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KOUSENBANDSLANGEN 

Onze fotograaf Nedermeijer draagt aan deze 
aflevering van 'Lacerta' bij met een voortreHe~ 
lijke opname van een heel gewone, maar bij~ 
zonder mooie Noordamerikaanse slang, de 
'Garter~Snake', T b a m n o p b i s s i r tali s. 
Ieder die wei eens getracbt beeft slangen te foto~ 
graferen, zal zicb in stilte afvragen: Hoe beeft 
hij dat klaar gekregen? 
T b a m n o p b i s~soorten zijn bijna voortdurend 
tegen Diet boge prijzen te krijgen. Ze bebben 
een groot natuurlijk verspreidingsgebied en zijn 
talrijk. Bijna SO verschillende soorten en rassen 
zijn bekend van Canada tot in Costa Rica. 
Clifford Pope schrijft, dat een van zijn ken~ 
nissen meer dan 1000 exemplaren ving op on~ 
bebouwde plekken in een van de grote Ameri~ 
kaanse steden. De dieren zijn uitgesproken 
cultuurvolgers en daarom wellicbt ook zo ge~ 
makkelijk in gevangenscbap te houden. De 
noordelijker soorten kunnen wij zonder bezwaar 
in een buitenterrarium onderbrengen en buiten 
Iaten overwinteren; zuidelijke zijn meer geschikt 
voor bet kamerterrarium en kunnen eventueel 
de winter in de kelder doorbrengen. 
De dieren eten kikkers en padden, salamanders. 
vissen, kleine zoogdieren en vogels, maar kun~ 
nen in gevangenschap snel aan stukjes vis wor~ 
den gewend. 
De soorten van bet westelijke dee) van Noord~ 
Amerika gaan graag te water en een vijver in 
hun terrarium zou wei op zijn plaats zijn. 
Kousenbandslangen zijn levendbarend en 
komen ook in bet terrarium gemakkelijk tot 
voortplanting. Het aantal jongen is vaak klein, 
maar lean enkele tieotallen, soms meer dan 
zeventig bedragen. 
Wij kunnen bet U aanbevelen om een stel 
'Garter Snakes' in uw terrarium te bouden, 
maar laat ze Diet ontsnappen. Er is aile kans 
dat ze bet in ons ldimaat best volhouden en wij 
hebben voor vreemde slangen in ons land geen 
plaats! 



De Anolis van de broodbomen 
L. C. ~1. Wijffel8 - Eagelen 

Op het Caribbische eiland Marie Galante, dat 
niet ver ligt van het vee) grotere Guadeloupe, 
bevindt zich een klein bas van broodbomen. 
Mango's, die een belangrijk en interessant deel 
uitmaken van de kleine en zorgvuldig beheerde 
houtopstand op de Kleine Antillen. Voor 
terrariumhouders is belangwekkend, dat deze 
bomen bewoond worden door een nogal grate 
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Anolis-soort, die een lage kam op de staart 
draagt. Deze hagedissen werden in 1887 door 
Samuel Garman beschreven en vijftig jaar later 
nag zeer talrijk genoemd door Thomas Barbour. 
En dat zijn ze nag, dank zij het behouden 
blijven van de broodbomen en niet minder oak 
dank zij het ontbreken op Marie Galante van 
Mungo's. fret-achtige dieren, die van kleine 
zoogdieren en reptielen Ieven. Deze Mungo's 
( Herpestes auropunctatus auropunctatus} zijn 
uit India naar de Antillen overgebracht ter 
bestrijding van ratten in suikercultures. De 
dieren. die zich zonder hun natuurlijke vijanden 
sterk vermeerderden, zijn een uitstekend middel 
tegen de ratten gebleken, maar zij hebben zich 
uiteraard oak aan allerlei andere dieren en 
vooral reptielen vergrepen, waardoor sommige 
soorten zijn uitgeroeid en andere met uitsterven 
worden bedreigd. 

