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Bij de voorplaat: 
De Pacifische Stekelleguaan (Sceloporus variabilis olloporus) 
Taxonomische status: De vroegere familie Iguanidae is recent opgesplitst in een aantal families. Het 

Verspreiding: 
Beschrijving: 
Biotoop: 

Voedsel: 
Literatuur: 
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geslacht Sceloporus is ingedeeld bij de familie Phrynosomatidae (FROST & 

ETHERIDGE, 1989). 
Midden-Amerika, tot in het noorden van Costa Rica. 
Kop-romplengte tot 6,5 em. De vrouwtjes zijn minder fel van kleur. 
Droge, wanne plaatsen en wegbermen. In Costa Rica vooral in de begroeiing 
tangs zandstranden, in droge rivierbeddingen. 
Kleine ongewervelden. 
FROST, D.R. & R. ETHERIDGE, 1989. A phylogenetic analysis and taxonomy of iguanian 

lizards (Reptilia: Squamata). Univ. Kansas Mus. nat. Hist. misc. Publ. 81: 1-65. 

UIT ANDERE BLADEN 

FLEISHMAN, L.J., E. R. LOEW & 
M. LEAL, 1993. 
Ultraviolet vision in lizards 
Nature 365: 397. 

Amerikaanse onderzoekers hebben in 
Puerto Rico de functie van UY-straling 
bestudeerd bij de communicatie van vijf 
soorten anolissen. Onderzoek aan de 
structuur van het netvlies leerde dat bij 
elk van de vijf soorten vier typen kegel
tjes voorkwamen. Een daarvan was 
gevoelig voor ultraviolette straling met 
een absorptiemaximum bij 365 nm. Ook 
bevond er zich er bij zo'n kegeltje 
steeds een kleurloos druppeltje olie dat 
zelfs UV-straling met een golflengte van 
320 nm doorliet. De lens en het hoom
vlies absorbeerden ultraviolette straling 
eveneens niet. Dit is de eerste keer dat 
er bij een reptiel een UV-fotoreceptor 
werkelijk werd aangetoond. 
De keelwammen van de vijf soorten 
anol is sen werden ook onderzocht op hun 

Tekst en tekening: Peter Mudde. 

vermogen ultraviolette straling te reflec
teren. Daarbij werd normaal zonlicht 
gebruikt en een voor UV -stral ing gevoe
lige videocamera. De keelwammen van 
Anolis cristatellus en van A. krugi zag en 
er zeer helder uit onder UV-straling, 
terwijl die van A. evennanni en A. 
gundlachi donker waren. De keelwam 
van A. pulchellus was half Iicht en half 
donker. Aile vijf de soorten hadden 
ook een heldere vlek in de mondhoek, 
die aileen zichtbaar was bij een geopen
de bek ( een karakteristieke pose voor 
een dreigende anolis). 
Het viel op dat de drie soorten met 
keelwammen die ultraviolette strafing 
reflecteerden habitats bewoonden die 
vaak blootgesteld waren aan zonlicht of 
een heldere hemel, plaatsen dus waar 

129 



DO 

vee I UV -straling doordringt. De twee 
andere soorten leefden veellager in bet 
woud, waar nauwelijks ultraviolette 
straling doordringt. Aile soorten bezaten 
wei bet vennogen om UV -straling waar 
te nemen. 
Het is aannemelijk dat de eigenschap 
om UV -straling te zien, samenhangt met 
communicatie, want: 

UIT ANDERE BLADEN 

BLAUSTEIN, A.R., P.D. HOFFMAN, 
D.G. HOKIT, J.M. KIESECKER, 
S.C. WALLS & J.B. HAYS, 1994. 
UV repair and resistance to solar UV-B 
in amphibian eggs: A link to population 
declines? Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 
91: 1791-1795. 

De laatste tijd zijn veel populaties van 
amfibieen sterk in dichtheid afgenomen. 
Het is opmerkelijk dat binnen een 
gebied niet alle soorten even sterk achter
uitgaan. Onderzoekers van de Oregon 
State University in de Verenigde Staten 
kwamen op bet idee een verband te 
leggen tussen de aantasting van de 
ozonlaag en de teruggang van sommige 
soorten amfibieen. 
Op die plaatsen in de atmosfeer waar de 
ozonlaag sterk is aangetast bereikt meer 
UV -B straling (290-320 nm) bet aard
oppervlak dan normaal. Deze straling 
kan bijvoorbeeld in eieren bet erfelijke 
materiaal (DNA) aantasten en op die 
manier bijdragen tot de achteruitgang 
van een populatie. Er bestaat echter een 
enzym (photolyase) dat in staat is door 
UV -straling beschadigd DNA te repa
reren. 
De onderzoekers vonden dat de eieren 
van Hyla regilla een zeer hoge photo-
1 yase-activiteit bevatten. Deze kikkers 
lopen helemaal geen gevaar, terwijl ze 

I. Keelwammen worden aileen gebruikt 
voor communicatieve doeleinden en 
zijn op andere momenten verborgen. 

2. Aileen soorten uit UV -rijke omgevin
gen hebben keelwammen die ultra
violette straling reflecteren. 

3. Alleen de keelwammen, en niet de 
andere delen van bet lichaam, weer
kaatsen ultraviolette straling. 

J.B. 

en: 

Dunnere ozonlaag schaadt veel amfi
bieen. Volkskrant, 5 maart 1994. 

in hun leefgebied aan sterke UV -straling 
blootgesteld worden. Rana cascadae en 
Bufo boreas, die uit vergelijkbare gebieden 
komen, zijn wei sterk bedreigd. Hun 
eieren bevatten dan ook veel minder van 
bet genoemde enzym. Als de eieren van 
deze twee soorten beschermd worden 
tegen UV -straling komen er veel meer 
gezonde jongen uit. AI deze kikkkers en 
padden hebben de gewoonte hun eieren 
in ondiep water te Ieggen, waardoor ze 
extra gevoelig zijn voor UV -straling. 
Een aantal salamanders (Taricha granu
losa, Ambystoma gracile, A. macrodac
tylum, Plethodon dunni, P. vehiculum en 
Rhyacotriton variegatus) gebruikt veel 
dieper water of beschutte plekken om de 
eieren af te zetten en beschermt ze zo 
tegen de schadelijke invloeden van UV
straling. Het gehalte aan photolyase
activiteit is in deze eieren ook veel lager 
dan in de kikker- en paddeeieren. 

J.B. 
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De werking van vitamine D 

INLEIDING 
Om reptielen gedurende langere tijd in 
goede gezondheid te houden is een 
goede voeding met een juiste vitamine
voorziening van het grootste belang. 
Vooral bij het kweken van reptielen 
speelt vitamine D een belangrijke rol. 
Hierop is in het verleden al door ZWAIU 
(1973) en LANGERWERF (1980) gewezen, 
en de goede kweekresultaten van Langer
werf waren mede mogelijk door bet 
verstrekken van vitamine D. In dit 
artikel zal ik proberen duidelijk te 
maken hoe vitamine D werkt. 
Oorspronkel ijk werd van vitamine D 
gedacht dat het een passieve rol speelde 
in de calciumhuishouding. Vitamine D 
lijkt echter een veel actievere rol te 
spelen. Het kan namelijk beschouwd 
worden als een honnoon dat zeer 
belangrijk is voor de nauwkeurige hand
having van de calciumconcentratie in het 
bloedplasma. Hiervoor zijn enkele oor
zaken aan te geven. Vitamine D wordt 
in de huid gemaakt uit het provitamine 
en is onder ideate omstandigheden geen 
noodzakelijk bestanddeel van het voedsel 
(' echte' vitamines zijn dit wei). Het 
wordt door het bloed naar bepaalde 
plaatsen vervoerd, waar het geactiveerd 
wordt, waama het kan inwerken op 
bepaalde doelweefsels. De omzetting 
van provitamine D naar zijn actieve 
vorm wordt door de calciumconcentratie 
in het bloedplasma geregeld, met een 
negatief terugkoppelingssysteem. 
Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt 
van het werk van GOODMAN et al. 
( 1985) en van het Farmacotherapeutisch 
Kompas (NELEMANS, 1988). 

WAAR VINDEN WE VITAMINE D? 
We kennen een aantal vitamines D: Dh 
D2 , en D3 • Vitamine D1 is een combina-

tie van D2 en D3• D2 of ergocalciferol 
heeft als provitamine ergosterol. Dit 
provitamine komt voor in het planten
rijk bij schimmels en gisten en is voor 
carnivore reptielen niet van belang. 
Vitamine D3 of colecalciferol komt voor 
in het dierenrijk. De lever van de kabel
jauw is een bekende bron, en diende als 
grondstof voor de aloude en door som
migen verafschuwde levertraan. Ook in 
melk en vlees komt een weinig vitamine 
D3 voor en sommige voedingsmiddelen, 
zoals margarine, zijn bier kunstmatig 
mee verrijkt. Het provitamine van 0 3 is 
7 -dehydrocholesterol en komt voor in 
de huid. Door U. V.-bestraling wordt 
het provitamine omgezet in vitamine. 
Bij de mens werken D2 en 0 3 even 
goed, maar bij sommige dieren bestaan 
grote verschillen (GOODMAN et al., 1985). 
Menselijke en dierlijke organismen 
kunnen zelf 7-dehydrocholesterol uit 
cholesterol maken en wanneer ze vol
doende U. V. ontvangen, treedt er geen 
vitamine D-gebrek op. Bovendien kan 
vitamine D worden opgeslagen in de 
hersenen, de bijnieren, de nieren, de 
lever en de huid, zodat er een zekere 
reserve is. 
De D-vitamines zijn in vet oplosbare 
stoffen, maar tegenwoordig is er door 
toepassing van wat kunstgrepen ook een 
waterige oplossing van vitamine 0 3 

(soms gecombineerd met vitamine A) 
verkrijgbaar. Deze oplossing is zecr 
geschikt om aan reptielen via het drink
water vitamine D te verstrekken. 
Enkele merken van vitamine 0-prepara
ten zijn: Dohyfral A03 met 6000 
I.E./ml (lntemationale Eenheden per 
milliliter), zowel aquosum (in water) als 
oleosum (in olie); vitamine A03 FNA 
met 9000 I. E./ml, ook als aquosum of 
oleosum; vitamine D3 FNA met 3000 
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I.E./mi; Davitamon AD3 met 3000 
I.E./mi (aquosum en oleosum); en 
Davitamon 0 3 (aquosum) met 3000 
I.E./mi. Het voordeligst in gebruik is 
vitamine 0 3 aquoswn FNA met 50.000 
I.E./mi. De te gebruiken hoeveelheid 
moet dan wei zeer nauwkeurig afge
meten worden, bijvoorbeeld met behulp 
van een injectiespuit van 1 mi. 
Vitamine D3 bestaat ook in tabletvonn, 
maar is niet geschikt voor de bier 
bedoelde toepassing. Daamaast zijn er 
nog andere vitamine D-preparaten met 
andere werkzame stoffen zoals AT 10, 
en Dihydral met dihydrotachysterol, 
Etalpha met alfacalcidiol en Rocaltrol 
met calcitriol, of een soort levertraan 
zoals Halitran. 

OMZETTINGEN IN HET LICHAAM 
N a de omzetting van bet provitamine 
7 -dehydrocholesterol onder invloed van 

ultraviolette straling naar colecalciferol 
vinden er nog een aantal omzettingen in 
bet lichaam plaats voor bet verkrijgen 
van een actieve stof. Het in de huid 
gevonnde colecalciferol wordt in bet 
bloedplasma door een lipoproteine naar 
de lever vervoerd. Het met voedsel 
toegediende colecalciferol en ergocalci
ferol wordt in de dunne darm geresor
beerd en opgenomen in de chylomicro
nen (bolletjes die in vet oplosbare stof
fen opnemen) en weer door een lipo
proteine naar de lever vervoerd. Hier 
vindt een tweede omzetting plaats in de 
levennicrosomen en wei naar calcifediol. 
Dit is nog niet de laatste stap, want 
calcifediol komt via bet bloed in de 
nieren en daar wordt bet door de mito
chondria (delen van de eel) van de 
tubuluscellen omgezet in twee andere 
stoffen (I ,25 dihydroxycolecalciferol of 
calcitriol en 24,25 dihydroxy-colecalci-

Lacerta 52(6) 
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ferol. Het enzym dat deze omzetting 
bewerkstelligt, wordt gestimuleerd bij 
tekorten aan vitamine D, aan calciwn en 
fosfaat in het voedsel. Deze omzetting 
wordt daarnaast ook gestimuleerd door 
het parathormoon afkomstig uit de 
bijschildklieren. Dit hormoon speelt 
eveneens een zeer belangrijke rol bij de 
calciwn- en fosfaatstofwisseling. Bij een 
hoge hormoonproduktie stijgt de cal
ciumconcentratie in het bloed en worden 
de botten ontkalkt, die daardoor week 
en breekbaar worden. Het fosfaat dat 
hierbij vrijkomt, wordt omgezet in 
giftige fosfaatverbindingen. Deze ziekte 
waarbij het skelet wordt aangetast, is 
bekend als de beenziekte van Von Reck
linghausen. Bij een lage hormooncon
centratie daalt de calciwnconcentratie in 
het bloed en stijgt de fosfaatconcentratie. 
De zo ontstane ongunstige calcium/ 
fosfaat-verhouding veroorzaakt een sterk 

verhoogde prikkelbaarheid van de spie
ren en het centrale zenuwstelsel, met als 
gevolg verkramping van de spieren 
(tetanie). 
N aast het parathormoon is er nog een 
hormoon actief: calcitonine uit de schild
klier. Dit heeft een werking tegen
gesteld aan die van het parathormoon. 
De produktie van dit hormoon neemt 
toe bij een hoge calciumconcentratie in 
het bloed. 

