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Bij de voorplaat: de Koreaanse Vuurbuikpad: Bombina oriellfalis 

Met deze eenvoudig te houden soort wordt goed gekweekt, zodat dit mooie dier gemakkelijk te ver
krijgen is. Let er bij aanschaf op dat de vuurbuikpadjes geen wittige plekken vertonen. De ogen, met 
een min of meer hartvormige pupil, moeten helder zijn. Gezonde, weldoorvoede dieren reageren alert 
en maken zich met een stevig sprongetje uit de voeten bij benadering. De mannetjes zijn te herkennen 
aan donkere, wratachtige plekken op de voorpoten. Een heel eenvoudig aquarium met daarin een drij
vend stuk schors kan als huisvesting al voldoende zijn. Aankleding met stenen, stukken hout en vooral 
planten staat mooier en geeft de dieren bovendien meer gelegenheid tot schuilen. Hou het water schoon 
met een aquariumfilter (voorzie de aanzuigopening wel van een stukje gaas) of ververs het water regel
matig. Soms lukt het een bak met weinig dieren en veel beplanting zichzelf te laten schoonhouden. Laat 
de temperatuur in de zomer niet boven de 30°C oplopen. 's Winters mag de temperatuur echter tot het 
vriespunt dalen. Eten doen ze dan niet meer. Vuurbuikpadden zijn overdag zowel als 's nachts actief. 
Op warme avonden in het voorjaar willen de mannetjes wel kwaken, een droevig 'oeh, oeh'. Het is een 
vrij zacht geluid: niet storend voor de buren. Raken ze echt in paarstemming, dan omklemmen ze met 
hun voorpootjes de vrouwtjes. Zoals het kikkers en padden betaamt, eten Koreaanse Vuurbuikpadden 
alles wat beweegt en klein genoeg is om naar binnen te werken. Fruitvliegen blijken voor volwassen 
vuurbuikpadden te klein, maar krekels, vliegen, wasmotlarven, wormen en dergelijke zijn uitstekend 
voedsel. Hoopjes tubifex nemen ze van een pincet aan. In het vangen van hun voedsel zijn sommige 
exemplaren bepaald onhandig te noemen. Zij verdienen daarom wat extra aandacht om te voorkomen 
dat de andere alles voor hun neus wegkapen. 
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Lacerta's Beginnersgids 

Herman A.J. in den Bosch 
Hoofdredacteur Lacerta 

INLEIDING 
Voor u ligt de eerste beginnersgids voor het 
houden van amfibieën en reptielen van de 
Nederlandse Vereniging voor Herpetologie 
en Terrariumkunde Lacerta. Laat u door de 
titel niet verwarren: in zeker opzicht blijven 
wij allemaal beginners, lerend van de 
natuur. Net zo goed als een nieuwkomer op 
het gebied, zal ook bijvoorbeeld een erva
ren slangenhouder bij overstappen naar 
schildpadden of kikkers zeker wat tips kun
nen gebruiken. 
Wij bieden de liefhebbers van reptielen en 
amfibieën een eerste handreiking voor het 
houden en kweken van deze boeiende groe
pen, waarbij wij hopen dat door onze infor
matie de dieren een lang en gezond leven in 
hun onderkomen tegemoet gaan. Wat wij 
uitdrukkelijk niet willen, is zomaar ieder
een aanzetten tot het houden van 'beestjes 
in bakjes'. Die behoefte moet voortkomen 
uit een diepere, eigen interesse voor de 
levende natuur. Deze belangstelling zal 
samengaan met waardering voor natuurbe
scherming. Betrek daarom zoveel mogelijk 
de dieren uit de kweek van andere liefheb
bers. 

INHOUD EN INDELING 
Per groep terrariumdieren treft u eenzelfde 
indeling aan: het vergemakkelijkt een snel
le raadpleging. Die opsplitsing in diergroe
pen is uit praktische overwegingen geko
zen; de erin genoemde soorten kunnen op 
min of meer vergelijkbare wijze gehouden 
worden. Een enkele maal komt een kleine
re groep of zelfs een soort voor het voet
licht. Dat betreft dan dieren die men zeer 
regelmatig aangeboden ziet. Het is aan de 
lezer om zelf een bepaald abstractieniveau 
bij de grotere groepen aan te brengen: uiter
aard kunnen we niet alle soorten vermelden 
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en iedere soort heeft uiteindelijk haar eigen 
behoeften. Bovendien kent elke algemeen
heid wel haar uitzondering, maar alle 
auteurs hebben naar beste weten zoveel 
mogelijk ruim toepasbare kennis in een 
kort bestek gepresenteerd. 
U zult enige categorieën missen. Het 
betreft dieren waarvan wij menen dat de 
beginner, maar dikwij Is zelfs de ervaren 
liefhebber, ze nauwelijks op verantwoorde 
wijze kan houden. Voor de hand liggende 
voorbeelden om uiteenlopende redenen 
zijn zeeschildpadden, krokodilachtigen, 
gifslangen, mieren-, amfibieën- en reptie
lenetende soorten (voedselproblemen!). 
Daarnaast ontbreken kameleons en enkele 
ogenschijnlijk robuuste, evenwel in gevan
genschap zeer gevoelige soorten, zoals de 
Kolonistenagame (Agama agama) en de 
Koningspython (Python regius) om er maar 
twee te noemen. Al deze dieren raden wij 
de beginner ten zeerste af. Wordt een groep 
hier wel behandeld, dan betekent dit zeker 
niet dat iedere vertegenwoordiger even 
'gemakkelijk' is. 
Terrariumbouw en -techniek vormen onge
twijfeld een belangrijk onderdeel van de 
hobby, maar dat aspect komt hier slechts 
beperkt aan bod. Wij menen dat zeker over 
het eerste redelijke, zij het soms wat oudere 
maar nog altijd verkrijgbare literatuur 
bestaat (bv. VAN MEEUWEN & LILGE, 1978). 
Enige tijd geleden is bij onze oosterburen 
een beginnersboek uitgekomen (HERR
MANN, 1994) waarin tevens terrariumbouw 
aan de orde komt. Voor de ongewervelde 
terrariumdieren wordt verwezen naar KAL
LAS et al. ( 1996). 
Onder het kopje Ziekten wordt kort mel
ding gemaakt van mogelijke gezondheids
problemen van de groep. Die opmerkingen 
zijn vooral bedoeld om bij een consult uw 
dierenarts een eerste indicatie te geven. 
Als algemene literatuurreferentie geldt 
GABRISCH & ZWART ( 1995). Daarnaast zij 
gewezen op de Kliniek voor Gezelschaps
dieren, Afdeling Vogels en Bijzondere 
Dieren, Yalelaan 8, Utrecht. Men kan daar 
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terecht zonder verwijzing van een die ren
arts (dit geldt uitdrukkelijk alleen voor deze 
afdeling; voor ho nden, katten e.d. dient 
men wel degelij k een verwij zing Le heb
ben). Wel vooraf een afspraak maken op 
telefoonnumme r 030-253941 I. Hel spreek
uur is op dinsdag- tot en met vrijdagoch
tend van 9.00- 1 I .00 u. Bovendien kan 
men telefon isch informatie vragen op 
030-253 I 799 tijdens werkdagen van 
13.30-14.30 u. Een plaatselij ke werkgroep 
zal u verde r kunnen he lpen als u op zoek 
bent naar een dierenarts in uw omgeving 
met ervaring op he t gebied van amfibieën 
en repti e le n. 
Het aparte hoofdstuk Z iekten is geschreven 
door twee die renartsen, gebrui k makend 
van hun ondervi ndingen met beginners. 
Z ij benadrukke n dat d it o nderdeel zeke r 

niet a ls een uitputtende verhandeling is 
bedoeld , maar dient als hulp bij een bezoek 
aan een misschien herpetolog isch wat min
der ervaren d ierenarts. Het liefst leest men 
dit hoofdstuk a ls de die ren nog gezond z ijn, 
of zelfs nog voor men aan een terrarium 
begint. 
Het hoofds tuk Voedsel geeft beknopte 
informatie voor de beginne r. In bij voor
beeld JAHN ( 1977) en JOGER (z.j.), he lder 
geschreven boekjes die nog immer bij het 
' modern antiquariaat ' te vinden z ijn , kan 
men meer over voedselkweektechni eken 
vinden. Een zeer goed recent Duits boek is 
dat van FRIEDER ICH & VOLLAND ( I 995) . 

WETGEVING 
Voor sommige soorten dieren en planten uit 
de terrariumlie fhebbe rij gelden (inte r)na-

Gifslange n. hier de rate lslang Crota!us duris.\ïtS. zijn geen beginncrscl ieren. (De twee donkere putjes 
zij n warmtegevoelige zintuigen e n geen neusgaten, die ziue n iets hoge r en zijn naar opz ij gericht.) 
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tionale wettelijke bepalingen. Kort samen
gevat zijn voor ons van belang de 
Nederlandse wetten BID (Bedreigde In
heemse Diersoorten), BUDEP (Bedreigde 
Uitheemse Diersoorten en Planten) en de 
Gezondheids- en Welzijnswet Gezel
schapsdieren. Het houden van inheemse 
amfibieën en reptielen is verboden (wet 
BID). Voor een aantal uitheemse soorten, 
waaronder veel uit de Europese Unie, geldt 
sedert augustus 1995 de wet B UD EP en 
bovendien hebben we te maken met de 
internationale CITES-overeenkomst (Con
vention International Trade Endangered . 
Species). Zie voor een beknopt overzicht de 
bijlage bij het Lacerta Mededelingenblad 
van november 1995. Dit geeft een moment
opname weer. Het Ministerie van Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij kan u voor
lichten over de huidige situatie en verstrekt 
eventuele ontheffingen en vergunningen: 
CITES-Bureau, postbus 20401, 2500 EK 
's Gravenhage. 
Ook in verre 'buitenlanden' zijn soorten 
dikwijls beschermd. Stel u vooraf terdege 
op de hoogte van zowel import- als export
vergunningen en van plaatselijke regels. 
Vergewis u ter plekke nogmaals van de 
wetten en regels bij een bevoegde instantie. 
Ter geruststelling: veel mag wel en boven
dien worden er binnen de vereniging 
Lacerta de laatste jaren alsmaar betere 
resultaten met de kweek van steeds meer 
soorten geboekt. Het gaat soms zelfs zo 
goed, dat sommige kwekers hun dieren 
nauwelijks meer kwijt raken... Reden 
temeer om verenigingsbijeenkomsten te 
bezoeken zodat kweker en beginnende lief
hebber elkaar kunnen ontmoeten. 

ALGEMENE RAADGEVINGEN 
Vermijd impulsaankopen: die leuke, kleine 
groene waterschildpadjes zullen uitgroeien 
tot formaat koekenpan en ze verkleuren dan 
naar saai donkergrijs en worden bijterig, en 
die fraai getekende jonge pythons worden 
kolossen van ettelijke meters en tientallen 
kilo's. Kunt en wilt u ze dan nog steeds ver-
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zorgen? Bedenk bovendien dat de verzor
gings- en voedselkosten gewoonlijk een 
veelvoud van de aanschafprijs van het dier 
bedragen tijdens diens leven. Daarnaast 
vindt u het juiste voer niet op de schappen 
van de supermarkt en ook de eerste de beste 
dierenwinkel zal u niet altijd kunnen hel
pen. 
Lees vooral veel, maar geloof niet voet
stoots alles. Zo zijn 'creatieve' terraria van 
doorkijk-salontafeltje tot dikbuikige wijn
fles wellicht grappig op de foto, voor de die
ren betekenen ze een modieuze kwelling. 
Zoek ervaren terrariumhouders op en 
schaam u niet om simpele vragen te stellen. 
Bezoek indien enigszins mogelijk de oor
spronkelijke leefomgeving van uw dieren 
en kijk daar eens op uw gemak rond. Dit 
geeft u waarschijnlijk een veel beter inzicht 
in de eisen die uw dieren stellen aan hun 
terrarium en voedsel, en dus aan hun ver
zorger, dan luchtige papieren kennis. 
Beperk u tot enkele dieren en streef geen 
gezelschapsterrarium na. In tegenstelling 
tot wat onder aquariaoen gebruikelijk is, 
leidt een dergelijke verzamelbak vrijwel 
altijd tot ellende. En, aan één of twee paar
tjes ziet u dikwijls meer natuurlijk gedrag 
dan aan een krioelende massa. 
Wilt u echt iets van de dieren opsteken, hou 
dan een dagboek bij. 
Tot slot, de hobby moet u vooral voldoe
ning schenken. Wordt de verzorging u op 
wat voor manier dan ook teveel, geef dit 
dan (vooral aan uzelf) ruiterlijk toe. Doe 
uw dieren en installatie aan een andere lief
hebber over. Dit komt de gemoedsrust ten 
goede, alsook de gezondheid van de dieren. 
U vindt ongetwijfeld een liefhebberij die 
wel bij uw levensritme past. Degenen die 
met het houden van amfibieën of reptielen 
een juiste keuze hebben gemaakt, zullen 
merken dat zij nauwelijks meer los kunnen 
komen van hun liefhebberij, dat zij een die
per begrip ontwikkelen voor de biologische 
wereld en dat zij echt letterlijk nieuwe ont
dekkingen zullen doen. Allen wensen wij 
veel plezier. 
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SELECTIE TIJDSCHRIFTEN VOORAL 
GERICHT OP DE AMATEUR 
(De prijzen gelden per jaargang) 

LACERTA (Nederlandstalig, herpetologische 
artikelen, alle aspecten van amfibieën en 
reptielen): Nederlandse Vereniging voor 
Herpetologie en Terrariumkunde. Leden
administratie P.D. Gorseman, Prins 
Hendrikstraat 55, 3331 XR Zwijndrecht. 
(f 57,50). Lacerta vindt u bovendien op het 
Internet: http://www.xs4all.nl/-lacerta 

HET AQUARIUM (vooral gericht op de vis
senliefuebber): Nederlandse Bond 'Aqua 
Terra', Havenstraat 83, 1211 KH Hilver
sum, postrekening 163956. (f 65,-) 

CAPTIVE BREEDING (Engelstalig, eenvoudi
ge, fraai geïllustreerde terraristische artike
len): P.O. Box 87100, Canton, Michigan 
48187, USA. ($ 36,-) 

DACTYLUS (Engelstalig, alleen gekko's): In
ternational Gecko Society, P.O. Box 
370423, San Diego, CA 92137-0423, USA 
($ 30,-). 
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DENDROBATIDAE NEDERLAND (Nederlands
talig, artikelen over pijlgifkikkers): 
Vereniging van Pijlgifkikkersliefhebbers, 
ledenadministratie W. Zwoferink, Holten
straat 19, 5045 CE Tilburg. (f 40.-) 

HERPETOFAUNA (Duitstalig, eenvoudige 
herpetologische artikelen): Postfach lil 0, 
D-71365 Weinstadt, Duitsland. (DM 64,80) 
(Nederlandse abonnementen zijn voordeli
ger via D. Broodman, A. Camusplaats 288, 
3069 BR Rotterdam, tel. 01 0-4208660) 

LITIERATURA SERPENTIUM (Nederlandsta
lig, korte artikelen over slangen): Europese 
Slangen Vereniging, Zoetermeer, postreke
ning 4438855, secretaris J.-C. Jacobs, W.A. 
Vultostraat 62, 3523 TX Utrecht. (f 30,-) 

REPTILE & AMPHIBIAN MAGAZINE (Engels
talig, korte eenvoudige terraristische artike
len) RD *3 Box 3709-A, Pottsville, PA 
17901, USA. ($ 35,-) 

SALAMANDRA (Duitstalig, gedegen herpeta
logische artikelen, eenvoudiger stukken in 
Elaphe dat men erbij ontvangt): Deutsche 
Geselischaft für Herpetologie und 
Terrarienkunde, Postfach 1421, D-53351 
Rheinbach, Duitsland. (DM 80,-) 
(Nederlandse abonnementen zijn voordeli
ger via D. Broodman, A. Camusplaats 288, 
3069 BR Rotterdam, tel. 0 I 0-4208660) 

SAURIA (Duitstalig, eenvoudige herpetolo
gische artikelen): Terrariengemeinschaft 
Berlin e.V., B. Buhle, PlanetenstraBe 45, 
D-12047 Berlin, Duitsland. (DM 45,-) 

DE SCHILDPAD (Nederlandstalig, eenvoudi
ge artikelen over schildpadden): Neder
landse Schildpadden Vereniging, Ledenad
ministratie G. Uytterschout, Veluwehof 19, 
5709 KH Helmond; penningmeester NSV: 
R. Wiarda, Feytsmahof 13, 9033 XC 
Deinum, postrekening 3564897. (f 35,-) 

TERRA (Nederlandstalig, eenvoudige herpe-
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tologische artikelen): Belgische Vereniging 
voor Terrariumkunde en Herpetologie, pen
ningmeester J. Meurs, Zandvlietstraat 56, 
B-2020 Antwerpen, België. (BF 900,-) 

TI-MAGAZIN (Duitstalig, eenvoudige, zeer 
fraai geïllustreerde artikelen over aquari
um, terrarium, tuin en biotopen): Tetra
Verlag, Herrenteich 78, Postfach 1580, 
D-49403 Melle, Duitsland. (DM 43,80) 

THE VIVARIUM (Engelstalig, terraristische 
artikelen): American Pederation of Herpe
toculturists. Informatie: AFH-News, P.O. 
Box 300067, Escondido, CA 92030-0067, 
USA. ($ 26,-) 

SELECTIE WETENSCHAPPELIJKE 
TIJDSCHRIFTEN 
ALYTES (voornamelijk Franstalig; artikelen 
over amfibieën): 25, Rue Cuvier, Parijs, 
Frankrijk, postrekening ISSCA 1-398-91 
L, Paris. (FF 250,- + FF 15,- porto) 

AMPHIBIA-REPTILIA (voornamelijk artikelen 
in het Engels, maar ook in het Frans, Duits 
en soms Spaans): Uitgeverij E.J. Brill, 
Postbus 9000, 2300 PA Leiden. (Via uitge
ver f 175,-. Voor Societas Europeae 
Herpetologiea-leden DM 1 00,-; informatie 
M.R.K. Lambert, Central Ave., Chatham 
Maritime, Kent ME4 4TB, Engeland) 

CHELONIAN CONSERVATION AND BIOLOGY 
(Engelstalige artikelen over schildpadden): 
A.J. Rhodin, Chelonian Research 
Foundation, 168 Goodrich Street, 
Lunenburg, Mass. 01462, USA. ($ 25,- + 
$ 20,- porto) 
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COPEIA (Engelstalig; de helft van de ruimte 
wordt besteed aan vissen): American 
Society of Ichtyologists and Herpeto
logists, Department of Zoology, Southem 
Illinois U niversity, Carbondal 111. 62901-
6501, USA.($ 90,-) 

THE HERPETOLOGICAL JOURNAL (Engelsta
lig, eenvoudiger artikelen in het Bulletin 
dat men voor genoemde prijs erbij krijgt): 
British Herpetological Society, Regent's 
Park NW1 4RY, Engeland. (f 26,-) 

HERPETOLOGICA (Engelstalig): The Herpe
tologists' League, Inc., Department of 
Biologica! Sciences, Box 70726, East 
Tennessee State University, Johnson City, 
TN 37641-0726, USA. ($ 95,-) 

HERPETOZOA (Duits- en Engelstalig): Öster
reichische Geselischaft für Herpetologie, 
Naturhistorisches Museum in Wien, 
Burgring 7, A-1014 Wien, Oostenrijk, Post
sparkasse Kto-Nr. 7566-437. (öS 350,-) 

JOURNAL OF HERPETOLOGY (Engelstalig): 
Society for the Study of Amphibians and 
Reptiles, Department of Zoology, Ohio 
University, Athens, Ohio 45701, USA. 
($ 60,-) 

RUSSIAN JOURNAL OF HERPETOLOGY 
(Engelstalig): Poliurn Publishing Com
pany, 58 Dmitrovskoe Shosse, Moscow 
127238, Rusland, Deutsche Bank AG, 
Frankfurt/Main, Kto-Nr. 949-8346. ($ 44,-) 
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Salamanders 

Sergé Bogaerts 

INLEIDING 
Salamanders zijn grofweg op te delen in 
landsalamanders en watersalamanders. 
Watersalamanders brengen ongeveer de 
helft of meer van het jaar in het water door. 
Deze dieren hebben vaak een afgeplatte 
staart. Landsalamanders komen nooit of 
slechts zelden in het water en ze hebben 
meestal een enigszins ronde staart. Van 
Wormsalamanders, die zelden aangeboden 
worden, is weinig bekend over het houden 
in terraria. 
Salamanders komen voor in Europa, Azië, 
Noord-Afrika, Noord-, Midden-, en Zuid
Amerika. Australië is salamandervrij. Ze 
komen voor in zowel gematigde, mediterra
ne als tropische gebieden. U moet de 
omstandigheden en inrichting van het terra
rium of aquarium zoveel mogelijk proberen 
te laten lijken op de natuurlijke omstandig
heden in het gebied waar de dieren vandaan 
komen. Hygiëne gaat echter boven alles. 

KIJKEN IS DE KUNST 
Denk eerst na over wat u precies wilt en wat 
u het dier kunt bieden, voordat u een dier 
gaat aanschaffen. Probeer altijd vóór de 
aanschaf zoveel mogelijk te weten te 
komen over de salamander die u wilt - en 
pas die kennis in de praktijk toe- dat maakt 
de kans op teleurstellingen kleiner. Over 
het algemeen zijn er slechts weinig sala
manders in de dierenhandel, en in de win
kel zijn ze vaak in een slechte conditie. Het 
verdient daarom aanbeveling in gevangen
schap gekweekte dieren aan te schaffen (zie 
Doelgroep). 
Hoe ziet een gezonde salamander eruit? 
Salamanders moeten zich als ze op hun rug 
worden gelegd meteen weer omdraaien. 
Neem ook nooit dieren uit een bak waarin 
dode of halfdode dieren liggen. Deze zijn 
dan vaak ook besmet. De dieren mogen er 
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niet uitzien als een wandelend skeletje (het 
is een slecht teken als het bekken en de rug
gengraat al te duidelijk zichtbaar zijn). Ook 
mogen ze geen wonden, schimmel, zweer
tjes of bloederige plekken hebben (let voor
al op bek, tenen en staartpunt). 
Als er gezonde dieren te vinden zijn dan 
kunt u het beste meteen een groepje van 
vier tot acht dieren van dezelfde soort aan
schaffen, van verschillende groottes en 
kleuren (zie ook Geslachtsonderscheid). 
Als de geslachten duidelijk te onderschei
den zijn, zijn twee mannetjes en vier 
vrouwtjes het beste uitgangspunt voor een 
kweekgroep. 
Het is goed de nieuwe dieren een tijdje in 
quarantaine te houden. Dit betekent onder
brengen in een nogal kale bak met slechts 
enkele schuilplaatsen (droge en vochtige). 
De salamanders moeten dan goed in de 
gaten worden gehouden (of ze bijvoorbeeld 
wel goed eten, geen afwijkingen vertonen). 
U kunt ze het beste enkele weken zo hou
den, waarbij u elke week het terrarium 
schoonmaakt en de dieren goed observeert. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Het onderscheid tussen mannetjes en 
vrouwtjes is niet altijd even duidelijk te 
zien, vooral buiten de voortplantingstijd is 
dit het probleem. Bij de meeste soorten 
hebben de mannetjes in de voortplantings
tijd een dikkere cloaca (aan het begin van 
de staart) dan de vrouwtjes. Verder zijn ze 
vaak steviger van bouw en hebben ze 
verhoudingsgewijs langere ledematen. 
Vrouwtjes worden vaak groter dan manne
tjes. Bij veel soorten watersalamanders 
hebben de mannetjes gedurende de paartijd 
een rugkam en/of verbrede zwemstaart en 
fellere kleuren. 

HUISVESTING 
Afhankelijk van of het gaat om water- of 
landsalamanders kan een aquarium of ter
rarium worden gebruikt. Bij twijfel kunnen 
we het beste kiezen voor een aquaterrari
um. In het watergedeelte van het verblijf 
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Een mannetje van de Marmersalamander (Triturus 11/G/ï//Oratus), een van de meest geliefde Europese 
salamandersoorten. 

moet dan in e lk geval altijd een drijvend 
stukje kurkschors aanwezig zijn. 
We richten he t aq uarium (of het natte 
gedeelte van het aquaterrarium) in met ste
vige waterplanten en kale bodem of fijn 
grind of grof aquariumzand. Een terrarium 
kunt u inrichten met een bodem van turf
molm/bosgrond o f een klei- o f lösslaag met 
daaronder een laag grind; hie rop kunnen 
stukken (kurk)scho rs, dakpan e.d. gesta
peld worden. Het aanbrengen van dergelij
ke schuilplaatsen in de bodem wordt op 
prijs gesteld door de dieren. De grindlaag 
zorgt voor drainage. Naar believen kan de 
decoratie bestaan uit planten (b.v. varen
tjes) of mos. Eén gedeelte van het terrarium 
moet u vochtig houden (door regelmatig te 
sproeien), het andere droog. De dieren 
moeten kunnen kiezen. 
Algemeen is zowel voor een aquarium als 
voor een terrarium een lage temperatuur te 
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verkiezen: tussen I 0 en 20°C. Verwarmi ng 
is over het a lgemeen niet nod ig; s lechts een 
TL-lamp a ls lichtbron (vooral voor de plan
ten). Deze kan op een tijdklok gezet wor
den en - afhanke lijk van het seizoen - lan
ger of korte r branden ('s zomers bv. veer
tien uur; 's winters acht uur). Directe 
zonne-instraling kan riskant zij n, o mdat het 
terra rium dan te warm kan worden. 
Aan de bovenkant van de bak plaatsen we 
g lasstrips om te voorkomen dat de dieren 
ontsnappen omdat ze tegen glas op kunnen 
klimmen. Terraria dekken we af met gaas. 
Aquaria dekken we af me t glas. Let er op 
dat e r geen kieren z ijn waaruit de dieren 
kunnen ontsnappen, maar zorg wel voor 
genoeg ventilatie (gaas) . 