Enige maanden geleden heb ik vier van deze 
grate Anolissen van M arie Galante levend 
overgekregen. Met de snelle C aravelle's van de 
A ir France was dat binnen twee dagen mogelijk. 
hoewel de verbinding van Marie Galante met 
Guadeloupe per schip onderhouden wordt. 
Vier exemplaren Anolis ferreus, de Anolis van 
de broodbomen! Een groat. klaarblijkelijk val-

Jolo 1-. JJ!Ijffela 

wassen exemplaar. een mannetje met een kam 
op de staart. Verder twee jongc mannetjes en 
een wijfje. dat zich door de kleinere kop en 
het ontbreken van een donkere dwa rsband
tekening in de donkere kleurfasc onderscheidde. 
De kleinere dieren komen wat formaa t betreft. 
ongeveer met grate Anolis roquet ovcreen, ter
wijl de kop en romp van het volwassen 
mannetje ongeveer zo groat zijn a ls die van een 
flinke smaragdhagedis. 
De hagedissen zijn niet bijzonder opvallend 
van kleur, die wisselt van Ii cht mosgroen naar 
bruinzwart. terwijl de onderzijdc vaal lichtbruin 
is en de keelwam vuilwit. In de actieve kleur
fasc treden op de romp 5. op de staart II 
donkere dwarsbanden op, die op de lichaams
zijden geleidelijk vervagen, aan de achterzijde 
scherp begrensd zijn en Iicht gezoomd. Om bet 
oog tekent zich een geelwitte ra nd a f. In de 
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Iichte kleurfase is het volwassen rnannetje haast 
uniform, iets bruinig groen, terwijl de kop een 
Iichte, kopergroene kleur aanneernt. Deze kleur 
is zwakker bij de jonge rnannetjes; bij het wijfje 
kon ik haar niet waarnernen. 
Anolis ferreus is een typische boornanolis met 
grote poten en flinke hechtschijven aan de 
tenen. De dieren zijn bijzonder schuw, vooral 
het grote rnannetje. Dit dier heeft aanvankelijk 
niet willen eten en rnoest worden gestopt. 
Bij het voeren had ik het rneeste succes met 
sprinkhanen. Ook nachtvlinders, rupsen en 
spinnen worden gegeten. Vliegen zijn minder 
in tel. 
Bij paringen, die in de tweede helft van augustus 
wcrden waargenornen, bleek dat het rnannetje 
baltst in de Iichte kleurfasc. De paring duurt 
enkclc rninuten. Opvallend was, dat noch de 
jonge rnannetjes, noch het grote dier, het wijfje 
met de bek bij de nek vastgrepen, zoals andere 
Anoles vaak doen. 

Het wijfje heeft tweernaal, met een tussenpoos 
van ongeveer 20 dagen een eitje afgezet en is, 
toen het apart werd gezet om het derde eitje 
a f te zetten. plotseling doodgegaan. In een 
geval kon de eierafzetting worden waarge
nornen. Het wijfje bevond zich op de bodern 
van het terrarium bij een in de grond geplante 
l>romelia en groef. uitsluitend met behulp van 
de voorpoten een kuiltje, naar schatting vier of 

vijf centimeter diep. Haar kop en de voorste 
helft van de romp verdwenen geheel in het 
holletje. Het graafwerk nam ongeveer 20 rninu
ten in beslag. Vervolgens draaide het wijfje 
zich om, zette het ei af aan de rand van hct 
holletje, waarbij zij de staart hoog ophief, 
keerde zich aanstonds weer om en stoottc met 
de kop het ongeveer 8 mm lange ei het holletje 
in. Weer met de voorpoten werd daarna het 
kuiltje dichtgekrabd met de losgegraven aarde. 
Hierbij bevond zich vaak het midden van de 
romp van de hagedis boven het kuiltje. Ten 
slotte werd de aarde met de kop aangcdrukt en 
zorgvuldig met takjes, sprietjes en andere 
plantenresten die met de voederdieren in het 
terrarium waren gekornen, afgedekt, zodat het 
plekje niet meer te onderscheiden was van de 
rest van de bodemgrond. Het gehele proces 
duurde rneer dan een uur. waarbij vooral het 
aandrukken van de grond vee! tijd vergde. 
Opvallend was hoe het wijfje voortdurend naar 
aile zijden om zich heen keek en nu en dan het 
werk staakte als een of andere beweging in de 
orngeving haar aandacht trok. lk had eigenlijk 
graag willen zien, wat de hagedis zou doen, 
nadat zij even van haar plekje verjaagd zou zijn 
geweest. maar ik heb dat niet gewaagd in ver
band met het belang van een legsel. En maar 
goed ook want nu kan ik a ileen maar hopen, 
dat uit een van die eitjes een wij fje te voorschijn 
zal komen. 