WERKING ACfiEVE STOFFEN 
In een normale fysiologische concentra
tie heeft calcitriol voomamelijk een 
werking op de darmmucosa (de binnen
bekleding van de darmen). Het bevor
dert de aanmaak van een eiwit: het CBP 
(calciwn-bindend proteine). Dit eiwit 
bindt calcium bij opname uit de darmen. 
Verder heeft calcitriol invloed op de 
terugresorptie van calcium en fosfaat in 
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de tubuluscellen van de nier, waardoor 
voorkomen wordt dat deze stoffen voor 
het lichaam verloren gaan door uitschei
ding met de urine. 
In boge concentraties veroorzaakt calci
triol een ontkalking van de botten ( osteo
lyse) en stijging van de calciumconcen
tratie in bet bloed. Calcitriol beeft 
deze werking ook al in nonnale fysiolo
giscbe concentraties, maar deze wordt 
dan volledig geantagoneerd (tegenge
werkt) door 24,25 dihydroxycolecalci
ferol. Deze stof is verantwoordelijk 
voor de botmineralisatie. Een juiste 
verbouding van deze twee stoffen is dus 
erg belangrijk. Hoe deze mineralisatie, 
waarbij calciumfosfaat in het botweefsel 
wordt vastgelegd precies werkt, is niet 
bekend. 
Het bormoon calcitonine heeft ook een 
eigen directe remmende werking op het 
botvormende weefsel. 

TE WEINIG EN TE VEEL 
Een tekort aan vitamine D heeft een 
onvoldoende opname van calcium en 
fosfaat als resultaat. De daardoor 
ontstane te lage calciumconcentratie in 
het bloed geeft een verhoogde produktie 
van parathormoon, met als gevolg dat 
er calcium onttrokken wordt aan de 
botten. Bij embryo's en jonge dieren 
treedt er onvoldoende mineralisatie op 
van het nieuw te vonnen beenweefsel 
(osteoid). De nieuw gevonnde botten 
blijven zacbt en raken misvonnd (rachitis 
of Engelse ziekte). Ook bij volwassen 
dieren treedt er verzwakking op van het 
bot (osteomalacie) (zie ook het schema). 
Bij reptielen zien we vaak de volgende 
verscbijnselen. Embryo's die zich ogen
schijnlijk goed ontwikkelen, sterven op 
het laatste moment nog in het ei. Door 
hun zwakke botten zijn ze niet in staat 
de eiscbaal te openen. Slagen ze bier 
nog wei in, dan zien we vaak jongen 
met een verkorte onderkaak, misvonnde 
schedel en pootjes met vooral tenen die 

het lichaam niet kunnen dragen, en een 
kromming van de ruggegraat (ZWAIU, 

1973). Volwassen dieren met ernstige 
tekorten en daardoor een te I age calcium
concentratie in bet bloed, vertonen vaak 
krampachtige bewegingen (de al eerder 
genoemde tetanie). 
Een teveel aan vitamine D is niet een
voudig vast te stellen, maar heeft afzet
tingen van calciumzouten ten gevolge in 
de nieren (nierstenen en nefrocalcinose), 
ogen (grijze staar), bloedvaten, hart, 
longen en huid, metals gevolg dat deze 
organen niet meer goed functioneren. 
Daarnaast kan braken en diarree optre
den, iets wat we makkelijker dan de 
hiervoor genoemde verschijnselen kun
nen vaststellen. Bij de Groene Leguaan 
(Iguana iguana) zijn al gevallen van 
overdosering beschreven (WALLACH, 
1966). 

HOEVEEL VITAMINE D HEBBEN 
REPTIELEN NODIG? 
Vitamine D wordt ook weer door bet 
lichaam uitgescheiden, en in tien a 
vijftien dagen is de helft van een 
bepaalde boeveelheid verdwenen. Er 
moet dus steeds opnieuw vitamine D 
gegeven of aangemaakt worden. De dage
lijkse behoefte van de mens is 400 I.E., 
of als gewicbt 10 microgram per 70 kg 
licbaamsgewicht. Bij reptielen zal dat in 
verhouding wei niet heel veel anders 
zijn. Onder terrariumomstandigheden 
zal de voorziening van vitamine D grote 
verschillen te zien kunnen geven. Als 
dieren voldoende direct zonlicbt krijgen 
dan zijn er geen problemen, want dan 
kunnen ze in voldoende mate vitamine 
D aanmaken. Maar deze situatie zal 
zicb slechts in beperkte mate voordoen 
(open buitenterraria). Ook het voedsel 
maakt een groot verschil. Slangen die 
zoogdieren eten zijn veel beter af dan 
insektenetende hagedissen. lnsekten 
bezitten geen calcium bevattend skelet en 
ze bevatten ook geen vitamine D. Insek-
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ten- en ook planteneters moeten voor 
een goede gezondheid en voor goede 
voortplantingsresultaten kunstmatig van 
vitamine 0 worden voorzien. Dit kan 
door middel van geschikte U. V.-lampen 
(IN DEN BOSCH, 1994), of door middel 
van vitamine-toevoeging aan het voedsel 
of drinkwater. Meestal gebeurt dit via 
het drinkwater. Het geschikst hiervoor 
is de waterige oplossing van vitamine 
0 3 (03 aquosum). Vitamine 0 3 wordt 
aanzienlijk sneller en beter opgenomen 
dan vitamine 0 2 • Bij een in olie opge
loste vitamine krijgen we een film over 
het drinkwater die de dieren slecht 
opnemen. 
Er blijft nog een belangrijke vraag over: 
Hoeveel drinkt een dier (athankelijk van 
de soort, de temperatuur en de lucht
vochtigheid)? Bovendien zijn er onge
twijfeld verschillen in behoefte per 
soort. Ik geef zelf insektenetende hage
dissen 0,3 mi Oavitamon 0 3 aquosum 
(circa 1000 I.E) per liter drinkwater. Ik 
ververs dit om de dag. Meestal krijg ik 
hier gezonde jongen mee, maar of dit 
voldoende is weet ik niet. Bovendien 
zitten een aantal van mijn dieren buiten. 
In den Bosch (pers. med.) geeft zijn 
hagedissen 8000 I.E./I en GABRISCH & 
ZWAIU (1987) adviseren 10.000 I.E./I. 
Ik denk dat we als terrariumhouders pas 
een goed inzicht krijgen als we gaan 
noteren hoeveel vitamine 0 we geven 
aan welke dieren, onder welke omstan
digheden en met welke resultaten. Als 
al deze gegevens geevalueerd worden, 
krijgen we misschien een goed inzicht 
hoe en hoeveel we van deze vitamine 
moeten toedienen, die - en dat wil ik 
nogmaals benadrukken- onontbeerlijk is 
voor een goede voortplanting van onze 
reptielen. 

THE ROLE OF VITAMIN D 
Vitamin D is imponant to the health and 
reproduction of reptiles. There are two vita
mins belonging to this group: D~ and D,. 0 1 is 
a combination of 0 1 and DJ. Under natural 
conditions vitamin D is synthesized in the skin 
through the action of ultraviolet radiation on a 
precursor. After transformation in the kidneys 
and liver, two active, mutually agonistic com
ponents are formed which, together with 
parathormone from the parathyroid glands, 
regulate the calcium concentration in the blood 
and the mobilisation of calcium for mineral
isation of the skeleton. Too little vitamin D 
causes rickets, which can lead the embryo to 
die in the egg, or to the hinh of deformed 
young. Also adult animals can develop defi>r
mities through inadequate vitamin D supply. 
Little is known over the vitamin D require
ments of reptiles. In the drinking water I give 
1000 I. U./1. Other reptile keepers use much 
more, 8000-10,000 I. U./1. 
All reptile keepers are requested to document 
their experiences so that the vitamin D require
ments in reptiles can be better evaluated. 
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Ultraviolet en halogeenlampjes 

IN LEIDING 
Zoals inmiddels algemeen bekend, 
hebben reptielen vitamine D3 nodig. 
Deze stof is van belang bij de kalkhuis
houding. In de vrije natuur produceren 
veel dieren de vitamine onder invloed 
van zonlicht. In bet huiskamerterrarium, 
en ook buiten achter glas, profiteren 
ooze amfibieen en reptielen niet van de 
natuurlijke stralingsbron van ultraviolet 
en zullen we andere oplossingen moeten 
zoeken. Vooral planten- en insekteneters 
komen in de problemen: hun voedsel 
bevat immers nauwelijks of geen vitamine 
0 3, in tegenstelling tot dat van echte 
carnivoren zoals slangen. 
Veel van ooze kennis over de werking 
van ultraviolet komt uit de medische 
hoek. Op mogelijke verschillen met 
reptielen moeten we voorbereid blijven: 
denk aileen al aan de andere structuur 
van de huid, bet onderscheid in pigmen
tatie en in warmtehuishouding. 

ALTERNATIEVEN 
De terrariumhouder kan in de behoefte 
van zijn dieren voorzien door vitamine 
0 3 door hun voedsel te doen. Wil men 
bet aan bet drinkwater toevoegen, dan 
dient men voor een goede menging de 
in water oplosbare vorm te kiezen 
(' aquosum'). De normale, in olie oplos
bare varieteit blijft namelijk als vet
oogjes op bet water drijven. 
De juiste dosering is een kwestie van 
uitproberen. Uiteraard meet altijd kalk 
aanwezig -zijn, bijvoorbeeld in de vorm 
van stukjes kippeeischaal of oplosbare 
calciumzouten zoals calciumlactaat. 
Bij veel soorten hagedissen heb ik 
goede ervaringen met 1-2 druppels 
Dohyfral AD3 aquosum (met 200 I.E. 
van zowel A als D3 per druppel) op 50 
ml water. Het grote nadeel is dat bet 

drinkwater binnen twee dagen vies 
wordt en dat krekels, die op wonder
baarlijke wijze altijd in bet waterbakje 
terechtkomen, daarin vrijwel direct 
verdrinken. Dit komt doordat hun wa
terbestendige, buitenste vettige huidlaag
je wordt afgebroken door hetzelfde 
stofje dat er ook voor zorgt dat de in 
vet oplosbare 0 3 als emulsie in bet 
water blijft. Controleert men een paar 
dagen niet, dan Iaten de onhygienische 
gevolgen zich raden. 
Wellicht onverwacht, kan zich hyper
keratinose voordoen bij gebruik van 
deze vitaminedruppeltjes (mond. med. 
Horst Liesack, Lanke). Veel vrij ver
krijgbare preparaten bevatten immers 
ook vitamine A en een teveel daarvan 
kan leiden tot een overproduktie van 
huidcellen. Een gevolg kunnen te actieve 
femoraalporien zijn, met secundair 
ontstekingen en schimmelinfecties. Davi
tamon D3 aquosum (wat ik niet uit eigen 
ervaring ken) zou dit bezwaar niet 
hebben. Het is echter duurder en heeft 
per druppel slechts een kwart van de 
concentratie van Dohyfral. 
Een andere mogelijkheid tot 0 3-toedie
ning is de dieren te bestralen met ultra
violet. Het is overigens geed zich te 
realiseren dat UV-straling invloed heeft 
op een heel scala aan levensfuncties, 
varierend van bet immuunsysteem tot 
gedrag. 