GEDRAG 
Salamanders zijn voor sommigen niet de 
meest spectacul aire terrariumbewoners. Ze 
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zijn bovendien voor het merendeel 's 
nachts actief. Het samenhouden van ver
schillende soorten salamanders met andere 
dieren of salamanders is af te raden. Elke 
soort stelt andere eisen aan zijn omgeving. 
Alleen al om ze goed te kunnen bestuderen 
en te kweken verdient het aanbeveling ze 
apart te houden. 
De paring van salamanders is meestal spec
taculair. Vele soorten voeren een ingewik
kelde balts uit, voordat de mannetjes hun 
sperma overdragen aan de vrouwtjes. 
De voortplanting kan soms worden gesti
muleerd door de dieren een maand of drie 
bij lagere temperaturen (5°C) te zetten. 
Vaak is het nuttig om ook de daglengte aan 
te passen aan de winterse omstandigheden. 
De dieren moeten dan wel goed gezond 
zijn. De meeste soorten leggen hun eieren 
in het water, maar er zijn ook soorten die 
nooit in het water komen en complete mini
salamandertjes levend baren. 
Salamanderlarven zijn roofzuchtig en ze 
eten alleen levende prooien (watervlooien, 
tubifex, rode muggenlarven e.d.). Ze eten 
ook elkaar op, als ze de kans krijgen. Het 
beste is daarom ze in kleine groepjes van 
even grote dieren onder te brengen. 

SOORTEN 
Een van de makkelijkste en ook opmerke
lijkste salamandersoorten is de Axolotl, 
Ambystoma mexicanum. Deze grote (tot ca. 
30 cm) salamander verblijft zijn hele leven 
in het water. Het dier plant zich in het lar
vestadium voort (neotenie) en behoudt zijn 
hele leven kieuwen. Ze zijn gemakkelijk te 
houden in een ruim aquarium. 
Andere goed te houden soorten zijn 
Aziatische vuurbuiksalamanders, zoals de 
Chinese Dwergsalamander ( Cynops orien
talis), de Zwaardstaartsalamander ( Cynops 
ensicauda) en de Japanse Vuurbuiksala
mander ( Cynops pyrrhogaster). Deze 
watersalamanders blijven praktisch hun 
hele leven in het water, zijn vaak mooi van 
kleur en leven erg lang. Bovendien houden 
ze van wat hogere temperaturen ( 18-22°C), 
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zodat ze goed in een woonkamer gehouden 
kunnen worden. 
In de handel zijn ook vaak Aziatische soor
ten van de geslachten Pachytriton en 
Paramesotriton verkrijgbaar. Dit zijn ech
ter erg agressieve en lastige soorten, en 
daarom voor de beginner af te raden. Van 
de Amerikaanse soorten wordt in de handel 
vaak de Groene Watersalamander (No
tophthalmus viridescens) aangeboden. Ook 
dit dier is niet echt gemakkelijk en het heeft 
vaak ziekten bij zich. 
Veel Europese salamandersoorten mogen 
niet zonder meer gehouden worden (wet 
BUDEP), maar binnen de Doelgroep wor
den ze gelukkig redelijk goed nagekweekt. 
Mooie en goed houdbare watersalamanders 
zijn de Marmersalamander (Triturus mar
moratus), de Alpen-kamsalamander (Tritu
rus carnifex), de Balkan-kamsalamander 
(Triturus karelinii) en de Ribbensalaman
der (Pleurodeles waltl). Deze soorten kun
nen vaak het hele jaar door in het water 
worden gehouden, maar de Marmersala
mander wil 's zomers vaak een periode op 
het land verblijven. 
Landsalamanders zijn over het algemeen 
lastigere soorten. Een redelijke uitzonde
ring vormen de Ambystoma's uit Noord
Amerika, zoals de Gevlekte Landsalaman
der (Ambystoma macu/atum) en de 
Gemarmerde Landsalamander (Ambystoma 
opacum). De Tijgersalamander (Ambysto
ma tigrinum) is de grootste uit deze groep 
{tot 40 cm). Deze dieren zijn goed in leven 
te houden in een ruim aquaterrarium. Ze 
wennen gemakkelijk aan dood voer, dat ze 
opeten als het voor de bek wordt gehouden. 
Het kweken van Ambystoma-soorten is erg 
moeilijk. 
In de dierenhandel duiken af en toe 
Wormsalamanders op van het geslacht 
Typhlonectes. Deze aquatiele, op alen lij
kende blauw-zwarte dieren zijn in een tro
pisch aquarium goed in leven te houden, 
met zowel dood als levend voedsel. Van de 
overige Wormsalamanders is nauwelijks 
iets bekend. 
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VOEDSEL 
De grootte van het voedsel is afl1ankelijk 
van de grootte van de salamander die het 
eet. Op het land kunnen alle vormen van 
levend voer worden gegeven (regenwor
men, krekels, meelwormen, naaktslakken, 
wasmotlarven e.d). Daar kan het voedsel 
bepoederd worden met een vitamine/mine
ralenpreparaat (bv. Gistocal/Carmix/Rep
tovit/Korvimin). Vooral bij opgroeiende 
jonge dieren is dit van groot be lang. Her 
voedsel kan het beste worden aangeboden 
in een laag schaaltje of bakje, dat ingegra
ven is in de bodem. 
In het water kunnen we ook levend voer 
aanbieden , zoals tubifex, regenwormen en 
rode muggenlarven. Maar de dieren zij n 
ook vaak te wennen aan dood voer, zoals 
ingevroren muggenlarven, Mysis (brakwa
tervlokreeftjes), stukjes runderhart, lever, 
kippenvlees e.d. Let e r wel goed op dat 

alles wordt opgegeten, anders gaat het rot
ten en bederft het water. Jonge dieren eten 
in principe hetzelfde als volwassen dieren. 
Alleen moet het voedsel kle iner z ijn . In het 
water e ten ze tubifex, waterv looien, kleine 
regenwormpjes en rode muggenlarven. Op 
het land kunnen buffalowormen, fruitvlie
gen en hun maden, rode muggenlarven en 
kleine krekeltjes worden gevoerd. 

ZIEKTEN 
Er is erg weinig bekend over ziekten en 
genezing. Het beste is z iekten te voorko
men, door goed te letten op hygiëne en juis
te voedering. Veel ziekten ontstaan door het 
verblijf in de dierenhande l of door het te 
laat schoonmaken. Zieke dieren moet u 
direct apart zetten. Het beste is om het ter
rarium waar ze vandaan komen meteen te 
ontsmetten en a lle inri chti ng weg te doen of 
uit te koken. 

Van de Urmia-beeksalamander (Neurergus srrauchii) uil het Midden-Oosten wordt door gerichte 
nakweek al twintig jaar een terrariumpopulat ie in stand gehouden. 
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De meest gevreesde salamanderziekte is de 
zogenaamde 'salamanderpest'. Dit is een 
verzamelnaam van symptomen waarbij de 
dieren open wonden krijgen die zich steeds 
verder uitbreiden. Op een gegeven moment 
liggen de botten bloot en duurt het niet lang 
meer of de salamanders gaan dood. Als de 
ziekte vroeg geconstateerd wordt, kunnen 
de dieren worden behandeld met breed
spectrum antibiotica, verkrijgbaar bij de 
dierenarts. Voor veel van deze preparaten 
bestaat bij de ziekteverwekkende bacteriën 
al resistentie, laat dit dus grondig uitzoe
ken. Vraag de dierenarts de gekozen medi
cijnen te verdunnen, al naar gelang het 
gewicht van het dier. Het medicijn moet via 
de bek toegediend worden, het beste met 
een pipetje. Handel hierbij heel voorzich
tig. Het beste kan één persoon de salaman
der vasthouden en de bek open maken door 
voorzichtig aan de keelhuid te trekken, ter
wijl de ander het medicijn in de bek van het 
dier druppelt. 

BEGINNERSFOUTEN 
Een van de allerbelangrijkste beginnersfou
ten is het onderschatten van de ontsnap
pingsmogelijkheden van salamanders. Ze 
ontsnappen via de kleinste kiertjes! 
Een te vochtige bak met slechte ventilatie 
(te weinig frisse lucht, of tocht) is ook 
funest. Hygiëne is erg belangrijk. Bij land
salamanders moet eens in de paar maanden 
de bodemgrond van het terrarium worden 
vervangen. Het waterbakje moet elke week 
verschoond worden. 
In een aquarium kan het water gezuiverd 
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worden met een kleine filterpomp. Grof 
vuil en voedselresten kunnen er met een 
slangetje uit geheveld worden. Daarnaast 
zijn waterplanten, waterslakken en water
pissebedden belangrijke afvalopruimers in 
een aquarium. 
Probeer ook niet te veel dieren bij elkaar te 
houden. Ongeveer vier tot zes dieren in een 
terrarium van 80x40 cm bodemoppervlakte 
is genoeg. Salamanders kunnen in de 
zomer hogere temperaturen (25-27°C) 
kortstondig best doorstaan. Ze moeten ech
ter wel in goede conditie zijn. 

LITERATUUR 
CoBORN, J., 1993. Salamanders and newts 
as a hobby. T.F.H. Publications Inc., 
Neptune NJ. 
LEEUWEN, F. VAN & F. ZUURMOND, 1982. 
Salamanders. Lacerta 40: 212-217. 
RIMPP, K., 1985. Salamander und Molche. 
Schwanzlurche im Terrarium. Eugen 
Ulmer Verlag, Stuttgart. 
ScHMIDT, H., 1980. Molchpest als Souvenir 
von der Terra typica. herpetofauna I (7): 
6-11. 
ZAREMBA, R., 1991. Wat zijn salamanders? 
Lacerta 49: 114-117. 

INLICHTINGEN 
Doelgroep Salamanders, Sergé Bogaerts, 
Honigbijenhof 3, 6533 RW Nijmegen. 
Deze groep binnen Lacerta geeft een 
Nieuwsbrief uit en verzamelt kennis (litera
tuur en ervaring) voor publicaties. Ook zijn 
er regelmatig bijeenkomsten. 

13 



Kikkers en padden 

Jan Verkade 

INLEIDING 
Kikkers en padden behoren tot de amfi
bieën. De meeste houden van een beschutte 
omgeving om zich aan het zicht van hun 
natuurlijke vijanden te kunnen onttrekken. 
Vele zijn mede om die reden nachtactief, 
met het gevolg dat u ze in het terrarium 
weinig zult zien. Dat moeten beginners 
zich terdege realiseren bij de aanschaf van 
dit soort dieren. 
Bekende nachtactieve soorten zijn de 
'echte' boomkikkers van het geslacht Hyla 
dat vertegenwoordigers in alle werelddelen 
heeft. De makikikkers (geslachten uit 
Midden- en Zuid-Amerika) en de schuim
nestboomkikkers uit Zuidoost-Azië en 
Afrika zijn andere bekende nachtactieve 
boomkikkers. Voorbeelden van veel gehou
den dagactieve kikkers zijn de pijlgifkik
kers uit Midden- en Zuid-Amerika en de 
Mantella's uit Madagascar. Een enkele 
maal komt men volledig in water levende 
kikkers tegen. Klauw-kikkers uit Afrika en 
Pipa's uit Zuid-Amerika zijn voorbeelden. 

KIJKEN IS DE KUNST 
De volgende vuistregels geven een redelijk 
houvast om gezonde dieren aan te schaffen. 
Kikkers moeten een levendige indruk 
maken, hoog op de voorpoten staan en een 
glanzende strakke huid hebben. Padden 
hebben vaak een wrattige huid die wat los
ser om het diertje zit. Bij aanraken moeten 
de dieren tneteen wegspringen of een in 
elkaar gedoken schrikhouding aannemen. 
Ze moeten kort daarna weer snel hoog op 
de voorpoten gaan staan. 
De dieren mogen niet zodanig vermagerd 
zijn dat de flanken zijn ingevallen en 
de ruggengraat zich duidelijk aftekent. 
Ondervoeding kan daarvan de oorzaak zijn, 
maar vaak is er dan sprake van een besmet
ting met wormen. Aan de buitenkant is niet 
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te zien wat de oorzaak is. Bedenk dat als 
een dier in een slechte conditie is, bestrij
ding van worminfecties en andere ziekten 
moeilijk is. Als dieren duidelijk opgezwol
len zijn, is er meestal sprake van een 
besmetting met eencellige parasieten. De 
dieren zijn dan meestal weinig levenslustig. 
Uitzonderingen bevestigen de regel: 
Hoornkikkers (Ceratophrys sp.) uit Zuid
Amerika moeten er uit zien alsof ze zijn 
opgeblazen. 
De huid mag niet beschadigd zijn omdat er 
snel infecties kunnen optreden die meestal 
moeilijk te bestrijden zijn. Let vooral op de 
neuspunt en de vingers en tenen. Die zijn 
nogal eens beschadigd als gevolg van een 
onoordeelkundige behandeling tijdens tij
delijke huisvesting en vervoer. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Bij veel soorten hebben ook ervaren terrari
umhouders problemen om het geslacht te 
bepalen. Voor beginners is het bijna een 
onmogelijke opgave. Dat geldt zeker bij 
jonge dieren waar een eventueel geslachts
onderscheid zich nog niet heeft ontwikkeld. 
Bij volwassen dieren die goed zijn gevoerd 
zijn de vrouwtjes vaak wat groter en ronder 
van bouw dan mannetjes. Soms onder
scheiden mannen zich door een wat donke
re keel die een kwaakblaas verraadt. Alleen 
mannetjes van kikkers en padden kunnen 
geluid maken. Bij veel paddensoorten heb
ben mannen, met name tijdens de paartijd, 
een wratachtige verdikking aan de binnen
kant van de voorpoten. Daarmee kunnen ze 
de vrouwen bij de paring beter in de houd
greep houden. Bij een enkele soort pijlgif
kikker onderscheiden mannetjes zich van 
vrouwtjes door bredere vingertoppen. He
laas is vaak geen doorslaggevend onder
scheid waarneembaar. Het samenstellen van 
een kweekgroepje blijft daarmee een gok. 

HUISVESTING 
De natuurlijke omgeving van kikkers en 
padden en hun gedragspatroon bepalen hoe 
hun terrarium moet worden ingericht. Een 
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Met Dendrobates gra111tlifems wordt in Nederland tegenwoord ig al op bescheiden schaal gekweekt. 

belangrijke stelregel is dat er voldoende 
beschutte plekken aanwezig moeten zijn 
waar de dieren zich kunnen terugtrekken 
om te rusten en zich voor al te opdringerige 
soortgenoten te verstoppen. 
Voor waterbewonende K lauwkikkers is een 
aquarium met wat stenen, een stronkje hout 

De Hoornkikker Ceratoplu:vs oma/a komt oor
spronkelijk ui t Z uid-Ameri ka. 
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en waterplanten voldoende. Voor landbewo
nende kikkers en padden zorgt een laag 
vochtige turf op de bodem met daarop wat 
mos en beukenblad, wat klimgelegenheid 
van takken en een begroeiing van klimplan
ten en bromelia's voor voldoende afwisse
ling. Een klein ondiep watergedeelte en 
dagelijks sproeien zorgen voor het water dat 
de dieren nodig hebben. 
Vanwege het vocht kan een terrarium het 
beste volledig van glas worden gemaakt, 
waarbij de afzonderlijke ruiten met speciale 
aquariumkit aan elkaar worden geplakt. Een 
bodemoppervlak van 50x50 cm is een veel 
gehanteerde minimummaaL Woreten echte 
kl immers in het terrarium gehouden dan is 
soms wel een hoogte van een meter nodig. 
Meestal is een hoogte van 50 cm voldoende. 
Planten vragen om behoorlijk wat l icht om 
normaal te kunnen groeien. Het meest 
praktische is om boven het terrarium met 
TL-verlichting te werken. De soorten plan
ten bepalen de sterkte van de verl ichting. 

15 



Zo vragen orchideeën veellicht en kunnen 
mossen en varens met minder toe. Voor de 
dieren is vaak niet de sterkte van de ver
lichting van belang (denk aan de nachtac
tieve dieren), maar het ritme van dag en 
nacht. Gezien het (eit dat veel terrariumdie
ren uit de tropische gebieden komen houdt 
men de daglengte vrij constant. De verlich
ting dient 12 tot 14 uur per dag te branden. 
Ventilatie is nodig om planten niet binnen 
enkele weken te laten wegrotten en om vol
doende afwisseling tussen droge en natte 
plekken in het terrarium te krijgen. Een met 
fijn gaas afgeplakt rooster in de bovenplaat 
(kleine fruitvliegjes mogen er niet door
heen kunnen kruipen) en eenzelfde rooster 
op vijf tot tien cm boven de bodemplaat aan 
de voorzijde van het terrarium zorgen voor 
een goede luchtstroom. Doordat de lucht
stroom zich langs de voorruit beweegt blijft 
deze tevens vrij van condens. In de praktijk 
is gebleken dat een wegneembare of ver
schuitbare voorruit de verzorging van de 
dieren vergemakkelijkt. Worden meerdere 
terraria naast elkaar gezet, dan zijn twee 
langs elkaar schuivende ruiten per terrari
um aan te bevelen. Daarvoor zijn speciale 
profielen verkrijgbaar in de doe-het-zelf
handel. 
Echte waterbewonende kikkers als Klauw
kikkers en Pipa's hebben een constante 
watertemperatuur nodig van 20-25°C. 
De meeste landbewonende kikkers en pad
den uit de tropische laaglanden hebben 
overdag temperaturen nodig van 23-28°C. 
De nachttemperatuur mag tot 18-23°C 
terugz~en. Bij dieren uit de tropische 
bergstreken (zoals de Buidelkikkers (Gas
trotheca sp.) en de meeste klompvoetkik
kers (Atelopus sp.) van Midden- en Zuid
Amerika) mogen de nachttemperaturen 
soms wel tien graden lager liggen. De 
Mantelia's van Madagascar mogen zelfs 
nachttemperaturen hebben die beneden de 
1 0°C liggen. 
Kikkers en padden uit de gematigde kli
maatzone, zoals de Noord-Amerikaanse 
Boomkikker (Hyla cinerea) en de 
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Koreaanse Vuurbuikpad (Bombina orienta
lis) kennen een zomer- en winterperiode. 
Onze zomertemperaturen voldoen uitste
kend. In de winterperiode moeten de dieren 
bij voorkeur in een zogenaamde winterrust 
van ongeveer twee maanden worden gezet 
met een gelijkmatige temperatuur die ruim 
boven het vriespunt moet liggen. De stof
wisseling van de dieren is dan zo laag dat 
ze geen voedsel nodig hebben. Deze koude 
rustperiode is belangrijk als prikkel om in 
het voorjaar tot voortplanting te kunnen 
komen. 
Met name bij de 'warme' tropische soorten 
zal het terrarium in onze wintermaanden 
kunstmatig moeten worden verwarmd. Het 
meest praktische is om onder het terrarium 
een thermostatisch geregelde warmtekabel 
of een warmtemat te gebruiken. 

GEDRAG 
Het gedrag van kikkers en padden is niet 
alleen een belangrijk gegeven bij de inrich
ting van het terrarium, maar ook voor het 
aantal dieren dat in één terrarium kan wor
den gehouden. Bedenk dat bij veel soorten 
de mannetjes een eigen territorium willen 
hebben dat ze fel verdedigen tegen manne
lijke soortgenoten en zelfs mannetjes van 
andere soorten. Zwakkere mannetjes wor
den onderdrukt en kunnen daardoor zelfs 
het loodje leggen. Met name bij de veel 
gehouden pijlgifkikkers zitten enkele 
beruchte vechtersbazen. In een goed 
beplant en voldoende groot terrarium kun
nen meestal niet meer dan twee mannetjes 
bijeengezet worden. Vrouwtjes zijn meest
al verdraagzamer en kunnen daarom met 
meer in een terrarium worden gezet. 
Een goede stelregel is dat niet meer dan één 
soort in een terrarium wordt gehouden. Bij 
voorkeur moeten de dieren van dezelfde 
grootte zijn. Kikkers en padden eten in 
principe alles wat beweegt en in hun bek 
past. Hoornkikkers en grotere boomkikker
soorten zullen binnen een kort tijdsbestek 
kleinere andere soorten alsook kleinere 
eigen soortgenoten opgegeten hebben. 
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Een larve van de Driekleurige Gi ll<ikker (Dendro
bates tricolor) is haast klaar voor een leven op het 
land. 

De voortplanting bij kikkers en padden kan 
nogal verschillend zijn. Waterbewenende 
kikkers en veel paddensoorten leggen hun 
eieren in het water. Het aantal eieren van 
deze soorten kan variëren van enkele tien
tallen tot wel 20.000 per keer. Andere soor
ten bevestigen hun eieren op bladeren van 
struiken die boven het water hangen. Soms 
worden ' nesten' van schuim gemaakt waar
in de eieren zich veilig tot k ikkervisj es kun
nen ontwikkelen. Pijlgifkikkers kennen een 
vergaande broedzorg waarbij één van de 
ouderdieren (meestal het mannetj e) de kik
kervisjes op zijn rug naar het water brengt. 
Soms gaat deze broedzorg zei fs zo ver dat 
de kikkervisjes, als ze eenmaal op een 
beschut plekje met water zijn afgezet, door 
het moederdier om de paar dagen worden 
gevoerd met onbevruchte eitjes. 
Vaak is de voortpl anting aan een seizoen 
gebonden. Dat kan het vootj aar zijn als de 
omgevingstemperatuur weer op loopt. Bij 
veel tropische soorten is het beg in van de 
regenperiode nogal .eens het se in voor de 
voortplanting. Pijlgifkikkers kunnen door 
hun speciale broedzorg het gehele j aar door 
voor nakomelingen zorgen. Vormt het 
beg in van de regenperiode de prikkel tot 
voortplan ting, dan elient het terrarium daar
op te worden ingericht. Een ruim waterbas
sin is noodzakelijk van waaruit met een 
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De Driekleuri ge Gi fkikker (Dendrobates trico/or) 
is relatief eenvoudig te kweken en wordt daarom 
wel de guppy onder de gitKikkertjes genoemd. 

pomp het water naar boven wordt gebracht 
en via een buis met sproeigaatjes als regen 
weer naar beneden kan vallen. 
Kikkervi sj es hebben voor hun ontw ikke
ling van v isje tot k ikker bijna altijd water 
nodig. Op een enkele soort na kunnen al le 
kikkervisj es kunstmatig worden opge
kweekt tot kikker. De larven kunnen 
gevoerd worden met droogvoer voor aqua
riumvissen. Om vervuiling van het water en 
daarmee het sterven van de kikkervisj es te 
voorkomen moet het water vaak worden 
ververst. Bij sommige soorten kunnen de 
larven bij elkaar in één aquarium(pj e) wor
den opgekweekt. Bij veel pij lgifkikkersoor
ten zijn de kikkervisj es kannibalistisch. Dit 
betekent dat elk larfJ e in een afzonderlijk 
bakj e moet worden opgekweekt. 
Af-hankelijk van de soort duurt de ontwik
keling tot kikker zes weken tot meer dan 
een jaar. De overgang van ki kkervisje naar 
kikker (de metamorfose) is een kritische 
periode. Kan een diertje niet gemakkel ijk 
uit het water komen, dan verdrinkt het 
onherroepelijk. A ls kikkervisje vond de 
ademhaling plaats via kieuwen, als kikker 
moet dat via longen gebeuren. De j onge 
kikkertjes hebben enkele dagen nodig om 
hun mond om te vormen tot een bek waar
mee levend voedse l kan worden gegeten. 
De j onge diertj es zijn vaak nogal klein, wat 
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betekent dat ze ook maar klein voedsel kun
nen eten. In die periode moeten kleine fruit
vliegjes, stofkrekeltjes of zelfs nog kleiner 
voedsel als springstaartjes kunnen worden 
gegeven. 

VOEDSEL 
Kikkers en padden zijn echte vleeseters. 
Het moet nog bewegen ook, anders kunnen 
ze het niet als voedsel herkennen. Dit bete
kent dat levend voedsel moet worden aan
geboden. Afhankelijk van de soort en de 
grootte van de dieren kunnen dit spring
staartjes, fruitvliegjes, krekels, sprinkha
nen, meelwormen, regenwormen of zelfs 
muizen zijn. Wil men zijn dieren goed ver
zorgen dan is het aan te raden om zelf voed
seldieren te kweken. Dat vergt overigens 
minstens zoveel aandacht als de verzorging 
van de kikkers en padden zelf. 
Volwassen dieren hoeven hooguit twee tot 
drie keer per week te worden gevoerd. De 
dieren blijven dan actief op zoek naar voed
sel, wat de conditie ten goede komt. Jonge 
diertjes moeten steeds ruim voedsel bij de 
hand hebben om probleemloos te kunnen 
groeien. Bedenk dat dieren in het terrarium, 
in vergelijking tot het voedselaanbod in de 
vrije natuur, nogal eenzijdig voedsel krij
gen. De kans dat er tekorten optreden aan 
vitaminen, mineralen en sporenelementen 
is groot. Het verdient om die reden aanbe
veling de voedseldieren steeds met een 
kalk-vitaminepreparaat te bepoederen. Bij 
waterbewonende kikkers en padden heeft 
bepoederen natuurlijk weinig zin. 

ZIL1~TEN 
Veel voorkomende ziekten zijn inwendige 
besmettingen met wormen en eencellige 
parasieten. Met huidinfecties bij kikkers en 
padden heeft menig terrariumhouder ook 
wel eens te maken gehad. Uiterlijk kan 
men besmetting met wormen herkennen 
aan sterk vermageren van de dieren. 
Besmetting met eencellige parasieten her
kent men aan het opzwellen van de dieren. 
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Beide soorten besmetting kunnen worden 
behandeld. Daarvoor zijn vloeibare medi
camenten beschikbaar die op de huid van 
de dieren kunnen worden gedruppeld. 
Bedenk echter wel dat er ook andere oorza
ken voor vermageren of opzwellen kunnen 
bestaan. 
Huidwondjes geven vaak lelijke infecties 
die fataal kunnen zijn voor de dieren. Ook 
daarvoor zijn goede vloeibare medicamen
ten beschikbaar. Die zijn via een dierenarts 
te verkrijgen. Hij kan u ook informeren 
over de doseringen. 

