de barricade komen, waar ze wor-
31 mrt 10 1 28 39 den opgevangen en overgezet. 

1 apr 3 8 11 Conclusie: Een zeer groot deel van de 
totaal 323 17 9 1112 1461 paddenpopulatie bereikt Elswout door 

overgezet te worden door mensen. 
Tabel 5. Overzicbt van de aantallen gemerkte en ongemerkte padden die 
langs bet raster op Koningshof werden geteld (en niet werden overgezet). ACHTERBLIJVENOE PADDEN 

Af en toe telden we padden die op Ko-
geen merk merk %ge- ningshof langs de afrastering liepen 

datum merk 19mrt 20mrt totaal merkten 
(zie tabel 5). 

21 mrt 174 13 26 213 18.3 
22mrt 135 10 7 152 11.2 Op 21 maart, een en twee avonden na 
2Smrt 126 3 6 135 6.6 het merken, werden 213 padden geteld 
27mrt 10 0 1 11 9.1 langs het gaas, waarvan er 39 gemerkt 
28mrt 124 3 8 135 8.1 waren (18,30Jo). De laatste telavond 
29mrt 153 3 8 164 6.7 waren nog steeds veel padden langs bet 
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gaas te vinden: 164, waarvan 11 ge
merkt (6,70Jo). Uiteraard neemt bet re
latieve aantal gemerkte dieren af: we 
hebben te maken met een open popula
tie waaruit padden vertrekken en waar 
nieuwe migranten bijkomen. Na 29 
maart is er niet veel trekactiviteit meer. 
De elf gemerkte lopen dan al negen of 
tien dagen langs de afrastering en we 
vermoeden dat met hen een deel van de 
paddenpopulatie op Koningshof acb
terblijft en niet ter paring trekt. 

POPULATIEOMVANG 

Uit absolute gegevens weten we dat de 
paddenpopulatie op Koningsbof-Els
wout meer dan 1945 exemplaren telt. 
Met bebulp van de vangst- en terug
vangstgegevens die bekend geworden 
zijn van elk van de vier groepen padden 
is bet mogelijk om tot een grove scbat
ting te komen van de gehele padden
populatie op Koningsbof-Elswout, ex
clusief die padden die op 19 maart Ko
ningsbof al verlaten badden (122 ex. of 
meer). 
Tabel6. Vangst- en terugvangstgegevens, waarbij: 
n = aantal gevangen dieren die gecontroleerd zijn 
op merkteken; m = aantal van n met een merk
teken; N = geschatte populatieomvang. 

groep n m 

Padden die de tunnel passeerden 66 7 
Padden op de weg 132 11 
Padden die door ons zijn overgezet 349 26 
Padden die achterbleven 164 11 

totaal 711 ss 

;+------- 80 m 

t r e k r i c h t i n g 

De populatiescbatting met bijbeboren
de standaarddeviatie wordt: 
N = n :mxM = 711: 55x202 = 2611 ± 338. 

DISCUSSIE 
De paddentunnels tussen Koningsbof 
en Elswout werden aangelegd om bet de 
padden mogelijk te maken veilig van 
Koningsbof naar de voortplantings
plaatsen op Elswout te trekken. Tijdens 
dit onderzoek bleek dat bet buidige sys
teem nauwelijks functioneert. Voor een 
deel van de padden vormde de afraste
ring geen barriere. Die dieren kwamen 
over of langs bet raster en staken ver
volgens de weg over, waarbij de nodige 
slacbtoffers vielen. Een groot aantal 
padden bereikte de uiteinden van of 
onderbrekingen in bet raster en werd 
daar opgevangen: 1461 ex. tussen 19 
maart en 1 april. Zonder opvang zou 
een groot aantal van deze groep op de 
weg zijn gelopen. Hoogstwaarscbijn
lijk is een aantal padden nooit aan de 
over kant gekomen. Slecbts weinig pad
den maakten gebruik van de tunnels, 
ongeveer 3,50Jo. Ter illustratie: in de 
nacbt van 20-21 maart, met zeer veel 
trekactiviteit, trokken veertien padden 
door de tunnels en werden tussen 21.30 
en 24.00 uur door ons 64 a 74 padden 
op de weg aangetroffen. Dat is ruim 
vier keer zo veel als in de tunnels. Op 
zicbzelf bleken de tunnels te voldoen 
als de padden er eenmaal in zijn. In dat 
geval trekt ruim 430Jo erdoorbeen. 

Figuur 3. Een bovenaanzicht van de bestaande situatie met ongunstige 
Jigging van de tunnelingangen t.o.v. de plaatsing van bet raster. 
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duidelijking zie figuur 5). De hoek die 
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Figuur 5. Gewenste situatie: een zig-zagvormige opstelling van het een degelijke beschrijving van dit twee-
raster. tunnel systeem verwijzen wij hier naar 

AANBEVELINGEN TER STOLZ&PODLOUCKY (1983). 
VERBETERING VAN DE De aanleg van extra tunnels zou in deze 
BESTAANDE SITUATIE situatie desnoods kunnen worden ver-
1a. De afrastering die de padden naar meden door te volstaan met een aanpas
de tunnelingangen moeten leiden staat sing van de aansluiting tussen afraste
dwars op de trekroute en buigt ter ring en tunnelingang. Dit houdt in dat 
hoogte van de tunnels zelfs terug het de overgang van raster naar tunnelin
terrein in (zie figuur 3). De hoek tussen gang een geul moet zijn waarin de trek
trekrichting en afrastering is van in- kende padden worden opgevangen. Het 
vloed op de afstand die de padden zij- raster dient zodanig op de geul te wor-

den geplaatst dat de valhoogte van de 
dieren niet meer dan 50 em bedraagt. 
Als aan het uiteinde van de geul een 
schuif wordt aangebracht zullen de die
ren de geul alleen kunnen verlaten door 
de tunnel in te gaan. De tunnel kan zo 
voor beide trekrichtingen worden aan
gepast (Zie ter illustratie figuur 6). 
Eventueel kunnen de schuiven na de 
trekperioden aan beide zijden van de 
tunnels worden verwijderd. 

Figuur 4. Een amplexus van de gewone pad voor het raster. 

Wij denken dat het mogelijk is de tun
nels te Iaten functioneren indien de ge
noemde aanbevelingen ten uitvoer wor
den gebracht. Uiteraard zijn ook ande
re oplossingen dan het te verbeteren 
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Figuur 6a. Bovenaanzicht van de valgeul en plaats van bet raster. 

Figuur 6b. Zijaanzicht van de valgeul en plaats van bet raster. 

oversteek-systeem denkbaar. Indien de 
aanbevelingen onder 1 niet zijn te reali
seren, kan in dit verband worden ge
dacbt aan: 
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2. Het verwijderen van de bestaande 
afrastering en afsluiting van de Duin
lustweg gedurende een aantal nacbten 
als de migratie van de padden op gang 
is gekomen. Hoewel minder doeltref
fend dan de biervoor genoemde, biedt 
deze maatregel een acceptabele be
scberming van de padden op de trek 
naar de voortplantingsplaatsen. De 
terugtrek vindt verspreider in de loop 
van bet seizoen plaats en biervoor is 
deze maatregel dus niet toepasbaar. 
3. Het aanleggen van nieuwe voortplan-

tingspoelen op Koningsbof ter vervan
ging van de wateren op Elswout. Deze 
oplossing verdient ecbter niet de voor
keur aangezien de terreinomstandighe
den op Koningsbof zicb biertoe niet 
goed lenen . 
Zolang er geen afdoende maatregelen 
worden genomen blijft bet overzetten 
van padden noodzakelijk. Naar onze 
mening is bet dan ook aan de overzet
acties van de beer Luntz te danken dat 
de paddenpopulatie ter plaatste flo
reert. 