Afwijkende rugst:t•eeppad op Terschelling 
Jtl. S. l.loogmoed - Le lden 

Tijdens een botanische excursie op Terschel
ling in september besteedde ik ook aandacht 
aan kruipende dieren en ik deed daarbij een 
interessante vondst. Op een tocht naar de 
Griltjesplak. een zeer vochtige duinvallei op 
Wcst-Terschelling, ving ik een jong exemplaar 
Bufo ca/amita met een onvolkornen rugstreep. 
Dit exemplaar was 2_!1 ern lang. De grond
kleur was groen-grijs met donkerrode wratjE.;. 
De wratjes zijn met een zwart ringetje om
rand. De parato"iden. die zich recht boven de 
aanhechtingen der voorpoten bevinden. waren 
eveneens rood met een zwart randje. Op de 
bovenzijde van de ogen bevindt zich een 
zwarte vlek. De Iichte rugstreep begint onge
veer midden op de kop tussen de ogen en 
reikt tot tussen de voorpoten op de rug en 
loopt daar uit in een min of meer rond vlekje. 
Na een onderbreking, iets korter dan dit 
eerste stukje van de streep, begint hij weer 
op het naar achter hellende dee! van de rug 
in een vlekje en loopt uit tot een srnalle 
streep tot het einde van de rug. De twee 
delen van de rugstreep liggen niet zuiver in 
elkaars verlengde, doch maken een hoek van 
ongeveer 170 graden. De kleur is geelwit. De 
buikzijde van het dier is vuilwit met zwarte 
puntjes. Hiervan is een coocentratie aanwezig 
op de achterbuik in de vorm van een halve 
cirkel, met de anus als middelpunt. 
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Op de grens van de Bosplaat werd een tweede 
Rugstreeppad gevangen, op droge zandgrond. 
Dit dier had een normale rugstreep. De grond
kleur was geelgrijs, terwijl de wratjes, ook 
hier omgeven door een zwart randje, nog in 
een groen veldje lagen. Dit exernplaar was 
vier centimeter lang. 
Aangezien ik nog nooit zo"n onderbroken rug
streep gezien had, leek het mij interessant deze 
hier te verrnelden. Een en a nder is op de foto 
van de heer A. A. Hartman, goed te zien. 



Ka10eleons 
en de Nederlandse zomer 

lr. W. G. " · d . A.lther - Den llaag 

Hoewel het nu bij de gelnteresseerden wei be
kend is. dat kameleons zo luchtig mogelijk 
gehouden moeten worden, wil ik u mijn laatste 
ervaringen op dit gebied niet onthouden. 
Op zaterdag 13 mei 1961 werd ik opgebeld 
door een Lacerta-vriend, die zei: ,.Ik heb 
opeens acht jonge kameleons in mijn bak, 
levendbarende. Wilt u er daarvan vier heb
ben? Ik krijg ze tach niet allemaal groat!" 
Aarzelend, een beetje nieuwsgierig en enigs
zins gevleid nam ik het aanbod aan. maakte 
snel een bakje 20 x 20 x 30 centimeter klaar; 
dit wcrd verticaal gezet. voorzien van mos. 
een stronkje, wat Cryptanthus en klimtakjes, 
een van de zijwanden afgesloten met gaas. 
De bewoners arriveerden. ieder ongeveer 3 ,!1 
centimeter lang. Een niet bij naam bekende 
soort, in hoofdzaak isabel-kleurig met a ls 
uiterste tinten zwart en geel. soms een paar 
Iichte lijnen op de flanken en met een tamelijk 
spitse snuit. De volwassen dieren waren af
komstig ergens van Kenya en gevangen door 
de dierenvanger K. Martens. 
De diertjes groeiden voorspoedig , maar cen 
ervan raakte klem en verongelukte. Hct we.-d 
zomer en bij goed weer ging de kinderkamer 
dus in het open venster met de gaaszijde naar 
de zan gekeerd. Daarna konden ze de tuin 
in , nu zonder kooi, in een beukenboompje 
van 1.60 meter hoog, dat v rijstond in e.!n 
grasperk. Want zolang deze dieren een valle 
maag hebben, gaan ze niet aan de wandel. 
Ze zorgden zelf gedeeltelijk voor het foura
geren en maakten bladluisjes, vliegjes en spin
netjes buit. Tegen zes uur, na kantoortijd, 
ving ik ze op om ze de nacht door te Iaten 
brengen onder een afdak buiten. De om
gevingstemperatuur schommelde derha lve tus
sen 25 en 10 graden C. 
Op een gegeven avond echter, a ile waar
schuwingen ten spijt, de kameleons totaal ver
geten! De volgende morgen dus een half uur 
eerder op en met gevoelens van spijt aan 
het zoeken gegaan. En een enkel kameleon 
vond ik terug, dat hoog geklommen was voor 
de ochtendzon. Ik was nu heel zuinig op dit 
laatste diertje. want van deze soort waren 
maar enige exemplaren gelmporteerd en de 
moeder was kart na de baring ,.eingcgangen". 
Ik durfde het niet meer aan de kleine in de 
boom a ileen te Iaten. Maar het mocht, aile 
zorgen ten spijt, niet baten. Na enkele weken. 
ondanks zonnen in het raam. was het met 
hem gedaan. Nag een dag van flauwtjes lik
ken naar voorgehouden, zeer gevarieerd voed
sel. de volgende dag mortibus. 