BEGINNERSFOUTEN 
Te vaak worden dieren impulsief aange
schaft. Een haastig ingericht aquarium als 
tijdelijk onderkomen is geen goede start. 
Het voldoende voorhanden zijn van levend 
voedsel is bij een dergelijke impulsaankoop 
meestal ook niet gegarandeerd. Richt eerst 
een terrarium in en zorg dat u een goed 
lopende kweek van voedseldieren heeft. 
Schaf dan pas dieren aan. 
Veel kikkers en padden worden te warm of 
te koud gehouden. Voortdurend de rust ver
storen door op zoek te gaan naar de dieren 
omdat ze zich niet laten zien is een andere 
beginnersfout. Vaak worden te veel dieren 
of te veel soorten in één terrarium gehou
den. Informeert u zich vóór aanschaf over 
het gedrag en de natuurlijke leefomgeving 
van de dieren. Dat helpt u op weg aangaan
de inrichting, warmte, vochtigheid en ver
lichting van het terrarium. 
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Moerasschildpadden 
Je lle Hofstra 

INLEIDI NG 
Overeenkomstig hun amlïbische 
levenswijze hebben waterschild
padden een gestrooml ij nd en een 
meestal laaggewelfd ru gschild. 
uitgezonderd o.a. het gcslacht 
Rhinoclenunvs en de doosschild
padden van de geslachten Ter
rapene en Cuora. De poten zij n 
min or meer zijdelings afgeplat 
en doen in het water dienst als 
roeipoten. De tenen zijn verbon
den door grotere of kleinere 
zwemvliezen. M oerasschi ldpacl

Portret van de Rooclwangsc.:hilclpacl (Trachemys scripta). 

den zijn bewoners van de meest 
uiteenlopende zoete wateren. Het geslacht 
Malaclemys heeft zich zei fs aangepast aan 
brak water. Al vroeg hebben de moeras
schildpadden zich opgesplitst in twee lij 
nen, die ook nu nog leven: de halsbergers 
(suborde Cryptodira) en halswenders (sub
orde Pleurodira). 
Halsbergers krommen hun hals verticaal in 
een S-vorm en trekken hem achterwaarts in 
hun schild. Ze worden bij de moerasschild
padden verdeeld in ongeveer zes fami lies 
met zo "n 120 soorten. waarvan de fami lie 
Emydidae (Echte M oerasschildpadden) de 
grootste is. Een familie met slechts één 
soort is de Platysternidae (de Chinese 
Grootkopschildpad: P/atystem on mega
cephalwn). Een andere familie is de 
Kinosterniclae (Modder- en Muskusschild
padden) met ongeveer 19 soorten. Eén van 
de grootste zoetwaterschi lelpadden is de 
Gierschildpad (Macroclemys temminckii), 
die samen met nog een soort tot de familie 
Chelydridae (Bijtschildpadden) behoort. 
Dit kolossale dier kan een gewicht 
bereiken van tegen de I 00 kilo. De 
familie der Weekschildpadden (Trionychi
dae) wordt buiten beschouwing gelaten, 
omdat Weekschildpadden vrij moeilijk 
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in gevangenschap te houden zijn. 
Halswenders vouwen hun kop met een zij 
del ingse kromming van de hals onder de 
voorste rand van hun rugsch i lel . 
Halswenders worden verdeeld in twee 
families, namelijk in Slangehalsschi lclpad
clen (Cheliclae) met ongeveer 40 soonen en 
in Pelomedusa 's of Langnekken (Pelome
dusidae) met ongeveer 20 soorten. 

KIJKEN IS DE KUNST 
Schaf alleen gezonde dieren aan. Bij 
gezonde dieren staan de ogen helder. 
Dichtzittende ogen w ijzen op verkoudheid 
en/of vitamine A-gebrek. Het schild moet 
stev ig en onbeschadigd zijn. Behalve bij 
zeer j onge dieren, wijzen zachte schilden 
op rachitis (Engelse ziekte). Beurse plek
ken duiden op schildroL Gezonde dieren 
zijn alert en trekken bij aanraking onmid
dellijk kop en poten in. Leg het dier op de 
rug. Een gezond dier zal proberen weer 
overeind te komen. Ook moet het dier 
zwaarder aanvoelen dan men op grond van 
zijn omvang eigenlijk zou verwachten. 
Ademen met open bek en belletjes op de 
neus duiden op een longaandoening, even
als scheef in het water l iggen. 
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GESLACHTSONDERSCHEID 
Verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes 
zijn niet altijd even duidelijk. Behalve dat 
bij jonge dieren de seksen nauwelijks zijn 
te onderscheiden, kunnen volwassen dieren 
van bijvoorbeeld het geslacht Cuora zelfs 
kenners voor verrassingen plaatsen. Over 
het algemeen kan men echter stellen dat 
mannetjes zich van vrouwtjes onderschei
den door hun holle buikschild en de vaak 
dikkere staartwortel. Ook is bij de manne
tjes de cloaca (de achterste lichaamsope
ning) verder van de staartwortel verwijderd 
en ligt deze ter hoogte van de rand van het 
rugschild of steekt daarbuiten. 

HUISVESTING 
Moerasschildpadden moeten worden ge
huisvest in een aquarium, compleet met 
lichtkap, die, op een ventilatiekier na, van 
boven is afgedekt met glasplaten. Zo wordt 
warmte binnengehouden en tocht geweerd. 
De in de handel zijnde open plastic bakjes 
met palmboompje moeten dan ook worden 
afgeraden. Zoals alle reptielen houden ook 
waterschildpadden hun lichaam op tempe
ratuur door een uitwendige warmtebron. In 
de vrije natuur is dat de zon. In gevangen
schap kan voor dit doel een gewone gloei
lamp dienst doen die zodanig wordt beves
tigd, dat de temperatuur op de zonneplek 
oploopt tot ongeveer 30-35°C. Bij jonge 
schildpadjes kan men eenvoudig een zon
neplek creëren door enkele stukjes flagsto
ne of leisteen op elkaar te stapelen, waarbij 
dan de bovenste net boven het water uit
steekt. 
Bij geslachtsrijpe paartjes is het verstandi
ger een zwevend landgedeelte aan te bren
gen. Dit landgedeelte, dat ongeveer acht 
centimeter diep moet zijn, wordt gevuld 
met rivierzand. De dieren kunnen hier zon
nen, en ook hun eventuele eieren afzetten. 
De gloeilamp dient meerdere doelen. Ten 
eerste om de schildpad op de juiste 'be
drijfstemperatuur' te brengen. Dit is onont
beerlijk om het voedsel goed te verteren. 
Voorts zorgt de lamp dat de luchttempera-
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tuur altijd enkele graden hoger ligt dan de 
watertemperatuur, terwijl ook de watertem
peratuur enkele graden hoger zal worden 
dan de heersende kamertemperatuur. Acht 
branduren per dag zijn voldoende. Om een 
idee van wattage en afstand te geven: 60 W 
op een afstand van 15-20 cm geeft een goed 
resultaat. 
De waterstand in de bak moet net iets hoger 
zijn dan de breedte van het rugschild van 
het grootste dier. Een dier dat per ongeluk 
op de rug komt te liggen, kan zich zo zon
der moeite keren. Bij een te lage waterstand 
is verdrinking, vooral bij jonge dieren, niet 
denkbeeldig. Als water kan gewoon lei
dingwater worden gebruikt. Voorkom bij 
het verversen temperatuurschokken. 
De grootte van de bak is natuurlijk sterk 
afhankelijk van de grootte van de dieren. 
Een plastic bakje van 40x25x25 cm is groot 
genoeg voor één of twee schildpadjes van 
enkele centimeters. Een groot voordeel is 
dat het gemakkelijk hanteerbaar is en dus 
gemakkelijk te reinigen. Grotere bakken 
zullen moeten worden voorzien van een fil
terpomp. Als bodembedekking kan men 
een laagje rivierzand of grove kiezel aan
brengen. 
Om de natuur zoveel mogelijk na te boot
sen, is het verstandig om de daglengte 
gedurende het jaar te variëren. In de winter
maanden kan men volstaan met acht uren 
verlichting. Begin januari gaat men dit elke 
week met een kwartier verlengen. In de 
zomermaanden zit men dan ongeveer op 
14-16 uur. Ook tropische schildpadden 
ondergaan bij mij dit ritme. Indien moge
lijk laat men de dieren in de zomer van de 
echte zon genieten. Een buitenterrarium is 
voor dit doel ideaal. 

GEDRAG 
Breng geen kleine én grote dieren in dezelf
de bak onder. Nog afgezien van de moei
lijkheden met de juiste waterstand, zijn 
bijtwonden, of zelfs erger, niet denkbeel
dig. Plaats ook geen zeer actieve dieren bij 
van nature zeer rustige soorten. De laatste 
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categorie raakt zeker gestrest en ziet 
tevens a lle voedsel zijn neus voorbijgaan. 
Ook kunnen sommige paartjes niet langdu
rig bij e lkaar geplaatst worden, zoal s bij
voorbeeld de Chinese Grootkop (Piatyster
non megacephalum ). De paarlustige man
netjes kunnen de vrouwtj es dode lijk ver
wonden. 
Bij goede verzorg ing bestaat de kans dat er 
e ieren worden afgezet. Vrouwtj es kunnen 
vlak voor de e iafzetting iets o nrustig wor
den. So mmige die ren gaan eerst proefnes
ten maken in matig vochti g (niet kl edder
nat! ) zand. Eie ren z ijn vaak te voe len door 
bij het dier voorzichtig de lies a f te tasten, 
wat overigens nauwelij ks toepasbaar is bij 
Cuora-soorten vanwege hun scharnierend 
buikschild . Oo k een plo tselinge stijg ing 
van het gewicht kan duiden op het b ij zich 
dragen van e ieren. 
Markeer de bovenkant van de gelegde 
e ieren me t een potlood. Ze mogen later 

K weekresultaten van Mauremys llllt lica. 
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nimmer worden gekeerd . De e ieren moeten 
kunstmatig worden uitgebroed in een 
broedstoof (methode au bain marie). He t 
substraat erin kan bestaan uit vochtig 
gemaakt sche rp zand , turfmo lm of he t 
steeds meer in opmars zij nde vermiculiet. 
De broedtemperatuur mag tussen de 25-
320C liggen, de luchtvochtighe id rond de 
90% (maar zie ook Literatuur). De broed
temperatuur bepaalt bij de meeste schild
padden het ges lacht. fn het algemeen wor
den bij hogere temperaturen vro uwtjes 
geboren, en bij lagere mannetjes. Hiertus
sen ligt een traject waarbinnen beide seksen 
geboren worden. 
Breng pasgeboren dieren onder in een 
kle in bakje met de juiste waterstand . 
Een g loeil amp boven het watergedeelte 
kan zorgen dat de temperatuur oploopt 
tot o ngeveer 28°C. Bij deze hoge tem
peratuur is dagelijks en gevarieerd voeden 
noodzake lijk. 
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SOORTEN 
De over het algemeen erg klein blijvende 
Modderschildpadden (Kinostemon) stellen 
nauwelijks bijzondere eisen aan verwar
ming en verlichting en zijn zodoende 
heel geschikt voor de beginnende liefbeb
ber. Verder is de Amerikaanse Roodwang
schildpad (Trachemys scripta elegans) een 
goed te houden soort, al stelt deze al weer 
meer eisen. Van de volgende goed te hou
den soorten is de laatste tijd regelmatig 
nakweek voorhanden: Cuora amboinensis 
(Ambonese Doosschildpad), Cuora jlavo
marginata (Geelranddoosschildpad), Mau
remys mutica (een Oost-Aziatische moeras
schildpad). 
Beslist af te raden zijn Weekschildpadden 
(Trionyx) en een aantal soorten van de ter
restrisch levende doosschildpadden van de 
geslachten Terrapene (Doosschildpadden) 
en Cuora (Aziatische Doosschildpadden). 
Dieren als bijvoorbeeld Cuora galbinifrons 
(Achter-Indische Doosschildpad) worden 
vaak in zeer slechte conditie door de die
renhandel aangeboden, zodat z~ geen 
schijn van kans maken bij de beginner. 

VOEDSEL 
Hoewel enkele waterschildpadden overwe
gend carnivoor (vleesetend) zijn, nemen de 
meeste soorten ook plantaardig voedsel tot 
zich. Zorg voor een gevarieerd voedselpak
ket. Vitaminen en mineralen mogen abso
luut niet worden vergeten. Gezien de bouw 
van een schildpad, is er behoefte aan kalk. 
Dit geldt in hoge mate voor jonge dieren en 
eierleggende vrouwtjes. Voeg vitamine
druppels (Petaid, Turtle Vitamin o.i.d.) aan 
het water toe; hierin zit vitamine A, D3 en 
calcium. Dosering is nog natte vingerwerk 
en zal zeker afbankelijk zijn van de hoe
veelheid water in de bak, het gewicht van 
de dieren, enzovoort. 
Het voedsel kan bestaan uit soepvlees, run
dergehakt (heel geschikt voor het rijkelijk 
vermengen met een vitaminepreparaat als 
Gistocal of Carmix), kabeljauwfilet, regen
wormen (kalk), garnalen, hart, aasvisjes 
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e.d.. De laatste jaren wordt er vooral 
gevoerd met in water geweekte harde kat
tenbrokjes van verschillende merken, maar 
zonder kleurstoffen. Dit zijn volwaardige 
voeders, compleet met vitaminen en mine
ralen. Experimenteer ook met goed gewas
sen groenten en fruit. Schildpadden hebben 
vaak merkwaardige voorkeuren. Als goede 
kalkleverancier kunnen verpulverde eier
schalen in het water uitstekende diensten 
bewijzen. Grote hoeveelheden worden hier
van gegeten. Zorg dat dit product constant 
in het water aanwezig is. 

ZIEKTEN 
Zieke dieren moeten onmiddellijk worden 
verwijderd en apart worden gezet. Niet 
alleen om besmetting te voorkomen, maar 
zieken worden ook vaak door andere dieren 
'aangepikt'. 
Oogproblemen door gebrek aan vitamine A 
zijn te herkennen aan opgezwollen oogle
den die glazig lijken. Dit kan worden gene
zen door het dier een week lang een vitami
ne A-rijk voedsel in de vorm van lever te 
voeren. Ook kan men gehakt, vermengd 
met flink wat Gistocal, voeren. Dit onder
steunt men door het dier dagelijks enkele 
druppels extra vitamine A of AD3 toe te 
dienen. Een derde mogelijkheid is een vita
mine A-injectie te laten geven door een die
renarts. 
Verkouden schildpadden kan men herken
nen aan belletjes op de neus en een horten
de en/of piepende ademhaling, waarbij, 
door benauwdheid, de bek wordt geopend. 
Deze dieren kan men het best in een emmer 
plaatsen, met daarin een klein laagje water. 
In de emmer wordt een gloeilamp gehan
gen, waarvan de wattage afbankelijk is van 
de grootte van de emmer. De emmer dekt 
men voor het grootste gedeelte af met een 
handdoek. De watertemperatuur moet nu 
oplopen tot ongeveer 30°C. Controleer dit 
vooraf goed. Van levensbelang is ook het 
waterniveau op peil te houden. Hogere tem
peraturen die ontstaan door slechte afrege
ling of door het droogvallen van de emmer 

LACERTA's Beginnersgids 



kunnen dodelijk zijn voor het dier, dat in 
deze situatie geen kant op kan. Laat een 
week lang, dag en nacht, deze lamp bran
den. Een Elsteinlamp (die alleen warmte, 
maar geen licht uitstraalt) is zeker voor 's 
nachts een goede oplossing. Deze tempera
tuurverhoging verricht vaak wonderen. 
Geef het dier wel de nodige voeding, liefst 
verrijkt met een vitaminepreparaat. Mocht 
er geen verandering optreden, raadpleeg 
dan een dierenarts. Ga nooit zelf experi
menteren met antibiotica. 
Schildrot is een voorkomend probleem dat 
zelf goed te behandelen valt. De oorzaak is 
niet geheel duidelijk, ofschoon hard water 
wel als oorzaak wordt genoemd. Zowel 
rug- als buikschild kunnen zachte plekken 
vertonen. Bij het verwijderen van deze 
plekken komt er een lucht vrij die doet den
ken aan een stinkende moddersloot. Al het 
zachte weefsel, loszittende hoornschilden 
en loszittend been, moet met een mesje of 
scalpel secuur worden verwijderd. Krab het 
resterende been goed schoon en breng 
royaal jodiumtinctuur aan op de wond. Na 
droging van de tinctuur wordt het dier met 
of zonder water in een aparte bak onderge
bracht. Zonodig de behandeling herhalen. 
Schildpadden die last hebben van huid
schimmels, herkenbaar aan witte, gele of 
grijze slijmerige plekken, kunnen worden 
genezen door de dieren te baden in een keu
kenzout(NaCl)-oplossing van I 0 g/liter. 

BEGINNERSFOUTEN 
Een veel gemaakte fout bij beginners (en 
vele handelaren) is dat wel verwarming in 
het water is aangebracht, maar de verwar- . 
ming van bovenaf wordt vergeten. Het 
resultaat hiervan is dat de watertemperatuur 
hoger wordt dan de luchttemperatuur. 
Hierdoor ademen de schildpadden constant 
te koude lucht in, wat verkoudheid tot 
gevolg kan hebben en later tot longontste-

LACERTA's Beginnersgids 

king kan leiden. Ook komt het voor, dat 
indien er wel een gloeilamp wordt 
geplaatst, deze dag en nacht blijft door
branden. De dieren komen alleen tot rust 
door daling van de temperatuur en uitscha
keling van het licht, zodat 's avonds en 's 
nachts de verwarming moet worden uitge
schakeld. Verder wordt er nog veel te vaak 
hoofdzakelijk gevoerd met alleen droog
voer uit een busje. Behalve dat dit nogal 
dure voeding is, is het veel te eenzijdig. Bij 
jonge dieren kan het zelfs tot verstoppingen 
leiden. 
Leg ook geen verzameling aan van indivi
duele dieren. Blijf u beperken tot paartjes 
van één of enkele soorten. Ook hieraan valt 
nog genoeg of zelfs méér te ontdekken. 
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Landschildpadden 

J aco Bruekers, Heli ie Klaas se, Henk 
Scheffer & Henk Zwartepoorte 

INLEIDING 
De in Nederland bekendste landschildpad 
is wel de Griekse Landschildpad (Testudo 
hermanni), waarvan er sinds de vijftiger 
jaren vele zijn ingevoerd. Inmiddels is het 
aantal nakweekdieren in Nederland aan
zienlijk. 
De laatste jaren zijn er uit Rusland ook 
grote aantallen van de Vierteenschildpad 
(Testudo horsfieldii, ook bekend als 
Agrionemys horsfieldii) ons land binnen 
gebracht. Helaas gaat dit gepaard met roof
bouw op de plaatselijke populaties omdat 
van de gevangen dieren slechts 35% levend 
het vaderland verlaat. 
Regelmatig aangevoerde tropische land
schildpadden zijn de Kolenbranderschild
pad ( Geochelone carbonaria) uit Zuid
Amerika, de Geelkoplandschildpad (lndo
testudo elongata) uit Zuidoost-Azië en de 
Panter- of Luipaardschildpad ( Geochelone 
pardalis) uit Afrika ten zuiden van de 
Sahara. Deze dieren zijn niet echt begin
nersdieren te noemen door de afmetingen 
die ze kunnen bereiken: men zal toch klein 
willen beginnen. Dan is men aangewezen 
op nakweekdieren die men kan betrekken 
van ervaren kwekers. Vooral met de 
Kolenbranderschildpad wordt in gevangen
schap goed gekweekt. 

KIJKEN IS DE KUNST 
Het beste kan men nakweekdieren in huis 
nemen. Voor informatie over de beschik
baarbeid van deze dieren kan men altijd 
terecht bij Lacerta en de Nederlandse 
Schildpadden Vereniging. Wil men toch 
dieren uit de handel aanschaffen, dan moet 
men erop toezien dat voor landschildpad
den (familie Testudinidae) geldige CITES
papieren meegeleverd worden. Voor enkele 
soorten zoals de Moorse en Griekse 
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Landschildpad geldt een algemeen bezits
en handelsverbod; onder voorwaarden zijn 
nakweekdieren van dit verbod vrijgesteld. 
Bij aanschaf moet men zich de volgende 
vragen stellen: 
staan de ogen helder - is de neus droog - is 
de kleur binnen in de bek zachtroze -
maken de dieren een montere indruk- ver
tonen poten en schild geen vervormingen -
is de ontlasting vast en heeft deze een don
kerbruine kleur? 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Bij jonge dieren· is het geslachtsonder
scheid niet waarneembaar. Geslachtsrijpe 
dieren vertonen duidelijke verschillen: 
mannen hebben een hol buikschild en een 
lange dikke staart waarbij de cloaca verder 
buiten het schild uitsteekt dan bij vrouwen 
het geval is. Vrouwen hebben een vlak 
buikschild en een korte staart. 

HUISVESTING 
Testudo hermanni en Testudo horsfieldii 
komen uit gebieden met een Zuid-Europees 
klimaat: dat houdt in dat het houden van 
deze dieren in een buitenterrarium in de 
zomer aan de nodige voorwaarden moet 
voldoen. Het verblijf moet zonnig en 
beschut liggen. Tocht is uit den boze; er 
moet altijd voldoende schaduw in het ver
blijf te vinden zijn en er moeten voorzie
ningen zijn om perioden van nat en koud 
weer goed door te komen. Wees er op 
bedacht dat deze schildpadden prima gra
vers en klimmers zijn: gaas tot diep in de 
grond en een degelijke afzetting boven
gronds. 
Het binnenterrarium moet ruim zijn, nodig 
voor voldoende lichaamsbeweging, en 
voorzien van de nodige verticale schotten 
om de dieren voldoende gelegenheid te 
geven zich terug te trekken voor soortgeno
ten. De stralingsbron om onder te zonneba
den kan een Elstein warmtestraler zijn of 
een reflectorlamp. Een bodemverwarming 
draagt bij aan de gewenste dagtemperatuur 
(minimaal28°C), hoewel ook koelere plek-
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Paring van de Griekse Landschildpad (Teswdo hennauni boel/geri). 

ken in het terrarium gewenst zijn. De nacht
temperatuur mag dalen tot I5°C. Tocht is 
rampzalig voor de gezondheid. Als aanvul
lende verl ichting worden TL-buizen aange
raden. Droog grof zand of droge beuken
snippers voldoen goed a ls bodembedek
king. Voer altijd vanaf een voederplateau 
zodat de dieren geen bodemsubstraat bin
nenkrijgen. Bij volwassen dieren moet een 
goed verwarmde legbak voor het begraven 
van de e ie ren aanwezig zijn. 
Voor gezonde volwassen Testudo' s wordt 
een winterrust aangeraden van drie maan
den bij 0-1 0°C. Zorg voor voldoende ledi
ging van de darmen d.m.v. lauw baden vóór 
ze in winterrust gaan. Na de winterslaap de 
dieren uitgebreid baden in lauw water met 
wat druivensuiker en de dieren geleide lijk 
laten wennen aan de temperaturen van het 
binnenterrarium. Jonge of zieke dieren 
geen winters laap laten houden dus laten 
overwinteren in he t binnenterrarium met 
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het normale (zomerse) tempera tuurreg ime. 
Voor de tropische landschildpadden gelden 
in het algemeen de volgende richtlijnen: 
voor een volwassen paartje is een ruimte 
van minimaal 250x 150 cm vereist; de 
bodembedekk ing moet goed vochti g ge
houden kunnen worden, hiervoor voldoet 
een mengsel van gro f zand en tuinturf. 
Vervang de bodembedekking enke le keren 
per jaar geheel. Zaagsel en houtmot moeten 
worden afgeraden aangezien dit tot irri tatie 
van ogen en luchtwegen kan leiden. Als 
schuilgelegenheid kunnen grote verankerde 
boomstronken dienen. 
Als verlichting z ijn TL-bu izen gesch ikt, 
echter niet te fel. Een wat donkerder 
gedee lte in het verblijf wordt door de die
ren op prijs geste ld. De temperatuur kan 
variëren van minimaal 20°C in het ene deel 
van het verblijf tot 40-45°C onder de warm
telamp. Als warmtebron kunnen persglas
lampen worden gebruikt van 80 of I 00 W 
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dan wel halogeenlampen van voldoende 
wattage; let er op dat de dieren zich hieraan 
niet kunnen branden. De nachttemperatuur 
mag dalen tot 18°C. Geef een daglengte 
van 12 uur licht. 
Om de voortplanting te stimuleren en om 
aan het natuurlijke bioritme tegemoet te 
komen is het raadzaam om regentijden na 
te bootsen door in een bepaald jaargetijde 
dagelijks ruim te sproeien. Welk jaargetijde 
dat is, hangt af van de streek van herkomst 
van het dier. 

GEDRAG 
Het samen huisvesten van verschillende 
schildpadsoorten is af te raden. Zeker het 
bij elkaar houden van volwassen Griekse 
Landschildpadden en Vierteenschildpad
den is ongewenst omdat dan bastaardvor
ming kan optreden. Kolenbranderschild
padden kunnen echter in een voldoende 
hoog en ruim verblijf gecombineerd wor
den met Groene Leguanen of met Basilis
ken. 
Testudo hermanni legt 1 tot 12 eieren, 
afhankelijk van de grootte en conditie van 
de moeder. Door de eieren boven de 31 ,5°C 
uit te broeden kweekt u vrouwtjes, bij tem
peraturen onder de 29,5°C ontstaan manne
tjes. Ertussenin ontstaan beide. 
Geochelone carbonaria kan het hele jaar 
door eieren leggen: sommige vrouwtjes 
produceren grote legsels van kleine eieren 
(tot 15 stuks) en andere leveren kleine leg
sels met grote eieren (2 à 3 stuks). Voorzie 
het terrari urn van in de bodem verzonken 
bakken met vochtige aarde (ca. 30 cm diep) 
waarin de vrouwtjes een nestkuil kunnen 
graven. Ontbreekt deze mogelijkheid, dan 
kan legnood optreden, wat tot de dood van 
het vrouwtje kan leiden. 
lndotestudo elongata legt 3 tot 6 eieren, die 
bij 29°C na een broedtijd van ca. 137 dagen 
uitkomen. Het uitbroeden van deze eieren 
zorgt nogal eens voor problemen. 
Bij de meest verhandelde ondersoort van de 
Panterschildpad ( Geochelone pardalis bab
cocki uit Tanzania) blijken de meeste eieren 
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tussen september en februari te worden 
afgezet. De grootte van de legsels varieert 
van 3 tot 8 eieren per keer. De broedtijd van 
de eieren bedraagt gemiddeld 135 dagen bij 
28,5°C, dit kan per legsel, zelfs per indivi
dueel ei echter sterk afwijken. 
De opkweek van jonge schildpadden ver
loopt het beste op een voldoende vochtige 
ondergrond om onregelmatige groei en 
bobbelvorming op het rugschild te voorko
men. Als bodembedekking kan bijvoor
beeld vochtig keukenrolpapier worden 
gebruikt dat dagelijks wordt vervangen. 
Verder worden de jongen onder dezelfde 
terrariumomstandigheden verzorgd als de 
ouderdieren, alleen zijn de afmetingen van 
hun bak wat kleiner. Voedsel is ook hetzelf
de als voor de ouders, alleen voldoende 
klein gesneden. Dit moet worden aangebo
den op een schone gladde ondergrond, 
zeker in geval van een zandbodem, om te 
voorkomen dat de diertjes zoveel zand bin
nen krijgen dat verstopping van de darmen 
optreedt. Zoals overigens meer planteneters 
doen, zullen de jonge schildpadjes net als 
hun ouders hun ontlasting opeten: belem
mer dit niet want het gaat om een heropna
me van mineralen en vitaminen. 