TUNNELS FOR MIGRATING 
BUFO BUFO IN OVERVEEN 
In 1979 five tunnels were constructed under a 
road in Overveen (N-H) to reduce the number of 
toad victims caused by traffic. The effectiveness 
of he tunnels however was never checked. In 
March and April1988 the importance of the tun
nels to crossing toads was examined. It appeared 
that only a few toads (about 3,50/o) used the tun
nels. However, when collected and olaced at the 
tunnel entrances, 43% of the toaas moved 
through them. It was concluded that the drift fen
ce system which channels the toads towards the 
tunnels was not effective. Improvements of this 
system and the tunnel entrances are recommen
ded. 
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De kweek van de grote wasmot 
(Galleria mellonella) 

INLEIDING 
We geven bier de beschrijving van de 
kweek van de grote wasmot (Galleria 
mellonella). Onder de reptielen en am
fibieen is bet aantal liefbebbers van 
wasmotten groot: padden, salaman
ders, hagedissen en insektenetende 
slangen. Jonge rupsjes, tot 5 mm, lijken 
onmisbaar bij de opfok van in bet land
stadium verkerende jonge salaman
ders. 

VOEDINGSBODEMS 
Sommige terrariumhandelaren verko
pen kant en klare voedingsbodem. Een 
nadeel daarvan is de hoge prijs. Een 
alternatief is bet zelf bereiden van voe
dingssubstraat. Met enige moeite kan 
men de benodigde ingredienten bij el
kaar krijgen. Het recept dat VAN 

MEEUWEN & LILGE ( 1978) geven is als 
volgt samengesteld: 
800 gram ( = 650 ml) glycerine (ver
krijgbaar bij drogist of apotheker) 
200 gram zuivere bijenwas, geen meu
belwas(!) (bij reformhuizen of plaatse
lij ke bijenhoudersverenigingen) 
900 gram (twee potten) vloeibare ho
ning 
1360 gram tarwemeel 
400 gram gistvlokken of -poeder. 
De voedingsbodem wordt als volgt ge
maakt: De glycerine wordt opgewarmd 
in een grote pan. In de bovengenoemde 
hoeveelheden is een pan van meer dan 
vijf liter nodig. In de hete glycerine 
wordt de bijenwas gesmolten en daar
aan wordt de honing toegevoegd. Ver
volgens mengt men bet tarwemeel er
door. Als de brei afgekoeld is tot een 

hanteerbare temperatuur, kneedt men 
er de gistvlokken en eventueel Gistocal 
door been. Dit kan bet gemakkelij kst 
met een elektrische keukenmixer. Tot 
slot maakt men van deze massa enige 
'broden'. 
De moeilijkheid van deze procedure zit 
hem in bet doorkneden van de gistvlok
ken. Als de temperatuur te laag is wordt 
bet geheel snel een taaie, bijna niet meer 
kneed bare massa. Is de temperatuur te 
hoog, dan is de massa vaak te beet om te 
kneden. 
Andere maaksels zijn te proberen. Het 
bovengenoemde recept hoeft niet al te 
nauwkeurig te worden gevolgd. Om de 
kostprijs te drukken kan een grotere 
hoeveelheid meel worden gebruikt. Te 
melige mengsels geven echter vaak pro
blemen bij de start van de kweek. De 
toevoeging van bijenwas is niet echt 
noodzakelijk, maar geeft betere resul
taten. Minder bijenwas gebruiken dan 
boven aangegeven, is een compromis 
dat bet overwegen waard is. Professio
nele insektenkwekers hebben wei geex
perimenteerd met mengsels van glyce
rine en gemalen hondebrokken, met 
redelijk succes. Extra toevoeging van 
vitamine D is mogelijk, maar weinig 
zinvol omdat dit vitamine snel wordt 
afgebroken. Na twee maanden kunt u 
de vitaminen als verdwenen beschou
wen. 
Soms wordt aangeraden bet voedings
substraat in de koelkast te bewaren. 
Noodzakelijk is dat niet, want bet kan 
heel goed bij kamertemperatuur wor
den bewaard. Voorwaarde is wei dat 
ontsnapte wasmotten niet bij het sub-
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straat kunnen. De voedingsbodem mag 
beslist niet nat worden. Hij 'verslijmt' 
dan en gaat schimmelen. 

KWEEKBAKJES 
Als kweekbakjes kunnen plastic salade
dozen (15x10x8 em) gebruikt worden. 
In bet deksel wordt een ventilatiegat 
van 10x5 em gesneden. Aan de binnen
kant wordt ter afsluiting met behulp 
van bijvoorbeeld siliconenkit benzine
gaas geplakt. Men neemt nu per doos 
drie stukjes karton van ongeveer 1 Ox5 
em met ertussen twee lagen van bet sub
straat. Deze kunnen gemakkelijk van 
de broden worden afgesneden. De dikte 
van bet substraat moet ongeveer 1 em 
bedragen. Ook grote jampotten met 
een brede deksel kunnen als kweek
ruimten worden gebruikt. In bet deksel 
wordt een zo groot mogelijk gat gesne
den. Aan de binnenkant wordt weer 
benzinegaas geplakt. In die pot komen 
dan bolletjes van 25-50 gram voedings
bodem die in stevig papier of golfkar
ton zijn gerold. 

KWEEK 
Per doos of pot worden nu zo'n twintig 
rupsen of vlinders geplaatst. De dozen 
en potten worden dan warm weggezet 
(zie onder) en de kweek kan beginnen. 
De vlindervrouwtjes leggen hun eieren 
bij voorkeur in kieren en spleten. Het 
is dus zaak daarvoor in de kweekopstel
ling te zorgen. Spleten tussen voedings
bodem en karton zijn daarvoor ge
schikt, maar ook tussen voedingsbo
dem en glas. Heel vaak leggen vrouw
tjes hun eieren in de rand van bet dek
sel. Bij bet voortijdig openmaken van 
zo'n kweekdoos kunnen daardoor hon
derden eieren beschadigen. 
Na ongeveer drie weken komen de eie
ren uit. De rupsjes van bet eerste sta
dium zijn zeer klein en zeer beweeglijk. 
Ze gaan op zoek naar geschikt voedsel 
en nestelen zich daar om te eten. De 

