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Bij dit blad behoort mededelingenblad XVIII , nr. 10-11 

Bij de voorplaat: 
Bibrons boa (Candoia bibrom) 

Taxonomische status: Familie Boidae (reuzenslangen), onderfamilie Boinae 
(boa-achtigen), geslacht: Candoia (Pacifische boa's). 
Nauw verwante soorten: C.carinata (Celebes, Nieuw-Guinea, Salomons-eilan
den), C.austra/is (Samoa) en C.aspera (Nieuw-Guinea). 
Verspreiding: Bismarck-archipel, Salomonseilanden, Samoa, Fiji-eilanden en 
andere Melanesische en Polynesische eilanden. 
Beschrijving: Bibron's boa kan ruim 2 meter lang worden. De duidelijk van de 
hals afgezette driehoekige kop lijkt sterk op die van een adder. Zijn kleur is 
hoofdzakelijk bruin, met een individueel sterk variabel vlekken-, ringen of 
strepenpatroon. Soms is hij ook egaal bruin van kleur. Het lichaam is betrekke
lijk gedrongen. De rugschubben zijn gekield. 
Terrarium: Moet goed verwarmd zijn. Er moeten flinke klimtakken, een 
behoorlijk grondoppervlak en een waterbak aanwezig zijn. 
Voedsel: Het voedsel kan sterk varieren: kleine zoogdieren (inclusiefvleermui
zen), vogels, maar ook hagedissen (en misschien ook kikkers) 
Biotoop: Candoia's Ieven in borneo en struiken, maar ook veel op de grand. Het 
zijn geen specifieke boomslangen. 
Voortplanting: Evenals andere boa's brengt deze soort levendejongen voort. 
Gedrag: Pas gei'mporteerde Candoia's kunnen nogal bijterig zijn. Het zijn in bet 
begin vaak moeilijke eters, ze moeten dan worden gedwangvoederd. 

Bart Laurens 
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Enkele observaties betreffende de Maleise 
rattenslang (Elaphe taeniura ridleyi) 
en de Taiwanese rattenslang (E. t. friesi) 
in het terrarium 

IN LEIDING 
De laatste jaren bestaat er bij slangen
houders een toenemende belangstel
ling voor bet houden van bijzondere 
soorten slangen. In bet bijzonder voor 
de fraaie Aziatische Colubriden. On
danks de vele teleurstellende berichten 
omtrent de houdbaarheid van deze 
slangen, worden ze toch vaak in be
staande slangencollecties opgenomen. 
Een bijkomend probleem is bet ontbre
ken van voldoende bruikbare litera
tuur over hun verzorging in gevangen
schap, vooral over de eerste periode, 
direct na aanschaf. 
Ondanks de moeilijke verzorging en 
houdbaarheid van vertegenwoordigers 
van de Aziatische Elaphe-groep, heb 
ik reeds enige tijd goede ervaringen 
opgedaan met bet in gevangenschap· 
houden van een drietal soorten van 
deze grote groep klimslangen. De soar
ten waarover dit artikel handelt zijn 
Elaphe taeniura ridleyi, E. t. friesi en 
Gonyosoma oxycephalum. Dit artikel 
geeft weer hoe ik de dieren zelf verzorg 
en ik hoop hiermee bij te dragen aan de 
schaarse literatuur over de verzorging 
van deze slangen in gevangenschap. 

GEZONDHEIDS
PROBLEMA TIEK 
De hierboven genoemde soorten stel
len hoge eisen aan bet terrarium en 
hebben bovendien vaak individuele, 
specifieke, voedselvoorkeuren. Hier
door is bet vaak moeilijk om ze aan bet 

eten van muizen en ratten te Iaten 
wennen. De slangen die tot de groep 
van Aziatische rattenslangen behoren 
en die in Nederland worden gei:mpor
teerd staan erom bekend dat ze bij 
aankomst vaak ernstig ziek zijn. Vrij
wel altijd zijn ze besmet met endopa
rasieten zoals flagellaten en wormen. 
Sommige exemplaren sterven, dikwijls 
kort na aankomst, aan longontsteking 
of bacteriele aandoeningen van maag 
en darm. Voor zowel de onervaren als 
voor de ervaren terrariumhouder, 
brengt dit vaak grote teleurstellingen 
met zich mee. 
Tot de groep van Aziatische ratten
slangen behoren onder andere Elaphe 
taeniura, E. mandarina, E. mollen
dorffi, E. carinata, E. rufodorsata, E. 
radiata, E. bimaculata en Gonyoso
ma oxycephalum. Enkele van deze 
soorten zijn reeds met succes ge
kweekt. (ANON, 1987). Voor gegevens 
hierover verwijs ik de lezer naar bet 
hoofdstuk 'voortplanting en kweek'. 

ZIEKTEBESTRIJDING 
Bij voorkeur koop ik geen dieren bij de 
handel, maar sommige soorten zijn zo 
moeilijk te verkrijgen dat je bier niet 
aan ontkomt. Aile dieren die ik aan
schaf be handel ik onmiddellijk preven
tief tegen ziekten en parasieten. Ik 
baseer mij daarbij voor een groot deel 
op CLAESSEN ( 1983). Met vallen en 
opstaan leer je op den duur welke risi
co's daaraan verbonden zijn. Soms 
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kom je bedrogen uit en blijkt dat een daartoe goed uitgeruste dierenarts in 
goed uitziend dier tocb met bijvoor- eigen omgeving. Daarbij wil ik opmer
beeld endoparasieten is besmet. Af- ken dat een faeces-onderzoek enkele 
bankelijk van de omstandigbeden dagen na bet ontlasten in mindere 
waaronder de slangen naar de impor- mate succes heeft dan een onderzoek 
teur getransporteerd werden en door ter plaatse, onmiddellijk na bet ver
hen in de eerste opvangperiode werden krijgen van de faeces van het betref
gehuisvest, kunnen de problemen nog fende dier (Dr. Kik, pers. med.). 
te overzien zijn. Mits niet te ver gevor- Indien er sprake is van besmetting met 
derd, kunnen besmettingen met wor- flagellaten, is dit na enige tijd in de 
men en flagellaten nog goed worden faeces moeilijk met de microscoop 
bestreden. Echter, door onbekendheid waar te nemen, omdat deze minuscuul 
met de juiste toe te passen (preventie- kleine zweepdiertjes na verloop van 
ve) ziektebestrijding, gaan na aan- tijd inactief worden. Mijn dieren wor
komst bij de terrariumhouder nog vee! den direct na aanschaf gescheiden van 
dieren onnodig verloren. Persoonlijk elkaar in quarantaine-terraria onder
vind ik het de plicht van de terrarium- gebracbt. Zo'n quarantaine-terrarium 
houder om tijdig passende maatrege- is eenvoudig te maken en kan bestaan 
len te nemen om te voorkomen dat bet uit een verwarmd, 'steriel' ingericht 
pas aangeschafte dier onnodig sterft terrarium met een bodembedekking 
en mogelijk zelfs de dood van andere van (blanco) krantepapier, een schuil
dieren in een bestaande collectie ver- plaats van eikeschors of een aarden pot 
oorzaakt. Een faeces-onderzoek direct en een waterbakje met permanent vers 
na aanschaf is een eerste vereiste. Zo'n water. In het water kunnen de beno
onderzoek kan men Iaten verrichten digde vitaminen worden opgelost. Vi
door de afdeling Pathologie van de tamine A mag niet worden overgedo
Faculteit der Diergeneeskunde van de seerd. In bet quarantaine-terrarium 
universiteit in Utrecht, of door een verbijven de dieren tot enkele weken 
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na de preventieve behandeling die 
minimaal drie weken duurt. 
Direct na aanschaf worden de slangen 
gewogen zodat de noodzakelijke gege
vens voor de dosering van eventuele 
medicamenten direct voor handen 
zijn. Tegelijkertijd worden de faeces 
met de microscoop onderzocht op fla
gellaten. Deze zijn onder een gang bare . 
microscoop met een vergrotings
mogelijkheid van 7 SOx, a an hun vorm 
niet gemakkelijk te herkennen, maar 
wei aan de opmerkelijke snelheid 
waarmee ze zich bewegen. 
Gedurende de eerste twee a drie dagen 
worden de dieren behandeld tegen 
eventuele ectoparasieten met behulp 
van een Vapona-cassette, of door het 
voorzichtig baden in een 3% Neguvon
oplossing. Zelf prefereer ik de behan
deling in het terrarium met de Vapona 
cassette (zie oak IN DEN BOSCH, 

1986). 
Het middel Ridzol-S (ronidazol-poe
der, l 0% werkzame stof) wordt 
gebruikt voor de bestrijding van flagel
laten. De dosering bestaat uit 10-20 