ULTRAVIOLET 
Het voor de mens zichtbare deel van bet 
elektromagnetische spectrum ligt, gaande 
van violet naar rood, tussen 380-780 
nm. Daarboven spreekt men van infra
rood, daaronder (tot ongeveer 100 nm) 
vail ultraviolet. In bet elektromagnetisch 
spectrum is in de loop der jaren veel 
detaillering aangebracht, maar er is ook 
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veel spraakverwarring ontstaan door een 
arbitrair gebruik van tennen waannee 
men een continue verdeling heeft trach
ten op te splitsen (IN DEN BOSCH, 1983; 
1987). Het ultraviolet lijkt iets nauwer 
omschreven en wordt gewoonlijk in 
drieen opgedeeld (tabel 1): UV-A, 
UV-8 en UV-C. 
Het gebied grenzend direct aan bet 
zichtbare violet is (voor de mens) rela
tief onschadelijk en wordt UV-A ge
noemd. Het bruint onze huid. Ook 
UV-B en (en in veel mindere mate) 
UV-C bruint, maar kan ook verbran
dingen en ontstekingen veroorzaken. 
Het golflengtegebied 250-300 nm wordt 
als bet schadelijkst beoordeeld, met 270 
nm als piek. Opmerkelijk genoeg blok
keert bij veel reptielen bet keratine 
straling tussen 270-280 nm vrijwel 
volledig (TERCAFS, 1963) en ook bij 
225 run neemt de doorlaatbaarheid voor 
ultraviolette straling sterk af, terwijl bet 
gebied ertussen en hoven de 275 nm 
voor de vervellingshuid in sterkere mate 
(36-68%) doorlaatbaar is (NIETZKE, 
1990). Onder de 240 nm absorbeert de 
zuurstof in de Iucht de straling onder 
ozonvorming. 
Het UV-8 kan funest zijn voor eieren 
van sommige amfibieen (BLAUSTEIN et 
al., 1994). 
De golflengte van zonnestraling aan bet 
aardoppervlak komt slechts zelden 
onder de 290 run, hetgeen betekent dat 
organismen van nature nauwelijks aan 
UV-C bJootstaan en er dikwijls ook 
geen bescherming tegen hebben, waar
door de uitwerking desastreus kan zijn. 
Ogen, zonder beschennende huidlaag, 

Tahel I. 
lndeling van het ultraviolet in nanometers. 

FDA 
A 320-400 
B 260-320 
c 200-260 

Philips 
315-400 
280-315 
100-280 

ook wei 
320-380 
290-320 
40-280 

lopen gevaar (sneeuwblindheid). Het 
zou best eens zo kunnen zijn dat de 
vensters in de oogleden van sommige 
reptielen (bijvoorbeeld Lacerta perspi
cillata, Ophisops elegans) eerder een 
belangrijk UV-filter vormen, dan dat ze 
tegen stofwinden beschutten. 
De aanmaak van vitamine D3 is een 
complex proces (zie ook MANTEL, 
1994). Hier volstaat de opmerking dat 
onder invloed van ultraviolet uit bet 
golflengtebereik 280-320 run ( GABRISCH 
& ZWART, 1987) de provitamine uitein
delijk wordt omgezet in de werkzame 
vonn van D3• 

In bet verleden zijn meermaals pogingen 
gedaan een vorm van hoogtezon in de 
terrariumhouderij toe te passen. ProbJe
men daarbij waren bet forse vermogen 
van de apparaten, zodat ze slechts kort 
en aileen in grotere bakken te gebruiken 
waren, en de niet goed controJeerbare 
verandering in lichtopbrengst door 
veroudering. 8ovendien was bet goJf
lengtebereik vaak verre van ideaaJ, 
waardoor men soms meer kwaad dan 
goed deed. 
Het gebruik van TL-Jampen met go] f
lengten in bet ultraviolet vanaf 250 nm 
is een mogelijkheid (BOONMAN, 1987). 
De lampen /09, /12 (Phil ips, 20 en 40 
watt) en TUV worden genoemd, evenals 
de Ultra-Vitalux en de Truelite. De eerste 
twee hebben als nadeel bet blauwe 
schijnsel. De TUV lijkt minder ge
schikt, doordat er bij mensen gevallen 
van 'lasogen' bekend zijn. De twee 
laatstgenoemde TL's lijken bet best aan 
de criteria te voldoen, maar veroudering 
kan een probleem vormen (BOONMAN, 
1987). Houdt men zich echter aan de 
aanbevolen levensduur (3000 uur), dan 
blijft de UV-opbrengst voor meer dan 
70% op peil. Het belangrijkste nadeel is 
echter dat de relatief grote buizen niet 
in kleine terraria toepasbaar zijn. Van 
de kleuren /10 en /12 bestaan echter 
ook PL-uitvoeringen van 9 watt. 
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Tabel 2. 
De ultraviolette stralingsopbrengst van een 
12V 120W halogeenlampje zonder reflector, 
gemeten op een meter atStand (bron: Philips). 

UV-A (315-400 nm): 0,0123 watt/m2 

UV-B (280-315 nm): 0,0007 watt/m2 

UV-C (200-280 nm): 0,000 I watt/m2 

HALOGEENLAMPJES 
Met de komst van halogeenlampjes die 
een miniem, maar voor ons wellicht 
zeer nuttig percentage ultraviolet uitstra
len, kwamen er nieuwe mogelijkheden 
aangezien ze geleverd worden in ver
mogens vanaf 20 watt, en veroudering 
een veel geringere rol speelt bij deze 
lichtbronnen. 
In de grafiek is duidelijk te zien dat ook 
buiten het zichtbare Iicht, onder de 380 
nm, straling geproduceerd wordt, ook in 
het voor de vitamine 0 3-omzetting 
belangrijke UV-B gebied (tabel 2). Uit 
metingen blijkt dat bet schadelijke, zeer 
kortgolvige ultraviolet praktisch ont
breekt: bij 245-250 nm nog slechts 
0, 000006 watt/m2

• Straling onder de 

230 nm is geheel afwezig. Kortom, het 
zouden zijn vrij ideale lampjes voor 
kleine terraria kunnen zijn. 
Paniekverhalen in de media leken echter 
een voortijdig einde van ons geluk in te 
luiden. Huidkanker zou de mens onder 
dergelijke verlichting oplopen. Een blik 
op de grafieken en wat rekenwerk leert 
echter dat gezien de afstand waarop 
men zich gewoonlijk van de lampjes 
bevindt, de kledingtoestand en het 
minieme aandeel van ultraviolet in het 
emissiespectrum, men over een heel 
jaar een dosis krijgt die aanzienlijk 
minder is dan die welke men opdoet 
tijdens een zomers middagje strand (zie 
ook discussie). 
Niettemin hebben de fabrikanten ge
meend bij de nieuwere typen een UV
ftlter te moeten inbouwen. Dit zal ge
beuren in de vorm van een glaasje voor 
de lamp. Een voor ons gunstige oplos
sing, aangezien we dit eenvoudig kun
nen verwijderen. Een ander aspect is 
het bieden van een fysieke beveiliging. 
Door de in vergelijking met een gewone 
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Fig. I. Emissiespectrum van een 12V/20W halogeenlampje (type 13104) zonder reflector, 
gemeten op 25 em atStand (gestileerd, bron: Philips). 
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Fig. 2. De verschuivingswet van Wien toegepast op Iicht: bij een 

toename v-an de temperatuur wordt steeds meer straling in 
het zichtbare traject uitgezonden. 
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gloeilamp (waarin maar 1 aunosfeer 
heerst) hogere druk in halogeenlampen, 
kunnen deze bij eventuele beschadiging 
of oververhitting exploderen. Het glaasje 
houdt de brokstukjes tegen. 

WERKING 
Hoe komt het nu dat halogeenlampjes 
ultraviolet in hun spectrum hebben? Het 
grote verschil met gangbare gloeilam
pen, die aileen met het edelgas argon 
zijn afgevuld, is de toevoeging van een 
kleine dosis halogenen. Men gebruikt 
hiervoor hoofdzakelijk broom in de 
vorm van vloeibaar dibroommethaan 
(CH2Br2) vanwege de handelbaarheid. 
Als de lamp even brandt, is het methy
leenbromide in broom omgezet (de rest 
verdwijnt in de getter). Het gas nu komt 
van pas om de verdamping van de 
gloeidraad van wolfraam tegen te gaan. 
Dit afzwarten is namelijk het grootste 
probleem in normale gloeilampen: het 
wolfraam verdampt en slaat neer op de 
binnenzijde van het glas. Oat zijn twee 
ongunstige effecten tegelijk: de draad 
wordt steeds dunner en het metaal slaat 

neer op het glas, dat daardoor minder 
I icht doorlaat. 
Bij een halogeenlamp verdampt het 
wolfraam weliswaar ook, maar het gaat 
vervolgens een verbinding aan met het 
broom. Als het glazen omhulsel van het 
lampje nu maar heet genoeg is, slaat het 
wolfraam niet als metaal neer, maar er 
ontstaat het gasvormige wolfraamtetra
bromide (in feite een mengsel van 
WBr4 , WBr2 en wat oxybromiden). In 
de buurt van de gloeidraad dissocieert 
die verbinding en zet het wol fraam zich 
weer af. Uiteraard gebeurt dat vrijwel 
nooit precies op de plek waar het ver
dampte, zodat de metaaldraad na ver
loop van tijd een pokdalig uiterlijk 
vertoont en uiteindelijk toch kapotgaat. 
Om het hele proces goed te Iaten verlo
pen is, zoals reeds aangestipt, een hoge 
temperatuur van de lampwand vereist. 
Door de verhoging van de druk neemt 
de verdamping van de gloeidraad sterk 
af. Nu kan men de gloeidraad heter 
maken (of bij gelijke temperatuur de 
levensduur verlengen, eigenlijk doet men 
van be ide wat), hetgeen de temperatuur 
van de wand verhoogt. Dit effect wordt 
nog eens versterkt door de afmeting van 
het lampje te verkleinen. Zou men dit 
bij een gewone gloeilamp doen, dan zou 
door het kleinere oppervlak snel zwar
ting van de binnenzijde optreden ten 
gevolge van neerslag van het verdampte 
wolfraam. Bovendien zou gewoon glas 
de hitte niet weerstaan. Daarom is voor 
kwarts gekozen. 
De ultraviolette straling, tenslotte, is 
een simpel gevolg van de temperatuur
verhoging van de gloeidraad. Een een
voudig natuurkundig gegeven is per slot 
van rekening dat hoe meer men iets 
verhit, hoe meer kortgolvige straling het 
object gaat uitzenden. We denken aan 
de spijker in bet vuur; die wordt eerst 
donkerrood (stralen met een lange 
golflengte), dan lichtrood, geel en 
uiteindelijk haast wit, doordat er ook 
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Fig. 3. Een 12 volt ha1ogeenlampje verkrijgbaar in 20 en 50 watt 

1-10 

(typen 13104 en 13102). Foto: Philips. 

blauw en violet (kortgolvige stralen) bij 
komen. Ultraviolet, het woord zegt het 
al , heeft nog kortere golven dan violet, 
en wordt bij nog hogere temperaturen 
uitgezonden. 
Of voor wie het wetenschappelijk wil: 
de kromme van de Planck-straler ver
schuift volgens de Wet van Wien naar 
links (zie figuur 2). 
De kwartsomhulling komt ons nog van 
pas, want dat materiaal is doorlatend tot 
200 nm, dus over vrijwel het gehele 
ultravioletgebied; glas wordt al ondoor
zichtig onder de 350 nm en is, athanke
lijk van het type, totaal ondoorlaatbaar 
voor straling onder de 300 nm. 