SOORTEN 
Van de Griekse Landschildpad worden 
twee geografische vormen onderscheiden: 
de oostelijke ondersoort is Testudo herman
ni boettgeri, die aanmerkelijk groter wordt 
dan de westelijke ondersoort, Testudo her
manni hermanni. Het schild van de laatste 
is ovaler en contrastrijker van kleur. De 
ondersoort T. h. boettgeri wordt in Neder
land veel nagekweekt; deze kan bij een 
goede verzorging tientallen jaren blijven 
leven. Dit is een prima soort om mee te 
beginnen. Zulks kan men niet beweren 
van de nauw verwante soort Testudo grae
ca, de Moorse Landschildpad, die zich 
onderscheidt van de Griekse door het ont
breken van de hoornnagel aan het uiteinde 
van de staart. Bovendien bezit de Moor
se Landschildpad aan weerszijden van de 
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staart ter hoogte van het dijbeen vergrote 
schubben (zgn. sporen) en heeft deze 
meestal een ongedee ld supracaudaal schild 
(het schild boven de staart). Moorse 
Landschildpadden z ijn gevoelig voor stress 
en lijden vaak aan infecties van de luchtwe
gen en het maagdarmkanaaL Verzorging 
van deze soort in het terrarium is dus Jastig 
en wordt voor beginners afgeraden. 

VOEDSEL 
Landschildpadden nuttigen in hoofdzaak 
vezelrij ke plantaardige kost, af en toe aan
gevuld met dierlijk voedsel. In het terrari
um zij n kattenbrokjes voor het laatste te 
gebruiken. De vezels komen uit droge 
(maar wel gewassen) bladgroenten zoals 
andijvie, sla , paksoi, chinese kool, witlof, 
paardebloem met blad, weegbree. klaver. 
Zoek voor de oogst van 'wilde' bladgroen
ten wel een weiland op waar geen gemoto
riseerd verkeer langs komt. Naast blad
groente kan ook komkommer, peen, appel, 

tomaat, mandarijn, peer enz. gegeven wor
den. De dieren kunnen het beste drie maal 
per week worden gevoederd, waarbij hoog
stens eenmaal per twee weken aanvullend 
dierlijk voedsel wordt gegeven. Er moet 
dage lijks vers drinkwater wo rden verstrekt. 
Voor de Griekse Landschildpad en Vierteen
schildpad is de vuistregel dat bij voldoende 
gevarieerde voeding een aanvulling met 
kalk- en vitaminepreparaten niet nodig is. 
Voor de andere landschi ldpadden is een 
aanvulling van de vitaminen en mineral en, 
waaronder kalk, o no ntbeerlijk. Hie rvoor 
wordt doorgaans het poederpreparaat 
Sporavit aangeraden, dat binnen Lacerta en 
de Nederlandse Schildpadden Verenig ing 
verkrijgbaar is, samen met Gistocal (die
renspeciaalzaak). Deze combinatie van pre
paraten moet ca. 2% van he t voed ingspak
ket u i tmaken. 
Voor jonge dieren gelden dezelfde voe
dingsadviezen als voor de ouderen met 
wellicht iets minder vastendagen per week. 

Een aantal nakweckdieren van de Pan terschildpad (Ceochelone pardellis babcocki). 
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ZIEKTEN 
Voordat een nieuw dier aan de bestaande 
collectie wordt toegevoegd, dient altijd een 
quarantaineperiode van minimaal. zes 
weken te worden aangehouden. Het nteuwe 
dier moet worden onderzocht op ectopara
sieten zoals teken en mijten, en op 
maag/darmparasieten waarvoor . ontlas
tingsonderzoek door. e~n vakk~n~tg~ ana
list of dierenarts nodtg ts. Parasttatre Infec
ties met wormen, flagellaten, hexamieten 
enz. kunnen worden bestreden met orale 
(via de bek toe te dienen) of injecteerbare 
middelen zoals Panacur, Ripercol en 
Flagyl. Raadpleeg hiervoor ?.w di~renarts. 
Luchtweginfecties komen btJ schtldpadden 
regelmatig voor, vaak als gevolg van tocht 
of van een te koude huisvesting. Snel han
delen is geboden: volledige genezing is 
mogelijk door het dier enige dagen warm 
(ca. 30°C) te laten zitten, zo nodig onder
steund door een antibioticumkuur (dieren
arts!). 
Darmverstopping als gevolg van verkeerde 
voeding of verkeerde huisvesting is te 
behandelen met bv. Traetonorm, op recept 
van een dierenarts. Uiteraard moet aller
eerst de oorzaak van de darmverstopping 
worden uitgebannen. Samengevat kan men 
stellen dat de meeste ziekten voortkomen 
uit een verkeerde verzorging of ongeschik
te huisvesting. 
Bij drachtige vrouwtjes kan legnood voor
komen; ze zijn dan niet in staat om d.e 
eieren af te zetten. Deze diagnose volgt mt 
de volgende verschijnselen: het v~o~wtje 
vertoont al enige weken graafne1gmgen 
met de achterpoten zonder eieren te leggen, 
er blijken eieren aanwezig op ~en rö~tgen
foto, of er zijn eieren voelbaar m de hezen. 
De eiafzetting kan worden opgewekt door 
toediening van oxytocine (raadpleeg die
renarts). 
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BEGINNERSFOUTEN 
Te weinig schuilgelegenheid. Te koude 
bak. Te weinig variatie in het voedselaan
bod: probeer ook eens koolzaad, haagwin
de, druivenblad, diverse koolsoorten, raap
stelen. 
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INLICHTINGEN 
Naast Lacerta bestaat ook de Nederlandse 
Schildpaddenvereniging: Ledenadmini
stratie G. Uytterschout, Veluwehof 19, 
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Aardleguaantjes: Liolaemus 

Peter Mudde 

INLEIDING 
Zo af en toe worden er reptielen en amfi 
bieën uit Chili geïmporteerd. Daaronder 
zijn een aantal hagedi ssen die in een 
'gematigde' bak gehouden kunnen worden: 
een terrarium waarin een relatief koel kli 
maat wordt nagebootst. Hun leefwijze is 
ongeveer vergelijkbaar met die van 
Europese hagedissen. De meest algemene 
en tevens één van de mooiste is de Groene 
Aardleguaan , Liolaemus tenuis. 

KlJKEN IS DE KUNST 
Let er bij de aanschaf op dat alle vingers en 
tenen aanwezig zijn. Een afgebroken staart 
hoeft geen probleem te zijn, a ls de wond 
maar goed genezen is. De dieren moeten 
a lert zijn, he lder uit de ogen kijken en li ever 

geen vervellingsresten op het lichaam heb
ben. Let op of er mijten in de huidplooien 
huizen. Een paar kan geen kwaad, maar zie 
ook Ziekten. De aanwezigheid van heel 
veel mijten duidt op een sterk verzwakt 
exemplaar. Aan de c loaca gek leefde feca
liën kunnen duiden op besmetting met in
gewandsparasieten. In beide laatste geval
len kun je de dieren beter nie t aanschaffen. 

GESLACHTSONDERSC HEID 
L. tenuis-mannetjes zijn groen met blauwe 
flanken. De vrouwtjes zijn bruin met lichte 
vlekken. 

HUISVESTING 
Een ten arium moet altijd zo ruim mogelijk 
zijn , maar neem voor een paartje tenminste 
70x35x35 cm (lxbxh). Als de achte rwand 
met kurkplaat of iets dergelijks bekleed 
wordt, krijgen de dieren nog weer een gro
tere leefopperv lakte. Ze klimmen ook 
graag op stenen en stronken, maar niet op 

Aardleguaantjes (Lio /aemus) worden regelmatig aangeboden. 
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De Chileense Aard leguaan (Liofaemus cf. chifensis) is een van de fraaiere soorten. 

dunne takke n. Een paa r stevige planten als 
aankleding is aan te bevelen. Een schuil
plaats op een ni et te warme plek kan wor
den gemaakt door een hal ve bloempot of 
een stuk dakpan neer te leggen. De dieren 
willen g raag een zonneplek onder een (voor 
de dieren ni et bere ikbaar) spotje. 
Regelmatig sproeien, bij voorke ur 's mor
gens met water dat van vitamine D is voor
zien (zie Voedsel). Het tenarium mag niet 
te vochtig worden , dan ontstaan er wittige 
vlekken op de huid en de kans op mijten 
wordt vergroot. Het eerste teken van een te 
droog terrarium is dat de dieren slecht ver
velle n. 
Aardleguane n leven in een gebied met een 
vrij g rote variatie in daglengte gedurende 
he t jaar. Die variatie hebben ze nodig om in 
paarstemming te komen . Dus 's winters 
dagen van c irca tien uur licht en matige 
warmte ( I 0-24°C). In het voorjaar omscha
ke len naar zomertijden en 's zomers 
dagen van 14 uur licht en volop warmte 
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(2 1-35°C). In de herfst weer afbouwen naar 
win teromstand igheden. Geïmporteerde die
ren komen uit een gebied waar de dag leng
te net andersom li gt dan bij ons. Houd daar 
het eerste jaar rekening mee. He t is voor 
de dieren het beste de eerste winte r a ls 
' zomer' mee te maken en dan, na een korte 
rust (geïnduceerd door ' korte dagen' ) vanaf 
april weer een zomer met daarop volgend 
ons gewone jaa1Titme. 

GEDRAG 
Ze zijn levendig, maar vooral in het begin 
schuw van aard. Eenmaa l gewend, kunnen 
de dieren zo tam worden dat ze voedsel uit 
de hand komen hale n. Mannetjes z ijn 
onderling agressief. Vrouwtjes soms ook, 
maar dat is minder opvallend en is pas 
merkbaar omdat een van de vrouwtjes ziek 
wordt. Het is daarom ste rk aan te bevelen 
om nie t meer dan een paartje per bak te 
houden. Zet er li ever ook geen ande re die
ren bij . 
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L. tenuis-vrouwtjes leggen eieren. In een 
broedstoof komen die - afhankelijk van de 
temperatuur- na 57 tot 70 dagen uit. Jonge 
dieren zijn onderling weinig verdraagzaam, 
al vinden er geen echte vechtpartijen plaats. 
Om de dieren goed op te laten groeien is het 
beter ze apart op te kweken. 

SOORTEN 
Behalve de genoemde Groene Aardleguaan 
(Liolaemus tenuis), worden er nog andere 
aardleguanen in de handel aangeboden. 
Liolaemus gravenhorsti, een soort met 
lengtestrepen, leeft op de bodem. Dit legu
aantje is levendbarend. Liolaemus chilensis 
legt eieren en klimt graag in nog levend 
plantenmateriaaL Liolaemus nigromacula
tus is weer meer een bodem bewoner. Er cir
culeren ook veel dieren onder verouderde 
of fantasienamen. 
De Gladkopleguanen van het genus Leioce
phalus kunnen eventueel worden verward 
met Liolaemussoorten. Gladkopleguanen 
echter zijn bewoners van de altijd warme 
Caribische eilanden en vereisen een heel 
ander regime. 

VOEDSEL 
De hagedissen eten allerhande kleine insec
ten. Van de als voedseldier gekweekte soor
ten worden meelwormen, krekels, wasmot
ten en sprinkhanen aangenomen. Toevoe
ging van extra kalk en vitamine D3 is nood
zakelijk. Dat kan bijvoorbeeld door aan het 
drink- en sproeiwater wateroplosbare vita
mine D3 aquosum toe te voegen en wel 
I 0.000 I.E. per liter water. Als de gebruikte 
vitamine D3 oplossing ook vitamine A 
bevat is dat alleen maar gunstig. Kalk kan 
gegeven worden door de voedseldieren te 
bepoederen met een kalkpreparaat zoals 
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Gistocal, en door calciUJnlactaat aan het 
drinkwater toe te voegen. 

ZIEKTEN 
Pas geïmporteerde dieren kunnen last heb
ben van allerlei ectoparasieten zoals bij
voorbeeld mijten. Deze schuilen in de huid
plooien. Bij in het wild levende, gezonde 
dieren kan dat eigenlijk nauwelijks kwaad, 
maar onder terrarium omstandigheden 
moeten ze beslist bestreden worden. Als de 
mijt eenmaal in de bak gevestigd is, kunt u 
middelen toepassen zoals een Vaponastrip 
of u moet het hele terrarium met inrichting 
grondig besproeien met bestrijdingsmiddel 
en de dieren apart behandelen. 
Dieren die goed eten maar toch vermage
ren, hebben mogelijk ingewandswormen. 
Wendt u zich tot uw dierenarts. Wittige 
plekken op de huid kunnen duiden op een te 
vochtige omgeving. 

BEGINNERSFOUTEN 
Houd niet meer dan een paartje per bak. 
Geen andere soorten erbij. Dit is geen hage
dis voor een tropisch-regenwoudbak en al 
helemaal niet voor een paludarium. Een 
doorlopend natte bodem is fout. En verder: 
de dieren lusten ook wel eens wat anders 
dan krekels. 
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BOSCH, H.A.J. IN DEN, 1986. De Vapona
cassette ter bestrijding van ectoparasieten 
van reptielen. Lacerta 44: 66-69. 
KLAASSE, H., 1996. Mijtenbestrijding. 
Lacerta 54: 120. 
MuooE, P., 1993. De Groene Aardleguaan 
(Liolaemus tenuis) en enkele opmerkingen 
over andere Liolaemussoorten uit Chili. 
Lacerta 51 : 121-125. 

31 



Europese 
halskraaghagedissen 

Herman A.J. in den Bosch 

INLEIDING 
Hagedissen vormen een zeer karaktetistiek 
e lement van me t name de Zuid-Europese 
fauna. ledereen die weleens op vakantie is 
geweest aan de Middellandse Zee weet hoe 
rijk die streken aan deze dieren zijn. Er 
bestaat een verbazingwekkende variatie in 
grootte en kleur, variërend van de grijsbrui
ne kleinste Europese soort, de Tynheense 
Kielhagedi s (Algyroides.fitzingeri) van zo' n 
vier cm kop-romplengte, tot de spectaculair 
groen, geel, zwart en blauw gekleurde, tot 
meer dan twintig cm kop-romplengte uit
groeiende Parelhagedis (Lacerta lepida). 
Hoewel veel soorten relatief eenvoudig te 
ho uden zijn en deze algemeen gesproken 

geenszins in hun voortbestaan in de vrije 
natuur bedreigd worden, heeft de wetgever 
onlangs bes loten vrijwel al le hagedissen in 
de Europese Unie onder de wet BUDEP te 
laten vallen. De enke le gaten van overge
s lagen soorten zijn waarschijnl ijk te wijten 
aan een te geringe taxonomische kennis. 
Deze bureaucratische regelgeving is bij
zonder jammer want ze nodigt ni et uit tot 
een nadere kenni smaking met een uite rma
te boeiende die rgroep. Bedenk overigens 
dat niet alleen in het naar politi eke een
heid strevende Europa ha lskraaghagedissen 
voorkomen. 

KIJKEN IS DE KUNST 
Gelukkig wordt er in Nederl and uitstekend 
gefokt met hagedissen zodat men z ijn die
ren kan betrekken uit de kweek van mede
liefhebbers. Let er op dat de dieren actief 
zijn, kwiek uit de ogen kijken, en een goed 
gevulde staart en dijen bezitten. Op de 

In Italië is de Ruïnehagedi s (Podarcis sicula) heel algemeen. Hier een mannetje van de Vesuvius. 
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kaakranden mogen zich geen (platte tot 
wratachtige) grijsbruine vuile of doorzich
tige verdikkingen bevinden. De dieren 
moeten goed door hun vervellingen zijn 
gekomen zonder achtergebleven loshan
gende restjes. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Hoewel bij sommige soorten het kleurver
schil uitsluitsel kan geven over het 
geslacht, vertrouwt men liever op vormken
merken die ook bij jongere exemplaren en 
dieren buiten de paartijd goed houvast bie
den. 
Helaas zijn de beste karakteristieken van 
vergelijkende aard: de mannetjes zijn gro
ver van bouw, ze hebben - bij een zelfde 
lichaamslengte - een grotere kop, en ze 
bezitten een verdikte staartwortel (waarin 
de hemipenes opgeborgen liggen). Aan· de 
binnenzijde van de dijen hebben beide sek
sen een rij poriën liggen, maar bij de man
netjes zijn de openingen ervan groter en 
komen er in de voortplantingstijd dikkere 
wasachtige staafjes uit. De kleurrijkste 
hagedissen zijn vrijwel altijd mannetjes. 

HUISVESTING 
Een eenvoudig maar goed sluitend glazen 
(of plastic) terrarium met als minimumma
ten 60x30x30 cm (lxbxh) voorzien van een 
gazen deksel voldoet net voor de kleinere 
hagedissen van circa zes cm kop-rompleng
te. Het spreekt voor zich dat de forsere 
soorten een navenant groter verblijf behoe
ven. 
Als bodembedekking bij voorkeur geen 
zand (dit geeft maar al te regelmatig oog
problemen). Takken en planten zijn een 
kwestie van smaak, maar enkele stenen die
nen altijd aanwezig te zijn om de nageltjes 
te laten slijten. Leg die wel goed vast 
anders pletten ze op een ongelukkig 
moment een hagedis. Als schuilplaats 
maken de dieren graag gebruik van spleten 
en ruimtes onder platte stenen en schors. 
Voor verlichting en tegelijk verwarming 
voldoen spotjes van 25 W en meer goed. 
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Dit geeft plaatselijk een verhoging van de 
temperatuur (zorg voor 30-35°C op de 
'zonplekjes') terwijl er tegelijk koele 
gedeelten overblijven. 's Nachts is een 
forse afkoeling geen enkel bezwaar, eerder 
goed. In de zomer minstens 8-10 uur licht 
per dag, in voor- en najaar is een paar uur 
voldoende. Het licht kan zelfs een tijdlang 
uit blijven. 
Een echte winterslaap van één tot vier 
maanden bij 2-4 oe (koelkast) in bijvoor
beeld vochtige turfmolm afgedekt met een 
laagje beukenbladeren is bij veel soorten 
een voorwaarde om tot voortplanting te 
komen. De dieren moeten hun maag en dar
men geleegd hebben, anders gaat de inhoud 
daarvan tot ongecontroleerde ontbinding 
over, met de dood als gevolg. Laat ze een 
paar dagen vasten terwijl de lamp nog 
brandt. 
De meeste Europese hagedissen zijn ook 
goed te houden in buitenterraria. Zorg dat 
er 's zomers naast zon voldoende schaduw 
is, en dat de beestjes 's winters diep genoeg 
kunnen wegkruipen om de vorst te overle
ven. Een hoge waterspiegel in de tuin kan 
funest zijn. Bescherm het terrarium tegen 
ongewenste bezoekers van boven (vogels, 
katten) en onderen (mollen, ratten, mui
zen). 

GEDRAG 
Het liefst houdt men één paartje tezamen, 
of een mannetje met enkele wijfjes. Twee 
mannetjes geeft haast altijd bonje. 
Bij het paargedrag hoort bijten van het 
mannetje in (vaak de flank van) het vrouw
tje. Dit is geen reden om in te grijpen. Te 
paarlustige mannetjes, zoals dikwijls bij de 
Brilhagedis (Teira perspicillata) en de 
Miloshagedis (Podarcis milensis), zullen 
de vrouwtjes echter uiteindelijk in een klei
ner terrarium dodelijk verwonden, zodat 
deze paartjes niet langdurig bij elkaar kun
nen blijven. Zorg dat het vrouwtje haar 
eieren kan afzetten in een bakje met vochti
ge aarde. De eieren daarna onderbrengen in 
een broedstoof bij 25-30°C. De jonge hage-
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disjes voert men kleine krekeltjes of klein 
weideplankton. Breng de jongen in een 
apart terrarium onder: de ouders herkennen 
ze zelden als hun kroost. 
Hagedissen zijn zonaanbidders. Zie erop 
toe dat ze ieder een zonplekje hebben zodat 
ze elkaar niet voortdurend in de weg zitten. 
Zorg vanzelfsprekend ook voor schaduw. 
Daarnaast houden ze van lichaamsbewe
ging. Allerl ei klimmogelijkheden worden 
op prijs gesteld. 
Onderbrenging met andere reptielen of 
amfibieën valt zeer af te raden. 

Een Balearenhaged is (Podarcis li/fordi) komt uit 
het ei. 

SOORTEN 
Teelere soort stelt weer nel iets andere eisen, 
sommige zijn onderl ing heel vreedzaam, 
andere j uist niet, sommige laten zich snel 
uit hun doen brengen door verstoring, 
andere moet je letterlijk opzij duwen tij 
dens voeren en water verversen . Een volle
dige bespreking voert te ver. Af te raden 
zij n in ieder geval de Levendbarende 
Hagedis (Lacerta vivipara ) en de- in bij
voorbeeld Frankrij k massaal aanwezige -
Muurhagedi s (Podarcis muralis). Het is 
verbazingwekkend lastig het beide naar de 
zin te maken (bovendien mogen deze soor
ten al jarenlang niet gehouden worden; ze 
vallen onder de wet BID). De op het 
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Iberisch Schiereiland alom tegenwoordige 
Algerijnse Zandloper (Psammodromus 
algirus) blijkt binnen alsook soms buiten 
een onverwacht heikele klant. De hagedis
sen van de Canari sche Eilanden (Gallotia
soorten) zijn in het terrarium dikwijls 
extreem schuw. Doordat men ze zelden 
ziet, beleeft men er weinig aard igheid aan. 
De Grote Groene Hagedissen (o.a. de 
Smaragdhagedi s, Lacerta viridis en Lacer
ta bilineata, of de Turkse vormen Lacerta 
media en Lacerta pamphylica) zijn vaak 
dankbare soorten; enige vertegenwoordi
gers worden zelfs min of meer tam en 
nemen voedsel uit de hand aan . Van de klei
nere hagedissen is de Ruïnehagedis 
(Podarcis sicu/a) door zijn weinig schuwe 
aard en rijk gedragspatroon relatief onge
voelig voor domme fouten. Het is wel 
een agressieve soort, maar een op 
elkaar ingespeeld koppeltje schenkt jaren 
plezier. 

VOEDSEL 
Hagedissen eten voornamelijk insecten. 
Soorten die in het veld weleens vruchten 
eten (Gallotia's, Poelarcis dugesii. Lacerta 
oxyceplw la) verliezen die gewoonte in het 
terrari um meestal. Voer de voedseld ieren 
(k rekels. meelwormen. buffalowormen, 
enz.) gezond voedsel met veel kalk (bv. 
opfokvoer voor kippen) . Dit geeft gezonde 
hagedissen. Bestroo i de insecten met een 
mi neralenmengsel (bv. Gistocal) vóór ze 
opgevoerd worden. Zorg voor hapklare 
brokjes kalk (bv. stukjes kippeneischaal). 
Toevoeging van wateroplosbare (' aquo
sum') vitamine A en D3 aan het drinkwater 
is absol uut noodzakelijk! Ik geef 20.000 
I.E. vitamine A en I 0.000 I.E. vitamine D3 
per liter. Gewone vitamine D3 zal als vet
oogjes op het water blijven drijven waar
door cle el ieren het niet binnen krijgen. 
Ververs drinkwater het liefst dagelijks . 
Ultraviolet licht zorgt in de natuur voor een 
juiste vitamine D-huishouding. In kleine 
terraria is deze situatie eventueel na te boot
sen met halogeenlampjes. 
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Een paartje T urkse Smaragdhagedissen (Lacena cf. pamphylica). 

Z IEKTEN 
De zojuist genoemde vitaminen en minera
len zorgen ervoor dat uw d ieren geen rachi
tis krijgen (opgezette teentjes, verkrom 
mingen in poten en staan , s lappe kaken, 
plotselinge botbreuken). Let op: vrij wel 
a lle hagedi ssen hebben een staart d ie 
a fbreekt indien men die ru w beetpakt. Dit is 
geen z iekte, maar een natuurlijk ontsnap
pingsmechan isme. Men vatte z ijn dieren 
dus niet bij de s taart. 
Opgezwollen, tranende oogjes kunnen dui
den op een gebrek aan vitam ine A. 
Het al eerder genoemde mo ndvuil (Kijken 
is de kunst) is een symptoom van een lastig 
te bestrijden infectieziekte die niet alleen 
het mondslijmvlies heeft aangetast. Plaat
selijke bestrijding met antibioticazalf he lpt 
daarom maar gedeelte lijk. Langdurige, 
orale toedi ening van antibiotica geneest 
echte r vrijwel altij d. Laat de moed vooral 
niet te snel zakken en blijf nog even door
gaan met de behandeling a ls de bek alweer 
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schoon lijkt. Enkele soorten (Podarcis lil
jOJ·di, Poelarcis pityusensis) en verzwakte 
dieren zijn tamelijk vatbaar voor deze 
besmette lij ke aandoening. Plaats de z ieken 
in quarantaine. 
Ectoparasieten in de vorm van teken en 
mijten (de zogenaamde bloed luis) z ijn een
voudig te bestrijden met Vapona o f een 
ander ectoparasiticum (zie aparte hoofd
stuk Z iekten). Observeer uw d ie ren daarbij: 
een individueel dier kan allergisch reage
ren. Als algemeen waarschu wingsteken dat 
er iets mis is, geldt het niet wegkruipen 's 
avonds. Probeer de oorzaak te achterhalen. 