mg/kg gewicht van het dier. De aan de 
hand van het gewicht van het dier 
berekende dosering ( 10% werkzame 
stof, dus 100-200 mg per kilogram 
lichaamsgewicht) wordt minimaal10-
l4 dagen lang dagelijks toegediend. 
Om precies te kunnen doseren wordt 
aanbevolen capsules van het medicijn 
met het juiste gewicht (100-200 mg 
capsules), door een apotheek te Iaten 
maken. Deze capsules kunnen dan 
weer worden opgelost in water en met 
behulp van een dunne sonde-slang in 
de slokdarm van de slang worden 
gespoten. Deze behandeling is als pre
ventieve zorg meestal afdoende. Exac
te doseringen kunnen worden bereikt 
door de hoeveelheid in water opgelost 
poeder op een 1 ml-injectiespuit af te 
lezen. 
De beschreven behandeling wordt ge
volgd door, of kan gelijktijdig worden 
toegepast met, een wormenkuur van 
Panacur. Panacur is te verkrijgen als 
pasta of als poeder. Het kan op het 
prooidier worden gesmeerd of oraal 
worden toegediend, op dezelfde wijze 
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als hiervoor beschreven bij de flagella
tenbestrijding. Panacur (fenbendazol, 
10% werkzame stoO is een anthelmin
thicum dat werkzaam is tegen eieren 
( ovicide-werking) en onvolwassen en 
volwassen stadia van ascariden, stron
gyliden en longwormen. Panacur is 
werkzaam tegen circa 90% van de te 
behandelen cestoden- en nematoden
infecties. De dosering is: 10 mgfkg 
lichaainsgewicht ( 1 0% werkzame 
stoO gedurende 3-5 d~gen. Vanwege 
de ei- en larvedodende werking van 
Panacur is herhaling meestal niet no
dig. 
Tijdens de quarantaine-periode wor
den vitamine B-complex (5 drup
pels/1) en de vitaminen A en D3 
(aquosum - 10 druppelsfl) aan bet 
drinkwater toegevoegd. Het water 
dient dagelijks te worden ververst. 
Na een tweede faeces-controle wordt 
de dieren vervolgens zoveel mogelijk 
rust gegeven. In bet quarantaine-ter
rarium moeten zoveel mogelijk schuil
plaatsen aanwezig zijn. Let ook op de 
juiste temperatuur en vochtigheid! Na 
enige tijd worden de dieren overge
plaatst naar hun definitieve onderko
men, soms samen, maar vaker apart, 
afhankelijk van de tijd van bet jaar. 
Aziatische slangen blijken bij aan
schaf ook vaak aan bacteriele infecties 
te lijden. Dit is gemakkelijk te onder
kennen vanwege bet gedrag van de 
dieren. Ze zijn lusteloos, weigeren 
voedsel, vermageren, hebben een pom
pende ademhaling en liggen vaak met 
open bek. In zulke gevallen is bet zaak 
om zo snel mogelijk te handelen. Om
dat bij slangen meestal alleen sprake is 
van besmetting door gramnegatieve 
bacterien dient bet geneesmiddel 
daarop te zijn afgestemd. Een middel 
dat vooral de laatste tijd met succes 
wordt gebruikt is Colistine 200.000 i.e. 
(Belcomycine) in de dosering 50.000 
i.e.fkg lichaamsgewicht en dat gedu-

rende 10-14 dagen intra-abdominaal 
ingespoten. 
Voor een slang met een gewicht van 
500 gram betekent dit een dosering 
van 0,125 ml per dag. Slangen met 
mondvuil (stomatitis) worden door
gaans behandeld met chlooramfeni
col-poeder of neomycine-poeder, dat 
dagelijks in de bek wordt ingewreven 
of gestoven. Indien bet geen ernstige 
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infectie betreft kan worden volstaan 
met het spoelen van de bek met een 3% 
oplossing van waterstofperoxyde, da
gelijks, gedurende enige dagen. Als 
preventieve nazorg kan 3-4 weken na 
de genezing enkele dagen zoutzuur 
aan het drinkwater worden toegevoegd 
(6 mlj l water). 
Gelukkig heb ik zelf deze laatste twee 
behandelingen bij een pas ge'impor
teerde slang niet behoeven in te zetten, 
maa r het blijft a ltijd zaak om goed op 
te !etten op de conditie van een slang 
na aanschaf. Als richtlijn geldt dat een 
sla ng die bij verstoring lusteloos in het 
terrarium blijft liggen ziek is. Opper
vlakkige symptomen kunnen ons ech
ter niet altijd a lies over de conditie ver
tellen en het is dan ook heel belangrijk 
om de bek te controleren en na te gaan 
wanneer het betreffende dier voor de 
laatste keer heeft gegeten. Een faeces
onderzoek dient in elk geval plaats te 
vinden. 

BESCHRIJVING VAN ELAPHE 
TAENIURA RIDLEY/ 
Ik zal nu de dieren die ik zelf in mijn 

bezit heb beschrijven. E. t. ridleyi is 
een bijzonder fraaie slang om te zien. 
Hij heeft een spitse kop, een slank ach
terlijf en een tamelijk la nge staart. De 
buikzijde is creme-wit en het bovenlijf, 
vanaf de kop, beige, met een dunne 
geelgroene lengtestreep over de rug die 
geleidelijk overgaat in een lichtbruine 
tot nagenoeg geheel zwarte staart met 
daarop een heldergele lengtestreep. 
De staart van dit dier is overigens 
betrekkelijk lang en dun. De spitse kop 
is bijzonder fraai getekend onder het 
oog is hij creme-wit en ter hoogte van 
het oog loopt tot aan de ha ls een dunne, 
horizontale, donkerbruine tot zwarte 
streep. De bovenzijde van de kop is 
lichtblauw. De kleuren van de kop en 
va n de staart steken duidelijk af tegen 
de rest van het lijf. Tijdens een exposi
tie merkten bezoekers herhaaldelijk op 
dat de sla ng er onecht uitzag en een 
plastic-achtige indruk gaf. Dit komt 
waarschijnlijk doordat, wanneer de 
slang in ontspannen toestand ligt, de 
wervelkolom vrijwel a ltijd bijeenge
trokken en golfvormig is, hetgeen voor 
deze slang heel specifiek is. De fraaie 
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kleuren en glans versterken bet effect 
van deze merkwaardige houding. 
Evenals Gonyosoma oxycephalum 
maakt deze slang eigenaardige tong
bewegingen ( zie tekening), maar in 
tegenstelling tot de blauwe tong van 
laatstgenoemde soort, is die van E. t. 
ridleyi donkerrood. E. t. ridleyi be
reikt een maximale lengte van 21 0 em 
(SCHULZ, 1987). Andere ondersoorten 
van E~aphe taenia zoals E. t. taeniura, 
E. t. friesi en E. t. vail/anti zijn nog 
fraaier qua kleur en tekening. Type
rend voor de Aziatisehe Elaphe-groep 
zijn de elegante, slanke liehaamsbouw, 
de spitse kop en de fraaie kleuren. 

BESCHRIJVING VAN ELAPHE 
T AENIURA FRIES/ 
E. t. friesi, een uitsluitend op Taiwan 
voorkomende ondersoort, is volgens 
velen de fraaiste van de gehele 'taeni
ura-groep'. Hij is ook de grootste van 
de Elaphes en bereikt een maximale 
lengte van 250 em. Qua uiterlijk lijkt 
hij op E. t. vail/anti, maar heeft in 
tegenstelling tot laatstgenoemde soort 
een zwart-grijs geblokte buik en rug
vlekken die in elkaar overlopen. Bij E. 
t. vail/anti is de buik echter geel met 
een zilveraehtige glans en zijn de rug
vlekken H-vormig E. t. vail/anti blijft 
over bet algemeen ook iets kleiner 
(175-190 em). Een ander opmerkelijk 
verschil in de tekening is bet rugpa
troon dat bij E. t. friesi een tot ander
halve koplengte aehter de hals begint. 
Bij E. t. vail/anti begint dit veel verder 
aehter de hals. Hoewel ik zelf geen ver
gelijkingen heb kunnen maken, zijn er 
ook enkele anatomisehe versehillen 
tussen deze twee ondersoorten. Het 
aantal buiksehubben (ventralen) en 
onderstaartsehubben (eaudalen) is bij 
E. t. vail/anti, groter dan bij E. t.friesi 
(SCHULZ, 1987). 
Het stel dat ik in mijn bezit heb wordt 
gevormd door twee uit Duitsland af-

komstige nakweekdieren. Deze waren 
bij aansehaf slechts enkele weken oud. 
Ze waren toen 45 em en wogen 12 
gram. De eetlust van deze dieren is 
enorm, evenals de groei. Ze a ten 
onmiddellijk zelfstandig een week 
oude ratjes en binnen enkele weken 
reeds vohvassen springmuizen. Bij een 
voorspoedige groei zijn ze binnen een 
jaar 80 a I 00 em lang. 

OVERZICHT VAN 
DE ONDERSOORTEN 
Van Elaphe taeniura, zijn de volgende 
ondersoorten bekend: E. t. taeniura, 
E. t. grabowsky, E. t. schmackeri, 
E. t. ridleyi, E. t. vail/anti, E. t. yun
nanensis en E. t. pallidus (sCHULZ, 
1987). 

VERSPREIDING VAN 
DE ONDERSOORTEN 
Het verspreidingsgebied van de nomi
naatvorm E. t. taeniura begint vanaf 
de uiterste oostpunt van Nepal en 
loopt langs de noordoostelijke hoek 
van India, Birma, Thailand, Laos, 
Cambodja en Vietnam tot in midden
en zuid-China. Dit verspreidingsge
bied eindigt ongeveer bij de noordoost
grens met Korea. 
In een klein gebied in bet zuiden van 
China en op bet eiland Hainan komt 
de ondersoort e. t. vail/anti voor. Het 
verspreidingsgebied van E. t. ridleyi 
begint halverwege de dunne strook in 
bet zuiden van Birma en Thailand en 
loopt tot aan de uiterste zuidpunt van 
bet Maleise sehiereiland. Hij komt ook 
voor op bet lndonesisehe eiland Suma
tra. 
E. t. friesi komt uitsluitend voor op 
Taiwan, E. t. grabowsky op Boreno en 
E. t. schmackeri op de Japanse Ri
ukiu-eilanden ten noordoosten van 
Taiwan (Miyakoyima, lsigakyima en 
Iriomoteyima). E. t. vail/anti bewoont 
uitsluitend bet eiland Hainan en de 
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zuidelijke streken van China (Guan
dong, Guanxi, Fujian) ten noorden 
van Hainan. 
AI bet bovenstaande over de versprei
ding is gebaseerd op SCHULZ (1987). 