ERVARINGEN 
Een moeilijkheid in het terrarium blijkt 
te zijn een voldoende hoge temperatuur 
onder het lampje te bereiken. Met een 
gewoon spotje van 25 watt is op zo'n 
15 em afstand gemakkelijk 40°C te 
halen, zodat kleinere reptielen eenvou
dig en snel hun voorkeurstemperatuur 
van omstreeks de 35 °C kunnen halen. 
Met het halogeenlampje van 20 watt 

lukt dit niet en moet men de afstand 
verkleinen tot 8 em. Dit is onpraktisch 
omdat van het kleine lichtplekje dan ter
nauwemood een dier kan profiteren. 
Het is bovendien gevaarlijk: een beestje 
hoeft zich maar iets op te richten en het 
plakt vast aan de zeer hete (tot 900°C) 
lamp. In mijn terraria, die berekend zijn 
op relatief kleine hagedissen met een 
kop-romplengte van gewoonlijk minder 
dan 10 em, voldoen halogeenlampjes 
van 50 watt op 15-20 em afstand goed. 
Het verlies aan warmte valt te verklaren 
doordat veel halogeenreflectorlampen 
zijn uitgerust met dichrolde spiegels. 
Zulke spiegels reflecteren Iicht, maar 
Iaten warmtestraling door. Gebruikt 
men lampjes met een aluminiumspiegel, 
dan komt vrijwel aile straling in de 
lichtbundel. 
In grotere bakken kan men een combi
natie van gewone gloeilampen of spot
jes, TL-verlichting en een enkel halo
geenlampje toepassen om de kosten wat 
te drukken en om een egalere verlich
ting te bereiken. 
De halogeenlampjes geven voor ons 
gevoel vrij wit Iicht. De kleurtempera
tuur ligt rond de 3000 K. Dit is inder
daad meer dan een gloeilamp die met 
2700 K tamelijk gelig Iicht produceert, 
maar toch altijd nog minder dan het 
zonlicht midden op de dag, dat 5500 K 
is. Het is opvallend dat het heldere 
halogeenlicht de hagedissen, althans 
aanvankelijk, dikwijls meer aantrekt dan 
het gloeilamplicht, ondanks dat het 
onder de halogeenlampjes bij mij meest
al minder warm is .. De bij een zelfde 
wattage ongeveer 20 % hogere licht
opbrengst is klaarblijkelijk aanlokkelijk. 
In tegenstelling tot de hiervoor behan
delde laagspanningslampjes zijn er ook 
halogeenlampen die op 220 volt werken. 
Het aanbod is groot, waarbij er vier 
typen te onderscheiden zijn : I) buis
vormig met twee contacten, 2) buis
vormig met bajonetvoet, 3) dubbelwan-
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dig met schroeffitting, en 4) reflector 
met schroeffitting. De typen 3 en 4 
hebben een glazen buitenballon die UV 
tegenhoudt. De typen I en 2 zijn in 
principe geschikt voor ons doe!. Erva
ringen ermee in de terrariumwereld heb 
ik nog niet vernomen. 
Yoor wie zich overigens met mij af
vraagt waarom zo veel halogeenlampjes 
op laagspanning branden, nog wat uitleg 
afkomstig van Philips. Naannate de 
eigenlijke lichtbron (de gloeidraad) 
k.leiner is en dus meer de puntvorm 
benadert, zal het Iicht nauwkeuriger 
door een elliptische of parabolische 
spiegel kunnen worden gebundeld. 
Bovendien kan de spiegel dan veel 
kleiner zijn. Nu geldt voor een bepaald 
lampvermogen dat naarmate de voe
dingsspanning hoger is, de gloeidraad 
Ianger en/of dunner zaJ moeten worden 
uitgevoerd. Aan de diameter van de 
gloeidraad zit uiteraard een ondergrens .. 
Het gloeilichaam van een 12 volt lampje 
is compacter dan dat van een 220 volt 
exemplaar met gelijk vermogen, waar
door kleine spotjes met scherpe bundels 

Fig. 4. In de medische wereld wordt de UV-straler PL 9W/12 
gebruikt bij de bestrijding van huidziekten. Foto: Philips. 
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realiseerbaar zijn. Daamaast kan men, 
bijvoorbeeld in diaprojectors, compacte 
optieken produceren met een hoge licht
opbrengst. Bovendien zijn lampen met 
korte, dikke gloeidraden iets efficienter 
door een gunstiger relatie tussen opper
vlak en volume. 

KOSTEN 
Een nadeel van halogeenverlichting 
vormt de prijs. Een enkel lampje met 
reflector en trafo kost al gauw vijftig 
gulden, hoewel men in de aanbieding 
een enkele maal een uitvoering als 
bureaulamp voor ongeveer de helft 
vindt. De knutselaar kan evenwel op 
een zwaardere transformator meerdere 
lampjes aansluiten (het vermogen moet 
minimaal het totale wattage van de 
lampjes zijn). Het assortiment aan lamp
jes is uitgebreid . Zo zijn er met een 
aangebouwde reflector (mooi, maar 
duur: fl5,- / t20,-), tot losse, goedkopere 
capsules (f5,-/fl0,-) die men in een 
bestaand reflectortje kan plaatsen. 
Tegenover de aanschafprijs staat de 
levensduur, en bovendien blijft het 
emissiespectrum over de tijd vrijwel 
gelijk. Gewoonlijk stellen de fabrikanten 
dat de lagere wattages ongeveer 2000 of 
3000 uur meegaan. Naar mijn ervaring 
zijn er aanzienlijke uitschieters naar 
onderen zowel als naar boven; van een 
paar maanden tot twee jaar bij 8- 10 uur 
per dag. De gebruikelijke spotjes moet 
ik twee- a driemaal per jaar vervangen. 
Zoals we hierboven hebben gezien, 
heeft men in vergelijking met gewone 
spotjes soms meer wattage nodig, het
geen zich vanzelfsprekend uit in een 
hogere elektriciteitsrekening. 

DISCUSSIE 
Het gebruik van halogeenlampjes is 
zeker duurder dan dat van gewone 
gloeilampen, en door de trafo en speciale 
fittingen misschien ook wat omslach
tiger. Daar staat tegenover dat gewoon-
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Fig. 5. Een neodymiumlamp is een gewone reflectorgloeilamp met 
een ballon van (lilakleurig) glas dat een geringe hoeveelheid 
neodymium bevat. Dit absorbeert een smalle band in het 
gele golfgebied. Foto: Philips. 

1-12 

lijk overdag in de zoo actieve dieren in 
het binnenterrarium op een vrij 'natuur
lijke' wijze via de UV-straling op de 
huid vitamine 0 3 kunnen aanmaken, dat 
ze beter op kleur komen (VAN WESf
BROEK, 1994), en dat zeker sommige 
dieren het wittere Iicht lijken te prefere
ren. Voor degenen die veiligheidsaspec
ten van belang achten, is het nuttig te 
weten dat de gebruikelijke kleine lamp
jes op 12 volt laagspanning branden en 
er zodoende geen gevaar voor elektro
kutie bestaat. 
Bij dieren die doorgaans niet in het felle 
Iicht actief zijn (van nature of omdat ze 
door dominante medebewoners verjaagd 
worden) is de oplossing met halogeen
lampjes nauwelijks geschikt. Ook weten 
we nog niet of de dosis ultraviolet die 
de dieren opdoen wei voldoende is om 
generaties lang zonder extra vitamine
toediening toe te kunnen, temeer daar er 
ongetwijfeld verschillen in behoeften 
bestaan tussen de soorten en tussen 
jonge en oude dieren. 
De grote moeilijkheid daarbij is echter 
steeds dat voor de meeste, zo niet aile 

diersoorten met uitzondering van de 
blanke mens, de minimum en maximum 
ultraviolet doses nog niet bepaald zijn 
(GEHRMANN, 1987). De minimale dosis 
waarbij de mens een eerste Iichte roodheid 
(verbranding) oploopt is 3xl0·2 Ws/cm2 

(GEHRMANN, 1987). Behalve dat dit sterk 
individueel verschilt, speeltde golflengte 
van het ultraviolet een zeer grote rol : 
UV-B is zeker zo'n duizendmaal effec
tiever dan UV-A. De piek van provita
mine-omzetting in 0 3 ligt bij 290 nm. 
Een 20 watt halogeenlampje zendt daar 
op een meter afstand over een gebied 
van 5 run ongeveer 0,00006 W /m2 uit. 
Per cm2 is dat 6x 1 o·9W. De minimale 
dosisduur is maar liefst 5x 106 seconden. 
Zelfs over het hele actieve traject van 
280-320 nm (GABRISCH & ZWART', 1987) 
is bet gesommeerd slechts 1 xlO·'w /cm2

• 

Wil de mens daar ook maar iets van 
merken dan moet hij 3xl05 seconden 
onder het lampje doorbrengen. Oat is 
haast 28 uur. De roodheidstest wil 
echter resultaat zien binnen een vee! 
kortere tijd. Het is in ieder geval zeer 
onwaarschijnlijk dat wij er nadelige 
gevolgen van ondervinden, ook op een 
geringere afstand, wat een verkorting 
van de dosisduur zou betekenen. Uiter
aard weten we niet of rood worden een 
goede maat is voor Dr produktie; het is 
zelfs zeer aannemelijk dat we onder de 
dosis die een eerste Iichte verbranding 
veroorzaakt willen zitten. 
Waarschuwingssignalen als ons rood 
worden voorafgaand aan verbranding, 
kennen we niet bij reptielen. Voorzich
tigheid is daarom toch altijd geboden. 
De belangrijkste vraag blijft niettemin 
of zo'n uiterst minimale hoeveelheid 
ultraviolet van het halogeenlampje 
voldoende is voor de aanmaak van 0 3 • 

Ook bij Philips betwijfelt men eigenlijk 
of het zeer geringe UV-B aandeel van 
halogeenlampen wei veel uithaalt bij 
vitamine 0 3-vorming. Voor mijn situatie 
suggereert men een PL 9W kleur I 12 in 
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combinatie met gloeilampen ( eventueel 
neodymiumreflectorlampen voor een 
aantrekkelijke kleurbalans}. Dit geba
seerd op de gedachte om voor verlich
ting en UV-voorziening verschillende 
bronnen te gebruiken. Hiennee voorkomt 
men zeer hoge Iicht- en wannte-intensitei
ten die automatisch bet resultaat zijn van 
de noodzaak bet vereiste UV-niveau te 
bereiken. De PL 9W kleur 112 is een 
UV-straler (270-370 nm, met een piek 
bij 305 nm) die gebruikt wordt bij de 
behandeling van psoriasis en bij het testen 
van material en. De levensduur van de 17 
em lange, compacte 'TL' is drieduizend 
uur. De UV-dosis voor toepassing in het 
terrarium blijft ook bier uitproberen. 
Terughoudendheid aangaande de eigen 
gezondheid spreekt ook voor zich. 
Met de hagedissen heb ik de grote stap 
immer niet gewaagd: naast wat halo
geenverlichting krijgen ze nog steeds 
D3-druppeltjes in het drinkwater. 
Het zal duidelijk zijn dat we van ieders 
ervaring nog wat kunnen leren. En wie 
weet, misschien blijkt over een aantal 
jaren dat we met de minuscule dosis 
ultraviolet uit een halogeenlampje bij 
sommige soorten toe kunnen. 

DANKWOORD 
Ariadne Tenner en Gerard Stoer (Philips 
Lighting) waren zo vriendelijk emissiespectra 
en foto's ter beschikking te stellen en uitgebreide 
aanvullende informatie te verschaffen. 

ULTRAVIOLET AND HALOGEN LAMPS 
Low watt halogen lamps can be practical in 
smaller terraria. Halogen lamps emit a very small 
proportion of their light as ultraviolet in the range 
380-230 nm. This means that they produce light 
of the wavelengths important for vitamin 0 3 

production (320-280 nm). Thus, diurnal animals 
might profit from the use of these lamps. Since 

fur most species both the minimum and maximum 
doses of ultraviolet irradiation are undetermined. 
it is uncertain whether the minuscule amount 
produced by the tiny 20-60W bulbs is sufficient 
for 0 3 synthesis in the skin. Long-term sciemitic 
studies are necessary to provide data. 
The properties of halogen lamps are compared 
to those of incandescent bulbs. The small 
fluorescent tube. PL 9W 112. which generates 
UV-B and is used in dermatology. is discussed 
as a possible alternative fur producing D, through 
natural metabolic processes. 
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Halogeen-verlichting: het ei van Columbus? 

INLEIDING 
Een van de problemen bij het houden 
van en vooral het kweken met Europese 
reptielen is goede voorwaarden te 
scheppen voor een juiste kalkhuis
houding bij de dieren. Er worden bij 
diverse kwekers van Europese hagedis
sen binnen de Doelgroep Anura en 
Sauria van Europa sterk wisselende 
kweekresultaten bereikt. Een ding staat 
echter wei vast: voor de opname van 
voldoende kalk voor onder andere de 
aanleg van een gezond beenderstelsel en 
een goede ontwikkeling van de eieren is 
vitamine D3 noodzakelijk. In de vrije 
natuur wordt deze vitamine door UV
straling van 280-320 run in de huid van 
de hagedissen tijdens het zonnen 
aangemaakt. De dieren die door ons ge
houden worden in binnenterrarium of in 
een geheel met glas afgedekt buiten
terrarium ontberen natuurlijk de directe 
zonnestraling en daannee ook de zo 
noodzakelijke UV -straling. Een oplos
sing in de vorm van toediening van 
vitamines in het voedsel is met talloze 
problemen omgeven. Ook binnen de 
Doelgroep Anura en Sauria van Europa 
wordt naarstig gezocht naar andere 
oplossingen. Uitgangspunt is het verhaal 
van KOK (1988), die goede kweekresul
taten behaalde met Iguana iguana na 
bestraling met ultraviolet. 