rupsjes 'houden van gezelligheid' en 
gaan bij voorkeur in groepjes bij elkaar 
zitten. Ze eten zich gangetjes in bet voer 
en spinnen die gangetjes dicht met een 
soort zijde. De rupsjes gaan nu groeien. 
Aanvankelijk gaat dat niet zo snel, 
maar op een bepaald moment lijkt de 
kweek haast te exploderen. Bij bet ver
teren van bet substraat produceren de 
wasmotten warmte. Doordat de rupsjes 
op een kluitje zitten, door zijde en uit
werpselen geisoleerd, wordt de tempe
ratuur in zo'n kluitje steeds boger, 
waardoor de dieren steeds sneller groei
en. Als die kluitjes uit elkaar worden 
gehaald, bijvoorbeeld omdat u een aan
tal rupsen wilt gebruiken als voer wordt 
de explosieve ontwikkeling geremd. 
Als de kweek goed functioneert moet 
men bijvoederen door extra substraat 
toe te voegen. Wanneer de hoeveelheid 
uitwerpselen te groot wordt, worden de 
dozen of potten gereinigd en zet men 
een nieuwe kweek op. De restanten van 
een oude kweek bevatten vaak nog wei 
wat rupsen, maar het is zeer tijdrovend 
om die er allemaal uit te krijgen. Beter 
is bet te wachten tot de rupsen verpop
pen en de vlinders te oogsten. Vlinders 
van zo'n oude kweek zijn door voedsel
gebrek vaak aanzienlijk kleiner dan 
vlinders uit rupsen die voldoende te 
eten hebben gehad. Wie om wat voor 
reden dan ook kleine vlinders wil voe
ren kan van dat verschijnsel gebruik 
maken en bijvoorbeeld bijna volwassen 
rupsen naar een aparte pot zonder 
voedsel overbrengen om ze daar, klein, 
te Iaten verpoppen. 

KWEEKRUIMTE 
Omdat een kweek goed functioneert 
bij 35 °C, waarbij de temperatuur in 
bet substraat kan oplopen tot 45 oc, 
verdient bet aanbeveling de kweken 
onder te brengen in een aparte, goed 
geisoleerde kweekruimte. Een zuinige 
oplossing hiervoor kan bet volgende 
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zijn. 
Ecn koelbox wordt omgebouwd tot een 
'warmtekastje'. In de zijkant van de 
box en in het deksel worden (met een 
gloeiend heet mes) gaten gesneden van 
ongeveer l0x5 em. Vervolgens wordt 
aan de binnenkant benzinegaas ge
plakt. Door een gat in de zijkant komt 
een elektriciteitssnoer en binnen in de 
box hangen we daaraan een fitting met 
een gloeilamp. 's Zomers kan worden 
volstaan met een 5 W lamp (grote fit
ting, wordt verkocht als nachtlamp). 
' s Winters valt een 15 W lamp aan te 
bevelen. Het zal duidelijk zijn dat het 
wattage afhankelijk is van de tempera
tuur buiten de box. In ieder geval houdt 
de lamp de temperatuur in de box op 
35 °C. De voordelen van deze kweek
ruimte zijn de geringe afmetingen en de 
zeer goede isolatie en daardoor het ge
ringe energieverbruik. 

PROBLEMEN BIJ DE KWEEK 
In een goed lopende kweek in een ruim
te met te kleine ventilatieopeningen kan 
schimrnel optreden. Het door de rup-

sen geproduceerde vocht kan dan niet 
de pot uit en condenseert. De aanvan
kelijk droge mest kan daardoor gaan 
schimmelen. Er zijn verschillende ma
nieren om schimmelvorming te voor
komen. Ten eerste een goede ventilatie 
in de kweekpot. Ten tweede door de 
patten of. dozen in een verwarmde 
ruimte te zetten, waardoor minder 
snel condensvorming optreedt. Een 
derde oplossing is het regelmatig ver
wijderen van uitwerpselen, maar dat 
is op den duur tach te bewerkelijk. 
Behalve schimmel kan oak een mijten
plaag optreden. Omdat mijten oak een 
vochtige omgeving nodig hebben, kan 
de oplossing voor dit probleem dezelfde 
zijn als die tegen schimmels. 
Bij het gebruik van oude bijenraten in 
plaats van zelfgemaakte voedingsbo
dem kan het voorkomen dat er kleine 
wasmotten (Achroea grisella) in de 
kweek worden binnengebracht. Kleine 
wasmotten zijn aanzienlijk minder pro
duktief dan grate wasmotten. Boven
dien blijken de larven van de kleine 
soort zich ook te voeden met eieren en 
larven van de grate, zodat ze een kweek 
kunnen uitroeien . Het is dus beter en 
economischer om oude raten aileen na 
verhitting te gebruiken als onderdeel 
van een voedingsbodem. Men smelt 
dan oude raat i. p. v. bij en was, ongeveer 
het dubbele van de voor zuivere bijen
was opgegeven hoeveelheid. 
Een nadeel van wasmotten is hun nei
ging om zich explosief te vermenigvul
digen na enige tijd van schijnbare stil
stand van de kweek. Het gevolg is dat 
men soms grate hoeveelheden rupsen 
heeft en dan weer enige weken bijna 
niets. Van dat teveel aan rupsen kunnen 
we een dee! Iaten verpoppen. Oak de 
vlinders worden door vee! dieren graag 
gegeten. Wie dieren heeft die oak dood 
voer accepteren kan een dee! van de 
overtollige rupsen invriezen voor slech
tere tijden . U kunt natuurlijk proberen 
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verscbillende kweken op te zetten, 
waardoor er steeds wei een kweek op 
'uitbarsten' staat. 

PROBLEMEN BIJ HET VOEREN 
VAN WASMOTTEN 
Het voeren met wasmotrupsen kan pro
blemen opleveren voor sommige terra
riumdieren. Zo kan bet voorkomen 
dat rupsen zicb in een spleet inspinnen 
en daarbij een bagedis die zicb in dezelf
de spleet bevindt vastspinnen, met soms 
dodelijke afloop (LAURENS, 1976). 
Wasmotrupsen produceren spinsel en 
uitwerpselen, ook als zein een voeder
bakje zitten. Dieren die wasmotrupsen 
met spinsel, uitwerpselen en al opeten 
lopen kans op een dodelijke verstop
ping van de darmen (MUDDE, 1982). 
Ten slotte kunnen volgroeide rupsen 
ontsnappen en zicb inspinnen op onge
wenste plaatsen. Zo komt bet wei voor 
dat boeken bescbadigd worden doordat 
rupsen zicb in de rug of tussen de kaft 
en de bladzijden bebben ingesponnen. 

Ook kunnen de rupsen zicb een stukje 
in een boek invreten. 
Ontsnapte wasmotten kunnen geen 
kwaad. Ze leggen wei eieren, maar de 
daaruitkomende larven kunnen aileen 
in Ieven blijven als ze passend voedsel 
vinden. Normaal gesproken is dat ai
leen de speciale voedingsbodem, zodat 
nog voor de voorraadkast, nocb voor 
de klerenkast gevreesd boeft te worden. 

THE CULTURE OF WAXMOTHS 
The culture of waxmoths is described. It includes 
a description of the medium, two methods of 
housing, a method of making a suitable storage 
space of a coolbox and problems occurring 
in the culture of these insects. Boxes should 
always be well ventilated, and stored at about 
35 °C, as condensed water increases the chance of 
moulding and the occurence of a mite plague. 
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Een 'meeneem' -terrarium 

INLEIDING 
Enige jaren geleden had ik behoefte 
aan een gemakkelijk vervoerbaar ter
rarium om in o.a. tentoonstellings
ruimten te plaatsen. Deze ruimten wa
ren soms wei en soms niet verwarmd. 
In bet terrarium moest~n zowel droog 
te bouden als vocbtminnende dieren 
kunnen worden ondergebracht. Na 
wat denkwerk heb ik het volgende ter
rarium ontworpen. 