HET ONDERKOMEN 
Het onderkomen van E. t. friesi be
staat uit een terrarium van 100 x 40 x 
40 em (lxbxb) dat door middel van een 
60 watt spotlamp wordt verwarmd. 
Deze verlichting, c.q. verwarming 
wordt 's morgens om 09.00 uur door 
middel van een schakelklok ingescha
keld en's avonds om 21.00 uur weer 
uitgeschakeld. Vanaf december tot fe
bruari brandt deze lamp slechts acbt 
uur per dag. De gemiddelde dagtem
peratuur bedraagt 26-28°C en 
's nacbts 20-22°C. In de winter enkele 
graden lager. De inricbting van bet 
terrarium bestaat uit een door een 
gladde gipslag bedekte 'rotsformatie' 
van piepscbuim die trapsgewijs is op
gebouwd en waarin op enkele plaatsen 
de nodige schuilplaatsen zijn aange-

bracht. Dit alles is zodanig opgebouwd 
dat bet veel overzicht biedt en gemak
kelijk is schoon te houden. Een water
bakje completeert bet geheel. 
Het terrarium waarin E. t. ridleyiver
blijft is iets groter ( 130 x 40 x 40 em), 
maar op dezelfde wijze ingericht. V oor 
deze slang is echter minder Iicht aan
wezig, namelijk een spotlamp van 40 
watt. 

VOEDSELVOORKEUREN 
Bij de Aziatische slangen is vaak spra
ke van specifieke voedselvoorkeuren. 
Men kan niet echt spreken van een 
'rat-etende-slang'. Veel van deze slan
gen zijn echter, zij bet met enige moei
te, te wennen aan bet eten van knaag
dieren zoals muizen of jonge en vol
wassen ratten. Van nature eten ze ech
ter ook vogels en hagediss~n. Voedsel
problemen bij deze slangen heb ik tot 
nu toe niet gehad. 
E. t. ridleyi, in bet Engels aangeduid 
als 'black tailed racer', zou volgens de 
literatuur van nature een holenbewo
ner zijn en vleermuizen eten. Zoals 
SCHULZ ( 1987) terecbt opmerkt is zijn 
bouw en kleur een mogelijk indicatie 
voor deze specifieke leefwijze. E. t. 
ridleyi is bovendien zeer schuw en 
tracbt bij elke verstoring van bet terra
rium te ontvluchten. Opvallend is ook 
bet goede gezichtsvermogen. De slang 
wordt reeds bij bet betreden van de 
'terrariumkamer' onrustig. Ondanks 
meldingen van voedselproblemen bij 
deze slang lukte bet mij om E. t. rid
leyi met grote gretigheid te Iaten eten. 
Dit in grote tegenstelling tot mijn eer
ste ervaringen met G. oxycephalum. 
Het merkwaardige is dat mijn eigen 
slangen pas eten nadat ik de terrari
umkamer heb verlaten. Het duurde 
ruim drie maanden voordat ik een 
prooi-jacbt van deze slang kon gade
slaan. 
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den. Ze werden vrijwel onmiddellijk 
geaccepteerd. N a enige tijd werden 
jonge springmuizen, voor de geur 
waaraan ze gewend waren, eerst met 
deze kuikenpootjes ingewreven en 
daarna aan de slangen aangeboden. 
Deze ingewreven muisjes werden met 
grote kracht en gulzigheid gegrepen en 
version den. N a enige tijd raakten de 
dieren ook gewend aan het eten van 
muizen zonder de geur van kuiken
pootjes. Zo begonnen ze reeds na enke
le dagen zelfs volwassen muizen te 
eten. De slangen groeiden daarna 
spoedig door en namen zienderogen in 
gewicht toe. 
Bij de voedering van de beide bier 
beschreven soorten heb ik, tot nu toe, 
geen problemen gehad. Aile slangen 
groeien voorspoedig en nemen duide
lijk in omvang en gewicht toe. 

VOORTPLANTING EN KWEEK 
K weekresultaten met Aziatische klim
slangen zijn nog heel schaars. Omdat 
ik de dieren nog niet lang genoeg in 
mijn bezit heb, is er door mij nog geen 
serieuze kweekpoging gedaan. K week
resultaten met E. t. ridleyi zijn, voor 
zover mij bekend, nog niet behaald. 
Wei met E. t. taeniura (ANON, 1987). 
Van Woerkom zou echter onlangs ook 

Twee jonge exemplaren van de zojuist enkele eieren van een drachtig ge"im
genoemde soort waren afkomstig van porteerd wijfje E. t. ridleyi met succes 
eieren van een drachtig ge"importeerd hebben uitgebroed. 
wijfje Uanuari 1985) en a ten slecht. E. t. friesi werd door Schulz tot voort
Ze weigerden aile mogelijkc forma ten planting aangezet door het geven van 
knaagdieren en veroorzaa·kten grote een korte winterrust van twee maan
problemen. Ik ben er geen voorstander den (medio december tot eind februa
van mijn slangen levende vogels te ri), bij een temperatuur· van 15 graden 
leren eten, ook niet in hun gewennings- Celsius. De slangen paarden toen van
periode, omdat dit bet risico zou mee- af 15 maart, waarbij copulaties van 
brengen dat ze later niets anders meer enkele uren werden waargenomen. Op 
accepteren. Dit probleem heb ik opge- 7 mei van hetzelfde jaar werden de 
lost door vlezige kuikenboutjes van eieren gelegd. Deze waren 6,5 x 7,2 x 
reeds ontdooide en op temperatuur 3,0 em groot. Na een broedperiode van 
gebrachte eendagskuikens van de 70-75 dagen, bij een temperatuur van 
klauwen te ontdoen en deze aan te bie- 28 graden Celsius, kwam de eieren op 
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16 juli uit. Dejonge slangen waren bij 
het verlaten van het ei gemiddeld 40 
em lang en aten direct na de eerste 
vervelling zelfstandig naakte muizen. 

SLOT 
Ondanks de vele negatieve berichten 
over Aziatische slangen van het genus 
Elaphe, maar ook G. oxycephalum, 
zijn deze slangen, naar mijn mening, 
redelijk tot goed te houden. De schaar
se kweekresultaten zijn waarschijnlijk 
te wijten aan onbekendheid van de 
houders met de juiste verzorging en de 
correcte bestrijding en behandeling 
van ziekten bij pas geimporteerde die
reo, met als gevolg dat veel slangen 
reeds na korte tijd, onnodig, dood
gaan. 
Een advies dat ik aan slangenliefheb
bers wil geven is: begin in ieder geval, 
onmiddellijk na de aanschaf vo.n een 
slang met de preventieve bestrijding 
van flagella ten en wormen. Vervolgens 
dienen de dieren gedurende enkele 
weken gescheiden van elkaar en van 
andere slangen in een quarantaine-ter
rarium te worden ondergebracht. Er 
zijn steeds meer dierenartsen die zich 
in de pathologie van reptielen speciali'
seren en bij de behandeling van ziek
ten en het verstrekken van medica
menten behulpzaam willen zijn. Er 
komen steeds meer slangen beschik
baar die uit nakweek afkomstig zijn. 
Sinds enige jaren is dit ook het geval 
met slangen uit de Aziatische Elaphe
groep. Dit betekent voor de liefhebber 
van deze slangen, dat deze soorten nu 
binnen bereik van een ieder zijn geko
men. Het houden van deze nage
kweekte soorten behoeft geen teleur
stellingen meer op te leveren, hetgeen 
nog wei vaak het geval is bij de aan
schaf van wildvangexemplaren. 

SOME OBSERVATIONS ON ELAPHE 
T AENIURA IN CAPTIVITY 
Particular attention is paid to two species which 

the author keeps in captivity: Elaphe taeniura 
ridleyi and Elaphe taeniura jriesi. The former 
was acquired from an importer, the latter from a 
German breeder. The author describes recom
mended medical procedures from the preventive 
treatment of newly imported specimens and the 
problems encountered by purchases of Asian 
ratsnakes. A large percentage of newly imported 
snakes from Asia is mostly already infected on 
arrival at their destination before sale and there
fore measures should be taken, such as quaran
taine and medical treatment, to ensure and 
restore the health of such snakes by the owner. 
The number of veterinary surgeons acquainted 
with the required treatment in such cases is stea
dily increasing. Accoring to the author, the scar
se breeding results of snakes from the Asian 
Elaphe-group are probably the result of inade
quate knowledge regarding preventive medical 
care immediately following the purchase. The 
author explains how this can be overcome by 
presenting the reader with the necessary data en 
required dosages of medicines administered for 
the treatment of flagellate-disease, worm infes
tations and bacterial infections. Due to increa
sing knowledge and developments in this field, 
some species of Asian ratsnakes have now been 
succesfully reared and bred in captivity. Species 
of captive bred Asian ratsnakes now readily 
available from private collections include E. t. 
taeniura, E. t. friesi, and others including to a 
lesser extent Gonyosoma oxycephalum. The 
autor concludes by recommending potential 
keepers and buyers of these species to make 
more use of the increasing knowledge of veteri
nary surgeons in this field. Only then can hun
dreds of specimens be saved from an otherwise 
inevitable and unnecessary death. 
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Twee opmerkelijke predatoren 
op salamander-eieren 

IN LEIDING 
Gegevens betreffende bet voedselpak
ket van watersalamanders in de na
tuur zijn moeilijk verkrijgbaar en 
daarom betrekkelijk schaars. In deze 
situatie is recentelijk verandering ge
komen, in bet bijzonder dankzij bet 
werk van OPATRNY (1980) en GRIF

FITHS ( 1986), die de 'maagspoelme
thode' (LEGLER & SULLIVAN, 1979) 
introduceerden in onderzoek naar de 
voedselkeuze van de kleine watersala
mander (Triturus vulgaris) en de vin
pootsalamander (T. helveticus). De 
techniek is even simpel als doeltref
fend. Zij bestaat eruit dat een dun en 
soepel plastic slangetje via de bek van 
de salamander in de slokdarm wordt 
gebracht, waarna via bet andere einde 
een hoeveelheid water in de maag 
wordt gespoten. Het water komt via de 
bek weer naar buiten, met bet in de 
maag aanwezige voedsel. Toen deze 
vrijwel onschadelijke methode van on
derzoek nog niet ingeburgerd was, 
werden gegevens over voedselkeuze in 
de natuur verkregen door analyse van 
de maaginhoud van voor dit 9oel gedo
de salamanders (AVERY, 1968; PEL

LANTOVA, 1973; DOLMEN & KOKSVIK, 

1983), of werd bet onderzoek beperkt 
tot (in musea beschikbaar) geconser
veerd materiaal ( GISLEN & KAURI, 
1959). 
In bet voorjaar van 1985 verrichtte ik 
in bet departement Mayenne in mid
den-Frankrijk onderzoek aan de voed
selkeuze van twee soorten grote water
salamanders, de kamsalamander (T. 

cristatus) en de marmersalamander 
(T. marmoratus), gedurende hun 
aquatische periode. Beide soorten zijn 
in dit gebied betrekkelijk algemeen. 
Drinkpoelen voor bet vee vormen er 
hun belangrijkste voortplantingsbio
toop (SCHOORL & ZUIDERWIJK, 1981 ). 
Afhankelijk van omgevingsfactoren 
komen de soorten afzonderlijk, maar 
in bepaalde gebieden ook gezamenlijk 
voor (SCHOORL & ZUIDERWIJK, 1981; 
ARNTZEN, 1986). In beboste en heuvel
achtige gebieden treft men gewoonlijk 
de marmersalamander aan. Buiten de 
bossen en in wat minder geacciden
teerd terrein is de kamsalamander 
algemeen. 