HALOGEENLAMPEN 
In de consumentengids van maart 1991 
las ik een artikel over de schadelijke 
UV -straling van halogeenverlichting. Ik 
citeer bet volgende uit bet bewuste 
artikel. 'Halogeenlampjes produceren 
behalve Iicht ook UV-straling. Deze kan 
op de lange duur huidkanker ver
oorzaken en de ogen beschadigen. Op 
circa 50 em van een I 2 volt reflector-

lamp (20 watt) is de straling in de 
stralingsbundel vergelijkbaar met die 
van de zoo in het voor- en najaar.' Het 
leek mij de moeite waard een proef te 
nemen met halogeenverlichting. Om er 
zeker van te zijn dater geen invloeden 
van de zoo of restanten van reeds toege
diende vitaminepreparaten aanwezig 
zouden zijn, wilde ik de proef op 
de som nemen met jonge hagedissen 
die vanaf de geboorte zouden worden 
blootgesteld aan halogeenverlichting. 

EERSTE EXPERIMENT 
Een terrarium van 80x40x40 em ver
deelde ik met een glasplaatje in twee 
gelijke delen. In het linkergedeelte werd 
een 20 watt halogeenspotje gelijmd (met 
stekker-trafo, zodat het armatuurtje 
bijna Diets weegt) en in het rechter
gedeelte werd een normale (gloeilamp) 
spot van 25 watt opgehangen. Als extra 
verlichting lag over bet gehele terrarium 
een TL-buis van 58 watt. De afstand tot 
een stukje steen onder beide spotjes koos 
ik zo dat de temperatuur onder beide 
spotjes tot hoven de 45°C steeg. Bij de 
halogeenspot was de afstand ongeveer 
13 em, en bij de gloeilamp ongeveer 
19 em. Om een eerlijke vergelijking te 
kunnen maken werd een legsel van vijftien 
eieren van lAcerta viridis afgewacht. Eind 
december kwamen er veertien eieren uit. 
Er gingen vijf dieren onder de halogeen
spot en negen dieren onder de gloeilamp. 
De vijf dieren onder de halogeenverlich
ting kregen in het drinkwater uitsluitend 
melkzure kalk opgelost. De negen dieren 
in bet andere gedeelte kregen normaal 
vitamine AD3 (Davitamon aquosum AD) 
en ook melkzure kalk in het drinkwater, 
in hoeveelheden zoals ik ook de volwassen 
dieren geef (ca. een druppel op een 
pindakaaspot-dekseltje water). 
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Twee mannetjes van Lacena viridis. De onderste is opgegroeid onder halogeenlicht. 

RESULT A TEN 
Na ongeveer een maand zagen aile dieren 
er prima uit. De vijf onder de halogeen
spot (zonder extra vitaminen dus) leken 
.iets grater en forser te zijn. Als voedsel 
gaven we voornamelijk krekels. Na twee 
maanden was het duidelijk te zien dat de 
dieren onder het halogeenlicht groter en 
zwaarder werden. Bovendien begonnen 
deze vijfdieren een streep/stippel-tekening 
te krijgen, wat bij de neg en uit het andere 
gedeelte niet of nauwelijks te zien was. 
Nog twee maanden later was het verschil 
in kleur, tekening en grootte verbazing
wekkend. 

ANDERE EXPERIMENTEN 
De proef werd herhaald met tien andere 
juvenielen van L. viridis. In beide ge
deelten kwamen deze keer vijf jongen. 
Het extreme verschil in grootte na een 
aantal maanden was minder, maar wei 
zichtbaar. Het verschil in kleur en teke
ning was wei weer duidelijk. De dieren 
onder de halogeenspot waren weer 
kleurrijker en zwaarder getekend. 

Foto: Rob van Westbroek. 

Mogelijk is de geringere toename in 
grootte ten opzichte van de eerste groep 
te wijten aan de lagere bezettingsgraad. 
Naar onze ervaringen blijven dieren in 
druk bevolkte bakjes vaak wat achter in 
de groei. Uit een derde proefmetjongen 
van L. viridis bleek dat jongen van een 
vrijwel uniform getekend wijfje geen 
noemenswaardige tekening kregen door 
halogeenverl ichting. Kennel ij kverandert 
de kleur en tekening niet altijd. Bij andere 
soorten, zoals L. oxycephala en Podarcis 
melisellensis, heb ik geen duidelijke 
verschillen in kleur of tekening kunnen 
zien bij de opgroeiende jongen. Wei 
waren oak nu de dieren onder de halo
geenspot actiever en forser. 

ANDERE ERV ARINGEN 
ln het voorjaar van 1992 werden de eerste 
resultaten van de proef, zoals hiervoor 
beschreven, gemeld op een bijeenkomst 
van de Doelgroep Anura en Sauria van 
Europa. Tevens werden verschill endc 
dieren getoond. Naar aanleiding hiervan 
zijn diverse Doelgroepsleden ertoe over 
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gegaan een of meerdere halogeenspots aan 
te schaffen. De eerste ervaringen die mij 
daarover nu bekend zijn, geven positieve 
beoordelingen met halogeenverlichting 
te zien. De beer P. Veenvliet meldt mij 
kort samengevat bet volgende: Na een 
half jaar lijken de dieren (Podarcis 
hispanica en P. dugesiz) veellevendiger, 
actiever en agressiever. Bij juvenielen van 
de gekko Hemidactylus mabouia is er een 
duidelijk verschil te zien met betrekking 
tot de 'rugwratjes'. Deze jonge dieren 
lijken groter en donkerder dan de ouder
dieren, die 'gloeilampnakweekdieren' 
waren. De beer Van Heusden meldt 
soortgelijke ervaringen. 

VOORLOPIGE CONCLUSIES 
Gezien de geboekte resultaten bij bet 
opkweken van een aantal juvenielen van 
Europese hagedissen zonder extra toe
voeging van vitaminen in het drinkwater 
zal de proef worden voortgezet en uit
gebreid, zodat ook de effecten van halo
geenverlichting op langere termijn beke-

ken kunnen worden. Of de dieren van 
onder de halogeenspot ook gezonde eieren 
zullen leggen, moet nog afgewacht 
worden. De eerste 'proefkonijnen' houden 
nu een winterslaap, en zullen mogelijk 
het komende seizoen geslachtsrijp worden. 
In de toekomst zal dan ook een vervolg
artikel gepubliceerd worden, waarbij 
mogelijk nog meer ervaringen verwerkt 
kunnen worden. 

HALOGEN LAMPS: THE SOLUTION? 
Young green lizards kept in terraria lit by halogen 
lights sometimes appeared to grow more quickly, 
be stronger and to develop more pigmentation 
than animals held under normal lighting condi
tions using incandescent bulbs. In addition the 
animals under the halogen lights did not need 
to be provided with supplementary vitamins in 
their drinking water. 
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Blauwe en normaal gekleurde mannelijke Zandhagedissen. Foto: H. St rijhosc.:h. 

Een blauwe Zandhagedis (Lacerta agilis) 

IN LEIDING 
Op 23 mei 1993 werd op een heide
terreintje nabij Deume in Noord
Brabant een afwijkend gekleurde Zand
hagedis (Lacerta agilis) aangetroffen. 
Het betrof een volwassen mannetje, dat 
op zijn tlanken en buik een lichtblauwe 

kleur venoonde in plaats van de voor 
deze soort in het voorjaar zo fraaie 
groene kleur. Het voorkomen van de 
Zandhagedis op ditterrein werd in 1987 
vastgesteld en in 1989 is ter plaatse een 
uitvoerige studie naar deze soort uitgc
voerd (BEYLOOS & VANDER YEN, 199 1). 
Tijdens dit onderzoek werden vrijwel 
aile daar aanwezige dieren eenmaal 
gevangen, waarbij 3 1 volwassen manne
tjes waren . Geen van deze dieren had 
afwijkende kleurkenmerken. 

BESCHRIJVING 

Blauw en normaal gekleurd mannetje van Lacerta agilis (buikzijde). 

Zoals uit de figuren duidelijk naar vorcn 
komt, is bij het blauwe dier aileen maar 
de kleur afwijkend . Het typische bruin
zwarte patroon op de rug en tlanken is 
nog volledig aanwezig, evenal s de 
zwarte vlekjes op de buikschubben. Ook 
in andere kenmerken, bijvoorbeeld de 
oogkleur, vertoonde het blauwe exem
plaar geen afwijkingen. Op grond van 
zijn grooue en de opgedane ervaring Foto: H. Strijbosch. 
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tijdens bet onderzoek van 1989 kon 
vastgesteld worden, dat bet om een 
vierdejaars mannetje ging. 

DISCUSSIE 
Het voorkomen van een blauwe kleur 
bij normaal groen gekleurde hagedissen 
wordt cyanisme genoemd. Cyanistische 
dieren missen het gele pigment in hun 
huid, dat normaliter aanwezig is in de 
bovenste chromatoforen-laag, de zo
genaamde lipoforen. In combinatie met 
de eronder liggende guanoforen-laag 
vormen de lipoforen de voor veel hage
dissen zo karakteristieke groene kleu
ren. Valt de lipoforen-laag uit, dan zien 
wij bet dier als blauw. Dit verschijnsel 
wordt wei gezien als een eerste stap in 
de richting van melanisme, waarbij ook 
de guanoforen-laag ontbreekt, zodat bet 
Iicht direct op de diepst gelegen, zwart
bruin gekleurde melanoforen-laag valt. 
Cyanisme is een verschijnsel dat bij 
bepaalde hagedissen vrij vaak voor
komt. Zo zijn in bet bijzonder bij de 
Ruinebagedis (Podarcis sicula) en de 
Pityusen-bagedis (P. pityusensis) diverse 
ondersoorten beschreven, waarbij de 
oorspronkelijk groene kleur vrijwel 
altijd veranderd is in blauw. Meestal 
gaat bet hierbij om sterk geisoleerd 
voorkomende vormen op kleine eiland
jes. Binnen de groep van de groene 
Lacena's is bet een veel minder vaak 
beschreven verschijnsel en gegevens 
over cyanisme binnen de soort Lacena 
agilis kon ik in de literatuur niet vin
den. Melanisme bij de Zandhagedis is 
wei vaker beschreven, ook voor Neder
land (VAN DE BUND, 1956); gegevens 
van andere plaatsen worden genoemd 
door PETZOLD ( 1972) en BOGAERfS 
(1993). 
Het ontbreken van de lipoforen-laag 
berust op een mutatie. De kans hierop 
neemt kennelijk toe in kleine en geiso
leerd voorkomende populaties. Beide 

kenmerken zijn van toepassing op de 
populatie waarin bet bier beschreven 
dier gevonden werd. Tot in de zeer 
verre omtrek random de vindplaats 
komen nergens Zandhagedissen voor en 
in 1989 bleek de populatie minder dan 
bonderd volwassen dieren te bevatten. 
Een altematieve mogelijkheid ter ver
klaring van de blauwe kleur vemam ik 
van Piet Mantel (pers. med.). Het 
ontbreken van de groene kleur bij groene 
Lacerta's wordt wei meer geconstateerd 
bij dieren die worden opgekweekt onder 
gloeilamplicbt. Ze zien er blauw uit en 
worden weer groen wanneer ze enige 
tijd buiten in bet zonlicbt verblijven. 
Deze verklaring zou dan wijzen op een 
recent uitzetten van dit exemplaar vanuit 
een kweek binnensbuis. 

A BLUE COLOURED LACERTA AGIUS 
A description is given of a blue coloured, male 
Sand Lizard which was found in a small 
isolated population in the south-east of the 
Netherlands. One explanation of this abnormal 
colour is the absence of the lipophil layer due 
to a mutation. Another possibility is that the 
animal originated from an indoor terrarium; it 
is known that normally green animals held in 
the absence of sunlight are often blue in colour. 
In this case the animal must have been recently 
released as captive-bred specimens return 
rapidly to their natural green colour after 
exposure to the sun. 
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Lacerta pamphy/ica, de normale kleur kruipt op vanaf dt: staart. Foto: H.A.J. in dt:n Bosch. 

Blauwkleuring bij reptielen, 
een kwestie van ultraviolet? 

