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Bij de voorplaat: 
De rozenekslang (Rhabdophis nigrocinctus) 

Taxonomisehe status: Familie Colubridae, onderfamilie Natricinae. Het genus Rhabdophis is 
nauw verwant aan Natrix en wordt soms als een synoniem daarvan be
sehouwd. Het versehil zit in de tanden van de bovenkaak, bij Rhabdophis 
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worden die naar aehter toe plotseling groter, bij Natrix geleidelijk. 
: Natrix nigrocincta. 
: Zuidoost-Azie; Burma tot Vietnam en Maleisie. 
: Tot 100 em lang. Jonge dieren (ongeveer 40 em) zijn getekend, oudere dieren 

worden wat soberder, meer grijzig van kleur. 
: Regenwoudgebieden. Mogelijk ook ontgonnen gebied. Ik heb het bier gete

kende dier gevonden in een droge greppellangs een weg door het regenwoud. 
Er was daar geen open water binnen een straal van ten minste I 00 meter. 

: Kikkers, mogelijk ook hagedissen en insekten. 
: Een rustig slangetje dat zieh heel behendig door de lage vegetatie weet te 

bewegen. Bij oppakken blijft hij rustig tussen de vingers zitten en doet geen 
pogingen te bij,ten. 

: Ondanks het rustige gedrag blij ft het oppassen met de Aziatisehe verwanten 
van onze ringslang. Van Rhabdophis tigrinus is bekend dat een beet dode
lijke gevolgen kan hebben. Van andere soorten is bekend dat de beet ernstige 
vergiftigingsversehijnselen kan veroorzaken. 
Bij een verwante soort, Rhabdophis subminiatus, heb ik gezien dat de klier 
in de nek door de huid been een kleverige substantie uitseheidde, ongeveer 
zoals de gifklier van een pad. 

: PARKER, H.W. & A.G.C. GRANDISON, 1977. Snakes- a natural history. Cornell University 
press, Ithaca N.Y. 
TAYLOR, E.H., 1965. The serpents of Thailand and adjacent waters. Univ. Kansas Sci. Bull. 
45 (9) 609-1096. 

Peter Mudde 
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Chinese krokodilstaarthagedissen (Shinisaurus 
crocodilurus) in Diergaarde Blijdorp 

INLEIDING 
In januari van 1986 besloot Diergaarde 
Blijdorp Chinese krokodilstaarthage
dissen in haar collectie op te nemen. Na 
een quarantaineperiode van twee 
maanden werden de dieren in hun ver
blijf in de Riviera-hal geplaatst. Direct 
hierna werden paringen waargenomen. 
In juni 1987 werden twee levende en 
drie dode jongen geboren, waarvan er 
een nu (augustus 1988) nog in Ieven is. 
Dit artikel gaat in op afstamming, bio
toop, levenswijze, voortplanting, ver
zorging en kweek. 

TAXONOMIE 
Krokodilstaarthagedissen behore.n tot 
de familie der Xenosauridae, waarvan 
de meeste vertegenwoordigers in Mid
den-Amerika voorkomen: Xenosaurus 
grandis, X. newmanorum en X. plati
ceps. Zij bewonen regenwouden van 
Mexico tot Guatemala (SCHERPNER, 

1973). Het Chinese geslacht Shinisau
rus is monotypisch: de enige soort is 
S. crocodilurus Ahl1930. 
Het is een misverstand te denken dat de 
naam Shinisaurus AHL 1930 op eni
gerlei wijze ontleend is aan bet woord 
'China'; bet geslacht werd genoemd 
naar de ontdekker ervan, prof. Shin. 
Deze vond de soort in 1928 bij 
Loshing/Yaoshan in de Chinese pro
vincie Kuangsi en stuurde twee exem
plaren naar Ahl van bet Zoologisch 
Museum van Berlijn. Letterlijk ver
taald betekent de naam die Ahl aan de 
nieuwe soort gaf dus: 'de hagedis van 
Shin met de krokodillestaart'. 
Op grond van overeenkomstige morfo
logische kenmerken met bijvoorbeeld 
de alligatorhagedissen ( Gerrhonotus) 
wordt de familie Xenosauridae inge-

deeld bij de hazelwormachtigen (An
guimorpha). Overeenkomsten met fos
sielen uit bet Europese eoceen, in bet 
bijzonder met Necrosaurus, zouden er
op duiden dat Shinisaurus een overle
ven de is van een vroeger veel belangrij
ker hagedissengroep (SAINT-GIRONS, 

1971). Het fenomeen van z6 ver uit el
kaar liggende verspreidingsgebieden 
~an soorten die tot dezelfde familie be
horen, zoals Xenosaurus en Shinisau
rus is niet zeldzaam. Juist binnen de 
fauna van Noord- en Midden-Amerika 
en die van China vinden we hiervan 
meer voorbeelden: de Chinese en Ame
rikaanse alligator (Alligator sinensis en 
A. mississippiensis), de Chinese en 
Amerikaanse reuzensalamander (An
drias davidianus en Cryptobranchus al
/eganiensis, beide behorend tot de fa
milie der Cryptobranchidae). 
De huidige verspreiding is slechts een 
restant van die van v66r de zgn. 'conti
nental drift', dus voordat de huidige 
continenten uit elkaar dreven en de 
landmassa's een groot supercontinent 
vormden: Pangaea. Pas 100 miljoen 
jaar geleden begonnen Noord-Amerika 
en Eurazie langzaam uit elkaar te drij
ven - de Atlantische Oceaan werd pas 
50 miljoen jaar geleden gevormd, tij
dens bet eoceen. Opvallend is wei, dat 
de bovengenoemde voorbeelden dieren 
betreffen die op een of andere wijze 
aan (zoet-) water gebonden zijn, inclu
sief de Xenosauridae. 
Hoewel genoemde soorten voorkomen 
in geografisch ver uit elkaar liggende 
gebieden, bewonen ze toch meestal een 
gelijksoortige klimaatzone: zowel de 
Amerikaanse als de Chinese alligator 
houden een winterrust. 



Yrouwtje, in typische houding aan de oever. Foto: F. v. Bommel. 
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BESCHRIJVING 
Shinisaurus wordt maximaaJ zo'n 40 
em lang, inclusief staart (LAURENS, 

1986). De beschubbing op het lichaam, 
maar vooral de dubbele rij opstaande 
schubben op de staart doen onweer
staanbaar aan een krokodil denken. De 
schedel is hoog en smal. Het geslachts
onderscheid is duidelijk: de mannetjes 
zijn forser gebouwd dan de vrouwtjes 
en feller gekleurd. Vooral het oranje
rood op de flanken van de mannen is 
opvallend. Verder zijn de dieren licht
bruin met, vooral op de zijden van het 
lichaam, een creme met donkerbruine 
vlekkentekening. De zijkant van de 
staart is in diezelfde kleuren verticaal 
gestreept. 

BIOTOOP EN LEVENSWIJZE 
De drie bekende Xenosaurus-soorten 
Ieven verborgen in het regenwoud, on
der wortels of stenen, of in boomhol
ten. Ze brengen lange tijd door in poel
tjes en beekjes (SCHERPNER, 1973). Het 
is dus te verwachten dat Shinisaurus 
een dergelijke biotoop zal bewonen. 
Dit blijkt slechts ten dele waar: inder
daad wordt Shinisaurus ook in de na
bijheid van water aangetroffen, maar 
uit de weinige gegevens over de dieren 

in de natuur blijkt dat de dieren voor
allangs bergbeken Ieven. Aangenomen 
mag worden dat de watertemperatu
ren van poeltjes in het Middenameri
kaanse regenwoud boger liggen dan die 
van het smeltwater van Zuidchinese 
bergbeken. 
Volgens SHIN (geciteerd in WERMUTH, 

1985) Ieven de dieren in een nauw be
grensd en moeilijk toegankelijk territo
rium. Ze zonnen zich graag op boven 
water uitstekende takken. Bij gevaar 
kunnen ze snel en hard toebijten, maar 
meestal Iaten ze zich in het water val
len, om zich dan in de bodemgrond in 
te graven. De voeding zou bestaan uit 
kevers, vissen en kikkerlarven (WER

MUTH, 1985). 

VOORTPLANTING 
Evenals de soorten uit het geslacht Xe
nosaurus zijn krokodilstaarthagedissen 
levendbarend. Van X. rackhami is be
kend, dat er meestal drie jongen gebo
ren worden (SCHERPNER, 1973); over 
Shinisaurus waren tot voor kort geen 
gegevens bekend. In februari 1985 wer
den er in het Vivarium Darmstadt 
(Bondsrepubliek Duitsland) vijf !even
de jongen geboren (WILKE, 1985). Hij 
geeft geen paringsdata of zwanger
schapsduur (Uit zijn gegevens zou kun
nen worden opgemaakt dat het moe
derdier drachtig gei'mporteerd werd, 
gezien de lange draagtijd die later in 
Blijdorp werd geconstateerd). 

DE DIEREN IN BLIJDORP -
AANSCHAF 
Eind 1985 werd overwogen om de col
lectie van Diergaarde Blijdorp uit te 
breiden met krokodilstaarthagedissen. 
Via contacten in Maleisie zouden er uit 
Hong Kong dieren kunnen worden be
trokken. Onze aarzeling berustte op 
twee feiten: ten _eerste zou er een spe
ciaal verblijfvoor de soort moeten wor
den gebouwd en ten tweede is het aan-
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schafbeleid erop gericht zo min moge
lijk dieren uit bet wild te betrekken, 
maar vooral te putten uit de nakweek 
van andere dierentuinen en/ of particu
lieren. Op die manier heeft Blijdorp 
kweekgroepen opgebouwd van lui
paardgekko's (Eublepharis maculari
us) (ZUrich), Gerrards blauwtongskin
ken, of slakkenskinken (Tiliqua gerrar
dil) (part.), neushoornleguanen (Cyclu
ra cornuta) (Sydney), Gilamonsters 
(Heloderma suspectum) (part.), gele 
anaconda's (Eunectes notaeus) (New 
York), groene boomboa's (Coral/us ca
ninus) (Rhenen), Cuba-krokodillen 
( Crocodylus rhombifer) (Havana) en 
onlangs Amazone-scheenplaatschild
padden (Podocnemis unifilis) (Frank
furt). Op haar beurt stelt Blijdorp haar 
nakweekdieren weer ter beschikking 
van andere dierentuinen en ervaren 
particulieren. 
Toch is er een aantal dieren waarmee 
niet of nauwelijks gekweekt wordt en 
dieren die elders niet gehouden wor
den. Voorbeelden hiervan zijn hals
bandleguanen (Crotaphytus collaris), 
chuckwalla's (Sauromalus obesus) en 
reuzenpantsergordelstaarten (Cordy Ius 
giganteus); ook krokodilstaarthagedis
sen behoren tot die groep. Om een ge
vangenschapspopulatie van dit soort 
dieren op te bouwen is dan aanschaf 
van wildvangdieren onvermijdelijk. 
Men dient zich dan echter terdege en 
eerlijk af te vragen of men de dieren die 
omstandigheden kan aanbieden, waar
bij zij zich goed zullen voelen en moge
lijk tot voortplanting zullen overgaan. 
Toen eind 1985, begin 1986 bleek dater 
ruimte vrij zou komen in de Rivierahal, 
dat de dieren in Darmstadt goed houd
baar waren en dat een importeur in Den 
Haag de dieren al ge'importeerd had, 
werd de knoop doorgehakt en werden 
er vier dieren aangeschaft. 
Bij aanschaf was bet geslachtsonder
scheid niet duidelijk; kort nadat ze in 

hun quarantaineverblijven geplaatst 
waren begonnen de dieren beter te 
kleuren en ging ook bet verschil in pos
tuur meer opvallen: we bleken drie 
mannen en een vrouw te hebben. De 
dieren werden eerst twee aan twee ge
huisvest. Toen bleek dat de mannen 
onverdraagzaam waren, werden ze 
apart gezet. 