W ATERSALAMANDERS 
Voor bet voedselonderzoek aan water
salamanders maakte ik gebruik van de 
maagspoelmethode. Ik trof daarbij re
gelmatig een opmerkelijk bestanddeel 
in hun dieet aan, namelijk salaman
dereieren. Beide grote salamander
soorten blijken niet zelden hun eigen 
eieren te consumeren, een feit overi
gens dat in kringen van terrariumhou
ders en van een incidentele melding uit 
de vrije natuur (KUHLHORN, 1959) al 
Ianger bekend is. Eitjes van de kleinere 
soorten watersalamanders (T. helveti
cus en T. vulgaris) werden maar zel
den in de maaginhouden aangetroffen. 
Hoewel bekend was dat watersala
manders incidenteel eieren van water
salamanders eten (AVERY, 1968; GRIF

FITHS, 1986) wijzen mijn waarnemin
gen op bet geregeld voorkomen van 



Figuur I. 
Eitje van 
watersalamander. 
Goed te zien is 
hoe het ei 
beschermd 
wordt door 
het planteblad. 
Foto: 
F. van Leeuwen. 
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kannibalisme. Opmerkelijk is dat som
mige dieren geen andere prooi dan eie
ren van de eigen soort blijken te heb
ben gegeten. Nader onderzoek zal 
moeten uitwijzen of deze individuen 
zich op dit voedsel hebben toegelegd, 
of dat het gaat om een incidentele 
maaltijd eieren. 
Het zou interessant zijn om in de poe
len waar de kamsalamander en de 
marmersalamander samen voorkomen 
na te gaan of de dieren hun voedsel
keuze misschien afstemmen op eieren 
van de andere soort en hun eigen eie
ren ontzien, of dat ze wei vooral hun 
eigen eieren eten. Oat laatste zou bij
voorbeeld het geval kunnen zijn als de 
soorten zich bij voorkeur in een ver
schillend gedeelte van de poe! ophou
den. Het is niet mogelijk om de eieren 
van de kamsalamander en de marmer
salamander op het oog van elkaar te 
onderscheiden, maar wei blijkt het 
mogelijk te zijn salamandereieren te 
determineren met behulp van een bio
chemische techniek (VEITH, 1987). 
Het beschreven onderzoek is dus mo
gelijk uitvoerbaar. 

KOKERJUFFERS 
De vrouwtjes van watersalamanders 
zetten hun eieren af op de bladeren van 
waterplanten. Tijdens het afzetten 
wordt het blad tussen de achterpoten 
om de cloaca gevouwen. Het omgevou
wen blad blijft om het ei plakken. Elk 
eitje wordt dus aan beide zijden door 
het gevouwen blad beschermd (figuur 
1 ). De lange, drijvende bladen van 
mannagras (Giyceriafluitans) zijn bij 
de grote watersalamanders favoriet, 
maar vrijwel aile watervegetatie, en 
ook kunstmatige substraten als plastic 
folie of textiel, worden door de sala
manders gebruikt om eieren op af te 
zetten (figuur 2). Soms is in de poe! de 
vegetatie schaars en dan worden op 
een plant vaak zoveel eieren afgezet 
dat ze lang niet allemaal adequaat zijn 
afgeschermd van de buitenwereld (fi
guur 3). Deze eieren vallen waar
schijnlijk snel ten prooi aan predato
ren. 
In het veld is het me opgevallen dat in 
sommige poelen eieren van watersala
manders vaak uit hun beschermende 
verpakking verdwenen waren. Ik heb 



den gebouden, samen met de op boter
bloem afgezette salamandereieren, 
bracbt aan het Iicht dat de kokerjuffer 
Limnephilus politus voor de vraat ver
antwoordelijk gebouden moet worden. 
Het zijn dus niet aileen watersalaman
ders die eieren van salamanders eten. 
Volgens Dr. L. Botosaneanu van bet 
Instituut voor Taxonomische Zoologie 
van de Universiteit van Amsterdam, 
die de soort beeft gedetermineerd, 
wordt deze kokerjuffer geacht uitslui
tend plantaardig materiaal te eten. 
Dat ook salamandereieren tot baar 
voedselpakket behoren was niet be
kend. Het feit dat de kokerjuffers op 
de vouw van het boterbloemblad be
ginnen te knagen, gewoonlijk precies 
daar waar het salamanderei verborgen 
zit, doet vermoeden dat ze van het eten 
van eieren een specialisatie hebben 
gemaakt. 
Hoewel ik in Mayenne heb waargeno
men dat de larven van Limnephilus 
politus zich soms al in het late voor
jaar verpoppen, is de gebruikelijke 
periode van het uitvliegen van de vol
wassen schietmotten de herfst (BOTO

SANEANU, pers. meded). Normaliter 
zullen de aquatische periode van Lim
nephi/us politus en het voortplan
tingsseizoen van de salamanders dus 
aanzienlijk overlappen. 

Figuur 2. dit waargenomen bij vrijwel alle wa-
Eieren van de terplanten die door de grate salaman- DISCUSSIE 
marmersalamander, ders voor de eiafzet worden gebruikt, Spelen de hierboven beschreven pre-
afgezet op oude maar in het bijzonder bij de bladen van datoren nu een grote rol bij het voort-
nylonkous. de blaartrekkende boterbloem (Ra- bestaan van de salamanders? Waar

nunculus scleratus). Het geleikapsel schijnlijk niet. Zowel de kamsalaman
van het ei was meestal nog wel aanwe- der als de marmersalamander zetten 
zig, en het blad was gewoonlijk precies jaarlijks grate aantallen eieren af. Van 
op de vouw aangevreten (figuur 4). De de kamsalamander is bekend dat de 
verdenking betreft dan natuurlijk niet vrouwtjes gemiddeld zo'n 200 eieren 
de salamanders, maar valt op de in de per seizoen afzetten (gegevens van 
poe! aanwezige 'macrofauna'. Een HAGSTROM (1980) voor zuid-Zwe
eenvoudig proefje waarbij alle soorten den). Een telling die ik uitvoerde voor 
insekten en insektelarven uit de poe! kamsalamanders van Mayenne wijst 

162 gedurende een nacbt in emmers wer- in dezelfde ricbting. Althans, bet aan-



Figuur 3. 
Eieren van de 
marmersalamander, 
afgezet op 
mannagras. 

Figuur 4. 
Aangegeten 
blad van 
blaartrekkendt 
boterbloem. 
De plaats waar 
het salamanderei 
is afgezet is 
omcirkeld; de pijl 
geeft de plaats 
van vraat aan. 
Links in beeld de 
larve van de 
kokerjuffer 
Limnephilus 
politus. 
Foto: 
M. Sparreboom. 

tal eieren dat vrouwtjes dragen gedu- pectievelijk het einde van het voort
rende het voortplantingsseizoen valt in plantingsseizoen. Marmersalaman
tussen de door HAGSTROM (1980) op- dervrouwtjes in Mayenne en hybriden 
gegeven waarden voor het begin, res- tussen de twee soorten dragen gemid-



Figuur 5. 
Larve van de 
kokerjuffer 
Limnephilus 
politus, die zich 
te goed doet aan 
een ei van de 
kamsalamander. 
Foto: 
M . Sparreboom. 

soort landstreek waarnemingsperiode x SD N 

T. cristatus zuid-Zweden aanvang voortplantingsseizoen 276,9 92,3 29 
T. cristatus zuid-Zweden einde voortplantingsseizoen 88,1 106,1 14 
T. cristatus midden- Frankrijk gedurende voortplantingsseizoen 161,6 104,3 10 
T. marmoratus midden- Frankrijk gedurende voortplantingsseizoen 229,9 127,0 9 
hybride midden-Frankrijk gedurende voortplantingsseizoen 324,7 160,5 3 

Tabel I. 
Gemiddeld aantal eieren in aanleg x, met standaarddeviatie (SD) en steekproefgrootte (N) voor 
T. cristatus in zuid-Zweden (HAGSTROM, 1980) en voor T. cristatus, T. marmoratus en hybride 
(T. cristatus x T. marmoratus) in midden-Frankrijk. 

deld een groter aantal eieren dan kam
salamandervrouwtjes in die streek (ta
bel 1 ), maar het gevonden verschil is 
statistisch niet significant. Hoewel ik 
dat niet met kwantitatieve gegevens 
kan staven, is bet aantal eieren dat ten 
prooi valt aan salamanders en koker
juffers ten opzichte van een dergelijk 
aantal waarschijnlijk verwaarloosbaar 
klein. 
Zeer vee! eieren gaan verloren door 
andere dan bovenvermelde oorzaken. 
Als gevolg van de bijzondere erfelijke 
constitutie van zowel de kamsalaman
der als de marmersalamander gaat 
van alle afgezette eieren stelselmatig 
de heJft verJoren (MACGREGOR & 
HORNER, 1980). Vee! meer eieren ook 

dan die ten offer vallen aan aquatische 
predatoren worden waarschijnlijk op
geslobberd door het vee dat de poelen 
als drinkplaats heeft. Daar waar ze er 
bij kunnen zullen koeien de poe1 van 
het mannagras ontdoen, inclusief de 
op het gras afgezette salamandereie
ren. 