INLEIDING 
Licht in het terrarium is altijd be
schouwd als iets wat vooral ten dienste 
staat van de terrariumhouder. Licht is er 
om de beestjes te zien, eventueel om 
ervoor te zorgen dat de plantjes goed 
groeien. Oat Iicht, behalve als hulp bij 
het voedsel zoeken welJicht ook op andere 
wijze kan bijdragen tot de gezond
heid van de dieren zelf, komt pas de 

laatste tijd naar voren. In eerste instan
tie werd vooral het be lang van dag/nacht
ritmen onderkend. VAN RI EL ( 1977) en 
EICHENBERGER (1981) lie ten zien dal 
met veranderende dag- en nachtritmen, 
de voortplanting van reptielen uil gema
tigde en subtropische gebieden zo onge
veer te sturen was. Oat de I ichtsterkte 
en de samenstelJing in golflengten ter 
zake doen is ondertussen ook bekend. 
Hierbij wordt echter nog alJeen gedacht 
aan UV-straling. Er zijn aanwijzingen 
dat ook Iicht en straling van andere 
goltlengten van belang zijn. 

ENKELE VOORB EELDEN 
Het plaatje bij het artikel van EICHEN
BERGER (1981) [hier gereproduceerd] 
laat een opvalJend blauw gekleurde 
Smaragdhagedis (Lacerta viridis) zien. 
Het bijschrift vermeldde destijds 'een 
mutatie'. Het betreffende dier leefde in 
een binnenterrarium, maar toen het een 
volgend jaar in een buitenterrarium 
werd geplaatsl, kleurde het al snel naar 

Blauwe Smaragdhagedis. Foto: Roest. de normale groene kleur van Smaragd-
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hagedissen. Een soortgelijk effect heeft 
Man tel waargenomen bij een Lacerta 
pamphylica (zie foto). 
De groene Kroonbasilisk (Basiliscus 
plumifrons) wordt regelmatig gekweekt 
in terraria (VAN STEUN 1986, HOUT
MAN, ( 1987). De jonge dieren zijn 
meestal blauwgroen met een grijzige 
waas op de rug. In gevangenschap 
kleuren de jongen al gauw blauwgrijs. 
In de natuur echter nemen de jonge 
dieren spoedig de gelig grasgroene kleur 
aan van de ouderdieren. Veel volwassen 
dieren in gevangenschap blijven een 
bleke, blauwgroene kleur behouden, die 
in de natuur niet voorkomt. Jonge basi
l is ken die Mudde opkweekte in een kas 
en in een ander geval in een terrarium 
met buitenlicht van boven en opzij, 
kregen wei de min of meer natuurlijke 
grasgroene kleur. 
Nakweekdieren van de Groene Boompy
thon ( Chondropython viridis), blijken 
niet altijd echt groen te worden. De 
pasgeboren jongen zijn felgeel of don
kerrood, maar kleuren na verloop van 
tijd naar groen. De literatuur geeft 
daarvoor een tijdsbestek van een paar 
weken (COGGER, 1983) tot drie jaar 
(WILSON & KNOWLES 1988). Het om
kleuren kan binnen een dag gebeurd zijn 
(VANDERHEYDEN, pers. med.). Groene 
Boompythons die niet echt heldergroen 
worden, kunnen volgens waamemingen 
van Kivit bleekgroen worden of gele 
vlekjes behouden. Een enke1e keer 
worden de dieren zelfs hemelsblauw. 
Ook Roodwangsierschildpadden ( Chrys
emys scripta elegans) die in gevangen
schap geboren waren, bleven langere 
tijd bleekblauw (waamemingen van 
Mudde, bij dieren van andere lietheb
bers). 

YOORLOPIGE CONCLUSIE 
Het lijkt erop dat sommige 'groene' 
reptielen onder kunstlicht (gloeilampen 
en TL!) tijdens het opgroeien niet hun 

originele groene kleur weten aan te 
leggen. 
Bij de meeste reptielen ontstaat groen 
door een samenspel van gele kleurstof
fen ( carotenen, xanthinen) met daaron
der een donkere laag, die via reflectie een 
blauwe kleur geeft (COOPER & GREEN
BERG, 1992). bet bier genoemde ver
schijnsel lijkt dus te wijzen op bet 
ontbreken van een gele kleurstof. 
Het is niet duidelijk welk deel van het 
spectrum verantwoordelijk moet worden 
gehouden voor bet 'echt' groen kleuren 
van reptielen. Aangezien ook dieren 
achter glas wei groen kleurden, is bet 
UV -deel niet aileen de waarschijnlijke 
bron. Het kan ook zijn dat bet niet 
zozeer een bepaalde golflengte is, maar 
juist de intensiteit van bet Iicht, die voor 
de juiste kleuring zorgt. Daarbij denken 
we bijvoorbeeld aan de invloed op bet 
hormoonsysteem. Bij hagedissen die in 
de groei van kleur veranderen (Lacerta 
viridis b. v), wordt de aanleg van kleur 
en patronen gestuurd door hormonen en 
zelfs bij de toch snel van kleur wisse
lende anolissen, wordt de kleurwisseling 
door hormonen geregeld (COOPER & 
GREENBERG, 1992). 
Er zijn natuurlijk ook andere mogelijke 
verklaringen. De blauwe kleur zou te 
wijten kunnen zijn aan een vorm van 
stress. Een gebrek aan grondstoffen 
voor de gele kleurstof in bet voedsel 
lijkt een voor de hand liggende moge
lijkheid. Bij de genoemde voorbeelden 
van Smaragdhagedissen kregen de 
dieren echter binnen en buiten hetzelfde 
voedsel: meelwormen en krekels. 

GEWENST ONDERZOEK 
We vermoeden daarom dat de ontwikke
ling van groene kleur bij reptielen en 
amfibieen athankelijk is van Iicht. Om 
dat met zekerheid te kunnen zeggen zijn 
er twee onderzoekswegen te bewande
len. Ten eerste kunnen we nagaan wat 
er gebeurt als de bleekblauwe nakweek 
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wordt blootgesteld aan echt zonlicht. Bij 
de Smaragdhagedissen van Eichenberger 
bleek dat tot gevolg te hebben dat de 
groene kleur terug kwam, maar is dat 
regel of uitzondering? Een tweede weg 
is bet gescheiden Iaten opgroeien van 
jongen uit hetzelfde legsel. Een gedeelte 
onder kunstlicht, een gedeelte onder 
natuurlijk Iicht. De uitkomst kan dan 
een aanwijzing geven of de kleur wei of 
niet door bet Iicht bepaald wordt. Ver
dere experimenten, met verschillende 
intensiteiten en bepaalde golflengten 
kunnen dan volgen. 

PERSPECTIEF 
Een weleens genoemd nadeel van na
kweekdieren is, dat ze 'niet helemaal op 
kleur' zijn. Dat wordt dan geweten aan 
inteelt of een andere vorm van verzwak
king. Misschien dat een betere kennis 
van de effecten van Iicht dat probleem 
uit de wereld helpt. Overigens hebben 
we bet bier in bet bijzonder over groene 
dieren, omdat daar de voorbeelden van 
bekend zijn. Misschien zijn er nog wei 
een aantal andere voorbeelden te beden
ken, waarbij Iicht voor de kleuring een 
rol kan spelen. Laten we er met z'n 
allen eens op letten en verslag doen van 
onze bevindingen. 

BLUE COLORATION IN REPTILES; 
A MA TIER OF LIGHT? 
On many occasions green reptiles bred in 
captivity are observed to develop a dull blue 
coloration instead of their normal bright green 

colour. It has been shown in green lizards that 
when such blue individuals are transferred to 

outdoor accommodations they rapidly revert to 

their normal colour. However, this does not 
occur in captive bred Basiliscus plumifrons. 
which tend to keep a bluish green colour. and 
some Chondropython viridis also do not revert 
to their natural green. It is suggested that the 
blue coloration may be due to the absence 
and/or the intensity of light and radiation of 
particular wavelengths. Readers are invited to 
take record of the occurrence of this phenom
enon, and to report their findings to the 
authors. 
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De verzorging en voortplanting van de Groene 
Leguaan (Iguana iguana) in gevangenschap 

INLEIDING 
Sinds I 975 verzorg ik Groene Leguanen 
(Iguana iguana). Pas in 1993 is bet mij 
gelukt om een goed kweekresultaat met 
deze dieren te behalen. 
In dit artikel beschrijf ik de manier 
waarop ik de afgelopen jaren Groene 
Leguanen beb gebouden en welke facto
reo misschien bet goede kweekresultaat 
hebben beinvloed. 

DE DIEREN 
Op dit moment (maart 1994) verzorg ik 
zes Groene Leguanen, twee mannetjes 
en vier vrouwtjes. Het oudste vrouwtje 
kocht ik in 1980 in de dierenhandel. Dit 
dier heeft tot nu toe twee keer eieren 
gelegd. Eenmaal in 1984 en eenmaal in 
1988. 
De andere drie vrouwtjes zijn allemaal 
in gevangenscbap geboren. Een dier, de 
moeder van de in 1993 geboren jongen, 
is afkomstig van een toevalskweek uit 
1982. Een bevriende terrariumhouder 
kreeg van iemand een doos met leguane
eieren met het verzoek om deze in zijn 
broedstoof uit te broeden. 
Van deze eieren kwamen er twee uit. 
Een van de twee dieren groeide nauwe
lijks en was binnen een jaar dood. In 
1983 werd bet andere dier aan mij 
afgestaan. Vanaf 1986 legt dit dier elk 
jaar eieren. 
De andere twee vrouwtjes zijn in 1991 
gekweekt door Kok uit Vuren. Een van 
de mannetjes is een in bet wild geboren 
dier dat ik in 1983 heb gekocht van een 
particuliere terrariumhouder. Deze 1egu
aan was toen ongeveer twee jaar oud. 
Het andere mannetje beb ik zelf ge
kweekt. Het is het enige levende jong 
van een legsel van 69 eieren dat bet 

oudste vrouwtje in 1988 gelegd heeft. 
Dit dier is de vader van de in 1993 
geboren jongen. 

HUISVESTING 
Vanaf 1983 boud ik twee groepen Groene 
Leguanen in twee terraria. Van I 977 tot 
1983 leefde een groep leguanen van zes 
tot acbt dieren in een terrarium van 
200x200x70 em (lxhxb). 
Deze groep bestond uit meerdere man
netjes en vrouwtjes. Op den duur leek 
me dit niet zo 'n gescbikte manier van 
buisvesten. Vooral tussen de volwassen 
mannetjes kwamen regelmatig vecht
partijen voor. Als gevolg biervan bad
den de dieren regelmatig abcessen. 
Er zijn ecbter auteurs die vermelden dat 
bet wei mogelijk is om meerdere vol
wassen mannetjes in een terrarium te 
bouden (VAN ROON, 1976). Tot 1983 
beb ik bijna geen voortplantingsgedrag 
bij mijn Groene Leguanen gezien. 
Aileen als er een nieuw vrouwtje in het 
terrarium werd geplaatst, werden som
mige mannetjes seksueel actief en pro
beerden met bet nieuwe vrouwtje te 
paren. In al deze gevallen werkte het 
vrouwtje niet mee aan de pogingen van 
bet mannetje en meestal kwam er geen 
copulatie. 
In 1983 beb ik de leguanen in twee 
groepen gesplitst en tevens heb ik 
enkele mannetjes weggedaan. Vanaf dat 
moment boud ik in elk terrarium een 
volwassen mannetje, soms gecombi
neerd met een jong mannetje, en enkele 
vrouwtjes. Op dit moment zitten er in 
elk terrarium twee vrouwtjes en een 
mannetje. 
In de buiskamer staat een terrarium van 
220x200x100 em (lxhxb). De bodem 
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Vrouwtje van de Groene Leguaan. Foto: H . Houtman. 
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bestaat uit beton, geverfd met chloor
rubberverf. 
In de bodem zit een verzonken water
bassin met een afvoer die is aangesloten 
op de riolering, zodat het water rnakke
lijk ververst kan worden. De bodem
bedekking bestaat uit kattebakkorrels. 
Het terrarium wordt verwarmd door 
drie spots van 60 W die op 40 em van 
de bodem op de aehterwand bevestigd 
zijn en drie persglaslampen van 60 W 
die in het plafond van het terrarium 
zitten. Onder de lampen kan de tempe
ratuur oplopen tot 35°C. In de rest van 
het terrarium sehommelt de temperatuur 
tussen 20°C en 28°C. 
's Nachts daalt de temperatuur tot 
I5 °C. Een TL-buis van 40 W zorgt 
voor de verlichting. De leguanen zitten 
samen in een terrarium met vier Kolen
branderschildpadden (Geochelone car
bonaria) en twee Rode Reuzenteju's 
(Tupinambis rufescens). 
In een andere kamer heb ik een tweede 
terrarium voor Groene Leguanen. Dit 
meet 200x200x70 em (lxhxb). 
Dit terrarium is op dezelfde manier 
ingericht als het verblijf dat in de huis
kamer staat. Ook de temperatuurverdeling 
is vergelijkbaar met die in het andere 
terrarium. 
In dil verblij f staat een grote glazen bak 

van 70x40x15 em (lxbxh), die als 
waterbassin dient. In deze kooi zitten 
aileen drie Groene Leguanen. In beide 
verblijven staat een groot aantal grillige 
takken, die dienen als klimgelegenheid 
en die door de leguanen gebruikt worden 
om zieh dieht onder de spots te kunnen 
opwarmen. 