HET TERRARIUM 
Uit de gegevens van Darmstadt (WILKE, 
1985) blijkt dat de dieren een voor
keurstemperatuur hebben van ca. 22 
oc en dat ze zich met graagte ophouden 
in water van 16-18 °C. Dit is voor rep
tielen ongebruikelijk laag; een van de 
weinige soorten waarvan een dergelij ke 
voorkeurstemperatuur bekend is, is de 
brughagedis (Sphenodon punctatus) 
uit Nieuw-Zeeland. 
In de over bet algemeen warme Riviera
hal in Blijdorp is een plek koeler dan de 
rest: langs een buitenmuur in de door
gang naar de Victoria regia-serre. Daar 
worden al meer koelte-minnende die
reo gehouden: Chinese reuzensalaman
ders (Andrias davidianus) reuzen
vuurbuikpadden (Bombina maxima), 
Hongkongwrattensalamanders (Para
mesotriton hongkongensis) en ruwe 
krokodilsalamanders (Tylototriton 
verrucosus). De benodigde ruimte 
kwam vrij doordat een vitrine met bet 
skelet van een reuzensalamander ( dat 
we in bruikleen hadden) moest verdwij
nen. Door bet op die plek bouwen van 
bet terrarium voor krokodilstaarthage
dissen sloegen we twee vliegen in een 
klap: de dieren kregen hun koele plek 
en bet terrarium paste prima in de aldus 
gevormde 'Chinese hoek'. 
Gekozen werd voor een 'landschappe
lijk' paludarium. Op de gebogen ach
terwand werd een diorama geschilderd, 
dat een bamboebos op de berghellingen 
van zuid-China voorstelt. Op de berg
tappen op de achtergrond ligt sneeuw; 



Kleuren variaties van Shinisaurus crocodilurus 
Foto's B.L. Laurens (bovcn) en G. Visser (onder). 
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dit moet de 'koele' indruk versterken . 
Het landgedeelte beslaat ongeveer 
120x40 em (lxb) en is ingericht met plas
tic bamboestengels en -bladeren, echte 
bamboestengels , enige klimtakken en 
langs het water enige grote kiezels. De 
bodemgrond bestaat uit een dikke laag 
vochtige turfmolm. Het watergedeelte 
bevindt zich aan de voorzijde en be
staat uit een aquarium van 100x30x25 
em (lxbxh). Het is afgewerkt met kurk
platen. De voorruit is in tweeen ge
deeld: door het onderste dee! is het mo
gelijk de dieren in het water te zien, het 
bovenste dee! is de toegangsdeur . 
De totale afmeting van het paludarium 

is 120x70x150 em (lxbxh). Doordat 
de plastic bladeren zijn nageschilderd 
op de achterwand , wordt bereikt dat de 
bak vee! dieper lijkt. 
De verlichting bestaat uit twee TL33 
18 W en een 150 W warmtespot. De 
klimtakken blijven ca. 25 em van deze 
spot verwijderd. Temperaturen in het 
paludarium varieren van 20 °C op de 
bodem tot ca. 28 oc onder de warmte
lamp in de zomer, 's winters worden 
temperaturen bereikt van 16-22 °C. De 
watertemperaturen worden in de zomer 
niet vee! hoger dan 20 °C, ' s winters 
15-18 °C. 
Het terrarium wordt dagelijks schoon
gemaakt. Dan worden de ruiten ge
zeemd en de mest verwijderd. Het wa
ter wordt over het algemeen om de an
dere dag geheel ververst. Het aquarium 
is via een afvoer in de bodem op het 
riool aangesloten (zie tekening). 
Het houten plafond is wit geschilderd 
en bevat over de totale lengte van het 
paludarium een ventilatiesleuf; deze is 
afgedekt met RVS-horregaas. 

GEDRAG IN GEV ANGENSCHAP 
Chinese krokodilstaarthagedissen zijn 
in gevangenschap, althans overdag, 
zeer rustige dieren. Over het algemeen 
houden ze zich vaak min of meer schuil 
tussen de kiezels of (plastic) oeverbe
planting. Naarmate ze meer aan het pu
bliek gewend raken zitten ze ook regel
matig in het zicht op de kiezels. De die
ren brengen vele uren door in het wa
ter, ook als dit 's winters maar ca. 15 
oc is. De dieren hangen dan meestal 
half ondergedompeld aan de oever, de 
voorste helft van de romp, de voorpo
ten en de kop blijven boven water. Dit 
gedrag vertoont het vrouwtje vee! va
ker dan het mannetje; andersom ver
blijft het mannetje vee! vaker op een 
van de klimtakken, waar hij vele uren 
kan blijven liggen . Ze blijven op een 
bepaalde afstand van de warmtebron; 
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hoewel ze dichterbij kunnen, doen ze 
dat niet. Door hun cryptische kleuren 
en tekening vallen de dieren nauwelijks 
op. Terwijl ze soms vlak voor de ruit 
zitten, worden ze door bet publiek vaak 
niet opgemerkt. Ook de verzorgende 
staf van Blijdorp werd in bet begin nog
al eens gefopt: na enige minuten zoeken 
bleken de dieren dan op ooghoogte 
pontificaal in bet zicht te zitten. 
De dieren lijken solitair te Ieven. Dit 
blijkt onder andere uit bet feit dat bet 
onmogelijk bleek de jongen samen in 
een verblijf groot te brengen (zie: Op
fok van de jongen), maar ook uit bet 
feit dat na de paartijd bet vrouwtje bet 

mannetje niet meer in haar omgeving 
duldt: met schijnaanvallen en wijd 
opengesperde bek verjaagt ze dan bet 
mannetje. Ze zit hem zelfs na tot hij in 
de takken geklommen is en uit haar 
zicht verdwenen is, of zich teruggetrok
ken heeft tussen de planten. Dit agres
sieve gedrag wordt wei minder, maar 
feit is dat de bij bet vrouwtje aanwezige 
man na de paartijd haar gezelschap 
zorgvuldig mijdt. Dit zou kunnen ver
klaren waarom de man veel vaker in de 
klimtakken gevonden wordt. Dit ver
schijnsellijkt vooralsnog geen negatie
ve invloed te hebben op de gezondheid 
van de man (stress); de voedselopname 
blijft normaal. Zoals al eerder bleek, 
zijn mannen onderling ook onver
draagzaamo 

VOEDING 
Afgaande op de literatuur werd eerst 
getracht de dieren met goudvissen te 
voeren o Deze werden in een ondiepe 
schaal met water aangeboden, zodat 
bet spartelen van de vissen de dieren tot 
eten zou verleiden. Dit werkte, maar te
gelijkertijd pterkten we dat de dieren 
net zo goed gevoerd konden worden 
met sprinkhanen, regenwormen, een
dagsmuizen en wasmotrupsen. Dit 
maakte alles een stuk eenvoudiger 0 Ge
lukkig ervoeren we niets van de preble
men die WILKE (1985) meldt: in 
Darmstadt aten twee dieren in bet begin 
alleen levende zoetwatergarnalen, ter
wijl een ander paartje lange tijd ge
dwangvoederd moest worden (en op 
bet moment van zijn rapportage nog 
steeds gedwangvoederd werd)o Ons is 
niets bekend van de omstandigheden in 
Darmstadt, maar bet lijkt plausibel dat 
dit soort problemen zou kunnen optre
den als deze solitaire dieren paarsgewij
ze in een te klein verblijf worden ge
houden. 
De hagedissen worden tweemaal per 
week gevoerd. Ze krijgen dan vier een-



LACERTA 47(4) 103 

dagsmuizen, vijf a zes regenwormen of 
vier a vijf sprinkhanen per dier. De die
reo deponeren hun mest meestal in het 
water. 
In de winterperiode daalt de voedsel
opname aanzienlijk en in de koudste 
maanden nemen de dieren helemaal 
geen voedsel op. Dit hangt in het geval 
van Blijdorp mede af van de buitentem
peratuur. Ook in de zeer koude winter 
van '86/'87 werd geen extra verwar
ming toegepast. Toen weigerden de die
reo aile voedsel van december tot fe
bruari. Hoewel de dieren geen echte 
winterrust hielden, werden ze wei vee! 
trager en lieten ze zich minder zien. 
Toch konden ze regelmatig in het wa
tergedeelte worden aangetroffen. De 
plek op de klimtak onder de lamp werd 
niet aanmerkelijk vaker bezocht. 

VOORTPLANTING 
IN GEVANGENSCHAP 
Na de quarantaineperiode van twee 
maanden werd een stel in het pas ge
reedgekomen verblijf geplaatst. Het 
enige vrouwtje kreeg niet het gezel-

Juveniel. Foto: F. v. Bommel. 

schap van de man met wie ze tot dan 
toe samengehouden werd, maar van 
een van de andere twee mannen. Moge
lijk leidden beide of een van deze twee 
stimuli (het nieuwe verblijf en de nieu
we partner) tot het onmiddellijk na het 
overzetten tonen van baltsgedrag, ge
volgd door paringen. Dit gedrag hield 
kort daarna open werd niet meer gesig
naleerd. Daarna werden de dieren nau
welijks meer samen gezien. Het manne
tje begon zijn inmiddels bekende, ver
borgen, levenswijze te leiden. 
Het vrouwtje werd wat vaker in het wa
ter gezien en door haar eerder beschre
ven opgerichte houding, hangend aan 
de oever, was goed te zien dat ze lang
zaam maar zeker een grotere buikom
vang kreeg. Toch nog vrij onverwacht · 
werden op 20 juni 1987, dus 15 maan
den na de paringen, twee levende en 
drie dode jongen geboren, alsmede een 
onbevrucbt ei. Deze extreem lange 
draagtijd werd waarschijnlijk bei'n
vloed door de zeer !age temperaturen 
van de winter '86/'87. 
Na de geboorte werd het mannetje bij 
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Chinese krokodilstaarthagedis. Foto: B.L. Laurens. Litho: Het Aquarium. 

het vrouwtje gelaten om te zien of er 
weer paringsactiviteiten zouden plaats
vinden. lets wat bij reptielen na het 
eierleggen of een bevalling wei vaker 
voorkomt. Dit bleek echter niet het ge~ 
val. Daarom werd in oktober 1987 het 
fokmannetje omgeruild met de groot
ste en krachtigste van de twee 'reserve
mannen'. Deze stimulans bleef zonder 
resultaat. In januari werd besloten de 
derde man te proberen, de echte paar
tijd was immers onbekend. Dit had re
sultaat, zij het niet onmiddellijk. Pas in 
februari 1988 werd baltsgedrag waarge
nomen. Het mannetje benaderde het 
vrouwtje langzaam, zich steeds hoog 
op de voorpoten oprichtend dan weer 
diep buigend, terwijl hij onophoudelijk 
met zijn kop en het voorste deel van 
zijn romp zeer snel op en neer ging, 
meer 'koptrillen' dan kopknikken. Dit 
alles geeft ongeveer het effect van een 
oude stomme film, een soort haperende 
voortbeweging. Dit gedrag werd waar
genomen op 17 februari tussen 08.45 en 
09.00 uur. Een echte paring werd niet 
gezien, het vrouwtje liet dit niet toe, 
maar beet integendeel flink van zich a f. 
Overigens zonder de man daarmee echt 
af te schrikken, iets wat haar buiten de 

paartijd wellukt (zie Gedrag in gevan
genschap). Toch zullen rond deze pe
riode een of meer paringen hebben 
plaatsgevonden, gezien het feit dat het 
vrouwtje inmiddels weer flink dik is 
(augustus '88). 
Uitgaande van de draagtijd van 15 
maanden, iets korter wellicht als de 
winter van '88/ '89 niet erg koud wordt, 
kunnen de jongen dus verwacht wor
den in april/ mei 1989. 
Op grond van bovenstaande (weinige) 
ervaringen kan voorzichtig gesteld 
worden dat de paartijd van Shinisau
rus in februarilmaart valt, waarschijn
lijk niet eerder beginnend, maar moge
lijk wellater eindigend. 
Afgaande op deze ervaringen zou ver
ondersteld kunnen worden dat de in 
Darmstadt gekweekte dieren geboren 
werden uit een drachtig gelmporteerd 
wijfje. Immers, de dieren werden in fe
bruari 1985 geboren. Een maximale 
zwangerschap van tien maanden, ergo 
een verschil van vijf maanden met onze 
bevindingen! Ook de gevonden paar
tijd zou pleiten voor een conceptie 
rond januari 1984, toen het dier waar
schijnlijk nog niet gevangen was. Een 
en ander zal pas wat duidelijker wor-
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den als er in Blijdorp inderdaad in mei 
'89 weer een geboorte zal plaatsvinden. 
Om de kans op nakweek wat te verho
gen is inmiddels een tweede vrouwtje 
aangeschaft. Zij zal in januari 1989 ge
zelschap krijgen van een van de drie 
mannen, waarvan er al twee bewezen 
hebben seksueel actief te zijn. 