TWO REMARKABLE PREDATORS ON 
NEWT EGGS 
Field observations and simple experiments indi
cate that the larvae of thecaddisfly Limnephilus 
politus predate on newt eggs (Triturus cristatus 
and T. marmoratus) . Diet analysis of adult T. 
cristatus and T. marmoratus by a stomach flus
hing technique indicates that both species inci
dentally feed on eggs of the own species and 
therefore must be considered to be cannibalistic. 
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The quantitative losses due to these remarkable 
predators on newt eggs, caddisflies and newts, 
however, are probably neglectible relative to 
other causes. 

LITERATUUR 
ARNTZEN, J. W., 1986. Note sur Ia coexisten
ce d'especes sympatriques de tritons du genre 
Triturus. Bull. Soc. Herp. Fr. 37:1-8. 
AVERY, R.A., 1986. Food and feeding rela
tions of three species of Triturus (Amphibia 
Urodela) during the aquatic phases. Oikos 
19:408-412. 
DOLMEN, D. & J.I. KOKSVIK, 1983. Food 
and feeding habits of Triturus vulgaris (L.) and 
T. cristatus (LAURENTI) (Amphibia) in two bog 
tarns in central Norway. Amphibia-Reptilia 
4:17-24. 
GISLEN, T. & H. KAURI, 1959. Zoogeog
raphy of the Swedish amphibians and reptiles 
with notes on their growth and ecology. Acta 
Vertebr. 1:197-397. 
GRIFFITHS, R.A., 1986. Feeding niche over
lap and food selection in smooth and palmate 
newts, Triturus vulgaris and T. he/veticus, at a 
pond in mid-Wales. J. Anim. Ecol. 55:201-214. 

HAGSTROM, T., 1980. Egg production of 
newts (Triturus vulgaris and T. cristatus) in 
southwestern Sweden. Asra Journal I: 1-8. 
KUHLHORN, F., 1959. Beitrag zur Kenntnis 
der Ernahrungsbiologie unserer heimischen 
Amphibien. Veroff. Zoot. Staatssaml. Miinchen 
5:145-188. 
LEGLER,J.M. & L.J.SULLIVAN,I979. The 
application of stomach-flushing to lizards and 
anurans. Herpetologica 35:107-110. 
MACGREGOR, H.C. & H.A. HORNER, 
1980. Heteromorphism for Chromosome I, a 
Requirement for Normal Development in Cres
ted Newts. Chromosoma (Berlin) 76:111-122. 
OPATRNY, E., 1980. Food sampling in live 
Amphibians. Vest. cs. Spolec. zoot. 44:268-271. 
PELLANTOVA, J., 1973. The food of the 
Newts, Triturus vulgaris (Linn.), in Southern 
Moravia. Zoologicke Listy 22:329-340. 
SCHOORL, J. & A. ZUIDERWIJK, 1981. 
Ecological Isolation in Triturus cristatus and 
Triturus marmoratus (Amphibia: Salaman
dridae). Amphibia-Reptilia I :235-252. 
VEITH, M., 1987. Egg and embryo proteins in 
European newts (genus Triturus) and their 
taxonomic potential. Amphibia-Reptilia 8:203-
211. 



R. Molderink 
Burgemeester M. 
van Veenlaan 305 
7543 AN Enschede 

lllustraties van 
de auteur, tenzij 
anders vermeld. 

166 

Orchideeen in het terrarium 

INLEIDING 
Het kweken van orchideeen is een leu
ke bezigheid en is prima te combineren 
met bet houden van dieren. Deson
danks ziet men weinig orchideeen in 
bet terrarium. Dit is deels te wijten aan 
de mislukte pogingen deze planten te 
houden en aan de relatief hoge prijs. 
Toch verdienen orchideeen het om 
gehouden te worden en vaak is er via 
hobby-kwekers toch wei goedkoop aan 
plan ten te komen. De prijs varieert dan 
tussen de vijf en vijfentwintig gulden. 

ORCHIDEEEN 
De orchideeenfamilie omvat minstens 
25 000 soorten en is daarmee een van 
de grootste plantenfamilies. Door mid
del van kruisingen heeft de mens zo'n 
30 000 hybriden geschapen en elkjaar 
komen er meer bij. Men kan de plan
ten naar groeiwijze in drie groepen 
indelen: 
I )Epifyten, groeien op takken van bo
rneo en zelfs op grote bromelia's. 
2) Terrestrische soorten, groeien op de 
grond. 
3) Lithofyten, groeien op rotsen en ste
nen. 
In bet terrarium zullen wij ons bet 
meest met epifyten bezighouden. Dit is 
de grootste groep en ze bloeien bet 
spectaculairst. De tegenwoordig ge
kweekte hybriden zijn meestal krach
tige plan ten die zich over bet algemeen 
vrij gemakkelijk aanpassen aan de 
kunstmatige omstandigheden als er 
maar aan een aantal voorwaarden 
wordt voldaan. 

VERZORGING 
Aan de volgende voorwaarden moet 
worden voldaan: 
1) Voldoende Iicht. 
2) Een relatieve luchtvochtigheid tus
sen 70% en 90%, afhankelijk van de 
soort en de tijd van bet jaar. 
3)Een goede doorluchting. 
Als er aan een van deze eisen niet vol
daan wordt, bloeien de planten niet en 
gaan in sommige gevallen dood. Mijn 
terrarium is 80 x 80 x 125.cm (I x b x 
h). De verlichting bestaat uit twee TL
buizen, kleur 32, 18 W, een TL-buis 
warm wit 18 W, een PL 11 Wen een 
spotje van 40 W. De lampen branden 
vijftien uur. 's Nachts brandt er een 
lampje van 5 W. 
De temperatuur schommelt overdag 
tussen de 23° C en 26° C, 's nachts 
daalt de temperatuur tot zo'n 18° C. 
V erder is er een sproeisysteem en een 
ventilator ingebouwd. De sproei-in
stallatie werkt, na veel experimente
ren, op een dompelpompje zoals dat 
gebruikt wordt in een caravan. Het 
werkt op 12 volt en wordt gevoed met 
een regelbare voeding. Het water 
wordt uit een reservoir van 100 liter 
gepompt dat zich op dezelfde hoogte 
bevind als de lichtkap. Dit heeft als 
voordeel dat bet water niet omhoog 
hoeft te worden gebracht en aile druk 
voor bet sproeien kan worden gebruikt. 
Op die manier kan ik nu ook regenwa
ter gebruiken, omdat leidingwater op 
den duur funest is voor de orchideeen. 
De aanvoerslangen zijn extra lang 
gelaten, zodat bet water in de slangen 



TL-buizen 

afsluitbaar 
rooster 

e e e e 1 horregaas 
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zo'n 28° C bedraagt. 
De ventilatie bestaat uit een Toilet Fan 
Vortice MI0/4 die in de lichtkap is 
gemonteerd. Hij zuigt de Iucht aan uit 
het terrarium en blaast hem via de 
voorruit weer terug. Op deze manier is 
de voorruit nooit beslagen en wordt de 
vochtige Iucht terug in de bak gebla
zen. De Juchtvochtigheid is met een 
afsluitbaar rooster in de kap te rege
Jen. Het water geven wil nog wei eens 
problemen geven, vaak wordt er te vee! 
water gegeven. Zolang de luchtvoch
tigheid hoog genoeg is, is een keer in de 
twee dagen in de meeste gevallen vol-

doende. 
De soorten zonder duidelijke rustpe
riode zijn het meest geschikt voor het 
terrarium, aangezien een koele rustpe
riode normaal gesproken niet te verwe
zenlijken is. Bij mij doen de volgende 
soorten het erg goed: Oncidium lim
minghei, een plantje met rood-groen 
gevlekte blaadjes en roodgele bloc
men; Bulbophy/lum /epidum bloeit 
met bizar gevormde bloemen; Sophro
nitis cernua, en S. coccinea, dit zijn 
twee plantjes uit Brazilie en oostelijk 
Paraguay, die met rode bloemen bloei
en; Dendrobium-soorten zoals D. pha
/aenopsis, D. thyrsiflorum en D. a~:
gregatum, deze laatste heeft oranje, 
naar honing ruikende, bloemen en is 
een dankbare plant; D. tixieri bloeit 
wit. Leptotes unicolor en L. bico/or 
zijn kleine epifyten uit Brazilie, die in 
de winter tot aan het voorjaar bloeien. 
De gedroogde zaadpeulen werden net 
als Vanilla gebruikt als geur- en 
smaakstof in snoep en ijs; Verder 
Aerangis en enkele soorten M asdeval
lia. 
Aile hierboven genoemde soorten 
groeien bij mij epifytisch. Ze zijn op 
schors gekweekt of samen met wat 
varenwortel opgebonden. Varenwortel 
bemost snel, wat een natuurlijke in
druk geeft. De plantjes worden voor
namelijk in de groeiperiode bemest 
met orchideeenmest (N. + P. + K. 
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15+30+15). Verdere inlichtingen 
over bet kweken van orchideeen kan 
men vinden in de boeken van o.a. SKEL

SEY (1986), RITTERSHAUSEN (1983), 
BECHTEL (1985), ODIJK (1961). 
Er is in dit terrarium met verschillende 
anolis- en phelsumasoorten gekweekt. 

SLOT 
Orchideeen zijn samen met tilland
sia's en terrariumdieren goed te hou
den. De dieren doen bet uitstekend in 
de bovengenoemde omstandigheden. 
Ik hoop hiermee meer mensen te bewe
gen orchideeen te gaan houden, want 
deze planten met hun bijzondere groei 
en bloeiwijze verdienen bet. Er is voor 
ieder terrarium wel een soort te vinden 
die bet zal doen. 