VOEDING 
Groene Leguanen eten in het wild vrijwel 
aileen plantaardig voedsel (IVERSON, 
1982 en KOHLER, 1993). Dit heeft voor 
de terrariumhouder als voordeel dat 
deze dieren makkelijke kostgangers zijn. 
Een nadeel is echter bet feit dat legu
anen gauw onvoldoende kalk en vitami
nes met plantaardige voeding naar 
binnen krijgen. Er kunnen dan gebreks
ziektes zoals rachitis ontstaan (ZWART, 
I973). De voortp1anting, vooral het 
leggen van de eieren en het uitkomen 
hiervan kan ook negatief worden 
be·invloed als de vrouwtjes te weinig 
kalk en vitamines krijgen (KOHLER, 
1993). 
Mijn Groene Leguanen krijgen bijna het 
hele jaar hetzelfde voedsel. Dit is een 
mengsel van gesneden andijvie, tomaat, 
banaan en af en toe stukjes appel en 
geraspte winterwortelen. In de winter 
vervang ik soms de andijvie door boe
renkool. Om aan de eiwitbehoefte van 
jonge dieren en zwangere vrouwtjes 
(ALLEN et al ., 1990) tegemoet te komen 
geef ik samen met dit mengsel van 
plantaardige bestanddelen kattevoer uit 
blik of in water geweekte harde katte
brokjes. Het voedsel bestrooi ik ~er 
overvloedig met Carmix, Sporavit en 
calciumJactaat (melkzure kalk). Volwas
sen Groene Leguanen voer ik drie tot 
vier keer per week, jonge dieren geef ik 
wekelijks vijf of zes keer te eten. 

VOORTPLANTING 
Groene Leguanen worden nog steeds 
niet in groten getale in gevangenschap 
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Yrouwtje waarbij de eieren goed te zien zijn. Foto: H. Houtman. 

gekweekt. Dit ondanks het feit dat deze 
dieren zeer popu1air zijn bij terrarium
houders. Tot 1987 was er in Nederland 
aileen sprake van kweekresultaten waar
bij er s1echts een tot zeven jongen per 
legse1 uitkwamen, terwijl het aantal 
eieren per 1egsel varieerde van 23 tot 50 
(LAURENS, 1986). 
De rest van de eieren was onbevrucht of 
stierf tijdens de incubatieperiode. Het 
kwam ook vaak voor dat de jongen 
doodgingen vlak voor het tijdstip dat ze 
uit het ei moesten komen. Van de tot 
1985 in Nederland geboren Groene 
Leguanen is een groot aantal vrij snel 
gestorven. Van de 31 dieren zijn er 
voor zover bekend slechts elf vo1wassen 

geworden. Tot deze elf dieren behoren 
ook de twee leguanen die door Klaassen 
zijn gekweekt (KLAASSEN , 1980). Deze 
zijn bij hun nieuwe eigenaar niet ouder 
geworden dan vier jaar, en hun conditie 
is nooit erg goed geweest (pers. med. 
Boonman) . In Duitsland was er wei 
sprake van goede kweekresultaten. Zo 
heeft Piitz in 1975, 1976 en 1977 res
pectievelijk 19, 34 en 44 Groene Legua
nen gekweekt (POTZ, 1982). Bij Pii tz 
kwamen aile bevruchte eieren uit. Deze 
terrariumhouder hield zijn Ieguanen in 
de zomer af en toe in een buitenterra
rium en in de winter bestraalde hij ze 
twee keer in de week met een Osram 
Ultra-Vitalux lamp. Deze lamp geeft 
ultraviolette straling af. Het voedsel dat 
hij zijn dieren gaf, was in grate lijnen 
van dezelfde samenstelling als dat wat 
de meeste Nederlandse terrariumhouders 
aan hun Groene Leguanen geven. Als 
het vrouwtje drachtig was, gaf hij haar 
stukken runderhart, bepoederd met 
calciumfosfaat. 
Aangezet door dit resultaat bestraalde 
Kok zijn drachtige leguaan met een 
hoogtezon die een stralingsspectrum had 
tussen 275 en 400 run. Van de 53 eieren 
kwamen er veertig uit. De andere 
dertien eieren waren wet bevrucht, maar 
beschimmelden misschien als gevolg 
van een te vochtige manier van incu
beren (KOK, 1988). Kok heeft van 1987 
tot 1991 vele Groene Leguanen ge
kweekt en legsels gehad waarbij I 00 % 
van de eieren uitkwam. De laatste jaren 
bestraalde hij zijn dieren niet meer met 
de hoogtezon maar gaf hij het vrouwtje 
enkele malen wat vitamine D3- druppels 
tijdens de dracht. 
Aan de kweekresultaten van Kok kwam 
een eind toen zijn mannetje in 1991 
doodging. 
Uit het bovenstaande zou men kunnen 
atleiden dat goede kweekresultaten met 
Groene Leguanen sterk belnvloed wor-

Jonge Groene Leguaan komt uit het ei. Foto: H. Houtman. den door het aanbieden van voldoende 
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Jonge Jeguanen van enkele weken oud. 
Foto: H. Houtman. 

calciwn, door het recbtstreeks toedienen 
van vitamine D3, of door bet bestralen 
met een UV-Iamp ervoor zorgen dat bet 
vrouwtje voldoende vitamine D3 birmen
krijgt (zie ook IN DEN BOSCH, 1994 en 
MANTEL, 1994). 

EIGEN WAARNEMINGEN 
Het oudste vrouwtje dat ik beb, beeft in 
1984 eieren ge1egd die allemaal birmen 
twee weken beschimme1den. In bet 
voorjaar van 1988 zag ik een groot 
aantal paringen tussen dit vrouwtje en 
een vrij oud mannetje dat ik toen nog in 
ntijn bezit had. Tijdens de dracht heb ik 
het vrouwtje meerdere keren bestraald 
met een hoogtezon. Op 14 juli 1988 
legde ze 69 eieren. Na vier weken 
waren er nog slechts drie eieren over. 
Op II september 1988 kwam er uit een 
ei een goed ontwikkeld jong. De andere 
eieren bevatten dode, half ontwikkelde 
jongen. 
De jonge leguaan, een mannetje, ont
wikkelde zich goed en is nu (maart 
1994) een dier met een totale lengte van 
120 em. Het vrouwtje dat ik in 1983 
kreeg, legt vanaf 1986 elk jaar eieren, 
steeds omstreeks mei. De legsels vari
eren in grootte tussen 27 en 32 eieren. 
Meestal beschimmelen deze eieren 
binnen een of twee weken. Aileen in 
1987 bleef er een ei 64 dagen goed. Na 
die periode zat er een scheur in het ei, 

en bleek er een vo1groeid, maar dood, 
jong in te zitten. 
Aile legsels incubeer ik op dezelfde 
manier. De broedstoof is een glazen bak 
van 40x40x60 em (lxbxh) met onderin 
een watergedeelte waar een aquarium
verwarming met thermostaat in ligt. 
Boven het watergedeelte zitten twee 
glazen lades die aan de onderkant een 
rooster van horregaas hebben. In de 
onderste lade is de temperatuur onge
veer 30°C, in de bovenste lade is de 
temperatuur ongeveer 28°C. De eieren 
werden in beide lades geplaatst in bak
jes met vochtig turfmolm. Deze stoof 
blijkt ook goed te functioneren voor het 
uitbroeden van eieren van de Kroonbasi
lisk, Basiliscus plumifrons (HOUTMAN, 
1987). 

POSITIEVE RESULTATEN 
In januari 1993 wisselde ik de manne
lijke leguanen van terrariwn. Het oudste 
mannetje werd bij de twee gekweekte 
dieren van Kok geplaatst en het in 1988 
geboren mannetje kwam bij de twee 
oudere vrouwtjes in het terrarium dat in 
de huiskamer staat. Het oude mannetje 
toonde geen enkele interesse voor de 
vrouwtjes. Dit in tegenstelling tot het 
andere mannetje, dat op dezelfde dag 
dat hij bij de vrouwtjes werd geplaatst 
met beide vrouwtjes probeerde te paren. 
Het mannetje knikte als inleiding tot de 
paring enkele keren met zijn kop, liep 
op het vrouwtje toe, beet haar in de 
nekstreek en krabde vervolgens enkele 
malen met zijn achterpoten over haar 
flanken en achterpoten. Als het vrouw
tje aan de paring wilde meewerken, 
duwde ze haar staart omhoog en bleef 
meestal rustig zitten. Het mannetie bracht 
dan een hemipenis in haar cloaca. De 
lengte van de paring was tussen de een 
en vijf minuten. Aileen het jongere 
vrouwtje was paringsbereid. Het oudere 
vrouwtje beet steeds naar het mannetje 
als hij probeerde te paren en als het 
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mannetje toch op haar rug zat, rende ze 
erg wild door het terrarium, zodat een 
paring niet mogelijk was. Na enkele 
dagen probeerde het mannetje niet meer 
met het vrouwtje te paren. Met het 
jongere vrouwtje paarde hij van eind 
januari tot begin maart meerdere malen. 
Ik heb zelf minstens tien geslaagde 
paringen gezien. Vanaf begin maart 
werd het vrouwtje steeds onwilliger om 
te paren en vanaf half maart heb ik geen 
paringen meer gezien. 
Aangezien ik met de bestral ingen met 
een hoogtezon geen goed resultaat had 
gekregen en Kok ook hoge uitkomst
percentages verkreeg bij zijn legsels na 
toediening van vitamine D3 aan het 
drachtige vrouwtje, besloot ik dit ook te 
proberen. Gedurende een maand heb ik 
het vrouwtje twee keer per week een 
schijfje banaan gegeven waaraan vier 
druppels in water oplosbaar vitamine D3 

(Davitamon D aquosum, 90 I.E. per 
druppel) waren toegevoegd. Het schijfje 
banaan was ruim bepoederd met, even
eens in water oplosbaar, calciumlactaat. 
Half april stopte het vrouwtje met eten, 
en in de laatste week van april plaatste 
ik haar in het andere leguanenterrarium 
om te voorkomen dat de Rode Reuzen
teju's de eieren zouden opeten. De 
waterbak in dit terrarium had ik Iaten 
leeglopen en gevuld met turfmolm. 
Vrijwel onmiddellijk nadat ze in het 
terrarium was gezet, begon ze te graven 
en op 30 april vond ik 's avonds een 
legsel van 24 eieren. 
Aile eieren waren door het vrouwtje 
begraven. Van deze eieren waren er 
twintig mooi strak en wit, en vier vrij 
slap. Deze eieren beschimmelden bin
nen twee weken. Ik plaatste de eieren 
per drie of vier in plastic doosjes, die 
gevuld waren met veenmos in de hier
boven beschreven broedstoof. De tem
peratuur in de stoof varieerde van 28°C 
tot 30°C. Het veenmos moest ik om de 
twee weken bevochtigen, omdat het dan 

vrij droog was. Waarschijnlijk namen 
de eieren het water op. Op 5 juli stak 
het eerste leguaantje zijn kop uit het ei. 
Tussen 7 juli en 15 juli kwamen aHe 
andere eieren goed uit. De broedtijd 
bedroeg dus tussen 66 en 7 6 dagen. 
Geen van de jongen had een misvor
ming aan zijn staart, en aHe jongen 
waren vrij dik toen ze uit het ei kwa
men. De eerste drie weken aten de 
jonge leguanen vrij slecht, daama 
begonnen ze steeds beter te eten en gaf 
de verdere opfok van de jonge dieren 
geen problemen. Een leguaantje ging 
binnen drie dagen dood, de andere 
negentien jongen ontwikkelden zich goed. 
De jonge leguanen gaf ik hetzel fde 
voedsel als de volwassen dieren. Kre
kels en meelwormen accepteerden de 
jonge dieren niet. 
Juli 1993 heb ik het mannetje en het 
vrouwtje weer in verschillende terraria 
geplaatst. Januari 1994 plaatste ik het 
mannetje weer in het terrarium van het 
vrouwtje. Op dezelfde dag zag ik al een 
geslaagde paring. Tot eind februari heb 
ik al acht paringen gezien en hopelijk 
zullen de resultaten van 1993 zich her
halen in 1994. 