OPFOK VAN DE JONGEN 
De jonge dieren lijken veel op hun ou
ders, zij het dan dat ze wat Iichter van 
kleur zijn. De kop is opvallend Iicht 
creme van kleur. Bij hun geboorte wa
ren de jongen 12-14 em lang en wogen 
2,8 tot 3,9 gram. 
Omdat ons toen nog niet duidelijk was 
hoe solitair Chinese krokodilstaartha
gedissen Ieven, werden de jongen sa
men ondergebracht in een opfokver
blijfje van 30x20x20 em (lxbxh). De bo
dembedekking bestond uit sphagnum. 
Een waterbakje (12x6x3 em) en een 
klimtak vormden de verdere inrichting. 
Dejonge hagedissen aten goed, in het 
begin alleen regenwormen, later ook 
krekels, bestrooid met sporavit en cal
ciumlactaat. 
Op 8 augustus 1987 - na zeven weken 
.dus - overleed plotseling een van de 
twee diertjes, hoogstwaarschijnlijk een 
gevolg van stress. Uitwendig was er aan 
het diertje niets te zien, behalve dan dat 
het slechts heel weinig gegroeid was. 
In Darmstadt werden de vijf jongen 
geen van alle ouder dan zes weken (WIL
KE, 1985). Uit Wilkes verslag blijkt 
overigens niet of dit mogelijk dezelfde 
oorzaak heeft. 
Het overgebleven dier groeit probleem
loos op. Het brengt de meeste tijd door 
in zijn waterbakje en wordt slechts zo 
nu en dan op de klimtak aangetroffen. 
Het diertje meet nu (augustus '88) 27 
em. 

CONCLUSIE 
Shinisaurus is een goed houdbare hage
dis, als aan een aantal voorwaarden 
voldaan wordt: 
a) Een over het algemeen lage tempera

tuur (ca. 20 °C). 
b) Een watergedeelte met koud (16-18 

°C), helder water. 
c) Een voldoende ruim verblijf i. v .m. 

de solitaire aard van de dieren. 
d) Voldoende schuilplaatsen, om die-

zelfde reden. 
De voeding is geen probleem. De voort
planting in gevangenschap is mogelijk. 
Het aantal jongen per legsel (tot nu toe, 
in gevangenschap) is 5-6. De draagtijd 
is extreem lang, ca. vijftien maanden. 
De paartijd is in februari/maart. 

SHINISAURUS CROCODILURUS 
IN BLIJDORP ZOO 
Since January 1986 fourS. crocodilurus live in a 
aqua-vivarium in Blijdorp Zoo. Temperature 
varies between 20 and 28 °C (water 15-20 °C). 
The lizards eat grasshoppers, worms, mice, mag
gots and fish. After a pregnancy of IS months 
(June 1987) two living and three dead young were 
born. Seven weeks after birth one young died. 
The remaining one is growing well. 
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K week met varanen van 1966-1987 

In mijn artikel 'De kweek van varanen 
in gevangenscbap' (VAN DER KOORE, 

1988) kon door een misverstand de op 
blz. 35 genoemde tabel niet worden op
genomen. Volledigbeidsbalve geef ik 
deze alsnog in deze aanvulling. 
Van de bekende kweekresultaten sinds 
1966 is een aantal slecbts als vermelding 

Soort 

V. acanthurus 

Int. Zoo Year Book 
Breeding Results 

opgenomen in bet International Zoo 
Year Book (IZYB). Plaats van de 
kweek, en jaartal, nummer en pagina 
van de publikatie in bet IZYB worden 
genoemd in de tweede kolom van de ta
bel. De derde kolom vermeldt de andere 
literatuurbronnen. 
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BREEDING MONITORS IN CAPTIVITY 
This is the table mentioned at page 35 in VAN 
DER KOORE (1988), but by mistake was not pu
blished in that article. 
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INLEIDING 
Over de voortplanting van Lacerta 
mosorensis is maar weinig geschreven. 
Aileen LANGERWERF (1983) heeft kort 
bericht over de incubatieduur en de 
grootte van de jongen. Het seksuele 
gedrag is volledig onbekend. Een korte 
riotitie over twee baltsen van een paar
tje is daarom op zijn plaats. Temeer 
daar het koppel tot nu toe maar voor 
een nakomeling heeft gezorgd, hetgeen 
een onzekere toekomst bij mij bete
kent. Bovendien maakt een beschrij
ving een komende vergelijking met an
dere soorten mogelij k. 

VANGST 
Bind juni 1986 heb ik in de Crvanj 
Planina ten noordoosten van Mostar 
op ongeveer 1000 m hoogte vijf exem
plaren gevangen, waarvan er helaas 
drie tijdens het transport doodgingen. 
Hoewel men in de literatuur herhaal
delijk leest dat de soort haar beste tijd 
heeft gehad, bleek op deze vindplaats 
een gezonde populatie aanwezig. Op 
een ochtend werden op de tot ruim 5 
meter hoge rotsen langs een onverharde 

Tabell: Afmetingen wildvang Lacerta mosorensis. 

sekse 

vrouw 
vrouw 

man 

man 

man 

man 

kop-romp staart 
(mm) (mm) 

56 105 
57 102 

55 110+ .. 

57 40+ .. 

60 115 

54 105 + .. 

opmer-
kleur keel kleur buik kingen 

wit creme-groen paringslitt. 
lichtgeel lichtgeel, paringslitt. 

kleine blauwe 
buikrand-
vlekken 

gee I gee I dijporii:!n 
actief 

gee I geel, blauwe dijporien 
buikrand- niet actief 
v1ekken 

creme-wit creme-groen, 
blauwe buik-
randvlekken 

gee I gee I dijporien 
actief 

\_'Veg, over een lengte van ongeveer 50 
meter, 22 volwassen en 10 subadulte 
dieren geteld. De laatste min of meer in 
twee grootteklassen, de grootste (ge
vangen) subadult mat 36 + 72 mm, de 
kleinste 30 + 60 mm (zie tabel 1). De 
meeste volwassen vrouwtjes waren dui
delijk drachtig. Vangen met de hand 
en een stropje ging gemakkelijk. Bij 
hanteren bleken ze in bet geheel niet 
bijterig. 
Verder van de weg werd bet terrein on
overzichtelijker en was aileen door 
voortdurend klauterwerk te betreden. 
De hagedissen bleven natuurlijk niet 
rustig zitten en een telling was lastig. 
Maar ook bier schoten nog vele exem
plaren weg. Daar waar de struiken 
boomgroei de overhand kreeg, zagen 
we geen berghagedissen meer. 
In de beperkt beschikbare observatie
tijd (avond tot middag) lijken de dieren 
zonder opvallende interacties ieder 
voor zich een plekje van 4-5 m2 te be
zetten. Om 8.00 uur is op de zonnige 
ochtend, na een regenachtige nacht van 
12 °C, nog niemand wakker. Pas tegen 
9.00 uur verschijnen de eerste hagedis
sen. Na een uurtje opwarmen gaan ze 
op zoek naar eten: ze lopen veel, steken 
hun snuit in spleten en onder bladafval. 
Slechts een prooi kan op afstand ruw 
geidentificeerd worden als een gelige 
rups. 
Een zeer gezet wijfje loopt tegen 11.00 
uur zoekend over een rots in de richting 
van een spleet. Plotseling is er een beige 
kleurflits en valt zij drie meter omlaag, 
vlak voor mijn voeten, ogenblikkelijk 
gevolgd door een jonge zandadder 
(Vipera ammodytes). Ze stuiptrekt 
kort en is binnen een halve minuut 
dood. Ik neem haar mee op alcohol (zie 
ook bij Eieren). Om 12.30 uur gaat bet 



Fig. I. Mannetje. 

Fig. 2. Vrouwtje. 

Fig. 3. Jong van een dag oud. 

bij een temperatuur van 22 oc plenzen 
en verdwijnen de dieren (en wij). 
De plantengroei doet nag erg voor
jaarsachtig aan. De beuken liepen 
naar schatting drie weken geleden uit, 
de primula's en de meidoorns waren net 
uitgebloeid, terwijl de vlier juist began. 
Insekten zijn, op wat vliegen en muggen 
na, nag schaars. De later in het jaar 
massaal optredende sprinkhanen meten 
ternauwernood 2 mm. 
Aan de voet van de rotspartijen zitten 
net op de overgang vegetatie/ kale rots 
enige muurhagedissen, Podarcis mura
lis (met rugstreep, rode buik: P. m. al
banica?). Op deze vindplaats waren ze 
vee! zeldzamer dan de Mosor-berg
hagedis! 

PAARGEDRAG 
Bij de twee paring en op 5 en 6 aprill988 
begint het mannetje met een beet in de 
staart van het vrouwtje, dat daarop wat 
gaat !open: Hij grijpt daarna over naar 
de flank van het vrouwtje, kromt zich 
en copuleert. De eerste maal duurde 
deze introductie twee minuten en 44 
seconden; de tweede keer slechts 55 se
conden. Ze liggen nu stil. Een voorpoot 
van het mannetje rust op haar rug ter 
hoogte van de schoudergordel, de an
dere wat gekromd onder het vrouwtje; 
een achterpoot is over haar wat opge
heven staartbasis geslagen. Het begin 
van zijn staart is over een lengte van on
geveer 7 em zo' n 3 em omhoog gekruld. 
Beide ademen vrij snel (dertien keer 
per 10 seconden) en sluiten de ogen af 
en toe. Na drie minuten en 18 seconden 
(twee minuten en 39 seconden) begin
nen duwende bewegingen van de cloaca 
van het mannetje tegen die van het 
vrouwtje, met een maximale amplitude 
van een 0,5 em. In het begin blijft de 
'krul' in zijn staart. Een duw neemt ca. 
een seconde in beslag, gevolgd door een 
seconde rust. In afnemend tempo wor
den tot vier minuten en 47 seconden 



Tabel II: Legsels vrouwtje Lacerta mosorensis. 

data eileg afmetingen 

1986: 13 juli 3 eieren 0,34, 0,37. 0,46 g. 
1987: 16 mei 1 ei ingedroogd op schors 

17 mei 1 ei ingedroogd op schors 
2 eieren begraven 

24 juli vrouwtje ingevallen ? 
1988: 7 mei 2 eieren begraven 8,8x17,3 mm, 

0,78g. 
8,0x15,1 mm, 
0,58 g (bederft). 

(vijf minuten en 36 seconden) 34 (36) 
van dergelijke bewegingen geteld. De 
staart van het mannetje zakt geleidelijk 
naar beneden. Bij de laatste duwen kan 
een schokje door het paar gaan. De 
ademfrequentie is nog steeds ongeveer 
een keer per seconde. Het vrouwtje 
toont een eerste onrustige beweging 
na zes minuten en 42 seconden (acht 
minuten en 52 seconden). Na ongeveer 
15 minuten wil ze wat gaan lopen hoe
wei de intromissie (binnendringing) nog 
voortduurt. Ze draait haar kop naar het 
mannetje en duwt ermee tegen de zijne. 
De eerste maal had dit, zelfs gevolgd 
door staarttrillen, geen effect en liet hij 
haar pas los na een forse, langdurige (20 
seconden) beet in zijn nek. De tweede 
keer was kijken naar het mannetje ge
volgd door wat looppogingen voldoen
de voor hem om de flankgreep los te Ia
ten; de copulatie werd een seconde later 
beeindigd. De pafingen namen 16 mi
nuten en 10 seconden respectievelijk 15 

Tabel III. Stadium embryo's in oviduct vrouwtje Lacerta mosorensis 
vergeleken met beschikbare gegevens van andere Europese hagedissen. 

stadium dagen na leg temp. oc bron 

A. moreoticus 29-30 6-7 29 eigen waarn. 
L. agilis fig. 25-26 ? ? Peter (1904) 
L. vivipara 30 11 na be- 27 Dufaure & 

L. viridis 

P. muralis fig. 4-5 
fig. 15-16 

vruchting Hubert (1961) 
10 26 Dhouailly & 

7-9 26 
Saxod (1974) 
Dhouailly & 
Saxod (1974) 

minuten en 3 seconden in beslag. Hier
na gaan ze uiteen zonder nog speciale 
interesse in elkaar te tonen. 