TERRARIUM 
Het terrarium is volledig van glas ge
bouwd (volglas) en werd gelijmd met 
behulp van schimmelwerende silico
nenkit. Het belangrijkste kenmerk van 
bet 'meeneem'-terrarium is de dubbe
le, aan de binnenzijde schuin aflopen
de achterwand, waarin allerlei techni
sche hulpmiddelen zoals het voorscha
kelapparaat voor de T.L.-verlichting, 
een tijdscbakelaar, een waterpomp en 
elektrische verbindingsstukken zijn 
weggewerkt. Daamaast heeft dit terra
rium een dubbele bodem. Wanneer het 
als vochtig terrarium dienst moet 
doen, kan in het onderste deel van dit 
terrarium water worden gedaan. Met 
behulp van een circulatiepompje kan 
hiermee een watervalletje worden ge
voed. De hierdoor gecreeerde stroming 
voorkomt dat het water bederft. Het 
water kan worden ververst door de 
kraan naar de waterval af te sluiten en 
op de kraan naar buiten een slangetje 
aan te sluiten en deze te openen. 

CONDENS 
In een koude ruimte zullen de ruiten 
met dit systeem beslaan, daar valt niet 
aan te ontkomen. In verwarmde ruim
ten wordt veel minder condens ge
vormd en bovendien zijn vocbt en 

warmte nog te beYnvloeden met een 
aquariumthermostaat en -verwarming 
in het water beneden. 

VENTILATIE 
De ventilatie in dit terrarium is als 
volgt gerealiseerd. In de bovenkant 
van bet terrarium is, in de licbtkap, een 
computerventilatortje gemonteerd. Dit 
ventilatortje zuigt Iucht uit het terra
rium naar buiten. Deze Iucht wordt via 
de dubbele bodem door smalle ventila
tiestroken, afgedekt met zeer fijn 
roestvrijstaal- of benzinegaas, aange
voerd via de dubbele achterwand, 
waarin ook de technische hulpmidde
len zijn verwerkt. Een en ander hoop 
ik te verduidelijken met de tekeningen. 
Met behulp van dit geforceerde venti
latiesysteem is het mogelijk om·in der
gelijke terraria planten zoals kleine bo
tanische orchideetjes, tillandsia's, 
boomvarentjes e.d. te Iaten gedijen. 

AANKLEDING 
De afwerking aan de binnenzijde van 
dit terrarium is als volgt. De zijkanten 
zijn beplakt met dunne platen decora
tiewandkurk. De achterzijde is beplakt 
met dikke kurkplaten. Hierin werd re
lief gestoken om een natuurlijk effect 
te verkrijgen, om extra schuilplaatsen 
voor de dieren te creeren en om er 
planten in te kunnen plaatsen. Omdat 
kurkplaat niet lang go~d blijft in een 
al te vochtige omgeving, werd de bo
dem afgedekt met plaatjes turf. De 
ventilatiestroken werden natuurlijk 
vrijgehouden. Het geheel werd opge
sierd met een grillig stuk wortelbout. 
Het kurk en de turf werden gelijmd 
met bruine glaslijm. Bij het lijmen 
moeten kurk en turf goed droog zijn. 
Houd er echter rekening mee dat turf 
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bij bet nat worden uitzet en dus ruiten 
kan wegdrukken of zelfs kapotdruk
ken. Aan de randen kan dan ook bet 
beste een klein beetje ruimte worden 
vrijgelaten. 

TOT SLOT 
Dit terrarium heeft hoofdzakelijk 
dienst gedaan als huisvesting voor 
(pijlgif-)kikkertjes. Het heeft wat mij 
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De gewone padadder ( Causus rhombeatus) 
in het terrarium 

HET GESLACHT 
Het geslacht Causus (padadders of 
nachtadders) wordt aangetroffen in 
heel tropisch en zuidelijk Afrika. De 
padadders behoren tot de familie van 
de adderachtigen (Viperidae), en wei 
tot de onderfamilie van de Viperinae 
(adders). Ze worden beschouwd als de 
meest primitieve groep daarbinnen. Ze 
zien er niet adderachtig uit, met een kop 
die nauwelijks breder is dan de nek en 
met ronde pupillen, hoewel het nachtja
gers zijn. Ze hebben net als Agkistro
don-soorten op de kop grote kopschil
den, wat beschouwd wordt als een pri
mitief kenmerk bij de Viperidae. Bo
vendien zijn ze eierleggend. 

BESCHRIJVING 
De gewone padadder of geruite nacht
adder, Causus rhombeatus, is een vrij 
kleine slang: volwassen exemplaren in 
het wild zijn gemiddeld zo'n 60 em 
lang, met soms een uitschieter naar 90 
em. Het lichaam is rond, zij het meestal 
wat afgeplat, zeg maar rustig uitgezakt. 
De schubben zijn zacht en op de rug 
heel Iicht gekield. De huid maakt een 
fluwelige indruk, zodat je bijna de nei
ging zou krijgen het dier zachtjes te aai
en (wat je toch maar beter kunt Iaten). 
De kleur is heel variabel: van grijs tot 
olijfkleurig of Iicht- tot rozebruin op de 
rug, met een gewoonlijk licbtcreme
kleurige buik. Mijn eigen exemplaar is 
prachtig donkerbruin getekend op een 
lichtroze-bruine ondergrond. Op de rug 
en de staart bevinden zich twintig tot 
dertig grote donkere, min of meer ruit
vormige vlekken. Op het achterhoofd 
bevindt zich een karakteristieke don
kerbruine tot zwarte V-vormige teke
ning, waarvan de punt naar voren ge
richt is tot tussen de ogen. 

Opvallend is de overeenkomst in uiter
lijk, leefwijze en voedselvoorkeur met 
de Noordamerikaanse Heterodon
soorten. 

VERSPREIDINGSGEBIED 
Causus rhombeatus komt in Afrika 
voor ten zuiden van de Sahara. Exem
plaren uit west-Afrika worden volgens 
TRUTNAU (1982) tot een andere soort 
gerekend, nl. C. maculatus. De pad
adders komen binnen hun versprei
dingsgebied voor tot op een hoogte 
van 2000 meter, dus bet valt aan te ne
men dat ze ook in bet terrarium best wat 
afkoeling kunnen hebben gedurende de 
nacht, al kan dat misschien afhangen 
van de plaats waar een bepaald dier ge
vangen is. 
Mijn exemplaar is afkomstig uit de om
geving van Durban in de Zuidafrikaan
se provincie Natal. 