BEGINNERSFOUTEN 
Bloedluis is een veelvuldig genegeerd as
pect omdat men meent da t ' iedereen da t 
heeft ' . Dit is vols lagen onzin! A lleen luie, 
gemakzuchtige terrariumhouders en s lech
te hande laren hebben e r last van. Wantrouw 
evenwel e lke nieuwkomer en behande l die . 
Zorg dat het quaranta inebakje absoluut 
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schoon is. Zet niet teveel dieren in een ter
rarium, zeker niet meerdere mannetjes 
tezamen huisvesten. Beperk u liever tot één 
paartje. Hanteer een seizoensritme in de 
verlichting (en dus verwarming) en zorg 
voor een temperatuurgradiënt in het terrari
um gedurende het hele jaar. Gun uw gezon
de dieren een winterslaap. Tot slot: laat u 
niet verleiden tot het uit de bak halen voor 
familie en kennissen. De hagedissen kun
nen er niet tegen en ze zullen op 'onver
klaarbare' wijze wegkwijnen. Rust, daarom 
draait het. 
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Anolissen 

Peter Mudde 

INLEIDING 
Anolissen is een verzamelnaam voor een 
groep van kleine hagedissen uit tropisch 
Amerika. Het zijn doorgaans boombewo
nende, overdag actieve hagedissen. Bij de 
meeste soorten hebben de mannen - soms 
ook de vrouwen - een keelzak, die ze 
gebruiken om andere anolissen van hun 
aanwezigheid op de hoogte te stellen. 
Anolissen komen in een groot gebied voor 
en bewonen allerlei milieus, van koele 
bergwouden tot woestijnen. Het is daarom 
niet mogelijk om voor al deze dieren één 
'gebruiksaanwijzing' te schrijven. De 
meeste geïmporteerde soorten echter leven 
op de eilanden in de Caribische Zee en 
komen redelijk overeen in hun eisen. 
Hierop is de onderstaande beschrijving 
vooral gericht. 

KIJKEN IS DE KUNST 
Anolissen zijn van nature nogal slank. Door 

· de ontberingen die ze tijdens de import 
moeten doorstaan kunnen ze echter gevaar
lijk mager worden. Hierbij zijn de wervels 
in de staart te herkennen, steken de bekken
beenderen uit en zijn ook ruggengraat en 
ribben steeds zichtbaar. Dieren met donke
re slapen zijn vaak ziek. Aangekoekte uit
werpselen bij de cloaca kunnen op een 
darminfectie wijzen. Vervellingsresten hoe
ven niet op een ernstige ziekte te wijzen, 
maar zijn geen aanbeveling. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Bij de meeste soorten hebben de mannen 
een duidelijk grotere keelzak, maar lang 
niet bij alle! Een dikke staartwortel, een 
relatief grote en voorallange kop zijn vaak 
doorslaggevender. Vrouwtjes blijven klei
ner van stuk. Bij enkele soorten is het 
grootteverschil haast verwarrend. Bij de 
soort Anolis ( Ctenonotus) bimaculatus bij-
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voorbeeld, zijn de vrouwtjes maar net half 
zo groot als de mannen. Bij sommige soor
ten hebben de mannen een kam in de nek of 
op de staart. 

HUISVESTING 
Anolissen willen een terrarium dat vooral 
in de hoogte voldoende ruimte biedt. Ze 
komen nauwelijks op de bodem en willen 
dus veel klimgelegenheid. Dat kan in de 
vorm van takken en een achterwand met 
schors of varenworteL Let op, sommige 
soorten klimmen tegen glas op, zeker als 
het enigszins vuil is. De afmetingen van 
een terrarium bedragen minimaal tienmaal 
de kop-romplengte in hoogte en breedte; de 
diepte van de bak is van minder belang. Dat 
betekent voor een diertje van vijf cm (kop
romplengte) een bak van minimaal 
50x25x50 cm (lxbxh). 
De vereiste dag- en nachttemperaturen en 
de vochtigheid zijn afhankelijk van de 
soort: men moet zich informeren over het 
heersende klimaat in het gebied van her
komst. 

GEDRAG 
Anolissen zijn levendig, dagactief en voor
al in het begin nogal schuw. In een rustige 
omgeving zullen de dieren bij het minste of 
geringste zich achter een stam of een stuk 
kurk verschuilen. In een wat meer bezochte 
ruimte wennen de dieren snel en kunnen zo 
tam worden dat ze voedsel uit de hand 
komen halen. 
Anolis-mannen zijn onderling agressief. 
Twee mannen in een terrarium gaat onher
roepelijk fout voor een van beide en soms 
voor allebei. Ook twee vrouwtjes verdra
gen elkaar niet altijd. Het beste is het de 
dieren paarsgewijs te houden, maar zelfs 
dat is voor sommige soorten te veel van het 
goede. Met name die soorten waarvan de 
vrouwtjes een opvallend grote keelzak heb
ben kunnen ook niet paarsgewijs gehouden 
worden. 
Als een van de dieren in een bak door de 
ander onderdrukt wordt zal dat zich niet 
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De Martinique-anoli s (Anolis roquet) kent verschillende vormen. 

38 L ACERTA 's Beginnersgids 



De Roodkeelanol is (Anolis carolinensis). 

meteen uiten. Toch zal het s lachtoffer lang
zaam minder gaan e ten, er s lecht uit gaan 
z ien en tens lotte vermageren en sterven. 
Het lij kt dan a lso f he t dier z iek is . Isoleren 
van he t onderdrukte d ier heeft vaak weer 
een opleving to t gevolg. Het verwijderen 
van he t dominante di er heeft niet zoveel 
z in . He t o nde rdrukte die r vertrouwt de 
omgeving al lang nie t meer, ook a l is de 
bedreiging weggenomen. 

SOORTEN 
Enkele vaak aangeboden soorten zij n: 
De Roodkeela no li s: Anolis carolinensis, 
een soort die van groen naar bruin kan ver
kleuren en waarvan de manne tjes een roze 
(soms grijze) keelzak hebben. Deze soort 
heeft een winterrust nodig. De Bruine 
Anolis, Anolis (Norops) sagrei, is bruin met 
een vlindertekening en de mannen hebben 
een rode keelzak met een gele rand. De 
Martinique-ano li s, Anolis (Dacryloa) ro
quet, is een zeer variabele soort waarvan de 
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mooie ondersoort A. roquet summus z ich in 
vochtig-warme terraria goed thui s voelt. 
Een andere onde rsoort, A. roquet zebrilus, 
leeft op een droog deel van Martinique en 
wenst ook een drogere bak. 

VOEDSEL 
Anolissen eten allerle i klein bewegend 
voedsel. He t gebruike lijke scala aan insec
ten is toereikend. Het zijn typische jagers
op-zicht en ze zu llen het meeste aandacht 
hebben voor druk bewegende voedseld ie
ren. 
Anoli ssen hebben een tamelijk grote 
behoefte aan vitaminen en kalk. De voed
se ldieren dienen du s ru im bepoederd te 
worden met een kalk- en vitamineprepa
raat. De dosering hie rvan blijkt niet zo kri
tisch te zijn. Een gebrek aan mineralen en 
vitaminen ui t zich in storingen in de voort
planting en vervormingen bij he t aangroei
en van regenererende s taarten . 

Z IEKTEN 
Anclissen lo pen over het algemeen s lechts 
z iekten op als gevolg van beroerde hui sves
ting of onoordeelkundig transport. Uiter
aard speelt ouderelom ook een ro l in gevoe
ligheid voor ziekten. Als er iets mi s is met 
uw anolis , denk dan in de eerste plaats aan 
een sociaal probleem en isoleer he t zieke 
die r van z' n soortgenoten. 
Een verdikking bij de keel kan duiden op 
een jodiumgebrek. Het verstrekken van 
drink- en sproeiwater waarin 0 ,6 mg KJ 
(kaliumjodide) per lite r water wordt opge
lost verhe lpt dit. 

BEGINNERSFOUTEN 
Twee mannetjes in een bak. Een mannetje 
dat steeds maar weer opgewonden raakt 
van z' n spiegelbeeld raakt op den duur ook 
van s lag: let op spiegelend glas. 
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Daggekko's: Phelsuma 

Peter Mudde 

INLEIDING 
Daggekko's behoren tot de kleurrijkste 
hagedissensoorten, met als basiskleur 
meestal groen. Gewoonlijk bedoelen we 
met daggekko's de vet1egenwoordigers van 
het geslacht Phelsuma van het e iland 
Madagascar en omgeving. 

KIJKEN IS DE KUNST 
Daggekko 's moeten heldere ogen hebben, 
zich gemakkelijk en snel voortbewegen, 
ook over g ladde oppervlakken. Ze mogen 
liever geen vervellingsresten hebben. Let 
op de aanwezigheid van mijten in huid
plooien en in het oor. Daggekko's kunnen 
een vieze cloaca hebben als gevolg van het 
snoepen van veel suikerwater, maar het kan 
ook een gevolg zijn van een infectie met 
ingewandsparasieten. Daggekko's worden 
in Nederland en ook daarbuiten gekweekt 
en nakweekdieren zijn vrijwel altijd te ver
krijgen. Stel u op de hoogte via Lacerta. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Mannetjes hebben een bredere kop, vrouw
tjes vaak wittige kalkzakjes in de nek. 
Mannetjes hebben achter de cloaca twee 
zakjes voor de hemipenis, waarvan de ope
ningen soms te zien zijn als de achterrand 
van de cloaca voorzichtig naar achteren 
wordt geschoven. Ook witte botjes er 
omheen schijnen door de huid heen. 
Mannetjes hebben vaak een rand grote 
schubben met poriën op de onderkant van 
de dijen en/of gladde gelige schubben op de 
buik voor de cloaca. 

HUISVESTING 
Phelsuma's houden van een beplante bak 
en een g lad verticaal oppervlak om op te 
zitten. Een dikke bamboestam is voor zulke 
dieren een geliefde zitplaats. Helaas zitten 
ze graag ook tegen de voorruit. Op zich niet 
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Al vele generaties Goudstofdaggekko (Phel.lïiiiiCI 
laticauda) zijn in Nederlandse terraria opge
groeid. 

zo erg, maar ze poepen er ook op en hun 
ontlasting is, afhankel ij k van het type voe
ding, nogal eens dun , hetgeen beteken t dat 
u een paar keer per week de voorruit moet 
retmgen. 
Ze houden van een beetje zon. Wie echt van 
z' n dieren wil gen ieten, doet er goed aan 
om een spotje aan te brengen dat evenwel 
niet de hele dag hoeft te branden. 
Daggekko's komen zo min mogelijk op de 
bodem. Toch is het van belang dat de 
bodembedekking niet stuift of kleeft. 
Kattenbakkorrels zijn uit den boze! Deze 
stuiven erg en nemen veel vocht op. 
Gewassen grind is bruikbaar, maar ook 
turfplaatjes voldoen goed. Afhankel ijk van 
de wensen van de soort moet de bodem 
voor het regelen van de luchtvochtigheid 
kunnen zorgen. Zand of potaarde wordt 
afgeraden omdat deze materialen de hecht
schijfjes vervuilen waardoor de dieren 
gehinderd worden bij het kl immen. 
De dag- en nachttemperaturen die in het 
terrarium moeten worden aangehouden zijn 
sterk afhankelijk van de soort: he t leefge
bied van Phelsumasoorten is zeer divers. 

GEDRAG 
Phelsuma's zijn notoire vechtersbazen. Het 
is beslist niet te doen om meer dan een 
paartje per bak te houden, of u moet in staat 

LACERTA's Beginnersgids 



Phel.wma madagascariensis 111adagascariensis is een populaire daggekkosoort in het te rrarium. 

zijn meteen een tiental dieren tegelijk te 
hui svesten. Dan doet zich namelijk de situ
atie voor dat het voor de dominante dieren 
niet meer de moeite waard is om een terri
torium te stichten. Het vrijhouden ervan is 
toch onbegonnen werk. Mocht die situatie 
u onnatuurlijk voorkomen, op de Comoren 
kan men wel vijftig daggekko's aantreffen 
op een enkel palmblad. 
Samen houden met andere dieren kan 
eigenlijk ook niet. Sommige liethebbers 
hebben wel eens succes met het combine
ren van daggekko's met bijvoorbeeld anc
lissen, maar even zo vaak gaat het fout. 
Gifkikkers kunnen gevaar opleveren door
dat de daggekko 's de glimmende kleurige 
kikkertjes voor zoete vruchten aanzien en 
er van gaan I ikken. 
Phelsuma's leggen eieren met een harde 
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schaal. Sommige soorten plakken de eieren 
apart of in tweetallen vast op een onder
grond, andere soorten leggen de eieren los 
op een beschutte plek. De opfok van pasge
boren daggekko's verloopt goed als elk dier 
apart in een miniterrarium wordt voorzien 
van voldoende (kleine) voedseldieren die 
zijn bepoederd met een kalk- en vitamine
preparaat. 

SOORTEN 
Het is van belang tevoren te bedenken 
welke klimaatomstandigheden men kan 
realiseren binnen de voor daggekko's 
bestemde terraria: daar hangt van af welke 
soort(en) men met goed gevolg kan hou
den. De verschillen in verzorging tussen 
soorten kunnen groot zijn. Lacépède's dag
gekko, Phelsuma cepediana, komt van het 
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altijd vochtigwarme Mauritius, de Goud
stofdaggekko Phelsuma laticauda van de 
kustgebieden van Madagascar, waar het 
overdag warm en droog is, 's nachts echter 
vochtig. De Pauwoogdaggekko, Phelsuma 
quadriocellata, leeft in een gebied waar de 
nachttemperaturen 's winters tot onder 
10°C dalen en Standing's Daggekko, Phel
suma standingi, leeft weer in een altijd 
warm en droog gebied. 

VOEDSEL 
Alle soorten eten kleine insecten en moeten 
regelmatig, 2 à 3 keer per week, gevoerd 
worden. Een periode van twee weken zon
der voer kan een enkele keer geen kwaad. 
fhelsuma's eten naast de gebruikelijke 
insecten (krekels, wasmotlarven, kamer
vliegen, fruitvliegen) ook graag allerlei 
zoet spul. Tenminste één soort likt honing 
uit bloemen (Phelsuma ornata). Voor de 
terrariumhouder is dat van belang omdat 
kalk- en vitaminepreparaten in een papje 
van bijvoorbeeld roosvicee gegeven kun
nen worden. De dosering van kalk en vita
minen lijkt niet erg kritisch te zijn. Ook via 
sproeiwater kan men in de vitaminebehoef
te voorzien: 10 druppels Dohyfral AD3 en 
10 druppels vitamine B-complex per liter 
sproei water. 
Alle daggekko's en zeker drachtige vrouw
tjes hebben toevoegingen van kalk en vita
minen nodig. Vrouwtjes leggen in de nek 
zelfs voorraadjes kalk aan. Kalk kan als 
calciumlactaat aangeboden worden in het 
sproeiwater, maar wordt ook aangenomen 
als het als kleine brokjes wordt aangeboden 
(gemalen sepia bijvoorbeeld). Op die 
manier krijgen de dieren ook nog wat spo
ren van andere elementen mee. 
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ZIEKTEN 
Phelsuma's zijn niet bijzonder gevoelig 
voor ziekten, afgezien van de eerder 
beschreven kwalen die vrijwel alleen bij 
importdieren voorkomen. Niet zozeer een 
ziekte, maar wel een veel voorkomend ver
schijnsel is het overmatig uitgroeien van de 
kalkzakjes in de nek van sommige vrouw
tjes. Dit kan weinig kwaad, het ziet er 
alleen soms heel vervelend uit. 

BEGINNERSFOUTEN 
Realiseert u zich dat daggekko's niet graag 
uit waterbakjes drinken, zeker niet als die 
op de grond staan. Via sproeien of via een 
druppelinstallatie kan aan de vochtbehoefte 
worden voldaan. Een bodemgrond van kat
tenbakkorrels is levensgevaarlijk voor dag
gekko's. Meer dan één paartje in een bak is 
funest voor de gezondheid van de onderge
schikten. 

LITERATUUR 
FRANK, R. & P.M. MuDDE, 1989. De goud
stofdaggekko (Phelsuma laticauda): ver
zorging en kweek in terraria. Lacerta 4 7: 7-
14. 
HESELHAUS, R., 1986. Taggeckos, Prakti
sche Winke zur Pflege und Zucht. Edition 
Kernen, Essen. 
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Luipaardgekko 
(Eublepharis macularius) 
en Wondergekko 
(Teratoscincus scincus) 

Henk Veldkamp 

I NL EIDING 
Z ijn Phelsw11a's veelgehouden overdag 
actieve gekko's, zo zijn de Panter- en 
Wondergekko populaire schemer- en nacht
actieve terrariumdieren. 
De Luipaardgekko of Pantergekko (Euble
pharis macularius) behoort tot de onderfa
mi lie Lidgekko's (Eublepharinae) met als 
kenmerk beweegbare oogleden. waardoor 
ze kunnen ' knipperen' met de ogen. A ndere 
gekko-onderfamilies hebben dit niet en 
kunnen dus hun ogen niet reinigen of 
bevochtigen met de oogleden, ze doen dit 
door de ogen schoon te likken. Nog een 
kenmerk van lidgekko's is dat ze nageltjes 
hebben in tegenstelling tot veel andere gek
ko's die vaak hechtschijfJes aan de poten 
hebben. Lidgekko's planten zich voort mid
dels zachtschalige eieren, ook een verschil 
met de meeste hoger ontwikkelde gekko
soorten die meestal eieren met een kalk
schaal hebben. 
De Luipaardgekko kan ongeveer 25 cm 
groot worden. Het lichaam is bedekt met 
k leine schubben. Op de gelige grondkleur 
zijn vele zwartbruine grotere en kleinere 
vlekken. De buik is lichtgekleurd. De die
ren leven in droge, steppe-achtige biotopen 
in oostelijk Iran, zuidoostelijk Afghanistan, 
Pakistan en het noordwesten van India. 
Luipaardgekko's zijn ideale dieren voor 
beginnende gekko-liefhebbers. Ze zijn rus
ti g en niet schuw, stellen geen hoge eisen 
aan de verzorging en zijn niet al te moeilijk 
na te kweken. 
Ook Wondergekko 's (Teratoscincus scin
cus) zijn mooie hagedissen. Rustig en niet 
schuw. Hoewel niet zo makkelijk, is de 
soort in gevangenschap te kweken. Beter 
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Volwassen Luipaardgekko • s (Eublepharis IIWC/1 -

/arius) doen hun naam eer aan. 

De Wondergekko (Teratoscincus scincus keyser
lingi). 

doet de beginnende gekko-liefhebber daar
om eerst ervaring op met de Luipaardgekko 
(Eub/epharis macu/arius). Wondergekko's 
komen voor van het zuidwesten tol het mid
den van Azië (Kazachstan, Pakistan, Iran, 
China en het A rabi sch schiereiland). Het 
zijn typische bewoners van woestijnachtige 
gebieden met spaarzame plantengroei. Ze 
graven diepe holen in het zand tot in de 
vochtige onderl aag, soms tot 80 cm diepte. 
De Wondergekko kan een totale lengte 
bereiken van ongeveer 20 cm. Er worden 
twee ondersoorten onderscheiden. T s. 
scincus is over het algemeen iets kleiner 
dan T s. keyserlingi. Op de lichte grond-
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kleur bevinden zich grijsbruine banden en 
vlekken. T. s. keyserlingi is meer gekleurd. 
De grondkleur is geel met donkergele vlek
ken en zwarte banden over de rug. 
Opvallend aan zijn uiterlijk is de relatief 
brede kop met de grote ronde ogen. Verder 
valt de beschubbing op, de schubben zijn 
naar verhouding en zeker in vergelijking 
met andere hagedissen groot. Ze zijn echt 
dakpansgewijs geplaatst, je zou het kunnen 
vergelijken met de beschubbing van een 
vis. Verder is de huid zeer dun. Hierdoor is 
het een kwetsbaar dier dat nooit in de han
den gepakt mag worden. Zo'n kwetsbare 
huid verwacht je niet bij een dier dat leeft in 
een extreem milieu als de woestijn. Een 
verklaring hiervoor is dat een gedeelte van 
de gaswisseling (ademhaling) via de huid 
plaatsvindt. Tegen uitdroging beschermt de 
huid nauwelijks, vandaar dat de dieren het 
heetst van de dag in hun hol doorbrengen. 

KIJKEN IS DE KUNST 
Bij aanschafvan Wondergekko's moet men 
letten op de huid: zijn er gedeelten ontveld? 
De ogen moeten helder glanzen en bol 
staan (niet ingevallen). Let bij aanschaf van 
beide soorten ook op de voedingstoestand: 
aan de gevuldheid van de staart is dat goed 
te zien. Is de staart dun, dan is er iets mis. 
Nakweekdieren van vooral de Luipaard
gekko zijn goed verkrijgbaar. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Mannetjes van de Wondergekko zijn over 
het algemeen een slag kleiner dan de 
vrouwtjes. Maar beter is het te letten op de 
verdikte staartwortel (vooral in de paartijd) 
van de mannetjes. Verder is de beschubbing 
tussen de achterpoten van de mannetjes 
ruwer en vuilwit van kleur. Bij de vrouw
tjes is deze beschubbing glad en veellichter 
van kleur. 
Ook bij de Luipaardgekko hebben de man
netjes een verdikte staartwortel, waar de 
dubbele penis (hemipenes) goed te zien is. 
De mannetjes zijn forser van lichaamsbouw 
en ze hebben een bredere kop. Niet altijd 
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even goed te zien zijn de pre-anale sporen 
(dit zijn twee rijtjes van 12 à 14 vergrote 
schubjes in de anaalstreek) bij de manne
tjes, die bij de vrouwtjes kleiner zijn of 
helemaal ontbreken. 

HUISVESTING 
Het geschikte terrarium is van het woestijn
type. Op de bodem voldoet een laag strand
zand het best, dit in verband met de hierin 
aanwezige mineralen en kalkzouten. Verder 
kan men naar eigen smaak met stronken en 
stenen de bak inrichten. De bak moet aan 
de volgende minimumeisen voldoen: vol
doende loopruimte voor de dieren, voor 
ieder exemplaar een eigen hol waar het dier 
zich in kan terugtrekken (ingegraven plas
tic regengootjes voldoen prima) en een 
goed regelbare verwarming en verlichting. 
Bij het gebruik van een bodemverwarming 
dit altijd beperken tot een klein gedeelte 
van het terrarium, zodat de dieren zelf voor 
een warme of een koele plek kunnen kie
zen. Een redelijk formaat terrarium voor 
een paartje is 60x40x35 cm (lxbxh). Bij de 
Luipaardgekko is een vochtige plek nood
zakelijk voor het afzetten van de zachtscha
lige eieren (een ingegraven plastic bakje 
met een mengsel van zand en potgrond vol
doet goed). 
Seizoensritme is belangrijk. 's Zomers mag 
de dagtemperatuur wel oplopen naar waar
den tussen de 25°C en 30°C, dat wil zeg
gen: ook niet te warm houden, omdat de 
dieren in de natuur de dag in holen door
brengen waar het uiteraard een stuk koeler 
is dan buiten. De nachttemperatuur is 
meestal zo'n 20°C. In de winter hebben ze 
een rustperiode nodig. Bijvoorbeeld in 
december/januari kan de verwarming hele
maal uitgeschakeld worden. Je merkt van
zelf op een gegeven moment dat de dieren 
minder actief worden en minder gaan eten. 
Dit gebeurt automatisch omdat de omge
vingstemperatuur lager ligt in de donkere 
maanden, de dieren reageren hierop. Het is 
ook zeker aan te raden in de winter de dag
lengte te verkorten van 14 uur naar 8 à 10 
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uur. Overigens mogen alleen gezonde en 
goed doorvoede dieren in winterrust De 
voedingstoestand van de Luipaardgekko is 
eenvoudig af te lezen aan zijn staart, waar 
de reserves worden opgeslagen van de 
grote hoeveelheid voedsel die in de herfst 
wordt verwerkt. 

GEDRAG 
Mannetjes zijn onderling zeer onverdraag
zaam, maar ook de vrouwtjes van vooral de 
Wondergekko kunnen agressief zijn ten 
opzichte van elkaar. Het is daarom raad
zaam de dieren paarsgewijs te houden. 
De gekko's zijn met name actief in de sche
mering en 's nachts, maar ook overdag zijn 
ze vaak te zien, dit is vooral het geval met T. 
s. keyserlingi en met dieren die eraan 
gewend zijn overdag gevoederd te worden. 
Luipaardgekko's zijn niet al te moeilijk tot 
nakweek te brengen. In de kalkbehoefte 
van de vrouwtjes kan voorzien worden door 
de voedseldieren ruim te bepoederen met 
een kalk-vitaminepreparaat. Ook door het 
oplikken van strandzand krijgen de dieren 
mineralen binnen. Verder kan men stukjes 
sepia of gekookte en gedroogde eierschalen 
(fijngemaakt) in het terrarium leggen. Het 
voortplantingsseizoen begint kort nadat de 
dieren uit winterrust komen en loopt door 
tot in de nazomer. Het wijfje legt gemid
deld zesmaal per seizoen twee zachtschali
ge eieren (2-2,5 cm) in de vochtige aarde. 
Tijdens de ontwikkeling van de jongen 
nemen de eieren ca. een cm in omtrek toe. 
Na ongeveer twee maanden komen de 
prachtig geeUzwart gebandeerde jongen ter 
wereld. Het geslacht van de jongen wordt 
pas vastgelegd tijdens het eerste deel van de 
ontwikkeling in het ei en is afhankelijk van 
de temperatuur. Broedtemperaturen onder 
de 30°C zorgen bij Luipaardgekko's voor 
vrouwtjes en boven de 33°C komen uitslui
tend mannetjes uit het ei. Tussenliggende 
temperaturen zorgen voor een evenredige 
verdeling. Laat de temperatuur in de broed
stoof dus enigszins fluctueren, dat is heel 
natuurlijk. De opkweek van de jongen (ca. 
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acht cm bij geboorte) verloopt verder een
voudig: alle aan de grootte aangepaste 
voedseldieren worden aangenomen, de 
kalk- en vitaminebehoefte is erg groot. Na 
ongeveer zes maanden zijn ze halfwas en is 
het geslacht te bepalen. 
Het nakweken van Wondergekko's is niet 
gemakkelijk, mede door de enorme kalkbe
hoefte van de vrouwtjes. Naast de kalkgift 
die bij Luipaardgekko's is genoemd, is 
extra vogelgrit en liksteen nodig. 
Wondergekko's eten soms buitengewoon 
veel strandzand (bevat kalk) waarbij de uit
werpselen bijna geheel uit zand bestaan. 
Vier keer per jaar produceren de vrouwtjes 
twee hardschalige eieren (ca. twee cm), die 
bij 30°C na ongeveer drie maanden uitko
men. De eieren moeten nogal droog wor
den uitgebroed (relatieve luchtvochtigheid 
30-40%). De jongen (ca. acht cm lang) 
worden geboren met een restant dooierzak 
buiten het lichaam. Breng ze daarom eerst 
onder in een klein plastic bakje (20x25x15 
cm) tot de dooierzak in het lichaam is opge
nomen. Daarna is de opfok van de jongen 
in een aangepast terrarium vergelijkbaar 
met die van Luipaardgekko 's. 