,,/le t tapijt)e" 
C/aamae le o lateraliM 

foto lr. W. G. "· d. A khe r 

l nmiddels. oak wei tot troost, had ik mij door 
onze handelaar Iaten overreden tot een nieuwc 
aankoop. Met de woorden: ,.Nou heb ik zo'n 
pracht-kameleon. Zoiets hebt u nag nooit ge
zien!" Deze laatste bewering ettelijke malen 
herhaald. En dan nag: .. A ile kleuren van de 
regenboog!" Het bleek een Chamae/eo latera/is 
van centraal Madagaskar te zijn, en het dicr 
muntte zo uit door zijn kleurenrijkdom, dat ik 
me direct gewonnen gaf. H et dier was zwart 
en wit, geel en groen, blauw en iets oranje. 
als het kwaad werd. Het meest opvallend was 
de haarscherpe grens tussen de ene kleur en de 
andere. als in het patroon van een modcrne 
gordijnstof. Het dier kreeg dan oak al spoe
dig de naam: Het T apijtje. Van de zowat 
duizend kameleons die ik intussen uit nieuwe 
importen gezien had, was dit inderdaad het 
meest bizar gekleurde dier. 
De kleine beukenboom in de tuin werd oak 
nu weer de zomerresidentie, maar nu veilig 
omrasterd met een cylinder van voliere-gaas. 
Bij het inwijden van dit solarium gebeurde 
echter weer iets onprettigs. Manoeuvrerend 
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met drie volwassen kameleons op handen en 
armen - wie doet nu ook zoiets? - op weg 
van de kamer naar de tuin, ontkomt er een. 
En u zuit ai wei begrepen hebben, dat bet 
de nieuwe, schuwe latera/is was, die met zekere 
tegenwoordigheid van geest de afwezigheid 
van bet lichaam had verkozen. Zoeken, uren
lang, dagen achtereen, wekeniang, teikens 
weer, maar bet was en bet bleef een naar 
geval. Wei kocht ik na zes weken een nieuwe 
lateralis. maar ik had er geen piezier van; 
iedere keer ais ik 'm zag, kreeg ik heimwee 
naar de vorige, die zo heel veei mooier was 
geweest. Augustus ging voorbij; droge dagen 
waren zeidzaam. De dagen begonnen reeds 
korter te worden en september kwam met wei 
wat droger weer, maar met koude nachten, 
5 tot 10 graden. Mijn hoop op een weerz1en 
werd de bodem ingedrukt. 
Om bet verhaai nu goed tot zijn recht te doen 
komen, moet ik u iets van de piaatselijke 
situatie vertellen. De tuin is bijzonder groot, 
ruig en verwilderd, met een schutting op het 
noordoosten en een warboel van bramen, 
frambozen, enorme rhododendrons en berken 
aan de andere kanten; daaromheen een bos van 
eiken en beuken. Aan de schuttingzijde de 
resten van een, eens goed verzorgde, bioemen
tuin. De open piek in bet bos heeft ongeveer 
de afmeting van 25 bij 40 meter, een ideaal 
stukje grond voor een terrariumhouder. De 
najaarsvlinders zijn een welkome afwisseling 
in het menu van de Opheodrys aestivus, mijn 
oudste terrariumbewoner en bet vlindernet 
doet er goede diensten. 
De derde dinsdag in september speelt bet 
vervolg. Om een uur, onder het gedender van 
de saluutschoten op het Malieveld, als ik 
bezig ben gras te plukken voor de treksprink-