BIOTOOP EN VOEDSEL 
In regenwouden komen de padadders 
niet voor, hoewel ze toch een voorkeur 
hebben voor vochtige biotopen en 
meestal in de buurt van water worden 
aangetroffen. Dit laatste kan echter 
meer te maken hebben met de voedsel
keuze dan met een biotoopkeuze. 
Het voedsel bestaat namelijk vrijwel 
uitsluitend uit padden (vandaar de 
naam) en kikkers. Volgens de literatuur 
zouden ze in bet wild ook wei kleine 
zoogdieren eten (vooral worden dan 
muizen en jonge ratten genoemd), maar 
bij mijn weten is het niemand gelukt 
de dieren in gevangenschap ooit prooi 
te Iaten eten die niet naar pad of kikker 
rook. Mijn exemplaar eet prima nest
ratten, maar aileen als ik die heb inge
smeerd met pad of kikker. Daartoe heb 
ik meestal een voorraadje doodgereden 
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padden in de diepvries liggen. Als er 
gevoerd moet worden, ontdooi ik een 
stukje en smeer daar de nestratten mee 
in. Het werkt niet ais ik nestratten tegen 
een levende pad of kikker aanwrijf: 
voorai bet rauwe vlees scbijnt de juiste 
geur af te geven. Een ontdooide bele 
pad daarentegen boef ik niet stuk te 
maken: die neemt ze met graagte aan. 
Ook beb ik ai geprobeerd na een of twee 
ingesmeerde ratjes een gewone aan te 
bieden, maar daar trapt ze absoluut 
niet in. Mijn exemplaar is in elk gevai, 
voor zover ik bet kan bekijken, een 
voedselspeciaiist. 
Het bovenstaande doet overigens wei 
vermoeden dat de padadder voorai zijn 
reukzin gebruikt bij bet bepaien of iets 
ais prooi bescbouwd moet worden. 
Volgens TRUTNAU (1982) worden de 
prooidieren meestai gepakt en niet meer 
losgelaten, wat in strijd is met mijn 
eigen waarnemingen: mijn exemplaar 
bijt bijna aitijd eerst met grote felheid 
toe en laat de prooi dan weer los. Op
vailend is dat bet toebijten aitijd ietwat 
zijdelings gebeurt. Dit zou kunnen sa
menbangen met bet feit dat grote, bolle 
prooien ais padden moeilijk efficient 
gebeten kunnen worden met bebulp van 
de vrij korte giftanden, en dat bet suc
ces groter is ais er zijdelings met maar 
een giftand gestoken wordt. 
Wat de vocbtigbeid in bet terrarium be
treft: ik boud mijn padadder volkomen 
droog op een bodembedekking van pot
grond. Onder die omstandigbeden ligt 
ze nooit in de waterbak, drinkt niet 
vaak en beeft zelfs geen vervellingspro
blemen ais ik vergeet te sproeien (ik 
sproei aileen tijdens de vervellings
periode). 

GEDRAG 
Over bet karakter van deze slang beerst 
geen eenstemmigbeid. Volgens TRUT

NAU (1982) is bet dier van nature scbuw 
en niet bijtlustig. Volgens BRANCH 

(1977) is bet dier ecbter opvliegend van 
aard, kronkelt bet bij verstoring en 
blaast bet zicb op, sissend en fel toe
slaand - iets wat volgens Trutnau 
aileen zeer temperamentvolle exempla
ren doen. ISEMONGER (1983) vermeldt 
dat de padadder vaak rustig van ka
rakter is, maar meestai beftig zai reage
ren ais bij in bet nauw wordt gedreven, 
waarbij ook bij bet luid sissen noemt. 
Zowel Trutnau ais Isemonger noe
men bet afplatten van bet licbaam, 
waarbij bet voorste deel van bet li
cbaam ook opgebeven zou worden. 
Mijn eigen waarnemingen bevestigen 
bet boven bescbreven beeld in grote lij
nen. Mijn exemplaar is zeker niet agres
sief te noemen, zij bet voorai in bet be
gin wei scbuw. Terugtrekken is de voor
naamste neiging bij gevaar. Aan de an
dere kant: ais er ecbt gevaar dreigt, 
slaat bet dier wild zijdelings uit, waarbij 
een kortdurend sissen geboord kan 
worden (meer een soort kracbtig uit
ademen dan dat er sprake zou zijn van 
langdurig sissen zoais bagedisslangen 
(Malpolon monspessulanus) dat zo 
mooi kunnen). Opvailend is daarbij dat 
er duidelijk sprake is van dreiggedrag 
en niet van agressiviteit: bet is meerma
len voorgekomen dat een levend nest
ratje dat binderlijk langs de slang wag
gelde vele maien met bebulp van scbijn
aanvallen werd weggestoten, zonder 
dat er een ecbte beet werd toegediend. 
Zelfs na een bele nacbt in bet terrarium 
leefde bet ratje dan nog. 
Of dit soort scbijnaanvailen ook in ge
vai van bedreiging door bijvoorbeeld 
een mensenband de gewone reactie is, 
beb ik uiteraard nooit geprobeerd. 
Overigens is de padadder samen met 
de zuidelijke graafadder (Atractaspis 
bibrom) en de ringbaiscobra (Hema
chatus hemachatus) verantwoordelijk 
voor een belangrijk deel van de slange
beten in Zuid-Afrika, dus ik zou niet ai 
te veel rekenen op dat gebrek aan agres-
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Gewone padadder. Foto: B.L. Laurens. 

siviteit. 
Het lijkt mij inderdaad juist als TRUT

NAU (1982) zegt dat nachtadders vrij ge
makkelijk wennen aan het Ieven in ge
vangenschap. Hij zegt zelfs dat ze zo 
tam kunnen worden dat ze het voedsel 
uit de hand aannemen, maar wie dat 
probeert is, vind ik, niet goed bij zijn 
hoof d. 
Overigens zijn padadders geen erg 
levendige dieren in het terrarium. Mijn 
exemplaar ligt vrijwel altijd keurig op
gerold voorin het terrarium, bijna tegen 
de ruit aan, en houdt alles keurig in de 
gaten . Schrikken van passerende men
senbovenlijven of kijkende hoofden is 
er niet (meer) bij. 

GIFTIGHEID 
In vergelijking met typische adders zijn 
de giftanden verhoudingsgewijs kort. 
Het gif, dat vooral het bloed aantast, 
is niet erg sterk, en als de juiste behan
deling plaatsvindt, hoeft men niet te 
vrezen voor ernstige gevolgen . De gif
klieren zijn overigens heel lang: onge-

veer I 0 centimeter bij grate exempla
ren. Ze bevinden zich aan weerszijden 
van de nek. De tanden zijn oak wat 
minder beweeglij k dan bij gewone 
adders het geval is. 

VOORTPLANTING 
Volgens TRUTNAU (1982) is de pad
adder zeer vruchtbaar en kan hij zich 
meermalen per jaar voortplanten. 
Zaadopslag komt vaak voor, zodat een 
enkele paring verschillende keren tot 
bevruchte eieren kan leiden. Het aantal 
eieren bedraagt 10 tot 26 (de literatuur 
is hier verdeeld over), in de natuur ge
legd gedurende de vroege zomer (okto
ber tot december). BRANCH ( 1977) geeft 
als broedduur 70 tot 85 dagen aan. 
TRUTNAU (1982) vermeldt als broed
duur drie tot vier maanden, maar zegt 
helaas niet bij welke temperatuur dat 
het geval was. Hij vermeldt echter wei 
het uitbroeden van de eieren van een 
exemplaar in gevangenschap, in een 
plastic doos bij temperaturen tussen 25 
en 30 oc. Helaas vermeldt hij hierbij 
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weer niet de uiteindelijke broedduur. 
Nakweek in gevangenschap zou meer
malen gelukt zijn. 

TOTBESLUIT 
Causus rhombeatus is een prachtige 
slang die in bet terrarium prima te bon
den zou zijn, als er niet twee belangrijke 
bezwaren waren: ten eerste is bet een 
gifslang (en dus zeker niet voor aile 
slangenhouders geschikt), ten tweede is 
bet een slang met een voedselvoorkeur 
die hem eigenlijk volkomen ongeschikt 
maakt voor bet terrarium. In Neder
land kan hij aileen in kleine aantallen 
gehouden worden op een dieet van 
doodgereden padden en kikkers. Per
soonlijk ben ik er geen voorstander van 
uitheemse padden en kikkers (al 
of niet speciaal daarvoor gekweekt) 
als voedseldier te gaan gebruiken. 