EIEREN 
De eileg is problematisch verlopen (ta
bel II). Eind juli 1987 bleek het vrouw
tje ingevallen en woog zij ruim 1,5 g 
minder dan de 6 gram van twee weken 
eerder. Waarschijnlijk werden de eieren 
door krekels opgegeten. Van begin mei 
tot begin augustus 1988 kwam ze niet 
tevoorschijn en weigerde aile voedsel. 
Ze kon slechts door dwangvoederen in 
Ieven gehouden worden. Het enige ei 
groeide bij 25 oc in 31 dagen uit tot 11 ,0 
x 21,4 mm en 1,51 g. 
Ik vermoed dat er twee legsels per jaar 
zijn, mede gezien de twee grootteklas
sen jongen in de natuur: half mei de eer
ste eileg, de laatste half juli. 
Het door de zandadder gedode vrouw
tje bleek, gezien de eischaal, zes vrijwel 
legrijpe eieren bij zich te dragen. De 
drie uit het rechter oviduct (eileider) 
werden verwijderd, gemeten (7x15, 
7x15 en 7x14 mm) en van hun omhulsel 
ontdaan. De embryo's (fig. 4) zijn ver
gelijkbaar met een stadium tussen zes 
en tien dagen na leg bij enkele andere 
Europese hagedissen (tabel III). 

HETJONG 
De kleur van het pas uitgekomen jong 
bleek vrijwel identiek aan die van de 
ouders: slechts de staart, met uitzonde
ring van 4-5 mm aan de basis, was don
ker turkoois (fig. 3). Aangezien de on
derzijde van de volwassen dieren aile 
tinten van wit via geel tot groen kan 
hebben, is een dergelijke uitspraak over 
de buik ondoenlijk. Bij de pasgeborene 
waren buik en keel vuilwit, met een geli
ge of blauwige weerschijn atbankelijk 
van de lichtinval, met wat onregelmati
ge uit kleine zwarte stipjes bestaande 
vlekjes. Ook van onderen kleurde de 
staart turkoois. Dit mannetje mat di-



Fig. 4. Lacerta mosorensis-embryo voor eileg. 
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rect na uitkomen 24 + 45 mm en woog 
0,48 g. Nu, een half jaar oud, valt 
37 +48 mm en 1,60 g te noteren. Het 
turkoois van de staart dat al na een 
maand in een wat groenige waas over
ging, is volledig verdwenen. De keel en 
buik hebben een Iichte, geelgroene tint. 

DISCUSS IE 
Wat opvalt in vergelijking met andere 
Europese hagedissen is de korte incuba
tieduur van 31 dagen bij 25 °C. Voorzo
ver nu bekend (literatuurgegevens, en 
eigen waarnemingen aan 25 soorten) 
is een gemiddelde van 50 dagen heel ge
bruikelijk, met een minimum van 38 
dagen bij de weidehagedis (Lacerta pra
ticola) (40 ± 1,5 (38-43) dagen, n = 15). 
IU\CKARD & PACKARD (1988) constate
ren dat embryo's in pasgelegde eieren 
van de meeste hagedissen stadium 27-29 
bereikt hebben in deals referentie aan
vaarde ontwikkelingsserie van de le
vendbarende hagedis (Lacerta vivipara) 
gepubliceerd door DUFAURE & HUBERT 
(1961). 
Ruw kan gesteld worden dat deze drie 
eieren van L. mosorensis een week 
voorsprong op de andere soorten bad
den indien ze direct gelegd waren: de 

embryo's bevonden zich in ontwikke
lingsstadium 30. Een week Ianger bij 
zich dragen van de eieren door bet moe
derdier kan een aanpassing aan bet 
bergklimaat betekenen: door te zonnen 
zullen de eieren maximaal meeprofite
ren van de warmte. Resteren nog onge
veer tien dagen om tot de gemiddelde 
Europese hagedis te geraken. Een volle
dige serie embryo's zou opheldering 
kunnen geven over de ontwikkelings
snelheid na leg. Hiertoe moeten we 
echter beschikken over een grotere 
kweekgroep, hetgeen vooralsnog niet 
in bet verschiet ligt. 

OBSERVATIONS ON 
LACERTA MOSORENSIS 
Courtship of Lacerta mosorensis, after the usual 
preliminaries with a short 'chase' and tail-biting, 
consists of a flank-hold of the female and a copu
lation of abQut 15 minutes. Three minutes after 
intromission 35 (on average) lumbal pushing 
motions by the male were recorded: one about 
every two seconds, in a somewhat decreasing 
frequency. At 25 oc the eggs need just 31 days to 
hatch. At the moment of oviposition the embryos 
have at least reached stage 30 in their develop
ment, i.e. one week ahead of many other Euro
pean lizard species. Egg sizes and measurements 
on one juvenile are reported. But for the dark 
turquoise tail, which colour disappeared within 
a month, the young resembled its parents. 
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Zwangerschap van een uitzonderlijk jonge 
Cooks tuinboa (Coral/us enydris cookiz) 

INLEIDING 
Dit artikel gaat over een gedeeltelij k 
mislukte kweek met een uitzonderlijk 
jong exemplaar (amper twee jaar oud) 
van Cooks tuinboa (Coral/us enydris 
cooki1). Tuinboa's worden ook wei 
boomboa's genoemd. De kweek met 
deze uit noordelijk Zuid-Amerika af
komstige slang is geen bijzonderbeid 
meer als we de soort als gebeel bekij
ken. Met de nominaatvorm C. e. eny
dris wordt de laatste jaren in Nederland 
regelmatig gekweekt, wat ook blijkt uit 
de kweekverslagen in de berpetologi
scbe tijdscbriften (TER BORG, 1982; 
VANDER EERDEN, 1987; OXTOBY, 1987; 
RENKEMA, 1981, STAFFORD, 1981; VER
STAPPEN, 1981; WINSTEL, 1987). Met 
de ondersoort cookii wordt minder ge
kweekt, wat een reden temeer is om de 
Iezers van Lacerta dit verslag niet te 
ontbouden. 

VERSPREIDING 
C. e. cookii bewoont een groot deel van 
Midden-Amerika en bet noordelijk ge
deelte van Zui4-Amerika. Hij komt 
voor in Nicaragua, Costa Rica, Pana
ma, Colombia, Venezuela, Ecuador en 
bet noorden van Peru, de Guyana's en 
verder op Trinidad en enkele kleinere 
eilanden (o.a. de Grenadines). Hoewel 
de grootste concentratie aangetroffen 
zou worden in bet Darien-gebied van 
zuidelijk Panama, is Cooks tuinboa 
ook in andere streken een algemeen 
voorkomende soort (DUNN, 1949). 

BESCHRIJVING 
De slangen van bet geslacbt Coral/us 
worden alle gekenmerkt door een slan
ke bouw (de groene bondskopboa, Co
ral/us caninus, in mindere mate), een 

zijdelings afgeplat licbaam en een ver
boudingsgewijs grote, duidelijk van de 
bals afgescbeiden, peervormige kop. 
Het zijn duidelijk boofdzakelijk boom
bewonende en vogeletende slangen. De 
lange tanden voorin de bek en de lange 
grijpstaart wijzen bier ook op. 
De slangen van dit geslacbt bezitten 
tussen de lipscbilden van de onder- en 
bovenkaak warmtegevoelige groeven, 
die vooral tussen de bovenlipscbilden 
onder bet oog gewelfvormig oplopen. 
Cooks tuinboa wordt over bet alge
meen niet zo groot als de gewone tuin
boa of slanke boomboa (C. e. enydris); 
de maximale lengte zou volgens STAF

FORD (1986) 1,70 meter zijn. Beide on
dersoorten kunnen nogal op elkaar lij
ken en worden dan ook gemakkelijk 
verward. De kleur en tekening die vaak 
als normaal worden bescbouwd voor 
Cooks tuinboa (gele buik, olijfgroene 
rug met daarop overdwars vaag zicbt
bare, bruine vlekken) komen ook wei 
voor bij de gewone tuinboa. Aan de an
dere kant zijn er ook Cooks tuinboa's 
met een sterke rugtekening, die op bet 
eerste gezicbt kunnen doorgaan voor 
een gewone tuinboa. Aileen nauwkeu
rige determinatie die uitgaat van de be
scbubbingskenmerken kan dus uitsluit
sel geven met welke ondersoort men te 
doen beeft (zie tabel I). 
Degenen die gedetailleerder geinfor
meerd willen worden over de determi
natieproblematiek en de kleurvarietei
ten van Cooks tuinboa verwijs ik naar 
ABUYS (1981; 1988) en STAFFORD 

(1986). 

GEDRAG 
Slangen van bet geslacbt Coral/us zijn 
in vergelij king met vele andere slang en 



Coral/us enydris cookii, volwasscn dicr. 

Ecn van de jongen. 

nerveus en bijterig van aard, en daar
door moeilijk te hanteren . VAN DER 

POLS (1981) merkt op dat Cooks tuin
boa zich daarbij bovendien ongunstig 
onderscheidt van de gewone tuinboa. 
Het zijn mijns inziens dan ook beslist 
geen slangen voor de beginnende lief-

C. c. enydris C. c . cookii 

buikschubben 
ondcrstaartschubben 
rijen rugschubben 
schubbcn rond het oog 

270-299 
108- 128 
51-59 
12-1 7 

235-285 
101- 11 8 
39-47 
11-14 

Tabel I: vcrschillen tusscn de ondersoortcn van Coral/us enydris 
(naa r STAFFORD. 1986) 

hebber. Ze bevinden zich overdag in 
het terrarium voornamelijk hoog in de 
takken en jagen aileen 's nachts. Ze 
grijpen hun prooi doorgaans met grote 
nauwkeurigheid en kracht. Ze doen dit 
vaak vanuit hun ligplaats in de takken 
en maken daarbij gebruik van de lange, 
dunne grijpstaart om zich aan de tak
ken te 'verankeren'. Een eigenaardig 
gedrag van deze dieren dat zij del en met 
de gewone tuinboa is het na de om
strengeling van de prooi gebruik maken 
van de daardoor ontstane lussen om de 
prooi tot boven in de takken op te trek
ken (vgl. VANDER EERDEN , 1986). 

MIJN EIGEN DIEREN 
Mijn dieren (destijds een vrouw en twee 
mannen) bezitten niet aile de voor 
Cooks tuinboa als normaal beschouw
de basiskleur en tekening zoals hierbo
ven beschreven . Man A is 'getijgerd' 
en lijkt sterk op de gewone tuinboa. 
Beide andere dieren bezitten wei de 
voor Cooks tuinboa 'gewone' tekening 
en kleur, zij het dan dat man B erg gee! 
is. 
Aileen de vrouw en man B zijn uit na
kweek afkomstig (tweede generatie), 
maar ze zijn niet even oud; de vrouw 
was op het moment van de kweek net 
twee jaar oud, de man vier. Man A was 
uit de handel afkomstig en op het mo
ment van de waargenomen paring naar 
schatting ruim twee jaar oud. 

HUISVESTING 
De dieren zijn gezamenlijk gehuisvest 
in een ' steriel' ingericht terrarium van 
70x50x80 em (lxbxh). Hoog in het ter
rarium is overdwars een tak klemgezet 
tussen de beide zijwanden. Hierop ver
toeven de dieren soms wekenlang. Op 
de bodem komen ze aileen om te drin
ken; daar bevindt zich namelijk een uit
neembaar waterbassin waarvan het wa
ter om de dag ververst wordt. Elke 
maand voeg ik enkele drup'pels van een 
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vitamine B-complex en een vitamine 
AD3-preparaat aan het water toe. Kalk 
voeg ik zelden aan het voedsel toe. 

VOEDSEL 
Mijn dieren eten aile zeer gretig volwas
sen muizen en ratten van enkele weken 
oud. Daarnaast accepteren ze kuikens, 
kwartels en kleine hamsters. Hoewel 
het van huis uit voornamelijk vogel
eters zijn, heb ik dus wat het voedsel 
betreft nooit problemen gehad. Ik voer 
meestal een keer in de week een muis 
per slang. Ik wil hierbij wel opmerken 
dat hun eetlust niet noemenswaclrdig 
groot is; soms weigeren ze een week 
ook maar iets aan te nemen of doden 
ze hun prooi zonder deze op te eten. 