hanen, wiebelt terzijde in een pol dorre halmen 
een klein, bruin kameieon mijn gezichtsveid 
binnen. Nee, nu niet: Pik ik heb jel, maar 
eerst eens kijken, wie ben je? en wat doe je 
daar? De vondeling schiet nog even een mug 
of zo, maar na een minuut of vijf voel ik 
me toch wei geroepen hem voor de winterkou 
te vrijwaren en daar verdwijnt hij de kooi in, 
met de bek open en sissend als een schuwe 
slang. 
Het bleek een van die twee ontsnapte kleintjes 
te zijn, een welvarend diertje nu, in afmetin
gen bijna verdubbeld. De hoop op nieuwe 
ontmoetingen laaide daardoor hoog op. En d~ 
volgende dag, zonder dat ik naar voortvluch
tigen zoek, maar bezig ben tussen duim en 
wijsvinger zweefvliegen te pakken van de 
herfstasters, ontmoet ik een andere zweef
vliegenjager: het inmiddels legendarisch ge
worden Tapijtje. Nu grasgroen en zwart, met 
een kalkwitte zijlijn. Ook hij gaat weer in 
de kooi. De true lukt niet meer, je als een 
aal te Iaten vallen in bet gras en daar stil 
te blijven liggen als een kleine komkommer. 
Zover ik weet is C. latera/is bet enige kame
leon dat dit zo doet. 
Op 9 oktober, maar nu wei echt speurend, 
vind ik op dezelfde plaats in de rotstuin bet 
broertje van de isabelkleurige spitsneus, de 
laatste deserteur. Ook dit dier is verdubbeld 
in grootte na drie en een halve maand Neder
landse zomer, gezond en glanzend. 
Conclusie: laat uw kameleons ontsnappen in 
de tuin in de voorzomer en pluk ze in oktober 
met de najaarsbloemen mee naar binnen. Want 
daar zaten ze aile drie op de zonnigste plek 
van de tuin, bij, haast in de bloemen, die 
zoveel insecten trekken. Nog geen vijftien 
meter van de plaats van ontsnappenl 

Het overwinteren van kameleons 
lr. W. G. "• d • ..4klcer • Den Haall 

Als landdieren vanuit de natuur in ooze huis
kamers gebracht worden, krijgen ze gemakke
lijk te kampen met een gebrek aan water, om
dat de luchtvochtigheid in de warmgestookte 
ruimte ver beneden het peil blijft, waaraan ze 
gewend zijn. De dieren reageren hierop door 
uit een poeltje te drinken, te likken aan vochtig 
mos of aan verspreide druppels. Deze neiging 
heeft ook bet kameleon, maar door schuw
heid door angst voor de waterspuit of uit 
afkeer om over de grond te kruipen, komt hij, 
als we hem niet helpen, op dit punt niet aan 
zijn trek. Bij een- of tweemaal sproeien per 
dag zijn de druppels opgedroogd voordat het 
dier verzadigd is. Het lijkt mij waarschijnlijk 
dat ongeveer acht van de tien kameleons in 
gevangenschap vroeg of laat sterven als ge
volg van een chronisch gebrek aan vocht. 
De remedie hiertegen is bet dier als volgt te 
wennen aan een vaste plaats waar het steeds 
water kan vinden. Als ,bron" kan het beste 
een gave helft van een okkemoot dienen, ge
klemd tussen de takken of bevestigd op een 
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lage plaats. Dan voorzichtig met een heel 
dun straaltje van een afstand de noot vullen. 
zodat het dier de druppels opmerkt en het 
waterspiegeltje ziet ontstaan. Tien tegen een 
dat hij, wanneer u weggaat van het terrarium, 
naar het bakje toeklautert en begint te zuigen. 
Dit spelletje iedere morgen herhalen en u hebt 
hem een goed vervangingsmiddel voor de 
dauw van het landklimaat gegeven. 
Als tweede punt wil ik niet het voedsel maar 
de temperatuur bespreken. Het kameleon heeft, 
in de Nederlandse winter, absoluut een kunst
zonnetje nodig. Maar evenzeer een schomme
ling in temperatuur van omstreeks 10 grad en 
Celsius tussen dag en nacht. Om dit te bereiken 
ontsteken we midden op de dag voor enige 
uren een lamp van 30 tot 60 Watt. Deze lamp 
wordt zo tussen de takken bevestigd, dat bet 
dier naar believen de afstand tot de lichtbron 
kan kiezen, er desnoods tegenaan kan gaan 
zitten. Het metalen kapje aan de kant van 
de toeschouwer is aan te bevelen. Het is 
echter af te raden de lamp Ianger dan 5 uur 