Binnen een vereniging van terrarium
bonders zal men voor dat standpunt 
zeker begrip hebben. 

CA USUS RHOMBEATUS 
IN THE VIVARIUM 
This poisonous viper lives in Africa south of the 
Sahara desert. It prefers moist habitats. The 
diet consists of frogs and toads. The author keeps 
one specimen in a dry vivarium. As food dead 
toads (traffic victims) are served. Rats are only 
considered edible when they smell like toads. In 
captivity the species is not aggressive. Because it is 
a poisonous snake and foodspecialist it is not a 
very easy vivarium pet. 

LITERATUUR 
BRANCH, W .R., 1977. The venomous snakes of 
Southern Africa, part. 1, Introduction and 
Viperidae. Bull. Maryland Herpet. Soc. 13 (3) : 
145-169. 
ISEMONGER, R.M., 1983. Snakes of Africa. 
Mask reprinted. 1983 (oorspr. druk 1968). 
TRUTNAU, L., 1982. Schlangen im Terrarium, 
Band 2: Giftschlangen. Ulmer Verlag, Stuttgart. 



Bart Laurens 
Wildenberg 14 
2716 NO 
Zoetermeer 

LACERTA 47(3) 91 

Verzorging van de Madagascar-leguaan 
( Oplurus cyclurus) in het terrarium 

ALGEMEEN 
Hoewelleguanen (Iguanidae) hoofdza
kelijk in Noord- en Zuid-Amerika 
voorkomen zijn er toch enkele uitzon
deringen. Dit zijn de Fiji-leguanen 
(Brachylophus) op de Fiji-, Tonga- en 
Samoa-eilanden en de Madagascar
leguanen (Oplurus en Chalarodon) op 
Madagascar. Leguanen worden als te
genhangers van agamen (Agamidae) 
beschouwd; ze komen meestal niet ge
zamenlijk voor. Het onderscheid tus
sen leguanen en agamen is de plaatsing 
van de tanden. Bij de agamen staan ze 
op het kaakbeen (acrodont) en bij legu
anen tegen de binnenkant van bet kaak
been (pleurodont). Verder zijn agamen 
uiterlijk moeilijk van leguanen te on
derscheiden. Wat opvalt is dat voor 
veel soorten van beide families een 
soort 'tegenhanger' bij de andere rami
lie kan worden aangewezen. Dat geldt 
zelfs voor voedselspecialisten zoals de 
moloch (Moloch horridus) met als te
genhanger in de leguanenfamilie de 
padhagedis (Phrynosoma cornutum). 

MADAGASCAR-LEGUANEN 
Zoals gesteld, komen op Madagascar 
de geslachten Op/urus (vijf soorten) en 
Cha/arodon (een soort) voor. Dit is op
merkelijk omdat hun verspreidingsge
bied wordt omgeven door gebieden 
waarin slechts agamen worden aange
troffen. Qua uiterlijk lijkt Op/urus 
sterk op de stekelleguanen (Sceloporus) 
en op de aardleguanen (Liolaemus). Er 
zijn de volgende soorten bekend: 0. cu
vieri, 0. quadrimacu/atus, 0. saxicola, 
0. jierinensis en 0. cyclurus. 
0. cuvieri komt voor van noord- tot 
midden west-Madagascar. Deze soort 
wordt tot 40 em lang, lijkt sterk op 0. 
cyclurus, maar wordt groter en heeft in 

de gestekelde staart smalle tussenstuk
ken, die bij 0. cyclurus ontbreken. Het 
is een boombewonende hagedis. 
0. quadrimaculatus komt voor in 
zuid-Madagascar, van Tulear tot Fort
Dauphin en iets noordelijker. Ten wes
ten van Anakara komt nog een opzich
zelfstaande populatie voor. Deze soort 
wordt tot 40 em lang. Hij leeft op rot
sen en stenen. Hij wordt vaak aange
troffen samen met 0. saxicola. 
0. saxicola leeft, evenals de vorige 
soort, op rotsen en stenen. Hij blijft 
echter kleiner (totale lengte circa 23 
em). Zijn verspreidingsgebied is de 
zuidpunt van Madagascar, binnen het 
zuidelijke verspreidingsgebied van 0. 
quadrimacu/atus. Dit is het gebied van 
Madagascar met de hoogste gemiddel
de temperaturen en de minste neerslag. 
Een bijzonderheid is dat deze soort 
voornamelijk op de voor dit heuvelach
tige gebied kenmerkende uiterst gladde 
rotsen wordt gevonden. In zijn ver
spreidingsgebied is deze soort vrij al
gemeen. 
0. jierinensis heeft van alle soorten bet 
kleinste verspreidingsgebied. Ze Ieven 
in west-Madagascar tussen Tulear en 
Ampanihy. In dit kleine verspreidings
gebied is hij niet algemeen en bet is dan 
ook de zeldzaamste soort. Het is een ty
pische rotsbewoner. 
0. cyclurus is evenals de eerstgenoem
de soort een boombewoner. Hij komt 
voor van middenwest- tot zuid-Mada
gascar, van Morondava tot Fort-Dau
phin. Morondava vormt de grens tus
sen bet verspreidingsgebied van 0. cu
vieri en 0. cyclurus. Het gebied van 
0. cyclurus is aanmerkelijk droger dan 
dat van 0. cuvieri. Met zijn zwarte 
banden op de rug, waarvan die over de 
nek bet zwartst en witomrand is, doet 
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Madagascar-lcguaan. Foto: B.L. Laurens. 

hij wat aan een halsbandleguaan (Cro
taphytus collaris) denken. De kleuren
foto geeft echter het beste zijn uiterlijk 
weer. Hij heeft een sterk gestekelde 
staart. 

BESCHERMING 
Het geslacht Op/urus wordt door de 
Nederlandse wetgever op generlei wijze 
beschermd. Het staat noch op lijst 1 
noch op lijst 2 van de Conventie van 
Washington. De enige bescherming 
zijn de eventuele beschermende maat
regelen van bet land van herkomst zelf. 
De dieren mogen vrij worden ingevoerd 
en vrij worden verhandeld. 