PARINGEN 
In het terrarium brandt het licht, dat 
tevens de belangrijkste warmtebron is, 
twaalf uur per dag. 's Zomers bedraagt 
de maximumtemperatuur overdag bo
venin het terrarium 32 oc, 's nachts 
19-22 °C. 
In de maanden december en januari ne
men de intensiteit en de duur van de 
verlichting sterk af. Dit komt doordat 
een dimmer (met LOR), o.i.v. het bui
tenlicht de verlichting en dus ook de 
verwarming, automatisch regelt. Hier-

door daalt de gemiddelde temperatuur 
in het terrarium in de wintermaanden. 
Ook al omdat er in dezelfde kamer on
der en boven het terrarium van de tuin
boa's andere terraria staan opgesteld 
(waarin C. e. enydris en jonge Boa con
strictor gehuisvest zijn) daalt de tem
peratuur in de slangenkamer tijdens de 
winternachten vrijwel nooit onder de 
15 °C. Mocht dat in strenge winters 
toch dreigen te gebeuren, dan wordt er 
bijverwarmd met een convectorkachel
tje met thermostatische regeling. De 
maximumtemperatuur 's winters bo
venin het terrarium bedraagt zo'n 26 
°C overdag en 15-19 °C 's nachts. 
De temperatuurdaling gedurende de 
winter kan van invloed zijn geweest op 
de geslachtsdrift. In elk geval vonden 
er medio april paringen plaats tussen 
man A en het vrouwtje. Man B had 
geen belangstelling voor het vrouwtje 
en lag steeds boven op de tak ver van de 
beide andere dieren verwijderd. 

ZWANGERSCHAP 
AI vanaf begin mei weigerde de vrouw 
te eten. Ze nam wei alle aangeboden 
prooidieren aan en doodde deze, maar 
a1 ze niet op. De twee mannetjes aten 
v'anaf februari tot juni iets minder dan 
gewoonlijk het geval was, maar bleven 
toch eten. 
Opmerkelijk tijdens de hele dracht was 
het gedrag van de vrouw. AI in juni be
goo ze een ietwat opgeblazen buik te 
krijgen en wreef ze met haar neus langs 
haar flanken. Dit heb ik gedurende de 
eerste maanden van de zwangerschap 
steeds weer kunnen waarnemen. Noe
menswaardig dik was ze na 4-5 maan
den dracht nog niet, dus twijfelde ik 
eraan of ze wei echt zwanger zou zijn. 
Vanaf de zesde maand lag ze bijna 
voortdurend hoven de warmtebron, 
een hoog tegen de zijwand gemonteer
de spot van 60 W. Ze kwam aileen van 
haar plaats om te drinken. Tijdens de 
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250 20 

hele dracht is ze niet verveld. Urineren 
deed ze steeds vanaf haar ligplaats. 
Omdat ze al in het begin van de dracht 
alle voedsel geweigerd had, was er geen 
sprake van echte ontlasting. 
In de zevende maand werden er kleine 
rondingen door de buikwand zichtbaar 
als ze haar flanken in de bekende Co
ral/us-houding (losjes over een tak ge
drapeerd) liet hangen. Ook zag ik heel 
af en toe een schoksgewijze samentrek
king van de buikspieren. 
Eind november zou ze volgens mijn be
rekeningen moeten bevallen, maar er 
kwam niets tot begin december. De hele 
dracht duurde gerekend vanaf de waar
genomen paring op 17 april bijna acht 
maanden (maar de bevruchting hoeft 
niet direct na deze paring plaatsgevon
den te hebben). 

OEBOORTE 
De geboorte van de jonge dieren werd 
al een paar dagen tevoren aangekon
digd door bet uitwerpen van een grote 
hoeveelheid uraat. Het vrouwtje woog 
die dag 520 gram (in april woog ze nog 
350 gram). Vier dagen daarna, op 8 de
cember 1987, vond de geboorte plaats, 
die een heel teleurstellend, maar toch 
voor haar leeftijd opmerkelijk, resul-

geboorte 8-12 
paring 17-4 

J r M A M J J A s 0 D 1987 

Verloop van de zwangerschap. 

taat opleverde: zes onbevruchte eieren 
(50x25 mm) en twee levende jongen. 
Zowel bet eerste als bet laatste ei bleken 
bevrucht te zijn geweest. 
De worp was voor bet overige vlekke
loos en verliep zeer voorspoedig. Het 
duurde nog geen twintig minuten. 
Dejonge dieren waren ruim 25 em lang 
en wogen 16 gram. Het eerste jong was 
rood en droeg nog een dag een niet op
genomen dooierzak bij zich. Het ande
re jong was helder oranje-rood met 
weinig tekening en verloor al dezelfde 
dag de dooierzak. 

OPOROEIEN JONOE SLANOEN 
Hoewel bet om een voornamelijk vo
geletende soort gaat (al zal dit alleen 
al vanwege hun geringe formaat voor 
de jonge dieren waarschijnlijk niet of 
nauwelijks gelden), lukt bet doorgaans 
om de dieren al vanaf de geboorte aan 
bet eten van andere prooi (nestjonge 
hamsters, muizen en ratten) te wennen. 
Om voedselweigering te voorkomen 
dient men pasgeboren tuinboa's een zo 
rustig mogelijk onderkomen te ver
schaffen. Kleil)e, pas behaarde (maar 
nog blinde) nestmuizen kan men beter 
direct weer verwijderen als ze niet wor
den geaccepteerd. 

BESLUIT 
Er zijn maar twee jongen geboren uit 
acht eieren. Dit wijt ik aan twee oorza
ken: ten eerste denk ik dat de leeftijd 
van bet moederdier een rol heeft ge
speeld (ze was slechts twee jaar oud); 
ten tweede zou bet kunnen dat de pa
ring erg kort is geweest (15 minuten, 
voor zover waargenomen) en de be
vruchting mogelijk niet volledig. Merk
waardig is dat bet eerste en bet laatste 
ei bevrucht waren, de daartussen lig
gende echter niet (althans niet voor zo
ver ik kon waarnemen). 
De eerste worpen van jonge tuinboa's 
leveren over het algemeen geen grote 
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aantallen jongen op. Het aantal jongen 
neemt in het algemeen toe naarmate het 
moederdier ouder wordt. 
Het moederdier maakt het goed. De 
beide jongen heb ik in mijn eigen tuin
boa-collectie opgenomen. 

BREEDING A VERY YOUNG 
CORALLUS ENYDRIS COOKII 
The pregnancy of an exceptionally young speci
men of Coral/us enydris cookii is reported. At the 
time of the observed copulation, the female was 
only two years old but already weighed about 
350 g. The copulation was observed in April 1987 
after the temperature, regulated by a light sensi
tive dimmer, steadily increased from 24-26 •c to 
28-32 •c (warmest spot) in the first few months 
of the year. This was probably the stimulus for 
the mating activities, which commenced in 
March. The male was a two-year old, newly im
ported specimen with markings resembling those 
of C. e. enydris. 
Not all specimens of Cook's tree-boa look alike 
and distinguishing between the subspecies C. e. 
enydris and C. e. cookii can only really be done 
by comparing scale patterns. Eight and a half 
months later, on the 8th of December 1987 (some 
240-270 days after copulation had occurred) the 

young female gave birth to two live young; six 
other eggs (egg-numbers 2-6) had presumably not 
been fertilized. The young weighed 16 g at birth 
and had a length of approx. 25 em. The relatively 
bad result is presumed to be due to the young age 
of the female. 
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Telemetrisch onderzoek aan de 
rugstreeppad (Bufo calamita) 

INLEIDING 
De rugstreeppad (Bufo calamita) en de 
gewone pad (Bufo bufo) zijn in ons 
land de enige twee vertegenwoordigers 
van het soortenrijke geslacht Bufo. De 
rugstreeppad is de kleinere van de twee 
met een maximale lengte van rond de 
7 centimeter. De rug heeft een grijs
bruine, soms olijfgroene kleur met 
groenachtige vlekken en is bedekt met 
roodgetopte wratten. De buikzijde is 
vuilwit met grijze vlekken. Het opval
lendste kenmerk is ongetwijfeld de 
Iichte geelwitte streep die van kop tot 
urostyl (vergroeide staartwervels) over 
de rug loopt. De rugstreeppad is een be
wooer van instabiele milieus zoals dui
nen en rivieroevers, en tegenwoordig 
ook pas opgespoten zandvlakten en 
bouwputten (GROSSENBACHER, 1974; 
VAN DE BERGH & STUMPEL, 1975; STRIJ

BOSCH, 1980). Oecologisch onderzoek 
naar de rugstreeppad beperkt zich 
voornamelijk tot populatiestudies 
(BEEBEE, 1979; BEEBEE et al., 1982; 
HEMMER & KADEL, 1970a; HEUSSER & 

MEISTERHANS, 1969). Het bestuderen 
van individuele padden in de natuur 
wordt immers sterk bemoeilijkt door 
de grotendeels verborgen (nachtelijke) 
levenswijze en de geringe afmetingen. 
Door de ontwikkeling van miniatuur
zendertjes die door middel van een 
kleine operatieve ingreep in de buik
holte kunnen worden ingebracht, werd 
het mogelijk padden individueel te vol
gen. Deze temperatuurgevoelige zen
ders ( ± 3 g en -3 em) zijn reeds eerder 
met succes gebruikt bij de bestudering 
van de gewone pad (BOSCH & STAR

MANS, 1984) en de gladde slang (Coro
nella austriaca) (DE BONT et al., 1984). 

METHOD EN 
In de maanden mei tot en met juli zijn 
in totaal zeven padden (drie mannetjes 
en vier vrouwtjes) met behulp van tele
metrie gevolgd. Hiertoe werd een op 
het landgoed 'de Hamert' (Limburg) 
gelegen terrein van 500x600 meter 
door het plaatsen van gemerkte paal
tjes voorzien van een coOrdinatenstel
sel. Zo werd het mogelijk de positie van 
de dieren tot op ongeveer 50x50 em 2 

nauwkeurig aan te geven. De van een 
zender voorziene padden werden in de 
meeste gevallen tussen 21.00 en 6.00 
uur eenmaal per uur opgezocht. Boven
dien werd hun positie enkele malen 
overdag bepaald. Bij iedere localisatie 
van een dier werden gegevens als activi
teit, vegetatie, lichaamstemperatuur 
en omgevingstemperatuur genoteerd. 
Neerslag, luchttemperatuur en relatie
ve luchtvochtigheid werden continu ge
registreerd. Aan het einde van de on
derzoeksperiode werd een vrouwelijke 
pad enkele malen buiten haar leefge
bied gezet om te bekij ken of het dier 
hierin terugkeerde. 