SOORTEN 
Familieleden van de Luipaardgekko zijn 
andere lidgekkosoorten als Hemitheconyx, 
Hoplodactylus, en Coleonyx (Gebandeerde 
Gekko's). 
Er zijn vier soorten Wondergekko's 
(Teratoscincus) beschreven: Teratoscincus 
bedriagai, Teratoscincus microlepis, Tera
toscincus przewalskii en Teratoscincus 
scincus. In Nederland worden hoofdzake
lijk de twee ondersoorten T. s. scincus en T. 
s. keyserlingi van de laatste vorm gehou
den. 

VOEDSEL 
Voeren kan met insecten als zwarte krekels 
en sprinkhanen. Maar ook meelwormen, 
wasmotlarven en spinnen nemen ze graag. 
Alle voedseldieren worden ruim bepoederd 
met een kalk-vitaminepreparaat. Er moet 
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Een jonge Luipaardgekko (Eublepharis IIIGCII!a

rius). 

altijd een klein bakje fri water aanwezig 
zijn . Voora l Luipaardgekko's dri nken voor 
woestijndieren nogal veel. Dit geeft de 
mogelij kheid om het drin kwater te ven·ij 
ken met een in water op losbaar mul tivita
minepreparaat. 

ZIEKTEN 
De gekko's zijn niet bijzonder vatbaar voor 
bepaalde ziekten. Bij vrouwtjes komt bij 
kalkgebrek wel legnood voor. Eenvoudig te 
voorkomen door veel kalk ter beschi kking 
te stellen. 
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BEGINNERSFOUTEN 
Bij verkeerd vastpakken van Wondergek
ko's bestaat de kans dat er schubben losla
ten waardoor het dier ernstig beschadigd 
raakt. Laat als transport noodzakelijk is het 
dier een plastic bakje inlopen en sluit dil 
dan . Verplaats het dier met bakje en al. 
Problemen ontstaan bij hel te warm houden 
van de el ieren en bij het ontbreken van sei
zoensritmiek. Te weinig kalk geven resul
teert in windeieren dan wel legnood. Teveel 
voedsel geven aan Luipaardgekko's veroor
zaakt vervetting. 
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Baardagame, 
Pogona vitticeps 

Mari op ' t Hoog 

INLEIDING 
Baardagamen zijn dankbare terrariumdie
ren. De soort Pogona vitticeps is de meest 
gehouden Baardagame, daarom za l ik me 
beperken tot deze soort. De dieren komen 
voor in een groot gedeelte van Australië. Ze 
leven meestal in savanne-achtige streken en 
li ggen graag op zonnige plaatsen zoals uit
stekende takken en rotsen. Ze danken hun 
naam aan het vermogen om hun ' baard' met 
lange, steke lige schubben op te zetten. Dit 
doen ze door middel van botjes onder de 
kin , zodat de huidp looi die daar zit strak 
komt te staan. Meestal gebeurt dit als het 
dier opgewonden is. Hierbij kleun de baard 
ook zwart . Als hij dan ook nog zijn bek 
open zet, geeft dit een zeer angstaanjagen
de aanbli k. Met de Baarciagame Pogono vit-

ticeps wordt redelij k goed gekweekt in 
gevangenschap, zodat de aanschaf weinig 
problemen zal geven. 
In de wat oudere literatuur wordt de soort 
overigens Amphibolurus Vlftlceps ge
noemd; de huidige naam clanken we aan 
STORR ( 1982). 

KIJKEN IS DE KUNST 
Let er bij aanschaf op dat het dier een vo ll e 
staartwortel moet hebben waarbij de botjes 
in zijn staart niet zichtbaar mogen zijn . De 
ogen moeten helder en fe l zij n. Bovendien 
moet de cloaca schoon zijn. Kijk goed of er 
geen vreemde bobbels of vergroeiingen aan 
of op poten, staart en rug zitten. Ook komt 
het vee l voor dat er een gedeelte van de 
staart is afgebeten, maar dit is niet gezond
heidsbedreigend. 

GESLACHTSON DERSCHEID 
Het bepalen va n het geslacht is bij jonge 
dieren vrij we l onmogelijk. Zelfs bij vol
wassen dieren is het moei lijk. Over het 

Een dre igende Baardagame (Pogono l'il liceps) ziet er imposant uit. 
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algemeen zijn de mannelijke dieren iets 
groter en hebben ze een bredere kop. Als 
het paarseizoen begint, is het geslachtson
derscheid wat duidelijker te zien: het man
netje heeft dan een iets gezwollen cloaca en 
staartwortel. Het dier zal bij het masseren 
van de staartbasis al snel een of twee hemi
penissen te zien geven. 

HUISVESTING 
De dieren hebben een flink terrarium 
nodig. Bij mij wordt een kweekgroep van 
acht dieren in een ruimte van 350x90x 165 
cm (lxbxh) gehouden, samen met nog wat 
andere dieren. Het terrarium moet fel ver
licht zijn en dient een warme en een koele
re kant te hebben. Dit laatste wordt bereikt 
door twee spots van verschillende sterkte te 
plaatsen. Aanvullend licht komt van TL
buizen. De bodembedekking bestaat uit 
gewoon grof metselzand. Gebruik zeker 
geen zilverzand. Dit is te fijn, zodat het alle 
lichaamsopeningen binnendringt met alle 
nare gevolgen van dien. Enkele schuilgele
genheden bestaan uit gestapelde flagstones. 
Wat dikke takken zorgen voor de rest van 
de aankleding. Als decoratie kan men, als 
men er van houdt, wat plastic planten 
gebruiken. Echte planten neerzetten heeft 
geen zin, omdat ze door de dieren vaak 
gegeten worden. De daglengte bedraagt 's 
winters ongeveer tien uur en 's zomers 12 
tot 14 uur. In de zomer houd ik mijn dieren 
echter in een buitenterrarium. 

GEDRAG 
De Baardagame is redelijk goed houdbaar 
in combinatie met andere dieren. Dit moe
ten natuurlijk wel dieren zijn die ongeveer 
dezelfde leefomstandigheden vragen. Die 
dieren dienen ook van dezelfde afmetingen 
te zijn. 
De kweek met Pogona vitticeps is zeer 
goed mogelijk: bij mij zijn in de loop der 
jaren al enkele honderden dieren geboren. 
De opfok van de jonge dieren wil echter 
nog wel eens wat problemen geven. Het 
meest voorkomende is dat de pasgeboren 
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dieren niet willen drinken, dit is echter 
gemakkelijk op te lossen door ze de eerste 
weken af en toe even in het waterbakje te 
dompelen. De jonge dieren eten voorname
lijk dierlijk voedsel. Ze zijn erg gulzig. Met 
het voeren van buffalowormen moet men 
naar mijn idee zeer goed oppassen, omdat 
de jongen ze niet kapot bijten en er verstop
pingen van kunnen krijgen. Natuurlijk is 
ook bij jonge dieren het gebruik van zilver
zand als bodemsubstraat uit den boze. 

SOORTEN 
Andere soorten die we nog kunnen tegen
komen zijn: Pogona barbata, Pogona 
microlepidota, Pogona minima, Pogona 
minor, Pogona mitchelli en Pogona nu/lar
hor. De verstandige beginner beperkt zich 
het beste tot de relatief eenvoudige en veel 
nagekweekte soorten. 

VOEDSEL 
De Baardagame is een echte alleseter, met 
een voorkeur voor insecten zoals krekels, 
sprinkhanen, meel- en buffalowormen en 
de grote moriowormen. Ook zijn ze verzot 
op nestmuizen en op honden- en kattenvoer 
uit blik. Ook geef ik groenvoer zoals andij
vie, sla, kool, postelein, klaver en paarde
bloem en -blad. Maar ook fruit zoals 
tomaat, kiwi, perzik, appel, peer, mango en 
mandarijn wordt gegeten. Al dit voer wordt 
bepoederd met Gistocal. Voorts dien ik elk 
dier wekelijks multivitaminen toe, die 
vooral vitamine D3 bevatten, en geef ik een 
verzadigde calciumgluconaat-oplossing 
.met een pipet. Elk volwassen dier krijgt dan 
een druppel, maar we moeten op deze 
manier wel oppassen voor overdosering. 

ZIEKTEN 
Bij Baardagamen komt vaak rachitis voor. 
Deze ziekte wordt veroorzaakt doordat de 
dieren onvoldoende kalk en/ of vitamine D3 
enlof UV-licht krijgen. De dieren krijgen 
dan een te korte onderkaak en soms ziet 
men ook krommingen in ruggengraat en 
poten. Geef de dieren dus voeral voldoende 
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kalk, vitaminen en mineralen. (Als leidraad 
kan men de doseringen in de andere 
hoofdstukjes over hagedissen nemen.) 
Bij het vechten om het aangeboden voer wil 
het wel eens voorkomen dat een van de die
ren een kaak breekt. Dit dier moet men 
afzonderen en extra kalk en vitaminen toe
dienen en minstens een week lang alleen 
zacht voer voorzetten of voorzichtig 
dwangvoeren met babyvoeding van 
Nutricia. Ook komt het voor dat de dieren 
ontstekingen aan de lippen of de binnen
kant van de bek oplopen. Dit wordt veroor
zaakt door de scherpe haken aan de poten 
van de gevoerde sprinkhanen. Deze ontste
kingen dienen geopend te worden en met 
gekookt water, of beter nog met een sterie
le oplossing van 0, 7% keukenzout in water, 
schoongemaakt te worden. Dit gebeurt met 
behulp van een injectiespuitje. Let erop dat 
het scherpe weerhaakje uit het wondje ver
dwijnt. 

LACERTA's Beginnersgids 

BEGINNERSFOUTEN 
Wat mogelijke problemen zijn hierboven al 
aan de orde gekomen. Zorg voor een uitge
balanceerd dieet met voldoende vitaminen 
en mineralen en vooral kalk. Hou in de 
gaten of de jongen voldoende drinken. En 
voorkom vechtpartijen door het voedsel 
verspreid aan te bieden. 
Zorg ervoor dat het niet voortdurend even 
warm is. Sommige dieren neigen tot een 
rustperiode 's winters die ze liever wat koe
ler doorbrengen. Geef ze die mogelijkheid. 

LITERATUUR 
STEUN, N.P. VAN, 1989. De verzorging en 
kweek van de Australische Baardagame 
(Pogona vitticeps). Lacerta 47: 140-146. 
STORR, G.M., 1982. Revision of the 
Bearded Dragons (Lacertilia: Agamidae) of 
Western Australia. With notes on the dis
memberment of the genus Amphibolurus. 
Rec. west. Aust. Mus. I 0: 199-214. 
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Groene en 
Zwarte Leguanen 

John Boonman 

INLEIDING 
Groene Leguanen (lguana iguana) leven in 
Midden- en Zuid-Amerika. Vaak zal men 
ze aantreffen in tropische regenwouden, 
veelal aan oevers van rivieren. Het aanpas
singsvermogen van de dieren is echter 
groot zodat ze ook met andere biotopen 
genoegen nemen. Van de 12 soorten Zwarte 
Leguanen (geslacht Ctenosaura) worden er 
twee min of meer regelmatig in de handel 
aangeboden , een grote soort (Ctenosaura 
similis) en een kleine (Ctenosaura quin
quecarinata). Alle soorten Zwarte Le
guanen komen uit Midden-Amerika en 
bewonen vergelijkbare gebieden als Groe
ne Leguanen. Ze zijn echter meer gesteld 
op warmte. Ook eten ze vaker dierlijk voed
sel. 

KIJKEN IS DE KUNST 
Leguanen zijn levendige, alerte dieren. Ze 
moeten dus fris uit hun ogen kijken, 
nieuwsgierig zijn en hoog op hun poten 
lopen. Het is bepaald niet slecht als ze een 
dreighouding aannemen, met hun staart 
slaan of hun bek open sperren als er men
sen in de buurt komen. Als ze in de hand 
genomen worden moeten ze aan een voor
gehouden vinger gaan likken of proberen te 
bijten. De dieren moeten vrij zijn van teken 
en mijten. Het is op zich niet erg als de die
ren een stukje staart missen of een nagel, 
ook al is het niet zo fraai. Let er wel op dat 
de wonden goed genezen zijn. Grotere litte
kens op het lichaam of de poten kunnen 
wijzen op ernstigere beschadigingen. 
Dieren die iets dergelijks bezitten kunnen 
dus beter niet aangeschaft worden. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Bij dieren jonger dan ca. twee jaar is het 
onmogelijk om aan de hand van uitwendige 
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Groene Leguaan (lguana iguana), mannetje. 

kenmerken het geslacht te bepalen. Boven 
die leeftijd is het moeilijk. Mannetjes heb
ben in beginsel een verdikte staartbasis, 
waar de beide hemipenes hun plaats vin
den. Ook hebben ze relatief grote remoraal
poriën (de rij poriën aan de binnenkant van 
de dijen). Soms (maar lang niet altijd) heb
ben mannetjes een hogere rugkam en bre
dere kaken. Volwassen mannelijke Zwarte 
Leguanen zijn vaak feller getekend en 
gek leurd dan de vrouwtjes. 

HUISVESTING 
Volwassen leguanen hebben veel ruimte 
nodig. Een verblijf van 2x 1 x2 m (lxbxh) is 
een minimumgrootte. In een dergelijk 
onderkomen kunnen dan drie volwassen 
Groene Leguanen gehouden worden . Voor 
de grote soorten Zwarte Leguanen geldt 
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hetzelfde. Voor de kleinere soorten voldoet 
een verblijf van ca. I x0,6x I m (lxbxh). 
Steeds geldt echte r: hoe groter hoe beter. 
Alleen j onge dieren (tot ca. één j aar) kun
nen beter in kleinere terra ria ondergebracht 
worden. Ze worden dan niet zo schuw. 
Alle leguanen hebben veel klimgelegen
heid nodig in de vorm van takken, stronken 
of gestapelde stenen (alles moet goed vast 
staan). Vooral Zwarte Leguanen ste llen 
schuilplaatsen op prijs : ho lle pijpen of 
stronken, ook op de grond. Verder is het 
voor a lle dieren van belang dat ze ui t 
e lkaars gezichtsveld kunnen raken of dat er 
een groot, moeilij k overbrugbare hindernis 
(een gat bijvoorbee ld) tussen de verschil
lende z itplekken aanwezig is. 
De temperatuur in het verblij f moet over
dag tussen 25°C en 30°C gehouden worden 
en mag 's nachts niet o nder 20°C da len. De 
manier van verwarming is niet van be lang 
en hangt van de persoonlijke mogel ijkhe
den af. Er moet overdag een aanta l plaatsen 
aangebracht worden waar de die ren gecon
centreerde warmte geco mbineerd me t licht 
op kunnen nemen. Spots o f halogeenstra
le rs zijn voor dat doel het meest geschikt. 
Op di e plaatsen mag de 
temperatuur best oplo
pen tot 40°C, voor 
Zwarte Leguanen nog 
wel hoger. 
Leguanen zijn uitge
sproken dagdieren uit 
de tropen. Dag- en 
nachtlengte dienen dus 
het hele jaar door vrij
wel aan e lkaar gel ij k te 
ZIJn. 

meeste leguanen in hun gebied vrij vochtig. 
Het is dus verstancli g het grootste deel van 
het j aar vrij vochtige omstandigheden aan 
te leggen en gedurende onze winter al les 
iets droger te houden. Hoe de vochtighe id 
geregeld kan worden is ook weer afhanke
lijk van de omstandigheden: sproeien is 
vaak gewenst. Let er echter op dat kleine 
verblij ven snel te vochtig worden (en blij
ven) en dat centraal verwarmde grote bak
ken sne l droog worden. 
Ventilatie hoeft in grote terraria zelden 
apart geregeld te worden; in kleine re ver
blijven zullen echte r roosters of andere 
openingen aangebracht moeten worden om 
de atmosfeer fri s te houden. Voorkom te 
allen tijde tocht. 
De bedekk ing van de bodem verdient de 
grootste aandacht. Leguanen zijn nieuws
gierige dieren en z ijn geneigd a lles op te 
li kken. Alle losse materialen zullen dus 
ingeslikt worden. Harde en scherpe korrels 
zullen o nherroepelijk tot verstopping of 
beschadiging van het maag-darmkanaal lei
den. Uit den boze z ijn dus zand (zeker de 
grove varianten), kiezel, hydrakorrels 
(gebakken klei) en kattenbak vulling . Wel 

In hun leefgebied heb
ben leguanen te 1naken 
met een relatief droge 
tijd van ca. drie maan
den (in de peri ode van 
december tot april , af
hankelijk van de re
gio). De rest van het 
j aar is he t voor de Een Zwarte Leguaan (Ctenosaura pecti11ata), mannetj e. 
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geschikt is turf, houtsnippers of -krullen 
( onbehandeld), droog blad, potgrond of 
eventueel krantenpapier. Uit hygiënische 
overwegingen is het vaak verstandig de 
bodem glad te laten. Het schoonmaken gaat 
dan makkelijker. Tegels, cement of lino
leum komen dan in aanmerking. 
Echte planten kunnen niet in een leguanen
verblijf gedijen: ze zullen opgegeten of in 
ieder geval door de scherpe nagels geruï
neerd worden. 

GEDRAG 
Leguanen zijn groepsdieren. Het is dus 
altijd af te raden leguanen solitair te hou
den. Dit geldt het sterkst voor jonge Groene 
Leguanen en het minst voor volwassen 
mannen van alle soorten. De mogelijkhe
den om dieren bij elkaar te houden is afhan
kelijk van de grootte en inrichting van het 
verblijf en moet helaas proefondervindelijk 
vastgesteld worden. De meeste kans van 
slagen vormt een groep van één volwassen 
man met twee volwassen vrouwen. Zwarte 
Leguanen zijn meer territoriumgericht 
zodat het zelden mogelijk zal zijn meer dan 
één volwassen man in een terrarium te hou
den. Territoriumgedrag gaat gepaard met 
een scala aan uitingen als kopknikken en 
andere vormen van zich manifesteren. 
Ook bij voortplantingsactiviteiten neemt 
het kopknikken een belangrijke plaats in. 
Als de periode in het jaar geschikt is (het is 
nog niet echt duidelijk waar dat door 
bepaald wordt in het terrarium) en als het 
'klikt' tussen het mannetje en het vrouwtje 
(ook dat is niet zonder meer vanzelfspre
kend, ze moeten in elk geval minimaal 
anderhalf jaar oud zijn) kunnen na een uit
gebreid baltsritueel paringen plaatsvinden. 
Daar komt vrij veel geweld (nekbijten en 
elkaar achterna zitten) aan te pas. 
Als alles goed gaat worden na ca. twee 
maanden eieren gelegd, 15 tot 60 in getal, 
afhankelijk van de grootte van het vrouwtje 
(bij sommige soorten Zwarte Leguanen 
mogelijk wat minder). Het is wenselijk het 
vrouwtje een leghok aan te bieden: een kist 
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van ca. 50x50x 15 cm (lxbxh), met een 
harde deksel en een vrij nauwe ingang en 
tunnel, gevuld met een mengsel van vochti
ge turf en aarde, op ca. 30°C gehouden. De 
eieren moeten, om te voorkomen dat ze uit
drogen, zo snel mogelijk in een broedstoof 
in een vrij vochtig substraat (vermiculiet of 
iets dergelijks) geplaatst worden. Bij een 
temperatuur van 30°C duurt de incubatie 
ongeveer drie maanden. De jongen mogen 
niet geholpen worden bij het verlaten van 
het ei: ze moeten de tijd krijgen hun dooier
rest te resorberen. 
Gezonde jongen zijn probleemloos op te 
fokken: ze hebben geen andere wensen dan 
hun ouders. Het is alleen wenselijk ze enige 
tijd als groep te houden in een niet te grote 
bak: ze stimuleren elkaar zeer. 

SOORTEN 
De gewone Groene Leguaan (lguana i. igu
ana) en de ondersoort lguana i. rhinolopha 
worden regelmatig in de handel aangebo
den en zijn beide goed te houden. Van de 
Antillenleguaan (I guana delicatissima) zijn 
weinig terrariumgegevens bekend. De aan
schaf, zo er al aanbod is, moet afgeraden 
worden omdat dat een onverantwoorde 
druk legt op de zeer bedreigde populaties. 
Dat geldt ook voor de meeste soorten 
Zwarte Leguanen, inclusief de met enige 
regelmaat in de handel verschijnende C. 
quinquecarinata. Alleen C. simi/is komt in 
aanmerking om in gevangenschap gehou
den te worden. Alle andere soorten zijn 
behalve bedreigd ook vaak moeilijk te hou
den. 

VOEDSEL 
In de natuur eten leguanen vrijwel uitslui
tend bladeren, knoppen, jonge scheuten en 
bloemen. In gevangenschap moet dus ook 
90% van het dieet uit bladgroente en ande
re planten bestaan. Daarbij zijn de volgen
de criteria van belang: de calcium:fosfor
verhouding (van het totale dieet, uit tabel
len halen) moet tussen 2: 1 en 1,5:1 liggen. 
Er moet zo veel mogelijk ruwe vezel in het 
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voedsel zitten. Eiwitrijke planten verdienen 
de voorkeur. Goede planten zijn: boeren
kool, chinese kool, paksoi, andijvie, raap
stelen, koolrabi (vooral het groen), paarde
stek, weegbree, etc. Fruit moet mondjes
maat gegeven worden (slechte calcium:fos
for-verhouding). Spruitgroente als taugé en 
alfalfa zijn een goede bron van vitamine B 
en eiwit. Variatie is het belangrijkste. In 
geval van nood kunnen ook planten gege
ven worden waarvan de calcium:fosfor-ver
houding niet goed is. Het toevoegen van 
een kalkpreparaat als calciumlactaat (melk
zure kalk) is dan beslist nodig om de balans 
weer te herstellen. 
Extra eiwit, zeker van dierlijke oorsprong 
mag uitsluitend en dan nog zeer beperkt 
gegeven worden aan dieren tot ca. twee 
jaar. De nieren van oudere leguanen zijn 
daar op den duur niet tegen bestand. 
Wellicht geldt dit voor Zwarte Leguanen 
iets minder sterk. Geschikte eiwitbronnen 
zijn: tofu, insecten (worden lang niet altijd 
aangenomen) of geweekte kattenbrokken. 
Als er geen UV-licht toegediend wordt in 
de vorm van direct zonlicht of lampen 
(Uitravitalux of halogeenlampen) moet er 
vitamine D3 aan het voedsel (of aan het 
sproei- of drinkwater) worden toegevoegd. 
Gebruik steeds de in water oplosbare vor
men als Davitamon D3-aquosum. Een 
dosering is moeilijk aan te geven en is ook 
alleen relevant als er een individuele toe
diening plaatsvindt. In dat geval wordt een 
dosering van 500 I.E. (internationale een
heden) per kilo lichaamsgewicht per week 
in de literatuur genoemd. 
Het is in ieder geval verstandig het voedsel 
steeds te verrijken met een kalk-vitamine
preparaat als Gistocal, Carmix of Sporavit. 

ZIEKTEN 
De meeste aandoeningen bij leguanen wor
den veroorzaakt door slechte voeding of 
een te lage temperatuur. Soms eten legu
anen slecht als gevolg van stress. Meestal 
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gaat het daarbij om wildvangdieren of die
ren die in een te klein of verkeerd ingericht 
verblijf zijn ondergebracht. Een voldoende 
hoge temperatuur en afwisselend voer van 
goede kwaliteit, waar nodig handmatig toe
gediend, zullen doorgaans soelaas bieden. 
Mijten en teken komen regelmatig voor, 
vooral bij wildvangdieren. Behandeling is 
mogelijk maar vereist wel aandacht en des
kundig advies. 
Andere aandoeningen die zich regelmatig 
voordoen zijn verwondingen door beten of 
door stoten. Open wonden zijn eenvoudig 
te verbinden, eventueel na ontsmetting. 
Abcessen, herkenbaar als knobbels kunnen 
in ernstige gevallen of als er een versprei
ding optreedt, behandeld worden door ze 
schoon te laten maken en antibioticumzalf 
aan te brengen. 

BEGINNERSFOUTEN 
Ten onrechte wildvang aangeschaft in de 
handel (er worden de laatste jaren regelma
tig in gevangenschap geboren dieren aan
geboden). Verder niet of te kort in quaran
taine houden van nieuwe dieren; te klein 
verblijf; te lage temperatuur; verkeerd voer 
(te veel eiwit of fruit, te weinig vezel, te 
weinig kalk, te weinig vitamine D3, foute 
kalk:fosfor-verhouding); en te weinig aan
dacht, waardoor als er problemen opduiken 
er pas laat kan worden ingegrepen. 
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Basilisken 

Hans Houtman 

INLEIDING 
Basilisken z ijn midde lgro te hagedissen die 
in Midden- en Z uid-Amerika voorko men. 
Twee soorten worden in Nederl and 
gekweekt e n zijn in het terrarium zonder 
veel problemen te verzorgen. Het uiterlij k 
van de mannetjes is nogal spectaculair. Al 
naar gelang de soort hebben de manne tjes 
een enke le of dubbe le he lm op de kop en 
soms een grote huidp looi op de rug e n de 
staart. De totale lengte van de grotere soor
ten. de Groene Basilisk (Basiliscus plumi
frons ) en de Helmbasilisk (Basiliscus basi
/iscus) kan tachtig cm bedragen. 

Een paartje Gestreepte Basilisken (Basi liscus vir
rarHs). 