ORCHIDS IN A VIVARIUM 
In the big family of the orchids are several spe
cies fitted for keeping in a vivarium. With 
enough light, good ventilation and in an air 
humidity of 70%- 90%, they thrive in combina
tion with lizards of the species Anolis and Phel
suma. 
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Groene leguaan 
(bovenaanzicht) : 
verbrande tenen 
en voetzool van 
beide voorpoten. 

Ziekten van de groene leguaan (Iguana 
iguana) ( 1) 

IN LEIDING 
Als centraal thema van deze artikelen
serie worden enkele ziekten beschre
ven die kunnen ontstaan als gevolg 
van huisvestings- of verzorgingsfou
ten. Hoewel deze fouten ook bij andere 
terrariumdieren kunnen worden ge
maakt, zal deze serie geheel gewijd 
zijn aan de groene leguaan (Iguana 
iguana) . KAAL (1984) beschreef enige 
tijd geleden in Lacerta zijn ervaringen 
met de groene leguaan. 
In dit a rtikel wordt oververhitting (hy
perthermie) en onderkoeling (hypo
thermie) van de dieren beschreven. 

HYPERTHERMIE 
Nog steeds komt het voor dat terrari
umhouders de warmtelampen in terra
ria niet (voldoende) afschermen voor 
de dieren. Groene leguanen houden 
van warmte. De dieren gaan dan ook, 
als die mogelijkheid bestaat, vaak op 
de lamp liggen en kunnen zodoende 
enorme brandwonden oplopen. Wan
neer de dieren van de lamp afgaan, zijn 
ze dikwijls zodanig verbrand dat volle
dig herstel niet meer mogelijk is. 
Behalve de rug- of buikhuid verbran
den vaak ook de onderliggende spieren 
en de tenen waarmee ze zich vasthou-
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wet een dikke buik. 

den aan de lamp. Indien er na de ver
branding toch genezing optreedt, blijft 
er meestal een groot Iitteken over. Het 
normale schubbenpatroon wordt on
derbroken of verdwijnt helemaal. Ook 
kunnen er op de plaats van de brand
wand witte littekens ontstaan. Bij het 
vervellen van de dieren, ontstaan er ter 

plaatse van de littekens regelmatig 
problemen. Men moet het dier dan 
helpen bij elke vervelling. Bijvoorbeeld 
door het geven van een lauw bad. 

HYPOTHERMIE 
Groene leguanen moeten in een goed 
verwarmd terrarium worden gehou-
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den. Is de temperatuur te laag, dan 
ontstaan er problemen. Een voorbeeld 
hiervan is een twee jaar oude leguaan 
die gedurende een week bij 8-10 gra
den Celsius werd gehouden. Het dier 
had een week daarvoor voor het laatst 
gegeten en ontlasting geproduceerd. 
Het laatste voedsel bestond uit een 
eierdooier, waaraan een vitamine
/kalkmengsel was toegevoegd. Hoe
wei het dier niet at, nam de buikom
vang toe. Het dier werd steeds slomer 
en vertoonde 'hersenverschijnselen'. 
De kop en hals werden regelmatig ach
terover gebogen (opistotonus). In de 
buik was een sterk uitgezette en harde 
darm voelbaar. Aan de hand van de 
rontgenfoto's die van de buik werden 
gemaakt werd de diagnose, verstop
ping (obstipatie), bevestigd. Gezien de 
zeer slechte lichamelijke toestand 
waarin het dier verkeerde, werd beslo
ten om van een operatie, waarbij de 
harde darminhoud zou worden verwij
derd, af te zien. Het dier werd geeut
hanaseerd. 

Wanneer groene leguanen bij een te 
!age temperatuur worden gehouden, 
treedt er een vertraging op van de stof
wisseling. Het in het maagdarmkanaal 
aanwezige voedsel kan gaan rotten. Er 
worden dan allerlei gifstoffen (toxi
nen) geproduceerd, die het dier ziek 
kunnen maken. Ook zijn de dieren vee! 
bevattelijker voor infectieziekten, met 
name bacteriele infecties. Wanneer 
groene leguanen te koud hebben geze
ten moet men daarna de temperatuur 
geleidelijk verhogen. Hierover moet 
men enkele uren doen. Indien het dier 
nog in redelijke conditie is, treedt er 
over het algemeen een snel en goed 
herstel op. 

DISEASES OF IGUANA IGUANA (I) 
Some remarks are given concercing the dangers 
of hyperthermia and hypothermia for iguanas. 

LITERATUUR 
KAAL, J .W., 1984. Ervaringen met de verzor
ging en kweek van de greene leguaan (Iguana 
iguana). Lacerta 42 (6): 113-115. 
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Enige opmerkingen over de 
K wangtung-moerasschildpad 
( Chinemys kwangtungensis) 

INLEIDING 
Het geslacht Chinemys omvat drie, 
voornamelijk in China voorkomende, 
soorten moerasschildpadden. Chine
mys reevesii, de Chinese driekiel
schildpad, is een bekende verschijning 
die vrij veel gei'mporteerd is en waar
mee in gevangenschap goed wordt 
gekweekt ( GOLLE, 1973; SACHSSE, 
1975;·SCHAEFER, 1981; 1983; LORENZ, 
1983; OPHORST, 187; JANSSEN, pers. 
med.) C. megalocepha/a, de Chinese 
grootkopschildpad, is een dier dat zeer 
zelden in Europa gezien is en waar heel 
weinig van bekend is. Dieren die eer
der als C. megalocephala gedetermi
neerd werden zijn waarschijnlijk geo
grafische vormen van C. reevesii met 
een grote kop, die verder aile kenmer
ken van de Chinese driekielschildpad 
bezitten (PHILIPPEN, pers. med.). Ook 
ANON. ( 1966) noemt deze 'grootkop 
driekiel' C. mega/ocepha/a; WEISSIN
GER ( 1984), die een kweekverslag over 
C. megalocephala heeft geschreven, 
heeft zijn dieren verkeerd gedetermi
neerd. De foto's in zijn artikel van de 
nakweekdieren Iaten nl. duidelijk C. 
kwangtungensis zien. Chinemys 
kwangtungensis, de Kwangtung moe
rasschildpad, bet dier dat in dit artikel 
besproken wordt, wordt een enkele 
maal gei'mporteerd. Er zijn enkele 
schildpaddenliefhebbers die dit dier in 
hun bezit hebben en er is mee ge
kweekt. 

HERKOMST 
Deze dieren zijn voornamelijk afkom
stig uit de provincie Kwangtung (in de 
Pinyin spelling Guandong geheten) in 
zuid-China. De soort is bier door MELL 
(1922) op drie plaatsen gevonden: Lo
faoshan op 300- 400 meter hoogte, 
Tinghusan 400 m en Hsiaokeng 300 -
400 m. De dieren komen naar bet 
noorden toe tot de 24,5-ste breedte
graad voor. Hierboven, waar de bodem 
's winters kan bevriezen zijn zij nooit 
gevonden. Waarschijnlijk komt deze 
schildpad ook voor in de provincie 
Guanngxi (Kwangsi), in de zuidpunt 
van Fujian (Fukien) en op bet eiland 
Hainan (MELL, 1938). FANG {1934) 
heeft levende C. kwangtungensis ge
kocht op de markt in Wuchow, 
Guangxi. Daarnaast vermeldt OBST 
( 1985) als vindplaats nog Noord-Viet
nam. 

NAAMGEVING 
C. kwangtungensis behoort tot de orde 
der Testudines (schildpadden), onder
orde Cryptodira (halsbergers ), super
familie Testudinoidea en familie Emy
didae (echte moerasschildpadden). 
Het type-specimen, gevangen in Lo
faoshan door MELL (die bet dier 
Clemmys nigricans noemde), is in 
1934 beschreven onder de naam Geo
c/emys kwangtungensis (POPE, 1934). 
De soort is door BOURRET ( 1941) in bet 
door SMITH (1931) voorgestelde genus 
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Chinemys geplaatst. 
Het lijkt mij beter om de naam Rot
balsscbildkrote, zoals bet dier in bet 
Duits ook genoemd wordt, niet over te 
nemen omdat maar een deel van de 
dieren een rode bals beeft. Een goede 
Nederlandse naam lijkt mij: Kwang
tung-moerasscbildpad. 

UITERLIJK 
C. kwangtungensis vertoont uiterlijk 
vrij veel overeenkomst met C. reevesii. 
Het duidelijkst is bet verscbil te zien 
aan bet carapax ( = rugscbild), C. 
kwangtungensis beeft een centrale 
kiel, terwijl C. reevesii een centrale
en twee laterale kielen beeft. Daar
naast beeft C. kwangtungensis op de 
kop meestal gele lengtestreepjes vanaf 
bet oog en de kin naar de nek lopend 
terwijl C. reevesii een netacbtige gele 
koptekening beeft. Vaak is er ook een 
brede (2 - 3 mm) tot zeer brede (over 
de gebele breedte van de nek) gele 
streep vanaf de kin tot aan bet einde 
van de bals. Het rugscbild is roodbruin 
of donkergroen. De paten en de kop 
zijn danker groenfbruin tot zwartig. 
De grondkleur van bet plastron ( = 
buikschild) is geel met zwarte vlekken 

of een zwarte marmertekening. Deze 
gele kleur loopt vaak enkele millime
ters door op de buid. Liezen en oksels 
vertonen soms grate gele vlekkken. 
Het verscbil in structuur van de buid 
op de kop tussen C. reevesii en C. 
kwangtungensis zoals bescbreven door 
POPE (1934) en overgenomen door 
PRITCHARD ( 1979) is bij mijn dieren 
niet waarneembaar. 
Het type-specimen is volgens POPE 