te Iaten branden, omdat dan de dagindeling te 
zeer wordt geforceerd. Het is natuurlijk sneu 
voor Pa als de kameleons weer bleek zitten 
te slapen als hij thuiskomt, maar de dieren 
zijn beslist niet gebaat bij een kunstmatig op· 
gevoerde activiteit. Dat kost veel energie, dus 
voedsel en dit is meteen het volgende, min 
of meer zwakke punt. 
Wanneer zonder afwisseling een soort voedsel 
te lang wordt gegeven, bestaat de kans dat 
dit zo tegen gaat staan, dat de dieren het niet 
meer willen aanraken. Drie verschillende soor
ten voederdieren lijken mij het minimum. Goed 
zijn: wasmotten, wasmotlarven, sprinkhanen, 
vliegen d.w.z. bromvliegen, kamervliegen en 
niet te vergeten de grotere fruitvliegjes! Want 
al zijn deze laatste klein, de kameleons zijn 
er gek op en met behulp ·van een bruine 
banaan zijn deze vliegjes gemakkelijk te ver
schalken. En natuurlijk biedt de tuin nog meer 
variatie: spinnen, kale rupsen en oorwormen: 
verder kunnen wij, voor zover ze die nog 
Justen, nu en dan wat meelwormen, liever nog 
kevertjes en poppen aanbieden. 
Kameleons zijn naar mijn mening eigenlijk geen 
terrariumdieren en ik zou dan ook willen 
adviseren: houdt ze ook niet in een terrarium. 
De beste plaats in de winter is een Ievensgrote 
plantenkas. Maar omdat bijna niemand daar
over beschikt, zou ik willen aanraden: houdt 
de dieren in het venster, niet v66r, maar in 
het venster. Geef de dieren daar een grote, 
flink vertakte twijg en eventueel wat stevige 
kamerplanten. Binnen een afstand van 20 cen· 
timeter van de ruit voelen deze vrijbuiters zich 
bet plezierigst. Maak het hen mogelijk tot 

hoven aan toe te klimmen, dan zult u ze daar 
vinden 's nachts om te slapen. 's Morgens 
gaan ze naar beneden om te drinken uit het 
waterbakje of ze likken condenswater van 
het glas. Een thermometer op halve hoogte 
aangebracht zal midden op de dag tussen 
15 en 20 graden C., eventueel 25 graden C., 
moeten aanwijzen, waarbij de thermometer in 
de schaduw moet blijven en 's morgens dien
overeenkomstig 5 tot 10 graden lager. De 
nachttemperatuur in het venster laat zich goed 
regelen met gordijnen. Overdag alleen de lamp 
ontsteken als er geen zonneschijn is. 
Het meest geschikte moment om te voeren is 
het warmste ogenblik van de dag. Ook wei 
in de ochtenduren als het niet te koud is. 
Twee of drie dagen vasten is niet bezwaarlijk, 
mits de temperatuur niet te hoog oploopt. Dit 
biedt vaak gelegenheid even te wachten totdat 
er werkelijk van zonneschijn sprake is. Ik zou 
adviseren gezonde dieren niet onder dwang 
te voeren. 

Wanneer u iemand vertelt, dat u thuis kame
Ieons houdt, dan zal wei steevast de reactie 
zijn: Die moeten zeker heel warm gehouden 
worden! Ik geloof, dat het antwoord moet 
luiden: Nee, juist koel en vooral luchtig! 
Mijn ervaringen berusten op observeren en 
experimenteren gedurende twee en een half 
jaar met vijf verschillende soorten kameleons 
en een kamer waarin hoogst zelden wordt 
gerookt. Een vrij recente publicatie over dit on
derwerp is de artikelenreeks van Dr. 0 e s e r 
in de afleveringen van maart, april en mei 
van DATZ. 1961. 