KIJKEN IS DE KUNST 
Het is natuurlijk het beste om te kiezen 
voor in gevangenschap geboren dieren. 
Deze z ij n gewend aan mensen en meestal 
vrij van parasieten. He lemaal tam zullen 
basilisken echter nooit worden. 
Basili sken moeten een gevulde staartbasis 
hebben e n voora l geen beschadigingen aan 
de bek of neus. Dit laatste zal bij in gevan
genschap geboren die ren zelden het geval 
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z ijn. De d ieren moeten a lert op veranderin
gen in de omgeving reagere n. Neemt u toch 
volwassen wildvangdie ren in hui s, dan is 
het raadzaam om niet te kiezen voor 
vrouwtjes waarbij eie ren te zien zijn. Door 
het vangen en het transport is de kans groot 
dat de die ren verzwakt zijn en aan legnood 
zullen overlijden. 

GES LACHTSONDERSCHEID 
Bij volwassen dieren is het ges lacht makke
lijk te z ien. Bij a lle soorten hebben de man
netjes een he lm op hun kop en een huidkam 
op de rug en soms op de staart. B ij jo nge 
dieren is he t ges lachtsonderscheid niet te 
z ten. 

HUISVESTING 
Bas ilisken z ij n niet e rg beweeglijk. In de 
natuur zi tten de elieren meestal rus tig op 
een tak en kij ken of er prooid ieren langs 
komen. Aangezien het vrij grote hagedissen 
zijn moet het terrarium toch ru im zij n. 
Afmetingen van 80x80x 150 cm (lxbx h) 
zijn voor een vo lwassen paartje wel een 
minimum vere iste . 
Het terrarium moet ingericht worden met 
veel grillige takken zodat de verb lij fsoppe r
vlakte voor de di eren vergroot wordt. Dit 
kan men ook bere iken met een ruwe achter
wand van kurk, granol of cement. Bas ili s
ken leven in bomen en struiken en kunnen 
goed klimmen. Een waterbak die zo groot 
is dat ze e r in kunnen baden wordt door 
basilisken o p prijs gesteld. Het terrarium 
kan verlicht en verwarmd worden door 
spotjes. Enke le lampen van 60 W z ij n 
meesta l voldoende. O nder de lam pen moet 
de temperatuur ongeveer 30°C bedragen; in 
de rest van het te rrarium moet overdag de 
temperatuur rond 25°C z ij n. 's Nachts mag 
de lucht a fkoelen tot I5°C. Uit terrariu mer
vari ngen is gebleken dat men de daglengte 
niet hoeft te varië ren om de die ren tot 
voortplanting te brengen. Als bodembedek
king kunnen gewassen aquariumzand, turf
molm of houtsnippers gebruikt worden. Er 
moet zeker een plaats in het terrarium z ijn 
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waar het vrouwtje een gat van ongeveer I 0 
cm diep in zand of aarde kan graven om 
haar eieren te leggen. In grote terraria kan 
men proberen om ook planten in het terrari
um te plaatsen. Gezien het formaat van 
basilisken zullen de planten meestal erg te 
lijden hebben onder hun aanwezigheid. 
In het terrarium moe t enkele keren per 
week gesproeid worden metlauw water. De 
bas ilisken vinden dit over het algemeen 
prenig en het bevordert ook een goede ver
velling. 

GEDRAG 
Het is on mogelijk om langdurig meerdere 
mannetjes in één terrarium te ho ude n. De 
dieren hebben een ste rke drang om hun ter
ritorium te verded ige n en het sterkste man
netje zal het he le te rrarium als z ijn te rritori 
um beschouwen. Meerdere vrouwtjes in 
één terrarium kan soms wel. Toch zijn er 
ook liefhebbers waarbij de vrouwtj es 
onderling ook territoriumgedrag vertoon
den. Het is dan ook raadzaam om niet meer 
dan een paartje in een terrarium onder te 
brengen. 
Over het algemeen worden basilisken 
alleen erg actief a ls er levende dieren 
gevoerd worde n. Wild vangdieren kunnen 
de eerste maanden in gevangenschap vrij 
schuw z ijn e n soms in paniek door het ter
rarium rennen. 
De Gestreepte Basili sk is over het a lge
meen wat drukker in z ijn gedrag clan de 
Groene Bas ili sk e n de He lmbasilisk. 
Hoewel de Gestreepte Basi lisk wat kle iner 
blijft dan de andere soorten kan hij besl ist 
niet in een kle iner te rrarium. 
Basilisken kunnen a lleen met even grote 
andere haged issen gecombi neerd worden. 
Kleinere zullen meestal opgegeten worden. 
In het algemeen is he t niet versta nclig om 
basili sken me t andere d ieren te combine
ren. 
Op een leeftijd van anderhalf to t twee jaar 
zijn bas ili sken ges lachtsrij p. Per jaar kan 
een vrouwtje drie tot vie r legsels produce
ren die in grootte vari ëren van 4 tot 16 
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De Groene Basilisk (Basiliscus plwn(fi·ons). 

eieren. Gezonde e ie ren z ijn wit van k leur. 
Ze kunnen het best in vochtig substraat 
zoals veenmos bij een relatieve lucht voch
ti ghe id van 90% en een temperatuur van 
ongeveer 30°C uitgebroed worden . Na 
ongeveer 60 dagen komen de jongen uit. 
Enke le dagen na de geboorte beginnen de 
jonge elieren kle ine insecten zoals krekels 
te eten. Het voedsel moet goed verrijkt zijn 
met kalk- en vitaminepreparaten. Tevens is 
het belangrijk dat er in het d rinkwater van 
de jonge di eren in water oplosbare druppels 
vitamine D3 gedaan worden (Davitamon D 
aquosum, 20 d ruppels per li ter). De eerste 
weken drinken de jonge basilisken bijna 
alleen sproeiwater. Z ij moe ten in niet al te 
grote terraria gehuisvest worden opdat ze 
aangeboden voedseldi eren sne l z ien. Een 
bakje met als afmetingen 60x40x40 cm 
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(lxbxh) is voor een tiental jonge dieren 
gedurende de eerste levensmaanden groot 
genoeg. 

SOORTEN 
Er zijn vier soorten binnen het geslacht 
Basiliscus, de Groene Basilisk (B. plumi
frons), de Helmbasilisk (B. basiliscus), de 
Gestreepte Basilisk (B. vittatus) en de 
Ecuadorbasilisk (B. galeritus). De eerste 
twee soorten kunnen een totale lengte van 
ongeveer 80 cm halen, de andere 60 tot 70 
cm. De Groene en de Gestreepte Basilisk 
worden in Nederland regelmatig aangebo
den, zowel nakweek als wildvangdieren. 
De Helmbasilisk werd vroeger wel in 
Nederland gehouden en gekweekt. De laat
ste jaren lijken deze dieren verdwenen te 
zijn uit de terraria van de Nederlandse lief
hebbers. De Ecuadorbasilisk wordt zelden 
in Europa ingevoerd. 
Er zijn enkele soorten hagedissen die enigs
zins op basilisken lijken maar moeilijker te 
verzorgen zijn en voor beginners beslist 
afgeraden worden. Dit zijn Kroonbasilis
ken, geslacht Laemanctus en Helmlegu
anen, geslacht Corytophanes. 
Ook Wateragamen, geslacht Physignathus, 
lijken wat leefwijze betreft wat op basilis
ken maar ook deze zijn veellastiger te hou
den. 

VOEDSEL 
Basilisken eten bijna uitsluitend dierlijk 
voedsel. Dit kan al naar gelang de grootte 
van de dieren variëren van insecten, mono
wormen, tot regenwormen en kleine mui
zen. Sommige dieren eten ook dood voed
sel zoals runderhart, mosselen of katten
voer uit blik. Al het voedsel moet goed ver
rijkt worden met kalk en vitamineprepara
ten. Goede preparaten zijn Carmix en 
Sporavit. Eventueel kan Gistocal gegeven 
worden. Bij het voeren van krekels schudt 
men 20 krekels met 1-2 eetlepels preparaat 
om de insecten te bepoederen. Vooral 
drachtige vrouwtjes en jongen hebben een 
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zeer grote behoefte aan kalk en vitamine 
D3. Bij de jongen kan men calciumlactaat 
in het drinkwater doen. Een drachtig 
vrouwtje krijgt van mij één tot twee keer in 
de week twee druppels vitamine D3 op haar 
voedsel (Davitamon D aquosum, 90 IE per 
druppel). Haar geef ik liever kalk per 
'bepoederde' krekel. 

ZIEKTEN 
De meest voorkomende ziekte bij basilis
ken is legnood bij de vrouwtjes. Dit heeft 
meestal kalkgebrek of vitaminegebrek als 
oorzaak. Voorkomen is hier duidelijk beter 
dan genezen. Een vrouwtje met legnood 
houdt haar eieren zo lang bij zich dat ze 
soms duidelijk te zien zijn. Men kan dan 
overgaan tot het inspuiten van een weeën
opwekkend hormoon of de eieren door een 
dierenarts operatief laten verwijderen. De 
beste vooruitzichten hebben die dieren 
waarbij het probleem tijdig wordt onder
kend en waarbij de juiste aanpak wordt 
gekozen. Wanneer pas in een laat stadium 
wordt ingegrepen zijn de resultaten vaak 
teleurstellend. 
Bij wildvangdieren worden nogal eens 
ingewandswormen aangetroffen. 
Andere ziekten komen bij basilisken wei
nig voor. Nakweekdieren kunnen ouder 
worden dan 10 jaar. 
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Rattenslangen (Elaphe) 
uit gematigde streken 
Freek Gillissen 

INLEIDING 
Slangen van het geslacht Elaphe (Ratten
slangen) kwamen halverwege de zeventiger 
jaren in toenemende mate in de belangstel
ling. De voornaamste redenen waren dat 
Rattenslangen er fraai uit zien en goed 
houdbaar bleken te zijn. Bovendien waren 
de dieren betaalbaar en, zoals al snel bleek, 
vaak goed te kweken. Dat was in die tijd, 
zeker bij slangen, een unicum. 
Er zijn grote en kleine Rattenslangen. De 
kleinste wordt niet langer dan 70 cm terwijl 
de grootste meer dan twee meter lang 
wordt. Elaphesoorten komen voor in 
Europa, Azië en Noord- en Midden
Amerika. Ze zijn allemaal eierleggend 
behalve de Chinese Elaphe rufodorsata die 
eierlevendbarend is. 
De eerste Rattenslangen, die werden ge
kweekt, waren Noord-Amerikaanse soor
ten. Vooral Elaphe guttata, de Korenslang, 
is de 'beginnersslang' bij uitstek waarop ik 
hier nader in wil gaan. Behalve belangrijke 
informatie over de inrichting van het terra
rium en het nodige over voeding, zal ik ook 
een jaar uit het leven van een Korenslang 
beschrijven. De bekroning van de hobby 
is natuurlijk toch nakweek. Aan de hand 
van eigen ervaringen beschrijf ik de eiafzet
ting, broedtijd en de zorg voor de nakome
lingen. 

KIJKEN IS DE KUNST 
Zeker als u voor het eerst slangen gaat hou
den, is het aan te raden om met in 
Nederland gekweekte slangen te beginnen. 
De voordelen zijn evident. Ten eerste is het 
zeker dat de dieren ziektekiemvrij zijn en 
ten tweede is de kweker een vraagbaak in 
geval er toch problemen ontstaan. Zo wordt 
de kans dat uw eerste slang snel dood gaat 
een stuk kleiner. 
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Een gezonde slang is levendig. Hij zal als u 
hem oppakt, na van de schrik bekomen te 
zijn, proberen te ontsnappen. Korenslangen 
zijn veelal handtam en niet bijterig. Al snel 
zullen zij de omgeving willen verkennen. 
Een goed doorvoede, gezonde slang heeft 
een mooie gladde huid. Losse stukjes vel 
duiden op een probleem. De kleuren moe
ten helder en de huid moet glanzend zijn 
(behalve natuurlijk vlak voor een vervel
ling; dan is de huid dof en zijn de ogen troe
bel). De rug moet mooi rond zijn met een 
groef in het midden. Het is belangrijk om 
goed naar de kop van de slang te kijken. Als 
er verdikkingen op de kaakrand te zien zijn 
(wat vaak gepaard gaat met wrijven van de 
verdikking tegen een tak of de waterbak), 
duidt dit op een infectie die door een die
renarts behandeld moet worden. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Mannetjes en vrouwtjes zijn met wat erva
ring goed van elkaar te onderscheiden. De 
staartwortel loopt bij vrouwtjes na de clo
aca geleidelijk versmallend door tot de 
staartpunt Bij mannetjes echter is, na de 
cloaca, de staart over een paar centimeter 
dikker (met name aan de onderkant van de 
staart) omdat hier de twee hemipenissen 
liggen opgeslagen. Het laatste stuk staart 
van de mannetjes is wat langer en dunner 
dan die van vrouwtjes. 
Meer zekerheid kunt u krijgen door een 
zeer ervaren slangenhouder (of een dieren
arts) te vragen de dieren te seksen door 
middel van sondage. Hierbij wordt een 
dunne knopsonde in de cloaca ingebracht in 
de richting van de staartpunt Bij vrouwtjes 
is er nauwelijks toegang tot de staartwortel 
maar bij mannetjes kan de sonde soms wel 
twee cm naar binnen geschoven worden. 

HUISVESTING 
Voor een paartje volwassen Korenslangen 
is een terrarium met minimummaten van 
60x50x80 cm (lxbxh) nodig. Let er vooral 
op dat de bovenzijde een goede ventilatie 
heeft. Het beste terrarium heeft twee 
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schuifruiten aan de voorzijde.·Maar laat een 
ervaren terrariaan u adviseren over de con
structie van de bak. Slangen zijn echt gebo
ren ontsnappers. De inrichting kan het best 
zo eenvoudig mogelijk zijn. Een goed 
schoon te houden waterbak is zeer essen
tieel want deze slangen drinken veel. Een 
omgekeerde bloempot biedt de ruimte aan 
alle slangen om zich te verschuilen 
(belangrijk voor drachtige wijfjes en dieren 
die gaan vervellen). Een aantal klimtakken 
vergroten de kruipmogelijkheden en zijn 
nuttig bij het afstropen van de oude huid. 
Als bodembedekking prefereer ik beuken
schilfers, maar houtmot is ook goed. Om 
het terrarium te verwarmen is een reflector
lamp het meest geschikt. Zorg voor een 
plek met een temperatuur tussen de 26-
320C waar de slangen kunnen opwarmen. 
Voorkom dat de slangen op de lamp kunnen 
liggen of tussen de lamp en de fitting kun
nen kruipen (slangen kunnen zich op deze 
manier emstig verwonden door verbran
ding). Als een slang veel in de waterbak ligt 
zonder te hoeven vervellen, is de tempera
tuur waarschijnlijk te hoog. Bedenk dat het 
in onze zomermaanden zo warm kan zijn 
dat de kamertemperatuur voldoende is. 

GEDRAG 
Voor een beter begrip van het leven van de 
slang zal ik kort het bioritme beschrijven. 
In de hete maanden juli en augustus (boven 
de ongeveer 25°C) zet ik vaak alle verwar
ming uit. Buiten deze periode verwarm ik 
de bak met kabelverwarming en een spot. 
Vanaf begin oktober voer ik niet meer en 
laat de temperatuur dalen tot de gewone 
kamertemperatuur. De slangen stoppen zelf 
met eten en lozen hun laatste ontlasting. Ze 
zijn nu gereed voor de winterslaap. De 
slangen kunnen in het terrarium blijven of 
in overwinteringsbakken ondergebracht 
worden. De temperatuur tijdens de over
wintering moet tussen de 10-l5°C zijn 
maar mag van tijd tot tijd iets zakken, maar 
niet onder de 5°C. Ik laat de dieren over
winteren in plastic bakken die, op een paar 
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ventilatiegaten na, goed afgesloten zijn. In 
de bakken zit vochtig houtmot of bladeren. 
Eind februari, begin maart breng ik de tem
peratuur en verlichtingsduur langzaam 
omhoog en als reactie gaan de dieren paren 
en later eten. Zo tussen eind mei en eind 
juli leggen de vrouwtjes de eieren, in een 
gereedstaande plastic (koelkast)doos ge
vuld met vochtig houtmot, vermiculiet of 
sphagnum. Veelal zullen de vrouwtjes zo'n 
twee maanden voor het leggen van de 
eieren minderen of stoppen met eten. 
De Korenslang is goed te kweken: de afge
lopen tijd heb ik ongeveer 400 Korenslan
geneieren uitgebroed met als resultaat zo'n 
350 jonge Korenslangen. De Korenslang 
legt, afhankelijk van de leeftijd, tussen de 5 
en 25 eieren. Vlak na het leggen van de 
eieren kunnen de vrouwtjes enorme hoe
veelheden muizen eten om weer bij te 
komen. 
De eieren hebben een hoge luchtvochtig
heid nodig om uit te komen. De omge
vingstemperatuur moet tussen de 26-29°C 
liggen. Na het leggen mogen de eieren niet 
gedraaid worden. Ik gebruik plastic bakjes, 
gevuld met nat aquariumzand, om de 
eieren in uit te broeden. De eerste twee 
weken hebben de eieren veel water nodig. 
Dagelijkse controle van de vochtigheid van 
het zand is sterk aan te raden. 
Na zo'n 60-70 dagen komen de jongen uit. 
Gun de jonge slangen rustig de tijd om uit 
het ei te komen en de rest van de eidooier te 
resorberen. Als de jongen rondkruipen, 
kunnen ze uit de broedstoof gehaald wor
den. Ik zet de jongen daarna in aparte bak
jes; nooit meer dan twee dieren bij elkaar. 
Na tien dagen vervellen ze voor de eerste 
keer en zullen veelal direct zelfstandig eten. 
Eet een jong niet direct, geen paniek. 
Probeer in geen geval de slang met dwang 
te voederen. Probeer liever de slang in een 
kleine ruimte op te sluiten met een 
babymuisje. Houd er rekening mee dat 
Korenslangen van nature 's avonds en 
's nachts eten. Over het algemeen eten 
vrouwtjes sneller en meer. Het is dan ook 
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De A merikaanse K orenslang (Eiaphe guuara ) is een lust voor het oog. 
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aan te bevelen de jongen apart van elkaar 
eten te geven. Het gevaar is dat twee slan
gen ieder aan een kant van een muis begin
nen te eten. De grootste zal vaak dooreten 
en dan ook z'n kleinere soortgenoot veror
beren. 
Uit ervaring weet ik dat bij ieder duo slan
gen er altijd een slang is die alles voor de 
neus van de ander weg eet en dus al snel 
groter is. Voer daarom slangen altijd onder 
toezicht, ook de volwassen exemplaren! 

SOORTEN 
Zoals hierboven al beschreven, meen ik dat 
de Amerikaanse Korenslang (Elaphe gutta
ta) een goede beginnersslang is, maar ook 
andere Elaphe's kunnen veel voldoening 
geven. Beperk u voorlopig tot soorten die 
goed in Nederland gekweekt worden. 
Andere soorten die op ongeveer dezelfde 
manier gehouden kunnen worden zijn de 
Zwarte Rattenslang (Elaphe obsoleta), de 
Amoer-rattenslang (Elaphe schrencki) en 
de Chinese Luipaardslang (Elaphe bimacu
lata). De Europese Rattenslangen zijn voor 
een beginner af te raden. Deze dieren zijn 
bovendien wettelijk beschermd en dus 
legaal bijna niet verkrijgbaar. 

VOEDSEL 
De voeding van met name Korenslangen 
bestaat uit muizen en halfwas ratten. 
Afhankelijk van de grootte van de slang 
moet de grootte van de muis aangepast 
worden (zo eten hele jonge slangen net 
geboren muisjes). Na de winterslaap geef 
ik één of twee maal een multivitaminepre
paraat aan de slangen (in het water of een 
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paar druppels op een muis). Ik ga er vanuit 
dat een gezond voedseldier voldoende 
mineralen en vitaminen bevat om te kunnen 
voldoen aan de vraag van het lichaam van 
de slang. 

ZIEKTEN 
Onder Kijken is de kunst zijn al wat 
gezondheidsproblemen genoemd. Verder 
verwijs ik graag naar het uitgebreide kopje 
Ziekten bij de behandeling van boa's en 
pythons. 

BEGINNERSFOUTEN 
Het is verleidelijk om meerdere soorten 
slangen in een terrarium te huisvesten. Doe 
dit niet want het is vragen om problemen. 
Eén soort Elaphe per bak en dan niet teveel 
exemplaren is het beste. 

TOTSLOT 
Begin met een gezond nakweekdier van 
een ervaren liefhebber: dat is de beste 
manier om met een leuke hobby te starten! 
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Boa's en Pythons 

Cees A.P. van Riel 

INLEIDING 
Ik denk dat voor het houden van boa's en 
pythons (slangen uit de familie wurgslan
gen, Boidae) niet veel meer ervaring nodig 
is dan voor het houden van colubride slan
gen zoals die uit het genus Klimslangen 
(Elaphe) of Koningsslangen (Lampropel
tis). Maar het is natuurlijk per soort ver
schillend. Hierover later meer. 

KIJKEN IS DE KUNST 
Wanneer men weet welke soort gehouden 
gaat worden, is het goed om vooraf litera
tuur of informatie van ervaren liefhebbers 
te verzamelen over de slangen. Ook dient 
men de huisvesting al geregeld te hebben. 
Ervaren hobbyisten kunnen eventueel ook 
de slangen met u gaan bekijken. Natuurlijk 
is het veel beter nakweekdieren aan te 
schaffen dan wildvangdieren. Dit kan bij 
een kweker (liefhebber}, maar ook bij een 
betrouwbare handelaar. Hier volgen enkele 
punten waarop men kan letten: 
1. Een slang mag niet te mager zijn, waar
schijnlijk heeft het dier dan een lange tijd 
niet gegeten door ziekte of is het dier lange 
tijd het juiste voedsel onthouden. 
2. De slang moet in rusttoestand mooi 
opgerold in het terrarium liggen. Een slang 
die slapend of rustend languit ligt is ver
dacht. In zo'n geval moet men opletten of 
het dier de bek open heeft en nadrukkelijk 
pompende adembewegingen maakt. Dit 
laatste kan duiden op longontsteking. 
3. De bek moet gecontroleerd worden op 
mondvuil: we willen schone mondranden 
zien die vrij zijn van ontstekingsmateriaal. 
Mondvuil gaat vaak samen met longontste
king. 
4. Er moet beweging in de slang zitten van 
de kop tot in het puntje van de staart. 
Wanneer men in de staartpunt knijpt, 
reageert een gezonde slang hier meestal op. 
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5. Het achterlichaam aan de buikzijde mag 
er niet opgeblazen uitzien, en moet ook niet 
slap en zacht aanvoelen. Daarnaast letten 
we op verstoppingen door verharde feces. 
Daartoe betast men de darmstreek. 
6. De slang moet gecontroleerd worden op 
mijten, zeker als de huid er dof uitziet. 
Wanneer de ogen van de slang naar achte
ren gedrukt lijken, dan komt dit meestal 
doordat er mijten onder de oogranden zit
ten. Dit punt is geen directe reden om de 
slang niet aan te schaffen: het kan verhol
pen worden. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Voor beginnende liefhebbers is het niet 
eenvoudig de geslachten te onderscheiden. 
Zeker niet van Boidae. In sommige geval
len zijn de sporen ter weerszijden van de 
cloaca van de mannetjes langer dan bij de 
vrouwtjes. Soms is de staart bij een manne
tje langer en dikker dan bij een vrouwtje, 
maar beide voorbeelden geven geen volle
dige zekerheid. Meer zekerheid geeft het 
sonderen. Dit laat men echter over aan een 
ervaren slangenhouder. Wanneer men met 
een knopsonde via de cloaca de staart naar 
de punt toe kan binnendringen, betekent dit 
dat men met een mannetje te maken heeft. 
Het paringsorgaan (de hemipenes) van het 
mannetje ligt namelijk in de staart achter de 
cloaca. 

HUISVESTING 
Alvorens tot aanschaf van Boidae over te 
gaan, is het van belang te weten welke soort 
men wil gaan houden, dit in verband met de 
afmetingen en inrichting van een terrarium. 
Er bestaat natuurlijk geen standaard terrari
um voor het houden van deze slangen, ook al 
omdat de afmetingen van deze dieren zeer 
uiteenlopen. Verder is het ook een kwestie 
van persoonlijke smaak hoe groot men de 
slangen wil huisvesten. Een groot terrarium 
(in verhouding tot de slang) is zeker niet 
altijd beter. Vaak gaan Boidae in een relatief 
klein terrarium eerder en ook beter eten, ze 
lijken zich veiliger te voelen en ze zijn daar-
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Jongen van de Groene Boompython (Morelia 
viridis) kunnen rood o f geel z ijn . 

door minder stressgevoelig. Dit geldt zeker 
voor pas aangeschafte dieren. 
Omdat ik natuurlijk in dit artikel niet de 
afmetingen van a lle Bo idae in verhouding 
tot de terrari a kan vermelden, vo lgen hie r 
enkele voorbeelden met betrekking tot door 
mij zelf geho uden s langen. 

Tabel: Maten terraria. 