RESULT A TEN 
Het maximale aantal actieve padden 
werd door ons rood 4.00 uur 's nachts 
gevonden, maar de rugstreeppad kent 
ook overdag een actieve periode; tus
sen 12.00 en 18.00 uur werd een be
perkt aantal actieve dieren aangetrof
fen (figuur 1). Het percentage actieve 
(niet ingegraven) padden is in deze fi
guur telkens gecorrigeerd voor het aan
tal waarnemingen. 
Behalve de tijd bleek ook de tempera
tuur van de bodem invloed te hebben 
op de activiteit van de rugstreeppad. 
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Figuur I. Relatieve activiteit uitgezet tegen bet tijdstip van de dag. 
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Rond de 14 oc ligt een optimum; bij la
gere of hogere temperaturen werden 
veel minder dieren aangetroffen die ac
tief waren (figuur 2). 
Aangezien bij elke waarneming zowel 
bet tijdstip als de vindplaats van 
de pad werden genoteerd, kon ook de 
loopsnelheid van de dieren worden 
berekend. Het blijkt dat de aldus bere:
kende gemiddelde snelheid van de rug
streeppad 17 meter per uur is; de top
snelheid bedraagt 194 meter per uur. 
Opvallend is dater 's middags vrijwel 
geen verplaatsing optreedt hoewel de 
dieren ook dan bovengronds zijn. 
Slechts eenmaal is waargenomen dat 
een dier zich verplaatst had. De opper
vlaktes van de leefgebieden (home ran-

, 2 

Figuur 2. Relatieve activiteit uitgezet tegen de bodemtemperatuur. 

ges) van de gevolgde padden varieerden 
van ± 250 tot 1800 m2

• 

Een van de gevolgde dieren werd ge
vangen in een vlak bij bet proefterrein 
gelegen voortplantingswater. Het dier 
(een mannetje) was duidelijk in voort
plantingsconditie, gezien de verkleurde 
kwaakblaas en de dunne 'waterige' 
huid. Na van een zender voorzien te 
zijn migreerde dit dier naar bet heide
veld, waar bet gedurende een maand 
regelmatig actief was. Na deze periode 
keerde de pad weer terug naar bet ven 
om weer aan de voortplanting deel te 
nemen. 
Tijdens bet onderzoek bleek dat aile 
gevoigde padden bepaaide holletjes 
binnen hun home range hadden waar
naar ze na een actieve periode terug
keerden (tot vijf keer naar -~etzelfde 
hoi; zie bijvoorbeeid figuur 3). Om te 
bekijken hoe goed bet orii!ntatiever
mogen van de rugstreeppad is, werd 
een vrouwtje om 21.00 uur uit haar 
holletje (A) uitgegraven en 50 meter 
verder onder een bosje heide (B) uitge
zet (figuur 4). Na ongeveer anderhalf 
uur liep de pad naar hoi C, dat zij om 
5.00 uur 's nachts bereikte. De volgen
de nacht liep bet dier echter weer naar 
exact hetzelfde holletje (A) als waar zij 
opgegraven was. Aangezien dit hoi 
door bet opgraven vernield was kon de 
pad de ingang niet vinden maar trachtte 
wei zich op deze plek in te graven. Na 
een uur werden deze pogingen gestaakt 
en groef bet dier zich op een andere 
plek (E) in (route 1). Die nacht werd 
bet verplaatsingsexperiment nog eens 
herhaald. De pad liep weer naar hoi C, 
bleef bier nu echter maar een half uur 
en liep toen weer naar bet vernielde hoi 
A (route 2). Hier werd zij opgepakt 
en diezelfde nacht wederom op punt B 
gezet. Ditmaal keerde de pad echter 
niet terug naar A maar groef zich op 
een andere plaats binnen de home ran
ge in (punt D, route 3). 
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Figuur 3. Home range van een van de gevolgde padden. 
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DISCUSS IE 
Hoewel de operatiewond en de aanwe
zigheid van de zender in de buikholte 
van de padden bet natuurlijke gedrag 
mogelijk beinvloed hebben, werderi 
tijdens bet onderzoek ook veel niet
bezenderde rugstreeppadden gezien, 
voornamelijk op de tijdstippen dat de 
bezenderde dieren ook actief waren. 
Het blijkt dat SOJo van de per etmaal 
optredende activiteit overdag plaats
vindt. Dit is een opvallend verschil 
met de gewone pad; van deze soort 
worden overdag zelden of nooit actieve 
dieren aangetroffen (BEEBEE, 1979; 
HEMMER & KADEL, 1970b). Opvallend 
is dat deze dagactiviteit beperkt blijft 
tot de middag (12.00 tot 18.00 uur). 
Mogelijk zet de hogere temperatuur 
in de middag de dieren aan tot activi
teit. Deze activiteit gaat niet of nauwe
lijks gepaard met verplaatsing. Een 
mogelijke verklaring voor dit laatste 

punt zou kunnen zijn dat de predatie
kans die overdag toch al groot is, door 
bewegen nog verder vergroot zou wor
den (TINBERGEN, 1971). Waarnemin
gen van andere auteurs (TAPPE, 1974; 
HEMMER & KADEL, 1971) betreffende 
zich overdag verplaatsende rugstreep
padden zouden op verstoorde dieren 
kunnen berusten. 
Het voortplantingsseizoen van de rug
streeppad strekt zich in Nederland uit 
van half april tot in juli (SPARREBOOM, 

1981). Binnen deze periode kunnen de 
dieren meermalen aan de reproductie 
deelnemen (BERGMANS & ZUIDERWIJK, 

1980). Ook wij vonden dat een dier 
tweemaal aan de voorplanting deel
nam, gescheiden door een actieve pe
riode op bet land. 
De rugstreeppad is plaatsgetrouw en 
kan zich goed orienteren, dat blijkt on
dermeer uit bet feit dat sommige holen 
meermalen per dag gebruikt worden, 
zelfs na 'uitstapjes' van meer dan 80 
meter. Verder was de onvrijwillig uit 
haar hoi gehaalde en verplaatste rug
streeppad tot twee keer toe in staat over 
een afstand van 50 meter de exacte lo
catie van haar oorspronkelijke onder
komen terug te vinden. De reden voor 
dit gedrag zou kunnen zijn dat de die
ren op deze wijze altijd verzekerd zijn 
van een geschikte plaats om de inactie
ve periode door te brengen. 

TELEMETRIC INVESTIGATIONS ON 
BUFO CALAMITA 
In order to investigate the activities of the natter
jack toad a miniature, temperature sensitive 
transmitter was in planted in the abdominal cavity 
of seven animals. A piece of land on the estate De 
Hamert was provided with a co-ordinate system. 
1n this way it was possible to monitor the activity 
of the animals. The mean speed of the toads was 
17 meters/hour and the maximum speed 194 
meters/hour. The home range varied from 250 
tot 1800 mz and the toads able to refind their ho
les after being placed 50 meters away from them. 
One male participated twice in reproductive acti
vity, with an interspace of one month. 
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Figuur 4. Routes gevolgd door een rugstreeppad tijdens de verplaatsingsexperimenten. 
Voor uitleg zie tekst. 
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De kweek van treksprinkhanen 

ALGEMEEN 
Net als verschillende soorten krekels 
zijn treksprinkhanen uitstekende 
voederinsekten. De bekendste soort is 
waarschijnlijk de Afrikaanse trek
sprinkhaan (Locusta migratoria). 
Andere Nederlandse namen zijn Egyp
tische- en Europese treksprinkhaan. 
Ze komen voor in heel Afrika, zuid
west-Europa, (sub-)tropisch Azie en 
noord-Australie. 
De Afrikaanse treksprinkhaan behoort 
tot de familie van de veldsprinkhanen 
(Acrididae). Naast de Afrikaanse is de 
woestijnsprinkhaan (Schistocerca gre
goria) de bekendste en beruchtste trek
sprinkhaan. De woestijnsprinkhaan 
komt voor in zuidwest-Europa en 
noord-Afrika en Azie tot in· India. 
Beide soorten kunnen zich in massale 
hoeveelheden ontwikkelen en het desas
treuze effect hiervan is nog zeer onlangs 
uitgebreid in het nieuws geweest. Op
merkelijk is dat beide soorten Zich in 
grote populatiedichtheden anders ge
dragen dan wanneer zij solitair Ieven. 
De solitaire vorm ziet er anders uit dan 
de trekkende vorm (zie foto). Bij ande
re Acrididae komt dit niet voor. 

TREKSPRINKHANEN 
ALS VOEDERDIER 
Gezien de enorm snelle en massale 
voortplantingsmogelijkheden van trek
sprinkhanen, lag het voor de hand deze 
insekten eens als voederinsekt uit te 
proberen. Als alternatief voor bet kwe
ken van krekels hebben sprinkhanen 
het voordeel dat zij bij eventueel ont
snappen geen 'plagen' zullen vormen 
in of rondom bet huis, doordat zij zich 
in vrijheid in ons klimaat niet massaal 
kunnen voortplanten, geen geluidshin
der opleveren en geen wezenlijke scha-

de zullen aanrichten. Eenmaal opge
spoord, zijn ze meestal betrekkelijk ge
makkelijk weer te vangen. 
Als voederdier worden ze meestal 
graag door insekteneters geaccepteerd 
en de volgroeide exemplaren leveren 
een behoorlijke 'hap' op. Omdat ze 
groter worden dan krekels kunnen ze 
ook aan grotere hagedissen worden ge
geven. 
Treksprinkhanen hebben niet, zoals 
krekels, de neiging om zich direct te 
verschuilen. Ze blijven als voederdier 
in bet terrarium dan ook gemakkelijk 
te vinden. Wei is een bezwaar dat ze aan 
de planten zullen gaan knagen en daar
aan behoorlijke schade kunnen toe
brengen. Gooi daarom nooit te veel 
treksprinkhanen tegelij k in een be
plante bak. 
Een bezwaar van een treksprinkhanen
kweek is dat mensen soms allergisch 
zijn of gemakkelijk allergieen ontwik
kelen voor treksprinkhanen. Waar
schijnlijk is men dan allergisch voor de 
mest en het daarmee gepaard gaande 
stof dat tijdens de kweek wordt gepro
duceerd. Deze allergieen lijken wat op 
bronchitis en kunnen ernstige vormen 
aannemen. 

DEKWEEKBAK 
Als kweekruimte voor treksprinkhanen 
moet bij voorkeur een ruime bak, bij
voorbeeld 80x40x60 (lxbxh) em worden 
gebruikt. Deze bak mag van bout of 
glas zijn. Goede ventilatie is een nood
zaak. Er moet metalen vliegengaas wor
den gebruikt omdat kunststof op den 
duur wordt doorgeknaagd. Om de 
sprinkhanen te kunnen vangen kan een 
schuif- of klapdeurtje worden ge
maakt. Een schuifdeurtje biedt de 
sprinkhanen de minste mogelij kheden 



om tijdens het vangen te kunnen ont
snappen. 
Een goede methode om de mest van de 
sprinkhanen op te vangen is om de 
kweekbak te voorzien van roosters 
waar de sprinkhanen boven worden ge
houden. Deze roosters moeten verwis
selbaar zijn en kunnen 'meegroeien' 
met de sprinkhanen. Voor de kleinste 
sprinkhanen kan metalen horregaas 
worden toegepast terwijl voor de vol
wassen sprinkhanen geperforeerd me
taal met openingen van 5x5 mm of iets 
dergelijks kan worden gebruikt. Onder 
bet rooster kan een lamp worden aange
bracht zodat de mest uitdroogt en door 
bet rooster valt. Het is praktisch om 
onder bet rooster een schuiflade aan te 
brengen zodat de mest gemakkelijk kan 
worden opgeruimd. Een goedlopende 
kweek produceert enorme hoeveelhe
den mest. 
Omdat de kweekruimte goed verwarmd 
moet worden is het aan te bevelen de 
kweekbak met piepschuim of iets der
gelijks aan de buitenkant te isoleren. 
Het interieur kan met behulp van gewo
ne gloeilampen of kooldraadlampen 
worden verlicht en verwarmd. Afhan
kelijk van de nachttemperatuur in de 
ruimte waar de kweekbak staat opge
steld blijft de verwarming c.q. verlich
ting 's nachts branden. De temperatuur 
mag overdag tussen de 30 en 40 °C 
schommelen. De nachttemperatuur 
mag teruglopen tot kamertemperatuur, 

L. migratoria S. gregoria 
Ontwikkelingsmogelijkheid 12-48 oc 17-46 oc 
Steriliteit > 43 oc > 43 oc 
Optimale eierproduktie 34 oc 34 oc 
Optimale ontwikkelingssnelheid 42 °C/650'/o RV 38 °CI700'/o RV 
Optimaal gewicht 70-80% RV 70-800/o RV 
Geringste mortaliteit 34 oc 32 oc 
Diapause > 40% RV 
Een goede kweektemperatuur is dus 34 oc bij een relatieve lucht
vochtigheid van 70%. 

Tabel 1. Een aantal belangrijke temperaturen en luchtvochtigheids
percentages. 

maar hoe lager de gemiddelde tempera
tuur, hoe Ianger de totale voortplan
tingscyclus. In tabel 1 staan voor een 
aantal zaken de belangrijkste tempera
turen en luchtvochtigheid. 
Om de sprinkhanen zoveel mogelij k 
leefoppervlak te geven in hun toch be
trekkelijk kleine ruimte, kunnen de 
wanden van de kweekbak met voliere
gaas worden bekleed en kunnen er ga
zen schotjes naast elkaar aan het pia
fond van de kweekbak worden gehan
gen. Let erop dat de schotjes de bodem 
van de bak niet raken en dat ze de bak 
niet in afzonderlijke compartimenten 
verdelen. Deze schotjes en het gaas te
gen de wanden bewerkstelligen dat uit 
een zelfde formaat kweekbak veel meer 
sprinkhanen kunnen worden 'geoogst'. 
Deze bakken kunnen veel meer sprink
hanen bevatten dan de bakken zonder. 
Daarnaast vallen er veel minder sprink
hanen tijdens de vervelling ten prooi 
aan kannibalistische soortgenoten, om
dat ze gemakkelijker een veilig plekje 
kunnen vinden. 