( 1934) een volwassen vrouwtje met 
een plastronlengte van 12,4 em. MELL 

( 1938) beeft ecbter een vrouwtje met 
een plastronlengte van 18,3 em gevon
den en FANG (1934) beeft in Guangxi 
een vrouwtje van 20,2 em gekocht. lk 
beb recent een groat mannetje gezien 
(rode vorm) met een plastronlengte 
van ± 20 em en PAULER (1981) be
scbrijft een mannelijk dier met een 
carapaxlengte van 25 em, dat nog 
steeds groeit. Grotere dieren zijn niet 
bekend. De maximale plastronlengte 
zal dus waarscbijnlijk 25 tot 30 em 
bedragen. 
Naast deze 'groene' vorm is er ook een 
' rode' vorm van C. kwangtungensis, 
die zich van de eerder beschreven vorm 
onderscheidt door een rode tekening 
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op kop, hals en voorpoten. Bovendien is kenmerk ziet men ook bij rode man
de grondkleur van het plastron bij netjes. 
subadulte dieren veelal niet gee! maar MELL ( 1922) denkt dat jonge dieren 
oranjerood en is het carapax vaak rood zijn en oudere dieren donkerder 
roodbruin met en rode streep over de worden. Dit is onwaarschijnlijk als 
centrale kiel. Bij volwassen dieren is de men bedenkt dater in de dierenhandel 
rode kleur van het plastron vervangen voornamelijkjonge groene dieren aan
door geeljbruin. Er zijn zowel 'rode' geboden worden, en ik enkele zeer rode 
als 'groene' mannetjes bekend, maar volwassen dieren beb gezien . 
aileen 'groene' vrouwtjes. FANG Als het aparte vormen zijn dan is niet 
( 1934), die een rode en een zwarte bekend of deze twee vormen in hun 
vorm heeft beschreven als ' fasen' geeft natuurlijke biotoop naast elkaar voor
niet aan of hij denkt dat er bijvoor- komen, of dat het geografisch geschei
beeld een bepaalde leeftijd of een den vormen zijn, al dan niet op 
bepaald jaargetijde is waarin de dieren (sub )species-niveau verschillend. Ge
van kleur veranderen, of dat het a parte zien de grote verschillen in kleur en 
vormen zijn. Het is mogelijk dat de misschien schildvorm lijkt het mij zeer 
door hem beschreven zwarte fase de waarschijnlij k dat deze dieren in ieder 
vrouwelijke vorm van het rode man- geval op ondersoort-, en misschien 
netje is, en dater dus een geslachtsdi- zelfs op soortniveau verschillend van 
morfisme is, zoals dat ook bij C. reeve- elkaar zijn. 
sii kan voorkomen. Ik bezit een dier 
dat aan zijn beschrijving voldoet. Dit BIOTOOP 
dier is vee) donkerder dan de groene De provincie Guandong, waa rtoe ook 
vorm, heeft nauwelijks een tekening op het eiland Hainan behoort, is de meest 
de kop, een vlakker rugscbild dan de zuidelijk gelegen provincie in China. 
groene dieren en een vaal oranjerode Het eiland heeft een oppervlak van 
streep over de mediane kiel. Dit Jaatste 23 1.400 km2 (Nederland 35.500 km2

) 



Verspreidings
gebied. 

en ± 60 miljoen inwoners. Het noor
den is bergaehtig en in bet zuiden zijn 
vlaktes. Het klimaat in bet noorden is 
subtropiseh, met een gemiddelde tem
peratuur van 19 °C. In bet zuiden 
heerst een tropiseh klimaat met een 
gemiddelde jaartemperatuur van 
25 OC op bet eiland Hainan. Met uit
zondering van de hooglanden in bet 
noorden zijn de zomers lang en zijn er 
geen eehte winters. Er zijn 140- 160 
regendagen per jaar met een totale 
neerslag van 1500 mm (Liangxing). 
C. kwangtungensis komt bier samen 
voor met Saca/ia bea/ei (Chinese pau
woogsehildpad) in langzaam stromen
de bergbeken en poeltjes in tropisehe 
en subtropisehe bergwouden op zo'n 
300 meter hoogte. De oevers van deze 
bergbeken bestaan uit granietblokken 
met overhangende begroeiing. De wa
tertemperatuur in augustus gemeten 
bedroeg 16-17 OC (MELL, 1922). 
De dieren klimmen graag in hoven bet 
water hangende takken om zieh te 
zonnen. In zijn tuinvijver in Kanton 
waar Mell C. kwangtungensis hield 
groeven de dieren zieh tussen half 

GUANGXI 

? 

november en half december in bet 
zand in voor een winterrust. Veld
waarnemingen hebben aangetoond 
da t de dieren in april - mei weer te 
voorsehijn komen. 

VERZORGING 
IN GEV ANGENSCHAP 
Mijn eerste C. kwangtungensis kreeg 
ik in oktober 1986 van een bevriende 
sehildpaddenliefhebber. In de volgen
de zes maanden lukte bet mij een 
kweekgroep van twee mannen en drie 
vrouwen te verkrijgen. Alle dieren 
behoren tot de 'groene' vorm. Deze vijf 
dieren zijn samen met een paartje C. 
reevesii en een paartje Saca/ia bealei 
ondergebraeht in een volglas-aquari
um van 165 x 50 x 50 em. Hierin 
bevindt zieh een landdeel van 50 x 50 
em waarin een vakje van 20 x 50 x 10 
em gevuld met zand dienst doet als 
legstrand (voor C. reevesii). Onder dit 
landdeel is een biologiseh binnenfilter 
aangebraeht zoals besehreven door 
SCHUYTVLOT ( 1980). Het water wordt 
rondgepompt door een Sieee motorfil
ter met een eapaeiteit van 600 lfuur. 
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Het waterdeel van de bak meet 115 x 
50 x 20 em. Boven het landdeel is er 
een I 00 W Elstein warmtestraler, ge
koppeld aan een thermostaat. Hieron
der is de temperatuur tussen de 25 en 
30 ·c. Het water wordt niet extra ver
warmd. De temperatuur hiervan is 's 
winters 17- 20 ·c en 's zomers ± 23 
·c. Het gehee1 staat onder een raam op 
het noorden en is overdekt met een 
lichtkap van 165 x 30 x 10 em. Hier
door blijft er aan de achterkant een 
strook van I 65 x 20 open waardoor 
daglicht de bak binnen kan vallen. 
Yerdere verlichting bestaat uit een 36 
W T.L. (kieur warmwit Philips no. 
83). Deze T.L. brandt 12 uur per dag 
en wordt automatisch aan- en uit
geschakeld door een schakelklok. 
Het hoofdvoedsel bestaat uit: gelatine
voer (dit is een mengsel van verschii
Iende soorten fijngemalen voedsel op
gestijfd met gelatine, ontwikkeld door 
PAULER ( 1981 ). Het recept is te vinden 
in PHILIPPEN & ROGNER {1986). 
Daarnaast geef ik runderhart, katte
brood (Brekkies) en rundergehakt ver
mengd met Carmix (voormalig Carni
con). Ook krijgen de dieren regelmatig 
garnalen, inktvis, banaan, mandarijn, 
perzik en aardbeien. Er wordt twee-

maa1 per week gevoerd. De hoeveel
heid is zodanig dat deze binnen enke1e 
minuten geheel is opgegeten. Op de 
dagen dater niet wordt gevoerd bede
len de dieren om voedsel. 
Het gedrag van de dieren is zoals dat 
van vele moerasschildpadden. Perio
den van activiteit (zwemmen, om 
voedsel bedelen) worden afgewisseld 
door perioden van rust. De dieren war
men zich dan op onder de warmtestra
ler, liggen op de bodem van de bak, of 
klimmen in een in het terrarium aan
wezige tak. Een dier graaft zich regel
matig in het zand in. 
De dieren zijn zeer verdraagzaam 
tegenover soortgenoten en andere be
wooers van de bak. Omdat mijn dieren 
nog niet volwassen zijn heb ik nog geen 
baits- of paargedrag kunnen waarne
men. 
Zoals in tabel I te zien is zijn de dieren 
in de periode dat ik ze heb nog niet 
gegroeid en niet in gewicht toegeno
men. Een verklaring hiervoor kan zijn 
dat ze zeer langzaam groeien, en dat 
daardoor de periode waarin ik de die
reo geobserveerd heb te kort is om 
groei en/of gewichtstoename waar te 
kunnen nemen. Een andere, mijns 
inziens logischer, verklaring is dat 
deze dieren temperatuurgevoeliger 
zijn dan C. reevesii, die in hetzelfde 
terrarium wel gegroeid zijn. Het is dan 
ook mijn bedoeling om het natuurlijke 
klimaat na te bootsen door daglicht
lengte- en temperatuurvariatie. 's Zo
mers wit ik de Iucht- en watertempera
tuur tot respectievelijk 30 en 25 ·c ver
hogen, waarbij de temperatuur onder 
de warmtelamp tot 40 ·c kan oplo
pen. 

SLOTOPMERKING EN 
Doordat C. kwangtungensis in tegen
stelling tot C. reevesii niet vaak door 
de dierenhandel aangeboden wordt, 
leeft het idee dat het zeldzame dieren 
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Dier Ontvangst- plastron- gewicht plastron- gewicht plastron- gewicht 
datum lengte (em) (g) lengte (em) (g) lengte (em) (g) 

I begin juli 1987 dec. 1987 

1 10/86 8,2cm 120 8,2cm 125 8,2 125 
1 12/86 9,2 155 9,2 165 9,2 175 
2 01/87 9,7 170 9,7 170 9,7 179 
2 04/87 7,8 130 7,9 125 7,9 129 
3 04/87 10.6 292 10,6 282 10,6 287 

zijn. Ook POPE (1934) spreekt over 
'this rare species'. Of deze dieren wer
kelijk zeldzaam zijn is moeilijk na te 
gaan. De meest recente herpetologi
sche onderzoeken in zuid-China date
ren van ruim een halve eeuw geleden 
o.a. MELL (1922) en FANG (1934). Ook 
nu nog zijn er grote, moeilijk toegan
kelijke gebieden niet of zeer slecht 
bekend. Nieuwe expedities naar deze 
gebieden zouden zeer waardevol kun
nen zijn om gegevens te verzamelen 
over verspreiding, aantallen en even
tuele ondersoorten van zowel C. 
kwangtungensis als van andere in 
zuid-China voorkomende soorten. 
Voorlopig moeten we concluderen dat 
er over de biologie en ecologie van deze 
soort nog onvoldoende bekend is. 