Afuizenvangst 
N. Wlllemaens • Bru••el 

Voor heel veel slangen zoals Coronella 
austriaca, Elaphe longissima. Elaphe sca/aris, 
Malpolon monspessulanus, en soorten Lampro
peltis, en ook voor sommige hagedissen als 
Lacerta lepida, vormen muizen een voornaam 
deel van de voeding. Het is dan ook wei 
begrijpelijk, dat bezitters van zulke reptielen, 
vooral als het enkele exemplaren zijn, wei eens 
met de handen in het haar zitten. 
Muizen kopen of kweken zijn twee oplossingen 
voor dit probleem. Maar lopen er van die 
diertjes op zolder of in de kelder, of kent u een 
plek waar er veel Ieven, dan kunt u met een 
goede val er wei wat van te pakken krijgen. 
Gewone muizenklemmen zijn niet bruikbaar, 
daar deze de muizen kwetsen of doden. 
Een beter bruikbare val is als volgt te maken 
( zie tekening): in een platte houten kist met 
een tussenschot, maakt men vooraan een vier
kante opening, die afgesloten kan worden door 
een valdeurtje, dat met behulp van een draad 
garen omhoog wordt gehouden. Dit draadje 
wordt dan, over de kist heen gespannen naar 
het tussenschot. In dit tussenschot wordt dan 
een kleine opening gemaakt, maximaal 2 x 2 
centimeter groot, en midden voor deze opening 
wordt het garen recht J¥lar beneden gespannen 

en op de bodem vastgezet. Het geheel, dat 
eventueel ter versteviging bekleed kan worden 
met blik. wordt afgedekt met een glasplaat. 
Kaas. spek of brood, alles wat dienen kan als 
lokaas, wordt nu in de val gebracht; een ge
deelte voor het schot en een deel in het tweede 
gedeelte van de val, achter het tussenschot. 
Hoe werkt nu het tuig? Wei, de muis, die na 
enige aarzeling het eerste deel betreedt. vindt 
daar het voedsel en eet dit op, zoekt verder, 
treft het aas in het achterste d.eel van de val 
aan maar vindt de draad garen op zijn weg. 
Welnu, de muis zal die draad doorknagen en 
dan valt het deurtje achter de muis dicht. 
Op deze wijze kunt u gemakkelijk uw huis van 
muizen bevrijden en uw slangen een aantal 
goede maaltijden voorzetten. 
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Een ziel~elijl~e -verandering -van de 
we••-velkolom -van een Elapbe I. longissima 

U. Schuster - Dresde n 

De jongc Elaphe /ongissima longissima was de 
laats te uit een legsel, dat hier was uitgckomcn 
en opgekweekt. Het grootbrengen ging tamelijk 
moeizaam, omdat wij hct diertje in de winter 
kregen, zodat het natuurlijke voedsel ontbrak. 
Met ncstmuizen en reepjes vices werd hct diertje 
,gestopt" en het groeide voorspoedig. 

Op zekeren dag ontdekten wij kleine bulten op 
de rug van het dier, die onder de huid aan de 
wervelkolom vastzaten. Na enige tijd traden 
verlammingsvcrschijnselen op. Vanaf de grootste 
bult ging het lichaam bij hct kruipen niet meer 
mee. De toestand werd nag slechter, soms 
sleepte de slang het verlamde gedeelte met de 
buikzijde naar boven achter zich aan. Begin 
juni lag het dier dead in het terrarium. 

foto ll. Sclouater • Dread e n 

De sectie toonde het ziektebeeld zeals dit op 
de foto is te zien. Het betrcft hier de voor
naamste haard van de ziekte. Op deze plaats 
was de wervelkolom door een zwamachtige 
woekering omgcven. Teen hicrin wcrd gesneden, 
was van het wervelbeen niets meer te vinden. 
Naast het grootste abces, dat gemakkelijk te 
onderscheiden was. kwamen nog andere voor 
van kleiner formaat. Op de foto ziet men rechts 
van het grootste abces een iets kleiner terw ijl 
links ervan de wervelkolom oak is aangetast. 
lk kan hclaas niet vaststellen, waarop de zieke
lijke verandering van de wervelkolom is terug 
te voeren. 
Een verwonding van buitenaf komt m.i. niet in 
aanmerking omdat de symptomen op de gehele 
wervclkolom aanwezig zijn. 
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