VOEDSEL 
Treksprinkhanen eten vrijwel uitslui
tend grassen. Daarnaast eten ze ook wei 
bladgroen en soms fruit. Het beste ge
dijen ze echter op een menu van uitslui
tend gras, riet en bamboe. Daarvan ver
slinden ze enorme hoeveelheden. De 
sprinkhanen moeten regelmatig wor
den gevoerd. Het is beter om tien keer 
per dag afgepast gras te geven dan een 
keer per dag een heleboel. In de loop 
van de dag wordt dit in de warme, dro
ge ruimte al snel dor en droog. Riet 
vinden ze bet lekkerst, maar de harde 
stelen van het riet worden meestal niet 
volledig opgegeten en geven veel 'troep' 
in de kweekbak. Een probleem daarbij 
is dat met het weghalen van de restanten 
riet jonge sprinkhanen worden wegge
gooid. 
Als gevolg van de enorme vraatzucht 



Locusra migratoria, de zeldzame greene (solitaire) vorm. Foto: B.L. Laurens. Litho: Blijdorp. 
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van de treksprinkhanen, de snelle cy
clus en de daarbij behorende snelle 
stofwisseling, produceren de sprink
hanen, zoals hiervoor al gememoreerd, 
enorme hoeveelheden mest. Deze mest 
is en blijft, in goed geventileerde 
kweekbakken, droog en stinkt niet. 
In niet goed geventileerde kweekbak
ken ontstaat al gauw een vochtige at
mosfeer door al het gras, waardoor de 
keutels vocht gaan opnemen, stinken 
en kunnen gaan schimmelen. In een 
vochtige kweekbak is infectie met mij
ten bijna onvermijdelijk. 
In de winter en andere grasarme pe
rioden kan worden bijgevoederd met 
goed gewassen kool, sla of andijvie. 
In de praktijk loopt de kweekopbrengst 
bij voederen hiermee snel terug. Gras 
is en blijft het beste voedsel. Als nood
oplossing kan gedroogd, geperst konij
nengras worden geweekt en in kleine 
parties worden gegeven. Dit geweekte 
gras droogt echter weer snel uit en er 
wordt veel niet opgegeten. Het beste 
is om in tijden van grasschaarste mais 
en/of tarwe te zaaien en dit op te Iaten 
eten wanneer het zo'n 20 em lang is. 

Naast gras kunnen altijd zemelen wor
den gegeven, waarvan opmerkelijk vee) 
wordt opgegeten. Celstof, doordrenkt 
met suikerwater, wordt oak gegeten en 
dit voedsel draagt bij aan het onder
drukken van de altijd aanwezige nei
ging tot kannibalisme. 

HET OPZETTEN VAN EEN KWEEK 
Om een treksprinkhanenkweek op te 
zetten en te continueren is het aan te be
velen om met zo'n 10 a 15 stellen te star
ten. Dit kunnen zowel onvolwassen als 
volwassen sprinkhanen zijn. Volwassen 
sprinkhanen kunnen te oud zijn en niet 
lang meer meegaan. Jonge dieren ver
gen nag wat tijd voordat ze 'produk
tief' worden. Om de kweek te continue
reo is het handig om tijdens de start van 
de kweek de kweekstellen aan te vullen 
met een jongere generatie. Dit heeft het 
voordeel datu, wanneer de leggende ge
neratie sterft, niet plotseling zonder 
kweekstellen zit. 

DE EIEREN 
Als afzetbakjes voor de eieren kunnen 
plastic of glazen bakjes worden gege-
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ven, die minimaal 10 em diep moeten 
zijn. Gedurende een periode van zes 
tot acht weken legt een vrouwtje om de 
vij f a zes dagen. In tegenstelling tot 
krekels, die hun eieren afzonderlijk in 
de grand prikken, leggen treksprink
hanen een eierpakket van zo'n 40 tot 70 
eieren. Deze eierpakketten worden bij 
voorkeur in verticale strengen in de bo
dem gelegd. De eierstrengen zijn 6 tot 
8 em lang en wanneer de afzetbakjes 
niet diep genoeg zijn, wordt bet eerste 
deel van de streng horizontaal over de 
bodem afgezet. De in dit deel van de 
streng ontwikkelde jonge sprinkhaan
tjes hebben vaak moeite om de weg 
naar boven te vinden en sterven vroeg
tijdig. 
Als afzetsubstraat kan gewone bloe
mistenaarde worden gebruikt. Ook een 
mengsel van turf en zand is goed. Het 
afzetsubstraat moet enigszins vochtig 
zijn, maar niet te nat. Bij een tempera
tuur van rand 34 oc komen de eieren al 
na 10 tot 12 dagen uit. Vaak kan bet na 
deze tijd extra bevochtigen van bet sub
straat bet uitkomen stimuleren. 

DE JONGE TREKSPRINKHANEN 
De jonge treksprinkhanen komen als 
kleine, circa een halve centimeter grate, 
sprinkhaantjes uit de grand. Vaak heb
ben ze nog een wit stukje eivlies op hun 
kop. Oat verliezen ze snel. Na enkele 
minuten te zijn uitgehard en beginnen 
ze al te eten. Bepoederd met wat kalk
preparaat zijn ze prima voedsel voor 
jonge en kleine terrariumdieren. Ze ver
vellen een keer of zes en krijgen dan als 
volwassen sprinkhanen hun vleugels. 
Vooral tijdens deze laatste vervelling, 
bij bet oppompen van de vleugels, zijn 

de treksprinkhanen kwetsbaar. In over
bevolkte kweekbakken wordt er vaak 
tegen ze aan gesprongen en vallen ze tij
dens bet vervellen op de grand. Meestal 
zijn ze dan reddeloos verloren. Ze val
len ten prooi aan hun meedogenloze 
kannibalistische soortgenoten. 

TOT SLOT 
Treksprinkhanen vormen aantrekkelij
ke voederinsekten. Hun kweekcyclus is 
opmerkelijk kart. De volwassen vrouw 
legt eieren, deze komen na 10-12 dagen 
uit. Na ruim drie weken zijn de jongen 
volwassen. Na 10-12 dagen leggen deze 
jongen weer eieren. Kortom een cyclus 
van, onder gunstige omstandigheden, 
minder dan zeven weken. Een goedlo
pende kweek Ievert per maand bonder
den voederdieren op. De kleintjes van 
circa 5 mm en de volwassen sprinkha
nen van 6 a 7 em. Ze kunnen aan een 
groat scala van terrariumdieren worden 
aangeboden. Daarnaast zijn ze ideaal 
voer voor insektenetende vogels en 
zoogdieren. Het probleem bij de kweek 
vormt bet voedsel: gras. Dit is niet bet 
gehele jaar voorhanden. 

THE CULTURE OF LOCUST A MIGRATOR/A 
AND SCHISTOCERCA GREGARIA 
In nature L. migratoria and S. gregoria are spe
cies causing plagues from time to time. As food
item for several reptiles and amphibians they are 
excellent. They can be bred in large numbers in 
cages (80x40x60 em) as long as daytemperatures 
are 35-40 °C. Temperatures must never drop be
low normal roomtemperatures. 
L. migratoria and S. gregoria feed mainly on 
grasses. In winter lettuce, andive, wheat and 
maize are an alternative. Eggs are laid in strings 
of about SO. They hatch after two weeks. Six 
weeks later the locusts are sexually mature. 
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De betekenis van ondersoorten 

INLEIDING 
Mensen hebben vaak de neiging bet on
mogelijke te willen. Biologen zijn ook 
mensen. Maar zij hebben gestudeerd 
en van hen kan worden verwacht dat zij 
bet onmogelijke van sommige van hun 
wensen inzien. Ze zoeken dan naar bet 
beste surrogaat. 
Taxonomie is de tak van de biologie die 
zich bezighoudt met bet benoemen en 
rangschikken van plant- en diersoor
ten. De tak die zich met planten bezig
houdt heeft andere regels en procedures 
dan de dierkundige tak. Omdat ik bet 
bier steeds over dieren heb, wil ik be
nadrukken dat bet onderstaande voor 
planten niet steeds opgaat. 

DEFINITIES 
Diertaxonomen hebben de taak op zich 
genomen om de enorme verscheiden
heid aan soorten te beschrijven en net
jes in te delen. We hebben daartoe een 
aantal categorieen zoais families, or
den, klassen, geslachten, ondergeslach
ten, geslachtsgroepen, soorten. Het 
aardige is nu dat van al die categorieen 
er maar een is die goed te definieren 
valt: de soort. Een soort is vrij ver
taald een groep dieren die onderling 
vruchtbare nakomelingen kunnen 
voortbrengen, maar die geen vrucht
baar nageslacht kunnen voortbrengen 
na paringen met dieren van andere 
soorten. De soort wordt dus geken
merkt door zijn isolatie van andere 
soorten. Door die isolatie zullen binnen 
een soort kenmerkende verschijnselen 
ontstaan. 
Deze definitie werkt wei goed, maar is 
niet waterdicht. Er zijn 'soorten' met 
een groot verspreidingsgebied, waar
van de buren onderling steeds wei 
vruchtbaar nageslacht voortbrengen, 

maar de uitersten elkaar niet meer als 
soortgenoten herkennen en ook geen 
vruchtbare relaties meer kunnen aan
gaan. 

ONDERSOORTEN 
In bet taxonomisch taalgebruik wordt 
meteen duidelijk welke anaiogie ge
bruikt wordt om de groepen te rang
schikken. We spreken van takken, een 
stam enzovoorts. Op een aantal uit
zonderingen na proberen taxonomen 
met hun indeling de stamboom van 
diersoorten, hun afstamming dus, weer 
te geven. 
Die anaiogie van evolutie met een boom 
wil ik graag gebruiken om het verschijn
sel van ondersoorten te verduidelijken. 
Daarbij moet u proberen de boom niet 
als een eindprodukt te zien. Stel u 
neemt een boom en zaagt ailes wat ho
ven 3 meter uitsteekt af. Vervolgens 
neemt u een stevige glasplaat en legt die 
op de boom neer. Als bet goed is raken 
aile snijvlakken nu precies de glasplaat. 
U heeft nu, in de anaiogie met de evolu
tionaire stamboom, de situatie zoais 
hij nu is nagebootst. 
Over de glasplaat lopend komt u aile 
problemen van de taxonoom tegen. U 
ziet een groepje takken bij elkaar en 
u vermoedt dat dat twijgen van een en
kele tak zijn. Is dat ook zo? U kunt naar 
beneden kijken, een taxonoom kan 
slechts kenmerken vergelijken. Een 
takje zit min of meer tussen twee andere 
in. Met welke heeft hij nu bet eerst een 
gemeenschappelijke stam gemeen? Met 
dat soort vragen zit ook de taxonoom 
die de doorsnede van de stamboom 
van zijn diergroep bestudeert. 
In die doorsnede van de boom kan bet 
voorkomen dat u ergens door de vork 
van een tak gesneden hebt. De twee 
zijtakken zijn al wei te herkennen, maar 
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nog niet precies af te bakenen. Hier 
heeft u de analogie met de ondersoort 
te pakken. Hoe boger op de vork, hoe 
duidelijker de scheiding van de twee 
takken, maar ook aan de voet van de 
vork zal al iets van een scheiding te zien 
zijn. Van de buitenrand van de takken 
kunt u wei al zeggen tot welke tak ze 
behoren, van het binnenste bout nog 
niet. 
Een oplettende bioloog zal nu opmer
ken dat ik in deze analogie het begrip 
ondersoort een bepaalde betekenis 
geef die dat begrip in het algemene ge
bruik niet heeft. Namelijk dat een on
dersoort een nieuwe soort in wording 
is. Dat is inderdaad een niet correcte 
voorstelling van zaken, theoretisch niet 
en zeker praktisch niet. Theoretisch 
niet omdat een groepje dieren op een 
afgelegen eiland misschien na tientallen 
miljoenen jaren wei verschillen zal ver
tonen met dieren van dezelfde stam op 
het vasteland, maar dat die verschillen 
niet noodzakelijk ook de voortplan
tingsbarriere opleveren, die voor deaf
bakening van soorten nodig is. Prak
tisch niet omdat heel veel ondersoorten 
geen.gelegenheid zullen krijgen om ooit 
tot echte soorten uit te groeien, omdat 
ze voor die tijd uitgeroeid worden of 
weer met ·de hoofdstam in contact ko
men. En nog veel praktischer, een 
groot aantal oncJersoorten zijn geen 
echte ondersoorten, geen 'vorken' in de 
stamboom. 
In tegenstelling tot de soort is de onder
soort geen echte eenheid. Er bestaat 
wei een definitie, maar die geeft slechts 
aan wanneer er een ondersoort kan 
zijn. Die definitie geeft niet aan wan
neer er een nieuwe groep binnen een 
soort is ontstaan die we de status van 
ondersoort kunnen geven. Hij stelt dat 
er pas van ondersoorten sprake kan zijn 
als er binnen een soort twee of meer 
groepen van elkaar geisoleerd zijn. Be
halve dat spreekt de definitie er ook nog 