SAMENV A TTING 
Chinemys kwangtungensis is een moe
rasschildpad die voorkomt in lang
zaam stromende bergbeken op ± 300 
meter hoogte in zuid-China. Er is een 
'groene' en een 'rode' vorm bekend die 
waarschijnlijk op ondersoortniveau 
verschillend zijn. Deze schildpad is in 
gevangenschap goed te houden, hoe
wei zij voor haar groei waarschijnlijk 
een hogere temperatuur nodig heeft 
dan haar naaste verwant Chinemys 
reevesii (Chinese driekielschildpad). 

DANKWOORD 
Met dank aan de Heer H.D. Philippen voor bet 
verzorgen van de benodigde literatuur en bet 
kritisch doorlezen van bet manuscript en de 
heren H. Netten en F. Zuurmond voor bet mij 
ter beschikking stellen van een paartje 
C. kwangtungensis. 

SOME REMARKS ON 
CHINEMYS KWANGTUNGENSIS 
Chinemys kwantungensis, an emydid turtle 
inhabiting mountain streams at approximately 
300 meters altitude in southern China, is de
scribed. Two forms, a green and a red one, are 
considered to be subspecies. This up to now poor
ly known species thrives in captivity, possibly 
needing a higher temperature than its relative 
Chinemys reevesii. 
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Mijn ervaringen met de anolis 
Anolis roquet summus 

IN LEIDING 
Ano/is roquet summus is afkomstig 
uit bet Caribiseb gebied, de exaete ver
spreiding is mij niet bekend. 
Het is eigenlijk jammer dat er zo wei
nig varieteiten van deze anolissoort 
geimporteerd worden. Er zijn name
lijk veel mooie ondersoorten. In dit 
artikel besebrijf ik mijn eigen ervarin
gen met A. roquet summus. 

HUISVESTING 
Ik verzorg drie koppels van deze ano
lissoort in drie versebillende terraria. 
Aile terraria bebben de afmetingen 
van 30x30x50 em (lxbxb). De bakken 
zijn allemaal op dezelfde manier ge
maakt, een sebuine sebuifruit aan de 
voorkant met daaronder een ventila
tiestrook van 3 em over de bele breedte 
van de bak. Boven in bet terrarium 
achter de lamp is ook een ventilatie
strook. De terraria worden verlicht en 
verwarmd door een kaarslampje met 
kleine fitting van 15 of 25 W. De 
bodembedekking is potgrond, aan de 
voorkant een laag van 3,5 em, aan de 
aebterkant een laag van ongeveer 10 
em. Er staan enkele planten in de ter
raria zoals bromelia's, varens en een 
klein blijvende fieussoort. Enkele tak
ken dienen als klimgelegenheid. Deze 
staan zo in bet terrarium dat de dieren 

erop kunnen zonnen onder de lamp. 
Dit is niet noodzakelijk omdat de ano
lissen ook langs bet glas naar de lamp 
kunnen lopen. 
Ik boud al mijn dieren paarsgewijs, dit 
is volgens mij de beste manier. Als men 
twee stellen in een terrarium zet dan is 
al snel een mannetje dominant over bet 
andere mannetje. Het overbeerste 
mannetje verblijft dan meestal op de 
ongunstige plaa tsen in de bak, kan niet 
zonnen en naar eten zoeken en zal 
meestal wegkwijnen. 
Dit gebeurt in mijn kleine bakken, 
maar is ook waargenomen door een 
vriend van mij in een grotere bak van 
165x80x140 em (lxbxb) met verscbil
lende warmtebronnen. 
De eombinatie van twee vrouwtjes en 
een mannetje kan lang goed gaan, 
maar op de lange duur kan er tocb 
onenigheid tussen de vrouwtjes ont
staan met betzelfde resultaat als de 
eombinatie van twee mannetjes. De 
laatste combinatie is bij mij ongeveer 
een jaar goed gegaan (beide vrouwtjes 
legden in die tijd goede eieren) maar 
tocb ging bet zonder aanwijsbare rede
nen fout. We kunnen ze wei met ande
re dieren van dezelfde grootte combi
neren. Ik beb ze samen met goudstof
daggekko's (Phelsuma laticauda) ver
zorgd. 



VERZORGING 
Ik sproei aile bakken zes keer per 

, week, en wei 's avonds. Een avond in de 

Anotis roquet UITERLIJK 
summus, vrouwtje. Anolis roque/ summus is een bijzon

der mooie hagedis, heel anders dan de 
nominaatvorm A. r. roquet, die minder 
opvallend getekend is. De grondkleur 
van A. r. summus is groen met een zwar
te, gemarmerde rugstreep, waarin in 
het midden een gele band. Deze band 
is bij de mannetjes bij de staartwortel 
onderbroken. De mannetjes hebben 
een staalblauwe gloed op de flanken, 
witte stippen op de zijkant van de kop 
en een gele keelwam. De vrouwtjes 
zijn iets minder mooi getekend en de 

179 gele band op de staart loopt door. 

week sproei ik niet om de volgende 
avond water met vitaminen te 
sproeien. Een liter sproeiwater bevat 
15-20 druppels vitamine AD3 (Dohy
fral in water oplosbaar) . Soms voeg ik 
ook vitamine B complex in siroopvorm 
toe (Dagravit). In water oplosbare 
(bijv. melkzure) kalk wordt af en toe 
ook aan het sproeiwater toegevoegd. In 
geen enkel terrarium staan drinkbak
jes. Ik voer drie keer per week krekels 
die bepoederd zijn met Gistocal. In de 
terraria staan kleine potjes, die ik een
maal per twee weken vul met een 
mengsel van vitamine B complex en 
Karvan Cevitam, in een verhouding 
van een op een. In de terraria strooi ik 
tevens gestampte eierschalen. 
Pas gekochte dieren kenden de zoetige 
siroop niet en aten er in bet begin niet 
van. Het duurde vrij lang voordat ze er 
van gingen eten. Als ze bet eenmaal 
kennen zijn ze er verzot op. In de win
ter zet ik de vrouwtjes ongeveer twee 
tot drie maanden apart. Dit om te 
v.oorkomen dat er het hele jaar door 
gepaard wordt. Anders gaat bet paren, 
zij het iets minder intensief, ook in de 
winter door. 

KWEEK 
Ano/is roquet summus is een goed te 
kweken anolissoort. Volgens mij is hij 
zelfs eenvoudiger te kweken dan de 
roodkeelanolis (A.carolinensis) . Ik 
houd nu acht jaar deze anolissen, en 
steeds weer sta ik er versteld van hoe
vee! jongen een koppel produceert per 
jaar. Het is voor deze soort normaal 
dat er om de dertig dagen twee eitjes 
gelegd worden. De twee eieren worden 
afzonderlijk gelegd, met een tussenlig
gende periode van vijf tot tien dagen. 
Dit zou dus betekenen dater in de acht 
tot tien maanden dat de geslachten 
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samenzitten 18 tot 20 eitjes gelegd 
zouden worden. De laatste zes jaar heb 
ik 20 tot 25 eieren per stel gehad. 
De eieren liggen gemiddeld twee 
maanden in de broed.stoof voor ze uit
komen. De totale breedduur kan Ian
ger zijn, ik weet namelijk niet precies 
hoe lang de eitjes in het terrarium heb
ben gelegen. Als ik de eieren uit het 
terrarium verwijderd heb, leg ik ze in 
de broedstoof in een plastic bakje met 
vochtige potgrond. Zodoende kan ik 
zelf de broedtemperatuur bepalen. 
Deze mag niet onder de 1s·c komen. 
De temperatuur waarbij de eieren uit-

gebroed worden heeft volgens mij geen 
invloed op het geslacht van de jongen. 
Bij zowel temperaturen tussen 1s·c en 
2o·c als temperaturen tussen 2s·c en 
3o·c kreeg ik 90% vrouwtjes. Wel heb 
ik gemerkt dat jongen, uitgebroed bij 
een lagere temperatuur veel groter en 
sterker waren dan jongen uitgebroed 
bij een hogere temperatuur. Waar
schijnlijk ligt dit aan de langere incu
batieperiode. Ik kreeg de minste uitval 
van eieren bij temperaturen tussen 
25"C en.2s·c. 
Als de jongen zijn uitgekomen zijn ze 
erg klein, gemiddeld hebben ze een 
kop-romp-:l.engte van 20 mm. Bij een 
hoge uitbroedtemperatuur 15 mm bij 
een Jage temperatuur soms wel25 mm. 
lk voer de jongen uitsluitend met kre
kels. Deze kweek ik zelf, dit om er 
zeker van te zijn dat ik altijd over elke 
gewenste maa t krekel beschik. De jon
ge anolissen worden zeer rijkelijk ge
voerd. Tevens is door het vele sproeien 
de bodembedekking erg nat, waardoor 
in aile bakken springstaartjes zitten. 
Deze worden ook goed door de jongen 
gegeten. N a ongeveer neg en tot tien 
maanden zijn de dieren geslachtsrijp. 
Ik vind zelf dat we met kweken beter 
kunnen wachten tot de dieren ruim een 
jaar zijn. De dieren zijn dan wat meer 
uitgegroeid. Als er liefhebbers zijn die 
ook met deze anolissoort kweken en 
die eventueel nog wat tips voor mij 
hebben dan stel ik dat zeer op prijs. 

BREEDING A NOLIS 
ROQUET SUMMUS 

The author keeps A. r. summus in vivaria mea
suring 30x30x50 em (LxWxH). He houses one 
couple in each vivarium. The animals are fed 
only crickets. One couple produces about 20 
eggs in a year. After two months the young ano
les hatch. The hatchlings a re very small, the 
body is about 20 mm long. 
The hatchlings tend to be larger when incubated 
at temperatures that are not too high. The young 
are also fed crickets. 