DE MADAGASCAR-LEGUAAN 
IN HET TERRARIUM 
Via een importeur in Rotterdam kwam 
ik in september 1986 in bet bezit van 
een paartje 0. cyclurus. Het geslachts
onderscheid is bij volwassen dieren niet 
zo moeilijk te zien. De mannen worden 
forser, hebben een bred ere staartbasis 
en een bredere kop. Het is een kwestie 

van 'naast elkaar houden'. Qua gedrag 
in het terrarium zijn bet aantrekkelijke 
hagedissen. Ze zijn (althans bij mij) 
niet bijzonder schuw en fel op bet voed
sel. Ze zijn verzot op grote zwarte veld
krekels, ze eten graag treksprinkhanen 
en zo nu en dan pakken ze reuzenmeel
wormen. Hoewel ik ze niet zo vaak 
heb, eten ze ook wei nestmuizen. Ze 
zijn zeer sterk visueel ingesteld en heb
ben een voederinsekt snel in de gaten. 
Het bakje met krekels wordt op een af
stand van meer dan 2 meter al opge
merkt en mijn dieren reageren dan door 
tegen de voorruit van het terrarium aan 
te springen. Na een trefzekere, snelle 
'duik', worden ook harde insekten tus
sen de sterke kaken verbrijzeld en naar 
binnen gewerkt. Ik denk dat je deze 
soort niet met )deine hagedissen samen 
kunt houden . 
Het terrarium 120x40x70 em (lxbxh), 
is eenvoudig ingericht. Een paar stevige 
klimtakken, waarvan enkele onder de 
lam pen in horizon tale positie. Een paar 
kalkstenen, ook weer met een spotje 
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erop gericht, en zaagsel op de bodem 
vormen de basisinrichting. Daarnaast 
zijn er wat plastic planten en een water
bakje aanwezig. De dieren hebben zo 
hun eigen vaste plekjes in bet terra
rium. 's Nachts trekken ze zich in een 
slaaphol onder de stenen terug. Dat 
slaaphol zoeken ze op vaste tijden, 
meestal rond 18.00 uur, op. Dit onge
acht de temperatuur in de bak en onge
acht of bet Iicht nog brandt of niet. 
De temperatuur in bet terrarium is 
overdag zo'n 28 oc en onder de lam pen 
op de zonneplaatsen 35 a 40 oc. Af
hankelijk van de buitentemperatuur 
kunnen deze waarden enigszins ver
schillen. 's Nachts gaan alle lampen uit, 
maar de kamer waarin bet terrarium 
staat is centraal verwarmd en de tempe
ratuur daalt nooit onder de 18 °C. Het 
terrarium is behoorlijk droog. De die
ren worden drie- tot viermaal per week 
gevoerd. Meestal geef ik met kalk be
poederde, volwassen veldkrekels. De 
dieren zijn zo mak dat ze bet terrarium, 
dat op de grond staat, uitkomen om de 
krekels van bet pincet aan te nemen. 
Ze liggen bet grootste deel van de dag 
op de 'zonneplekken' in bet terrarium. 
Ik zie de dieren regelmatig drinken. 

EEN NIEUWELING 
Nadat ik bet oorspronkelijke stel onge
veer een jaar verzorgde, was ik in de ge
legenheid om bij een handelaar in Den 
Haag een derde exemplaar te kopen. 
Omdat ik de ervaring heb dat wijfjes 
zwakker zijn dan mannetjes heb ik er 
een tweede wijfje bijgekocht. Het bij 
bet bestaande stel in bet terrarium 
brengen gaf absoluut geen problemen. 
Noch de oude dieren, noch de nieuw
komer stoorden zich aan elkaar. Wei 
reageren de wij fjes op de kordate, im
ponerende bewegingen van bet manne
tje. Door heftig kopknikken geeft hij 
van zijn dominantie blijk. Wanneer hij 
wat al te bruut op een wijfje afkomt, 

reageert zij meestal door zich af te wen
den en haar staart in een soort dreigen
de houding iets op te tillen. Meestal 
eindigt aile actie daarmee. 

VOORTPLANTING 
Tot mijn spijt heb ik nog geen nakweek 
uit mijn importdieren. Toch denk ik 
dat de kweek niet a1 te moeilijk zal zijn. 
Half januari legde bet wijfje twee eie
ren. Hoewel ze er aanvankelijk goed 
uitzagen, bleken ze later toch onbe
vrucht. Het wij fje had na bet leggen 
van de eieren zo'n drie weken nodig 
om weer helemaal te herstellen. Kort 
na bet leggen van de eieren vertoonde 
bet mannetje een vreemde belangstel
ling voor bet wijfje. Hij beet regelma
tig naar haar cloaca. Het wijfje richtte, 
als om hem ter wille te zijn, haar staart 
bij dit gedrag hoog op. Dit gedrag re
sulteerde verder niet in paringen. Een 
verklaring voor dit gedrag heb ik niet. 

TOT SLOT 
De door mij gehouden Madagascar
leguanen blijken sterke, gemakkelijk te 
verzorgen terrariumdieren te zijn. Ze 
zijn onderling verdraagzaam. Met de 
verzorging van deze soort in een gezel
schapsterrarium heb ik geen ervaring. 
In' een middelgroot terrarium met mini
male voorzieningen blijken ze goed 
houdbaar. Het zou prettig zijn als ik in 
een volgend artikel een kweekresultaat 
zou kunnen melden. 

KEEPING OPLURUS CYCLURUS 
IN A VIVARIUM 
Madagascar-iguanas are, with the Fiji-iguanas, 
the only members of the family, not living in the 
Americas. From time to time 0. cyclurus is im
ported. It can be kept in a vivarium without pro
blems. They feed on large insects and one day 
old mice. Among themselves they are not aggres
sive. 

LITERATUUR 
MEIER, H., 1982. Leguane aus Madagaskar. 
Herpetofauna 17 : 22-27. 
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Variatie in de incubatietijden van schildpadde
eieren, een nog onverklaard fenomeen 

INLEIDING 
JAYAKAR & SPURWAY (1964) stelden 
dat op grond van hun waarnemingen 
bleek dat eieren uit hetzelfde legsel van 
de sterschildpad (Geochelone elegans), 
op dezelfde wijze gerncubeerd, zeer 
uiteenlopende incubatietijden kunnen 
hebben. Op deze bevindingen steu
nend, splitsten zij de verkregen jongen 
op in twee categorieen: die welke zich 
als embryo snel ontwikkelden en een 
hoog geboortegewicht hadden, en die 
welke zich traag ontwikkeiden en een 
laag geboortegewicht vertoonden. 
Steunend op haar eigen ervaring weer
legde DIMOND (1965) deze gevolgtrek
kingen door te stellen dat niet de incu
batietijden verschillen maar wei de 
snelheid waarmee de pasgeboren 
schildpadjes bet nest verlaten. Met in 
achtneming hiervan verdeelde zij de 
jongcm in a) de 'schuchtere' dieren die 
lang inactief in bet nest blijven na hun 
geboorte en b) de 'agressieve' individu
en die bet nest snel verlaten. Sinds bet 
verschijnen van beide artikelen bleef 
bet opvallend stil rond dit onderwerp. 
Sporadisch doken er nieuwe gegevens 
op, alhoewel de auteurs zich niet steeds 
bewust waren van bet eventuele belang 
ervan. 
De bedoeling van dit artikel is een 
samenvatting te maken van de zeld
zame beschikbare literatuurgegevens 
en een paar voorlopige gissingen te 
doen naar bet nut van variatie in de in
cubatietijd. 