over dat die groepen onderling te on
derscheiden moeten zijn, maar daar
over straks meer. 
Het niet samen voorkomen in een ge
bied is noodzakelijk, omdat dieren van 
verschillende ondersoorten wei vrucht
bare nakomelingen kunnen voortbren
gen, maar ze doen dat niet omdat ze 
elkaar niet kunnen ontmoeten. Stel we 
hebben een groep zwarte en een groep 
groene hagedissen. Zijn dat ondersoor
ten van een zelfde soort, dan kunnen ze 
onderling vruchtbare nakomelingen 
voortbrengen. Als ze niet ruimtelijk ge
scheiden zijn zullen ze wei kunnen krui
sen met a]s gevolg dat de onderlinge 
verschillen langzamerhand verdwijnen. 
Deze definitie van ondersoorten heeft 
twee consequenties. Ten eerste kunnen 
ondersoorten niet naast elkaar bestaan 
in hetzelfde gebied. Dus als twee groe
pen dieren naast elkaar in hetzelfde ge
bied Ieven, zijn dat twee soorten, hoe 
verwant ze verder ook zijn. En ten twee
de, een heel irritant gevolg, geldt dat el
ke groep dieren die maar enigszins van 
andere groepen is geisoleerd een onder
soort kan worden genoemd. 

DEPRAKTIJK 
Laten we nu eens kijken wat voor nut 
het heeft om ondersoorten te benoe
men. Door een ondersoort te onder
scheiden geeft een taxonoom aan dat 
een bepaalde populatie bijzonder is. In 
de meeste gevallen is die populatie bij
zonder omdat hij op een bepaalde 
plaats voorkomt. Het is dan eigenlijk 
voldoende om te volstaan met het opge
ven van de vindplaats van een dier. Pas 
als een ondersoort zich duidelijk onder
scheidt, doordat hij bijvoorbeeld altijd 
een groene keel heeft of altijd een ge
vlekte buik, lijkt een eigen naam voor 
een ondersoort zinvol. Maar wat is een 
duidelijk verschil? Volgens mij is het 
enig mogelijke criterium dat een exem
plaar ondubbelzinnig herkenbaar moet 
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zijn als behorende tot een bepaalde on
dersoort. 
Behalve wetenschappelijk nut heeft bet 
onderscheiden van ondersoorten nog 
een ander, meer persoonlijk getint nut. 
Het is voor biologen een manier om een 
vorm van onsterfelijkheid te verkrij
gen. Wie een ondersoort (of een soort) 
beschrijft zal, zolang we de huidige ma
nier van soorten beschrijven blijven ge
bruiken, worden genoemd als beschrij
ver van die soort. Behalve dat kun je als 
bioloog zo'n te beschrijven ondersoort 
de naam van een bekende geven en zo 
ook die naam onsterfelijk maken. Oat 
soort drij fveren mogen wat onzinnig 
lijken, maar gelooft u mij, ze zijn heel 
belangrijk. 
Aldus gaan biologen de wereld in en 
weten elke enigszins ge'isoleerde popu
latie van een naam te voorzien. Beken
de voorbeelden daarvan zijn de hage:
dissen van de Middellandse Zee; waar 
elk eilandje zijn eigen ondersoort 
schijnt te hebben en zelfs rotsformaties 
voor de kust van Ibiza nog een aparte 
ondersoort her bergen. Recentelijk richt 
de aandacht zich meer op de eilanden in 
de Stille Oceaan, waar elk eiland zijn ei
gen daggekko-ondersoorten krijgt. In 
dat laatste geval wil ik niet uitsluiten dat 
er een commerciele drijfveer bestaat. 
Immers, er zijn verzamelaars die graag 
aile soorten, ondersoorten en ·vormen 
van een bepaalde groep willen hebben 
en een nieuwe naam verkoopt goed. 
Treffend daarbij is, dat terwijl er juist 
steeds meer het idee ontstaat om onder
soorten als een onwerkbare en daarom 
niet te gebruiken categorie te beschou
wen, er binnen de classificatie van bet 
genus Phelsuma gebruik gemaakt 
wordt van een categorie tussen soort en 
ondersoort in, waardoor groepen die
reo met wei vier namen worden be
schreven. Daarmee zijn er weer moge-

lijkheden geschapen voor nog meer 
nieuwe namen en de verkoop van nog 
meer 'nieuwe' ondersoorten. 
De verwarring die ontstaat door het 
steeds weer benoemen van nog meer 
nieuwe ondersoorten op onduidelijke 
of zelfs oneigenlijke criteria is uiterst 
vervelend. Soms lijkt het erop dat er 
doelbewust fouten worden gemaakt. 
Onderzoeker X krijgt een groep 
gekko's van het noorden van Madagas
car en een groep van een plaats 100 km 
daarvandaan. Aangezien elke groep 
maar uit een paar exemplaren bestaat, 
zijn verschillen snel gevonden. Elke 
groep krijgt zijn eigen ondersoort
naam. Als later dieren uit bet tussenlig
gende gebied worden gevonden, ont
staan er problemen, omdat er strijd 
moet worden geleverd over de vraag tot 
welke ondersoort die dieren moeten 
worden gerekend. 
Aan de andere kant is er een prettige 
bijkomstigheid van het goede gebruik 
van ondersoortnamen. In sommige ge
vallen geeft een juiste ondersoortnaam 
heel nauwkeurig de vindplaats van de 
dieren weer. Soms omdat de naam bij 
de vindplaats hoort. In dat geval kun
nen we als terrariumhouders weten dat 
een dier van een bepaalde vindplaats 
afkomstig is. Daardoor zijn we in staat 
van die soort een zuivere stam van die 
betreffende vindplaats te kweken. Bij 
een andere gelegenheid zal ik u uitleg
gen waarom dat belangrijk is. 

THE MEANING OF SUBSPECIES 
The concept of subspecies is explained. A sub
species, in the author•s vision, may only be des
cribed if every member of that subspecies is 
clearly recognizable as a member of that parti
cular subspecies. He objects against too much 
splitting and suspects commercial reasons in 
some cases. 
A positive point of the subspecies concept is the 
possibility to recover the original location of a 
specimen. 



van kwekerij 

naar u thuis! 

~~-~ Lcvende msekten en wormen ZIJn een .Jlt.~·p u1tstckend voedsel voor vogels en andece -:. • 't. • 1nsekten etecs Ze ZIJO oo1< gesch1kt als 
-J~ ~~~'\...._. v1svoec ol aas loch IS d1t voedsellang net 

1 f I ~' overat vecs vetk11J9baac 
--' // \\ Maac. vanaf nu rs dat andecs 

11/NSEKTUI'R£55£»>~ 
HUISKREKELS ma.at 3 ,., •• , " m.aat s mall! 6 mnt 7 m.aat8 PRIJS 
11n111 350 Sl 175 Sl 125 Sl 90 Sl 80 &t 70 S! 3,90 
aantal • 3 10,50 
aantal • 6 19 ,50 
Nnll) A 12 37.50 

VELOKREKELS ,..,._, PRIJS KRULVLtEGEN PRIJS 
untat lO lt 5,75 rwt vbegHid ~ tOO sz 3 ,90 

BUFFALOWORMEN PRIJS FRUtTVLIEGEN PRtJS 
.,..tpak~~ng · 1' .c 4.50 klelne, ruetvtJeQencl 'o:wM'Daml 4,50 

t_;,« 8.00 gror&,n .. tvll4gencl ~wMitPOtfll' 4,50 

250 cc: 17·50 WASMOTTEN PRIJS 
'11000 « • 66G gt) ,: : 32,50 noet vt.egeno 

SPRINKHANEN P:lJ~ voedm"doos,e t 
70 ~ 5·75 

rNOOet IOI'mNI 10 ~ 850 MEELWORMEN PRlJS 
5011 3500 doOSf&'d!Oud 100 9' 4,!10 

t(l) 11 EOOO PRUS 500 9' 2000 
tO s:1 10.50 VERLAGUKi tDOO 0t J5 CO NU 30 00 

SO" <5 00 REUZEMEELWORM PRIJS 

1-:T::E:=BO::-;-LA-,.,R:::V-::E:-:N:--.:.:
100

="---:p~::'?wi':l~ 0005!6'.nnot.d ~: ~:: 

_ ....... 

d0oti411'1nh0u0 20 It 4,50 I (I) 91' 12,00 
, (l"' zac:hte. 50 II 7.50 500 9' 52.50 
roodlgHI-II.Ieur~ 250 a1 32.75 1000 Qt 97,50 

f:"-,.,,_= ,.7.""',---' ----''~~~~'---,,:;'~~o~i:::~==RMEN 15 11 P~l~ 
MADEN PRtJS DenclrobeM\a Veneta 45 st a oo 
dOOI.feo'IMOud 50c:c 300 90" 14 00 

100 C( 4,50 450 S1 65 00 

500 c:c 15•00 KRECAVIT PRUS 
1000 c:c 28.50 m.netiUVvt".atn.ne prepar&.al. 

nersbtoa~e ....,.~ 20 91' 7,50 

Ieven daoelrtks dooc gcheel Nederland. 
gcgarandee<d vecs1 Hu1s- en veldkcekels. 
bullalowormen. wasmonen. frUIIVIiegen en 
k<ulvl1egen. meelwocmen. tebo·s. maden. etc 1 

Zo bestelt u : 
scht~ltelo)l< vra ons an1woordnummec (geen 
postzegel nod•g) ol telelon1sch. aan de hand 
van het algebeelde pcogcamma 

Zo word! er geleverd: 
u k11191 aile arllkelen, goed verpakt. thws
bezorgdl Onze verzenddagen Z<Jn d insdag 
en donderdag. bestelt u op d•e dagen vb6r 
13.00 uur dan wocdt uw bestelhng dezell
de dag nog afgewerkt U betaalt d~rekt aan 
de bezocgec N.B.: vaste verzendkosten 
per o<de< 17.50 Maar: op aile orders bo
vcn I 50.- kt~)gt u I 0% koct1ng1 

lnsekt Expresse I B. Adema 
ANTWOORDNUMMER1254 
6900 WB Zevenaar 
Telefoon 08360-23415 Bel of schrijf, 

a/s u nadere informatie wilt! 

Steven Oosterwaal 1m/Export Ievert 
aan afnemers in binnen- en buitenland 
(niet aan partikulieren). Een goed 
produkt, snel bij u in huis! Een 
kwalitatlef hoogwaardig leverings
programma, waarin o.a.: 

KRECA huis- en veldkrekels in vele 
maten. niet vliegende fruitvliegen en 
(huis)krulvlieg~. reuze meelwormen, 
wasmotten, §P.rinkhanen, roze 
keverlarven en de gele buffalo
wormenl 
Estomotten, tebo-larven, !:!lQen
~ en dcndrobeana's . 

... " . ~· 
Steven Oosterwaal 

1M/ EXPORT VOEOEROIEREN EN REPTIELEN 

Postbus 258 • 3850 AG Ermelo • Holland 
Telefoon 03417·51687- Tetefax 03417-60878 



J.J. Leunisse 
Kapelstraat 11 
4817 NX Breda 
Tel. 076 - 71 42 44 

Reptielen 
Amfibieen 
Terraria 

A HERPETOLOGIE 

TERRA!!!!P 

Complete inrichting 
Voedselpreparaten 

AHERPETOLOGIE het antwoord op a/ uw vragen 
TERRA!!!!P op herpetologisch gebied ... 

Openingstijden: Aileen op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak 