SLaiUPMERKINGEN 
Uit de resultaten van Kok, Kohler en 
Piitz en mijn kweekresultaten blijkt dat 
het goed mogelijk is om met Iguana 
iguana in gevangenschap te kweken. 
Het lijkt me van groot belang dat vooral 
de vrouwtjes genoeg kalk en vitamine 
D3 in de juiste hoeveelheden krijgen. Te 
veel vitamine D3 is echter ook niet goed 
(KOHLER, 1993). Het gescheiden houden 
van mannetjes en vrouwtjes om deze in 
de paartijd bij elkaar te plaatsen kan 
volgens mijn ervaringen een stimulans 
zijn voor de paring. Andere auteurs 
beschrijven dit niet. Er zijn zelfs geval
len bekend waarbij Groene Leguanen in 
grote groepen bestaande uit meerderc 
volwassen mannetjes en vrouwtjes wer-
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den gehouden. In deze groepen ontstond 
geen overmatige agressie tussen de 
dieren, en er was wei sprake van ge
slaagde voortplanting (SCHOUTEN, 
1991). 
Groene Leguanen worden nog steeds op 
grote schaal door de dierenhandel 
geimporteerd. Het zou een goede zaak 
zijn als deze import aanzienlijk beperkt 
zou worden en dat serieuze liethebbers 
hoofdzakelijk in gevangenschap geboren 
dieren zouden verzorgen. 

DANKWOORD 
Langs deze weg wil ik Peter de Man en Astrid 
en Gerry Schoolderman bedanken voor bet feit 
dat re tijdens onre vakantie negentien jonge 
leguanen uit de broedstoof hebben gehaald en 
de verzorging de eerste vier weken op zich 
hebben genomen. 

CARE AND BREEDING OF IGUANA 
IGUANA IN CAPTIVITY 
One group of Iguana iguana comprising more 
adult males than females was maintained from 
1977 until 1983 in a single terrarium measu
ring 200x70x200 em (lxbxh). They were fed a 
diet of chopped vegetables, tomatoes and 
bananas, mixed with cat food. This diet was 
supplemented with calcium lactate, Carmix and 
Sporavit. During this period little sexual acti
vity was observed. However, the males 
exhibited fighting behaviour. After 1983 two 
groups of iguanas were maintained, each com
prising one adult male and two adult females. 
In 1988 one of these females produced 69 eggs 
of which only one hatched. This animal, a 
male, has since grown into a good adult speci
men. Another female produced eggs regularly 
each May between 1986 and 1992, however, 
none of these eggs hatched. In January 1993 
this female was placed with the male born in 
1988. Mating ensued almost immediately. 
From that time until the beginning of March, 
mating was observed repeatedly. 
During pregnancy the female was given on 
several occasions a piece of banana dusted with 
calcium lactate. In addition a few drops of 
water soluble vitamin D3 were added. On the 
30th April 1993 this female laid 24 eggs. 

Four of these eggs were not fertilired, but 
twenty fertilired eggs developed well. These 
were incubated in damp sphagnum at a tempe
rature varying between 28 and 30°C. After 
66-76 days all twenty eggs hatched. One of the 
young died after three weeks; the rest develo
ped normally. 
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BOEKBESPREKING 
Harold G. Cogger, 1992. 
Reptiles and Amphibians of Australia. 

Bij bet voor de eerste keer doorbladeren van 
dit hoek valt al meteen de uitstekende kwaliteit 
op. Uit de inhoud blijkt al snel dat dit bet 
levenswerk van de auteur is. Harold G. Cogger 
is dan ook niet de eerste de beste, bet is een 
man met vele jaren ervaring. De eerste druk 
van dit bOt:k verscheen al in 1975, bet huidige 
werk is reeds de vijfde druk. Cogger heeft aan 
vele publikaties zijn medewerking verleend. Op 
zijn vele reizen door Australie, Nieuw-Guinea, 
Melanesie en de Indo-Pacific heeft hij vee! 
veldwerk gedaan. Hij heeft zich tevens ontpopt 
als een uitstekend fotograaf. Cogger is verbon
den aan bet Australisch museum van Sydney. 
Maar liefst 951 soonen worden beschreven; dit 
hoek is dan ook uitermate volledig. De kleu
renfoto's zijn van prima kwaliteit evenals de 
honderden tekeningen die bij de determinatieta
bellen staan afgeheeld. Deze tekeningen verdui
delijken sommige termen die in de tabellen 
gebruikt worden, een voorbeeld dat gevolgd 
zou moeten worden. 
De indeling van bet hoek is als volgt: 
- Een per familie ingedeelde lijst van weten

schappelijke namen van aile in Australie 
voorkomende soorten. 

- Een uitvoerige inleiding met o.a. een uitleg 
over bet gebruik van bet hoek, klimaat
kaartje van Australie, bet vangen. doden, 
conserveren en huisvesten van de dieren plus 
een stukje over de behandeling van slange
beten (dat is geen overbodige luxe in Austra
lie). Jammer dat Cogger bet nodeloos doden 
van dieren niet scherp veroordeelt. 

- Soortbeschrijvingen. Het hoek is taxo
nomisch ingedeeld, en behandelt de dieren 
per orde. familie, genus en soon. Per fami-

lie is er een sleutel om bet betreffcnde 
dier te bepalen. Van de soonen wordt dan 
een korte beschrijving, een verspreidings
kaartje en de habitat gegeven. Als cr 
ondersoonen zijn, wordt dit vermeld. De 
beschrijving per soon is erg kon, maar er 
worden zo vee! soonen beschreven dat d it 
niet anders kan. Er worden bijvoorheeld 
aileen al 344 soonen skinken beschreven. 
De skinken beslaan dan ook 207 hladzij
den van bet hoek. Bij bijna elke soon is 
een prachtige kleurenfoto. 

- Een apart deel voor de reptielen van de 
eilanden in de Indische oceaan die onder 
Australisch hestuur vallen. 

- Een appendix met de laatste veranderingen 
in naamgeving, en nieuw heschreven soor
ten. 

- Een verklarende woordenlijst. 
- Een referentielijst. 
- Een index van wetenschappelijke namen. 
Ik heh gemerkt dat soms niet aile ondersoorten 
vermeld worden. Dit komt mogelijk doordat er 
nog onenigheid hestaat over de taxonomic. 
Hetzelfde geldt voor sommige verspreidings
gehieden. Omdat de nadruk in dit hoek ligt op 
de taxonomie en de soortherkenning, is bet een 
uitermate geschikt hoek voor dierentuint!n, 
handelaren, Algemene Inspectie Dienst, douane 
en dergelijke, maar ook ge'interesseerde lief
hebbers die er het geld voor over hehhen, kan 
ik dit hoek aanraden. Het hoek is vanaf heden 
natuurlijk ook in de Lacena-bibliotheek tc 
bewonderen. 

Chris van Kalken, 
lhisdreef 44, 3564 BC Utrecht. 
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BOEKBESPREKING 
John Coborn, 1992. 
Boas & Pythons und andere 
ungiftige Schlangen. 

Dit hoek, dat op prachtig glanzend papier is 
gedrukt, begint met een inleiding waarin 
verteld wordt waarom het verzorgen van 
reuzenslangen zo'n fascinerende hobby is en 
Welt de lezer in de rest van het hoek mag 
verwachten. 
Op bladzijde 11 begint de natuurlijke historie 
van de slangen. Er wordt niet aileen gesproken 
over slangen, zoals de titel van het hooftlstuk 
suggereert, maar ook over de evolutie van 
reptielen in het algemeen. We vinden er een 
schema van de verschillende tijdvakken van de 
aardgeschiedenis over 600 miljoen jaar, een 
schema waarin wordt uitgelegd wat een klasse, 
familie, soort, enz. is en een schema met de 
recente slangenfamilies. Omdat dit hoek, naar 
mijn mening, hedoeld is voor de heginnende 
slangenhouder, is dit hooftlstuk eigenlijk te 
lang. Pas op pagina 57 begint bet volgende 
hoofdstuk met een keuze uit een aantal slange
soorten. Achtereenvolgens wordt gegeven: de 
wetenschappelijke en de Duitse naam, een 
beschrijving van de soort, zijn verspreidings
gebied, de specifieke gewoonten, de verzor
ging, de kweek en de verwante soorten. 
Van pagina 105 tot pagina 133 wordt de terra
riumbouw en inrichting hehandeld, waarhij een 
aantal tekeningen in kleur bet een en ander 
verduidelijken. 
Het laatste hoofdstuk behandelt de kweek in 
gevangenschap. 
Deze uitgave maakt een zeer verzorgde indruk, 
niet in de laatste plaats door de vele fraaie 
kleurenfoto's. Toch moet ik bij al dit fraais 
een aantal kanttekeningen plaatsen. 
Het hoek begint met een foto van een dame die 

een Boa constrictor rood haar nek gedrapeerd 
heeft, wat ik een slecht voorbeeld vind voor de 
heginnende slangenhouder. Bovendien wordt er 
in het hijschrift heweerd dat elke soort wurg
slang een potentieel gevaarlijk dier is. Onzin 
natuurlijk. Op pagina 32 wordt een hroedende 
Netpython versleten voor een Tijgerpython. 
Maar wat mij veel meer stoort, zijn de vele 
foto's die in scene zijn gezet, kennelijk met de 
hedoeling er een kunstzinnig plaatje van te 
maken. Zo staat er een foto in van een 
Koningspython op een boomstronk tegen een 
hemelshlauwe achtergrond, een Zandhoa op 
een paar stenen tegen een pikzwcrrte achter
grond en een Regenhooghoa op een hoom
stronk, eveneens tegen een zwarte achtergrond. 
Bovendien heslaan deze foto's twee pagina's 
waardoor er een touwtje in bet midden zit 
omdat ze in bet midden van een katern zitten. 
Maar het meest knullige vind ik dat er een 
flink aantal foto's in staan die reeds eerder 
werden gepuhliceerd in bet niet zo geweldige 
hoekje Boas & other non-venomous snakes van 
Werner Frank. 
Ondanks dit alles vind ik bet voor de hegin
nende slangenhouder een aanwinst in de boe
kenkast. Er worden namelijk onderwerpen 
hehandeld als terrariumhouw, inrichting en 
kweek. De gevorderde liethehber kan bet hoek 
aanschaffun vanwege de vele plaatjes. Voor 
wie bet Duits niet of onvoldoende machtig is, 
is er ook nog een Engelse versie verkrijghaar. 

Ron Kivit, Jan Ligthartstraat 51, 
1068 PB Amsterdam 
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Gegarandeerd vers, 
door geheel Nederland! 
·Levende insekten en wormen 
zijn een uitstekend voedsel voor 
vogels en andere insekten
eters, maar ook zeer geschikt 
als visvoer of aas. Toch zijn ze 
lang niet overal verkrijgbaar in 
de speciaalzaken. Daarom 
verzorgt lnsekt Expresse al 
sinds 1988 postorder-levering 
door geheel Nederland. Een 
ruim assortiment, zorgvuldig 
verpakt, gegarandeerd versl 
Kijkt u de prijslijst er maar op 
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in afwachting daarvan uit· 
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DIREKT VAN 
DEKWEKERIJ 
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ca. 70 larven 

MDL WORM IN 
• per doosje ~ 50 gram 

per doosjo ~ 100 gram 
UIIKHAICIN PilUS per doosjo ~ 500 gram 
doosjo ~ 10 stuks I mlddel formaat 7 ,ao per doosje ~ 1000 gram 
5 doo8jes (50 st.) I mlddellormaat U.OO 1------.....;...
doosje ~ 10 Bluks I groot tormaal tO,OO MUDIIDLWORIIIII 
5 doosjos (50 st.) I groot formaat 42,50 pet' doosje ~ 25-30 stuks ______ .;;.... ____ ..:.::.:.:J per doosje ~ 100 gram 

PilUS per doosje ~ 500 gram 
1,00 per doosje 6 1000 gram 

:::: MGUWOIUIIII 
31,00 (gowone .of dondroboana's) 

~ 1000 stuks tto oo per doosje 6 15 stuks 
zachte roodlgeel-kleurigo v!indort~.) per doosje 6 45 stuks 

per doosje 6 90 stuks 
PRWa per doosje 6 450 stuks 

4,30 
20.00 
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