LITERATUURGEGEVENS 
a) Sterschildpad (Geochelone elegans). 
JAYAKAR & SPURWAY (1964) baseren 
zich voomamelijk op gegevens van 
een legsel van zeven eieren waarvan er 

drie uitkwamen na 47-54 dagen. Deze 
jongen hadden een hoog lichaamsge
wicht (16,1-21,5 gram). De vier andere 
eieren kwamen uit na 122-147 dagen 
en hadden een laag lichaamsgewicht 
(11,9-15,2 gram). De eieren, die door 
bet wijfje in een natuurlijk nest waren 
gelegd, werden door de auteurs opge
graven en daarna afzonderlijk begra
ven in glazen bokalen, op dezelfde 
diepte als in bet oorspronkelijke nest. 
KIRSCHE (1976) kweekte de sterschild
pad in gevangenschap. Hij kon echter 
geen variatie in incubatietijd bij de 
legsels vaststellen. 
b) Panterschildpad (G. pardalis). 
CAIRNCROSS & GREIG (1977) rap
porteerden dat uit een legsel van twaalf 
eieren, onder natuurlijke omstandig
heden gerncubeerd, er twee bevrucht 
waren. Een jong werd geboren na 102 
dagen (carapaxlengte (CL): 50 mm). 
Na 129 dagen werd bet tweede ei ge
opend. Het bevatte een levend embryo 
van ± 6 mm lengte. Bij HINE (1978) 
werden door een vrouwtje in gevan
genschap vij ftien eieren gelegd. Ze 
werden gelncubeerd bij 27-30 oc en 
een relatieve luchtvochtigheid (RV) 
van 75-800Jo. Twaalf eieren kwamen 
na 111 tot 177 dagen uit. 
c) Sporenschildpad (G. su/cata). 
CLOUDSLEY-THOMPSON (1970) vond 
een natuurlijk nest van zeventien 
eieren, waarvan er twee bevrucht ble
ken. Een jong werd geboren na 183 da
gen (CL: 45 mm). Het tweede ei werd 
geopend na 234 dagen. Het bevatte een 
embryo (CL: 37 mm) met dooier. WIL

LEMSENS (pers. med.) kweekte de spo
renschildpad tweemaal in gevangen
schap. Hij kon echter geen variatie in 
de incubatietijd der eieren vaststellen. 
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d) Madagascar-stralenschildpad 
(G. radiata). 
Bij BURCHFIELD (1975) kwam van een 
legsel geincubeerd bij 28 oc en een RV 
van 800Jo een jong uit na 121 dagen, 
terwijl bet tweede na 211 dagen werd 
geboren. 
e) Matamata (Che/us fimPriatus). 
DRAJESKE ( 1983) bekwam van vij f be
vruchte eieren uit een legsel van twaalf, 
gelncubeerd bij 29 °C, twee jongen. 
Het eerste kwam na 208 dagen spon
taan uit. Na 261 dagen werden de ove
rige eieren geopend. Drie bevatten vol
groeide maar dode jongen. Het vijfde 
bevatte een levend en volgroeid jong. 
Hij denkt (pers. med.) dat dit schild
padje zonder zijn hulp de eischaal op 
eigen kracht niet doorboord zou kun
nen hebben. Hij vermoedt dat in de 
natuur de harde eischaal een gedeelte
lijke biologische afbraa~ ondergaat 
zoals dit bet geval is bij alligator
eieren (FERGUSON, 1981). Toch ver
kreeg hij uit een volgend legsel, dat op 
gelijke wijze geincubeerd werd, zes 
jongen die na 230-233 dagen zonder 
hulp uitkwamen. 
0 Gestreepte modderschildpad (Kino
sternon baun). 
OPHORST (1987) incubeerde een legsel 
van vijf eieren bij 23 °C. Vier eieren 
kwamen uit na 171-181 dagen. Een 
vijfde jong werd na 247 dagen gebo
ren. In de D.D.R. is ook bij andere 
Kinosternon-soorten hetzelfde feno
meen waargenomen (RUDLOFF, pers. 
med.). Hier werden de eieren geduren
de hun incubatie dagelijks gecontro
leerd. Sommige begonnen zich pas te 
ontwikkelen wanneer de andere eieren 
van het legsel reeds uitgekomen waren. 

BESLUIT 
Een eerste vaststelling is dat variatie in 
incubatietijd bij schildpaddeeieren 
lijkt voor te komen. Er zijn ons geen 
gegevens bekend dat dit verschijnsel 

ook zou voorkomen bij slangen of 
hagedissen alhoewel er van deze dier
groepen veel meer broedtijden bekend 
zijn, zowel uit de natuur als van lief
hebbers die de dieren in terraria 
kweekten. 
Nog twee vaststellingen: bet gaat uit
sluitend om hardschalige eieren en 
bet fenomeen manifesteert zich waar
schijnlijk slechts sporadisch. 
Uitzondering hierop is misschien het 
geslacht Kinosternon waar verschillen 
in incubatietijd in gevangenschap re
gelmatig schijnen voor te komen 
(RUDLOFF, pers. med.). De gegevens 
van CLOUDSLEY-THOMPSON (1970) en 
CAIRNCROSS & GREIG (1977) moeten 
zeer voorzichtig geinterpreteerd wor
den, omdat bet om ongeboren em
bryo's gaat met mogelijk niet zichtbare 
afwijkingen. Jongen met lichamelijke 
misvormingen hebben meestal ook af
wijkende incubatietijden gehad, die 
soms tot bet dubbele van bet normale 
kunnen oplopen. 
De beweringen van DIMOND (1965) dat 
de verschillen in incubatietijd niet zou
den bestaan worden ontkracht door de 
waarnemingen aan kunstmatig gelncu
beerde eieren van Geochelone radiata 
en diverse Kinosternon-soorten. 
BURCHFIELD et al. (1980) vermelden 
dat de incubatietijd van 22 levensvat
bare eieren uit verschillende legsels 
varieerden van 121 tot 271 dagen al
hoewel ze op dezelfde manier geincu
beerd werden. Dit is misschien te ver
klaren door bet feit dat statistisch 
bewezen is, dat hoe vroeger in het sei
zoen de eieren gelegd worden, hoe Ian
ger de incubatietijd is (PETZOLD, 
1982). 
Bij hagedissen en slangen is het moge
lijk dat bij ongunstige omstandigheden 
de eieren zich reeds in bet moederli
chaam ontwikkelen zodat de embryo's 
zich al in een min of meer vergevor
derd ontwikkelingsstadium bevinden 
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bij het leggen. Hierdoor wordt de incu
batietijd aanzienlijk verkort. Dit zou 
een evolutionaire aanpassing kunnen 
zijn die tot vivipariteit kan leiden. 
Schildpadde- en krokodillei!ieren daar
entegen zijn hoogstens tot het (vroege) 
gastrulastadium ontwikkeld bij het 
leggen, onafbankelijk van de tijd die ze 
in de eileiders doorgebracht hebben 
(PACKARD et al., 1977). 
Als conclusie zouden we willen stellen 
dat het een duister punt blijft waarom 
schildpaddeeieren van sommige legsels 
zich trager ontwikkelen dan andere. 
De enige aanvaardbare verklaring zou 
kunnen zijn dat dit gebeurt in verband 
met de overleving van de soort. Inder
daad, wanneer de levensomstandighe
den bij het uitkomen van de eieren met 
een korte incubatietijd ongunstig zou
den zijn, zou het voor het in-stand
houden van de soort van groot nut 
kunnen zijn om een reserve te hebben 
in de vorm van een of meer extra eieren 
die weken later en misschien onder be
tere omstandigheden uitkomen. De 
vraag blijft dan wel wat het nut is om 
verschillende legsels per jaar te heb
ben, zoals o.a. bij Kinosternon (ERNST 

& BARBOUR, 1972) en waarom onder 
de reptielen aileen schildpadden deze 
aanpassing vertonen. 

DANKWOORD 
Wij zijn de heren Drajeske, Ophorst, Rudloff en 
Willemsens erkentelijk voor bet ons ter beschik
king stellen van hun ongepubliceerde resultaten. 

VARIATION IN INCUBATION PERIOD 
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