Soort 

Morelia childreni (Gevlekte Python) 
Epierafes cencl~ria (Regenboogboa) 
Python curtus (Kortstaartpython) 
Morelia albertisii (Witlippython) 
Corallussoorten (Slanke Boa's) 

Voor Boidae ben ik voorstander van een 
hygiëni sch terrarium, d .w.z. met een droge 
bodembedekking zoals linoleum, novilon 
of gelakte of geplastificeerde spaanplaat. 
Op een dergelij ke bodem kan bacteriegroei 
tot een minimum beperkt worden en deze 
bodems zijn dagelij ks goed te re inigen. 
Verder kan men nog gebruik maken van 
kranten of houtkrullen. Zand is zeker af te 
raden. Zelfs s langen a ls Zandboa's (E1yx) 
zijn goed te houden tussen enkele lagen 
kranten of schoon, droog sphagnum-mos. 
Een plastic te il tje met water, eventuee l 
verzonken in de bodem, kan dienst doen 
als drinkbak. Takken en boo mstronken 
kan men voor bodembewoners achterwe
ge laten, maar z ijn voor boomslangen 
(o.a. S lanke Boa's (Coralhts) , Groene 
Boompython (More/ia viridis) , enkele 
Regenboogboa- (Epicrates-)soorten) be
slist noodzake lijk. Als schuilmogelij khe
den kunnen een stenen bloempot, schuilki st 
of een lade onder de bodem van het terrari
um dienen. Bij deze laatste mogelij kheid 
z it dan in de bodem van het terrari um uiter
aard een gat. Een ni et te grote schuilplaats 
(een slang voelt graag de wanden) geeft de 
s lang een veilig gevoel, net a ls in de natuur 
een smal hol in de grond, of een holle boom 
dat doe t. 
De he le bovenzijde van het terrarium kan 
men afdekken met ijze ren hotTengaas; er 
d ient per s lot van rekening ook ventilatie te 

afme ting terrari um (cm, lxbxh) 

75x40x40 

Morelia viridis (Groene Boompython) 
Acrantophis dumerili (Madagascar Grondboa) 
Acrantophis madagascariensis (Madagascarboa) 
Morelia papuana (Papua-olij fpython) 

100x60x50 
100x60x50 
100x60x60 
1 00x60x90(ofhoge~ 
1 00x60x90(ofhoge~ 
100x75x60 
100x80x70 
175x ll 0x l00 
175x ll 0x l00 Morelia amethistina (Amethi stpython) 
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Een jonge Bismarck Ringpython (More/ia boa) uit eigen kweek. 

zijn . De luchtvochtigheid is af-h ankelijk van 
de te houden soort, de meeste slangen heb
ben voldoende aan een re latieve luchtvoch
tigheid van 60%, terwij l andere een lucht
vochtigheid van 80% nod ig hebben in ver
band met het vervellen. Dit betreft vooral 
soorten als de Groene Boompython (More
lia viridis) , de Groene Hondskopboa (Co
ra/lus caninus) en de Kortstaartpython (Py
thon curtus). 
Door centrale verwarming in huis krij gt het 
terrari um al een bepaalde temperatuur. 
Voor extra plaatse lijke warmte gebruikt 
men spots, verwarmingskabeis of -matjes. 
Dagtemperaturen van 26-33°C zijn vol
doende, 's nachts 22-26°C. 
De verlichting hangt af van waar het terra
rium geplaatst wordt. In een zeer licht ver
trek is het niet nodig extra licht te geven. 
Men kan dan gebruik maken van het licht 
van buiten. Voor extra verlichting komen 
TL-buizen en spots in aanmerking welke 
buiten he t bere ik van de slangen moeten 
worden geplaatst. 

LACERTA's Beginnersgids 

GEDRAG 
Het gedrag van de Boidae in het terrarium 
is per soort zeer verschillend. Sommige 
soorten zijn zeer agress ie f, andere niet, 
maar er z ijn binnen een soort natuurlijk ook 
individuele verschillen. 
Het is aan te bevelen één soort per te rrari
um te houden (soortgenoten hebben dezelf
de activite it en leefgewoonte), of nog beter, 
één slang per terrarium. Dit heeft als voor
deel dat men de slangen veel gemakkelijke r 
te eten kan geven, beter kan controle ren en 
men kan voorkomen dat de die ren in 
e lkaars feces rondkruipen. Dit laatste 
beperkt het besmettingsgevaar. De meeste 
Boidae z ijn 's nachts actief. Ze liggen over
dag graag in een schuilpl aats. Toch eten de 
meeste van deze slangen ook overdag. 
Over de voortplanting van Boidae is zeer 
veel te vermelden. Ik zal me dan ook moe
ten beperken tot enkele punten. 
Sommige Boidae krijgt men tot paring door 
een vochtige periode in te lassen, andere 
juist door een droge periode. Weer andere 
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door een daling, of juist door een verhoging 
van de temperatuur. Ook verschil in dag
lengte kan van belang zijn, of een combina
tie van al het hierboven vermelde. 
Drachtige Boidae verlangen extra plaatse
lijke warmte. De draagtijd van boa's va
rieert zeer sterk. Van vijf maanden bij de 
Regenboogboa (Epicrates cenchria), tot 
wel negen maanden bij de Groene Honds
kopboa (Co rallus caninus). 
Drachtige pythons kan men vochtig materi
aal aanbieden om hun eieren in te leggen. 
Dit kan vermiculiet of sphagnum-mos zijn. 
Meestal broeden pythons hun eieren zelf 
uit. De broedtemperatuur (meestal 28-
320C) is per soort verschillend. De incuba
tietijd van de eieren is afhankelijk van de 
broedtemperatuur. Deze is bovendien per 
soort verschillend. 
De vooruitzichten van jonge Boidae op een 
lang leven in gevangenschap zijn zeer goed. 
De meeste jongen accepteren na hun eerste 
vervelling voedsel. Dit kunnen muisjes van 
een dag oud zijn (voor b.v. de Gevlekte 
Python, Morelia childreni), tot volwassen 
muizen of jonge ratjes (bij de Madagascar
boa Acrantophis madagascariensis of de 
Tijgerpython Python molurus). Sommige 
jonge Boidae accepteren alleen levende 
prooidieren. Jonge slangen die geen muis
jes of ratjes eten, biedt men andere prooi
diertjes van dezelfde grootte aan. Jon ge 
slangen die absoluut alles blijven weigeren 
moeten gedwangvoederd worden. Dit ver
eist ervaring! 
Overigens brengt men de nakweekdieren 
het beste apart onder. 

VOEDSEL 
Op het menu van Boidae komen veel prooi
dieren voor. In het terrarium kan men dit 
echter beperken tot enkele soorten. Voor 
kleine tot middelgrote slangen komen mui
zen in aanmerking, voor middelgrote slan
gen ratten en voor de grote Boidae volwas
sen ratten, konijnen, cavia's en duiven. 
Ik ben ervoor om dode prooidieren aan te 
bieden: men loopt dan niet het risico dat de 

64 

slang door het prooidier gebeten wordt. 
Laat ook nooit prooidieren langere tijd in 
het terrarium rondlopen bij rustende of 
voedselweigerende slangen. Deze slangen 
kunnen dan door de prooidieren aangevre
ten worden. Sommige slangen hebben een 
duidelijke voorkeur voor de kleur van het 
prooidier. Ook de geur kan van belang zijn. 
Wanneer bijvoorbeeld een slang muizen 
weigert, kan men proberen te voederen met 
ratjes, gerbils en hamsters van dezelfde 
maat, maar met een andere geur. 
Voedsel wordt op variabele tijden aangebo
den. Dit heeft als voordeel dat de slangen 
actief gaan rondkruipen. Dit masseert de 
buik en stimuleert het afkomen van feces. 
Het natuurlijke activiteitsritme moet wel in 
aanmerking genomen worden. 
De prooidieren dienen goed gevoerd te 
worden met gevarieerd en vitaminerijk 
voedsel. Er is speciaal knaagdiervoer (o.a. 
Hope Farms), verder zijn bruinbrood, gra
nen, fruit en groente (bv. worteltjes) ge
schikt. Dit komt dan ook weer de slangen 
ten goede en dan is het niet nodig extra 
vitaminen te geven (maar zie Ziekten). 

ZIEKTEN 
Van belang is dat slangen regelmatig en 
nauwkeurig geobserveerd worden. Vele 
afwijkingen van het natuurlijke gedrag van 
de dieren zijn vaak te wijten aan een begin
nende ziekte. Hoe sneller men merkt dat 
een dier ziek is, hoe groter de kans is dat 
men het dier kan genezen. 
Slangen die slecht vervellen kan men een 
lauw-warm bad geven. De oorzaak is 
meestal dat de slangen dan te droog worden 
gehouden, maar ook ziekte kan de oorzaak 
zijn. 
Het spreekt vanzelf dat echt zieke slangen 
apart gezet moeten worden. Men kan dan 
feces opvangen om te laten onderzoeken op 
ondermeer wormeieren en flagellaten. De 
slangen kunnen dan gericht behandeld wor
den. 
Ook kan men feces en slijm bacteriologisch 
laten onderzoeken, om daarna gericht de 
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Een jonge Madagascarbon (Acrantophis 111adagascariensis) uit eigen kweek. 

slang met een antibioticum te behande len. 
Na behande ling dienen nog maal s feces of 
s lij m onderzocht te worden om te zien of de 
kuur geholpen heeft. 
Enkele belangrijke medi camenten, waarbij 
de dosering en wijze van toedi ening het 
beste in overleg met een dierenarts kan 
worden bepaald, zijn de volgende. 
Ripercol : tegen wormen (Nematoden). 
Droncit: tegen lintwormen (Cestoden). 
Flagyl: tegen flagellaten en amoeben (een
cellige paras ieten). Neguvonoplossing (tri
chloorfon): tegen ectoparasieten (o.a. 
bloedmijten). Deze s tof is waarschijnlijk 
nie t meer in de hande l. Ik gebruik tegen
woordig de Yapona-cassette. Yentileer hi er
bij goed en lees de gebruiksaanwijzing. 
Zieke s langen kan men eventuee l ter onder
steuning vitamine B-complex per injectie 
laten toedienen (Becozyme Roche). Bij 
huid- en vervellingsproblemen kan men 
eenmali g vitam ine A pe r injecti e laten 
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geven (Arovit Roche). Deze vitam ine ver
sne lt het ve rve ll en en ondersteunt ook het 
genezingsproces van de huid. Bij vitamine 
D-en kalkgebrek kan men vier gram calci
umlac taat en 10.000 IE vitamine D3 'aquo
sum ' toevoegen aan een liter drinkwater. 
Men kan natuurlijk ook kiezen voor ande re 
goed werkende medicamenten, a lles uiter
aard in overleg met een dierenarts. Geluk
kig hebben zich de laatste jaren steeds meer 
dierenartsen toegelegd op reptie len. 
De Yapona-cassette is bij de drogist te 
koop, de ande re midde len bij de di erenarts. 
Wanneer men aan a lle bovenstaande eisen 
voldoet, durf ik te ste llen dat vrijwe l alle 
wurgs langen goed te houden zijn in een ter
ranum. 

BEGINNERSFOUTEN 
Hierbij denk ik ondermeer aan de slangen 
te warm (meestal) of te koud houden, de 
dieren te vaak voeren, lampen dusdanig in 
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het terrarium aanbrengen dat de bewoners 
zich kunnen branden en het teveel experi
menteren met vitaminen en geneesmidde
len. Gun uw dieren ook rust. 

NAAMGEVING 
Voor de wetenschappelijke namen is 
gebruik gemaakt van: Cites, Alfabetische 
lijst en synoniemenlijst van beschermde 
diersoorten. Ministerie van Landbouw en 
Visserij, directie Natuurbeheer, Cites
bureau, 4e druk, september 1995. Gratis te 
krijgen via postbus 20401, 2500 EK Den 
Haag. 
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Ringslangachtigen en 
Kousenbandslangen 

Steven Bol 

INLEIDING 
Ringslangachtigen en Kousenbandslangen 
hebben in het algemeen een semi-aquatiele 
levenswijze. Ze zijn aangepast aan het 
leven in rivieren, meren, moerassen enzo
voort. Ze voeden zich dan ook met amfi
bieën, vissen en wormen. 
De soorten zijn in verschillende mate 
afhankelijk van het water. Zo leeft in 
Europa bijvoorbeeld de Dobbelsteenslang 
(Natrix tessellata) die een groot gedeelte 
van zijn leven onder water, jagend op vis
sen, doorbrengt. De Ringslang (Natrix na
trix) daarentegen jaagt meer langs de 
oevers op kikkers. 
Van veel soorten is nog maar weinig 
bekend. Soms zijn er nog geheel geen terra
riumervaringen mee opgedaan. Gelukkig 
wordt de belangstelling voor de groepen, 
met name voor de Kousenbandslangen, de 
laatste jaren weer wat groter. 

KIJKEN IS DE KUNST 
Zeker voor de beginnende slangenliefueb
ber is het verstandig om nakweekdieren aan 
te schaffen. Deze zijn vrijwel altijd vrij van 
in- en uitwendige parasieten zoals bloed
mijten, teken, wormen enzovoorts. Boven
dien wordt er geen aanslag op de natuur 
gepleegd. 
Alvorens tot aanschaf over te gaan moeten 
de dieren nauwkeurig bekeken worden. De 
ruggengraat mag niet te zien zijn, het 
lichaam moet enigszins stevig aanvoelen en 
de slang moet alert reageren op bewegin
gen. Een gezonde slang zal geregeld tonge
len. De bek moet goed sluiten en de mond
holte moet vrij zijn van ontstekingen. Op de 
buik mogen geen bruinige of rode ontste
kingen te zien zijn. De cloaca moet schoon 
zijn zonder aangekoekte fecesresten. Op de 
rug mogen geen blaasjes of bruinige ontste-
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kingen zitten. Vraag aan de kweker (hande
laar) of de dieren al zelfstandig eten en wat 
ze bij hem gegeten hebben. 

GESLACHTSONDERSCHEID 
Het geslacht is bij de meeste volwassen die
ren vrij duidelijk te onderscheiden. De 
vrouwtjes worden over het algemeen een 
stuk groter dan de mannetjes. Voor een 
geoefend oog is het geslachtsonderscheid 
goed aan de staartwortel te zien. Vanaf de 
buikzijde gezien blijft de staartwortel bij de 
mannetjes na de cloaca even dik, of wordt 
zelfs iets dikker, waarna de staart weer 
geleidelijk dunner wordt. Bij de vrouwtjes 
wordt de staartwortel meteen na de cloaca 
dunner (veel ringslangachtigen) of er is 
eerst een korte verdikking van de staart 
waarna de staart snel dunner wordt 
( Kousenbandslangen ). 

HUISVESTING 
Voor één of twee volwassen paartjes dient 
de minimummaat van het terrarium te lig
gen tussen 60x40x40 cm (lxbxh) voor klei
nere soorten, en I 00x50x50 cm voor de 
grotere soorten. In mijn terraria bestaat de 
verwarming en de ver1ichting meestal uit 
gloeilampen. Door de lamp( en) in een hoek 
te hangen zorg ik er voor dat er plaatselijk 
temperaturen heersen van 30-35°C. De rest 
van de bak is dan koeler (afuankelijk van de 
kamertemperatuur I8-25°C). Deze tempe
ratuurgradiënt stelt de dieren in staat om 
hun eigen optimumtemperatuur op te zoe
ken van 24-30°C. 's Nachts daalt de tempe
ratuur afuankelijk van het seizoen tot I 0-
250C. Voor de verlichting kan naast gloei
lampen ook gebruik gemaakt worden van 
TL-buizen of halogeenverlichting. Ik laat 
de lampen meestal 12-14 uur per dag bran
den. 
Het terrarium dient goed geventileerd te 
zijn. Bij mijn terraria bestaat meestal het 
deksel gedeelte1ijk uit metaalgaas. De 
inrichting kan op meerdere manieren 
gebeuren. Ik werk vaak met grof grind als 
bodembedekking, soms met zaagsel, ver-
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De Gewone Kousenbandslang (Thamnophis sirtal is) is goed in het terrarium te houden. 

snipperd hout, bladeren of bosaarde. 
Scherp zand heeft als nadeel dat het aan het 
voer blijft kleven waardoor de slangen 
grote hoeveelheden zand kunnen binnen
krijgen of de prooi weer uitspugen. Het is 
van essentieel belang dat tenminste een ge
deelte van de bodem ' kurkdroog' is. Wan
neer dit niet gebeurt, zullen de meeste soor
ten snel a llerle i huidproblemen gaan verto
nen (zoals 'pokken'). Een waterbak mag 
niet ontbreken. Deze kan max imaal eender
de van het bodemopperv lak uitmaken. 
Stenen en stukken schors d ienen als schuil
plaats of om de oude huid bij de vervelling 
af te stropen. Een enkele tak kan de s langen 
in staat stellen om onder een g loeilamp te 
gaan zonnen. 

GEDRAG 
Rings langachti gen en Kousenbandslangen 
zijn vrij actief. Zeker in een wat ruimer ter
rarium zulle n de s langen geregeld hun zon
of schuilplaats verlaten en door het terrari
um kruipen. Voor de wat meer aquatisch 
levende soorten is een ruime waterbak met 
daarin levende visjes een lust voor het oog. 
Veel van de in terraria gehouden soorten uit 
deze groep kennen in hun verspreidingsge-
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bied een wi nterrust van twee of meer maan
den. Deze is essentieel voor hun bioritme. 
Vrijwel al mijn s langen krijgen in de w inter 
een rustperiode van 4 tot 16 weken bij tem
peraturen van 4- I6°C (afhankelij k van de 
soort). In de herfst stoppen de slangen met 
eten. De elieren blijven minstens anderha l
ve week na de laatste maaltijd warm in het 
te rrarium. Ve rvolgens schakel ik de verwar
ming uit en laat de dieren acclimatiseren bij 
15-20°C. Bij mij gaan de meeste soorten in 
een klein plas tic bakje met vochtig zaagse l 
en wat bladeren in de koelkast bij een tem
peratuur van 4-8°C. Het bakje moet enkele 
ventilatiegaten hebben, maar mag niet uit
droge n. Soms haal ik de mannetjes één tot 
twee weken eerder uit de winterrust, maar 
meestal beide geslachten gelijk. Wanneer 
de dieren voor het eerst weer verveld z ijn 
worden er vaak heftige pogingen tot paren 
ondernomen. Bij deze slangen moet u ech
ter niet de dieren gescheiden houden tot de 
eerste vervel ling en ze dan pas laten paren 
want dan is het voor enke le soorten te laat. 
Het eten begint 1-3 weken na de rustperio
de en bevruchte vrouwtjes zullen al snel 
duidelijk in omvang toenemen. De Nero
dia- en Thamnophissoorten uit Noord- en 
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Midd e n- Ame rika 
zijn e ierlevendba
rend. De Europese 
en Aziatische ring
slangen zijn op één 
soort na e ierleg
gend. Ergens tussen 
mei en juli worden 
de eie ren gelegd. De 
slangen moeten de 
beschikking hebben 
over een eiafzet
plaats in de vorm 
van een plastic 
doosje met een gat 
in het deksel; het 
doosje moet gev uld 
zijn met vochtig 
mos of zaagsel of 

De Gebandeerde Waterslang (Nerodia fasciata ) in het terrarium. 

iets dergelij ks. Zodra de eie ren z ijn gelegd 
(u herkent dit aan de sterk ingevallen flan
ken van he t moederdier), worden ze in een 
broedstoof gelegd en au bain marie ui tge
broed bij een temperatuur van 25-28°C. 
Afhankelijk van de soort en de broedtem
peratuur komen de e ieren na 30 tot 60 
dagen ui t. 

De Adderringslang (Natrix IIWIIra). 
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SOORTEN 
Goed houdbare soorten zij n onder andere 
veel soorten Kousenbandslangen zoals bij
voorbeeld de Gewone Kousenbandslang 
(Thamnophis sirta/is) en de Pra iriekousen
bandslang (Thamnophis radix). Vooral de 
ondersoort die door veel Nederlandse lief
hebbers als T. sirta/i.\· simi/is wordt aange-
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boden (het gaat hier echter bijna altijd om 
T. sirtalis sirtalis uit Florida), is heel 
geschikt. Van de Nerodia-soorten is vooral 
Nerodia fasciata (Gebandeerde Water
slang) zeer goed te houden. 
Bij de Europese soorten ringslangen ligt het 
wat moeilijker. Natrix natrix, onze 
Ringslang, valt onder de Natuurbescher
mingswet en mag dus niet gehouden wor
den. Natrix tessellata, de Dobbelsteenslang 
valt onder de wet BUDEP en mag dus 
alleen met een ontheffing gehouden wor
den. Natrix maura (de Adderringslang) valt 
wonderlijk genoeg niet onder deze wet. De 
laatste en de Dobbelsteenslang zijn goed te 
houden maar ze zijn vaak moeilijk aan 
dood voer te wennen, wat vooral bij de jon
gen problemen kan geven. 

VOEDSEL 
Het voedsel van deze slangen kan in gevan
genschap uit zowel levende als dode vis 
bestaan. Sommige jonge Kousenbandslan
gen eten ook wormen. De vis kan diepge
vroren spiering of een diepgevroren meng
sel van zoetwatervisjes zijn. Sommige 
soorten willen alleen levende visjes eten. 
Over vis uit de diepvries wordt wat multivi
tamine in poedervorm gestrooid en een 
paar druppels vitamine B 1 of B-complex. 

ZIEKTEN 
Sommige vissoorten bevatten thiaminase, 
een enzym dat vitamine B 1 afbreekt. Dit 
kan bij slangen die uitsluitend diepvriesvis 
eten evenwichtsstoornissen geven waarbij 
de slangen met omgekrulde nek en kop 
rondkruipen. Dit is dodelijk als er niets aan 
gedaan wordt. U kan dit voorkomen door 
de vis voor het invriezen enkele minuten te 
verhitten tot 80°C of door voldoende vita
mine B 1 te geven. Genezen is mogelijk 
door direct bij vaststellen van het tekort, 
extra vitamine te geven. Als dit niet helpt, 
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moet men door een dierenarts vitamine BI
injecties laten geven. 
Uitwerpselen moeten een of twee keer per 
jaar gecontroleerd worden op wormen en 
flagellaten. Dit is vaak iets voor een dieren
arts. 

BEGINNERSFOUTEN 
Een veel gemaakte fout is het te nat houden 
van deze waterminnende slangen. Een flink 
gedeelte van het terrarium moet absoluut 
droog zijn. Nieuw aangeschafte dieren, 
vooral wildvang, moeten een aantal maan
den in quarantaine gehouden worden zodat 
eventuele parasieten en ziekten doelmatig 
bestreden kunnen worden. 
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Voedsel 
John Boonman & Piet Mantel 

WEIDEPLANKTON 
Het meest door reptielen en amfibieën 
gewaardeerde voedsel is ongetwijfeld wei
deplankton, een mengsel van allerlei lagere 
dieren die in het vrije veld voorkomen. Met 
een net van stevige stof èn fijne mazen om 
een stevige beugel, is een groot aantal 
insecten en andere lagere dieren te vangen. 
In droge begroeiing is na een aantal slagen 
met het net voldoende buit te bemachtigen 
om een plastic zakje of een potje mee te 
vullen. Ook het met de hand zoeken onder 
stenen, tussen hout, op schuttingen en 
muren levert allerlei waardevolle voedsel
dieren op. Het is verstandig de verschillen
de porties uit te zoeken: het heeft weinig 
zin een zakje met veel vliegen op te voeren 
aan dieren die geen vliegen eten. 
Verzamel niet op plaatsen waar bestrij
dingsmiddelen of overmatig veel kunstmest 
gebruikt wordt. Mijd ook de nabijheid van 
autowegen. 

LITERATUUR 
MUDDE, P., 1995. Enige opmerkingen over 
weideplankton. Lacerta 54: 6-8. 

KREKELS 
Zowel huiskrekels (de bruine) als veldkre
kels (zwart) worden in veel speciaalzaken 
in bakjes gesorteerd op grootte te koop aan
geboden. Hoewel de kweek niet bijzonder 
ingewikkeld is, moet de opzet toch grondig 
zijn om een bevredigend resultaat te ver
krijgen. Het is dus slechts lonend om zelf 
de dieren te kweken als er veel mondjes te 
voeden zijn. 
Krekels hebben veel warmte nodig (min
stens 25°C) en het zijn uitstekende klim
mers en knagers. De kweek moet dus plaats 
vinden in een goed geïsoleerde, perfect 
gesloten, maar wel geventileerde, bak met 
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gladde binnenwanden. Sluit eventuele ven
tilatiegaten (vooral nodig in kleinere 
kweekbakken) af met benzinegaas. Vaak 
wordt voor een groot opgezette kweek een 
afgedankte vrieskist als basis gebruikt. 
Verwarming kan geschieden met een via 
een thermostaat geschakelde lamp van 
ongeveer 60 watt of beter nog een verwar
mingselement dat geen licht geeft. Een 
Elsteinlamp is zeer geschikt. Een 25 watt 
lampje, dat 16 uur brandt is al voldoende 
verlichting. Een klein ventilatortje kan voor 
de nodige luchtcirculatie zorgen. Om de 
leefoppervlakte te vergroten wordt de bak 
verder ingericht met proppen papier. Een 
plastic bakje gevuld met vochtige aarde zal 
door de volwassen dieren gebruikt worden 
als eilegplaats. Omdat krekels verwoede 
gravers zijn moet een passend stukje meta
len horrengaas bovenop de aarde van het 
eilegbakje gelegd worden. Als we dit bakje 
nu om de dag vervangen en in een tweede 
kweekbak uit laten komen krijgen we een 
constante aanvoer van krekels. De eitjes 
komen uit na I 0-14 dagen. Als voedsel 
voor de krekels is opfokvoer voor kippen 
goedkoop en heel geschikt. Om de dieren 
van voldoende vocht te voorzien voeren we 
wat groenvoer of fruit bij, maar pas op dat 
de kweekbak niet te vochtig wordt. Een te 
vochtige kweek resulteert onvermijdelijk in 
een mijtenplaag. 
Let op: Jonge krekels kunnen door het 
kleinste gaatje ontsnappen en blijven in 
woonhuizen in leven. Weinig buren en 
huisgenoten waarderen dit. 

SPRINKHANEN 
Dit voedsel is ook in de speciaalzaak te 
koop maar nogal duur. De kweek van trek
sprinkhanen is zeer productief maar vooral 
in de winter is het voeren problematisch: 
verse grassen en dan vooral stevige soorten 
zoals riet en vlotgras zijn vrijwel het enige 
geschikte voer. Om dit groen langer vers te 
houden, zetten we het in een potje met 
water. Hierbij moeten we er goed voor zor-
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De Huiskrekel (Achera domestica) is uitstekend 
voer voor veel insecteneters. 

gen dat de sprinkhanen niet in het water 
kunnen verdrinken, dus het voer moet strak 
in het potje passen. Jonge maïs of tarwe, en 
als dat te krijgen is groenblij vende bamboe, 
kan in de winter gebruikt worden. Een van 
de twee soorten sprinkhanen die meestal 
gekweekt worden, de Woestijnsprinkhaan 
(Schistocerca gregaria), heeft als voordeel 
dat deze ook wel boerenkool eet maar door
gaans is de andere soort, de Afrikaanse 
Treksprinkhaan (Locusta migratoria) wat 
productiever. 
Een verblij f van 60x60x50 cm is een 
geschikte maat. Het handigste is om de die
ren op een metalen rooster te kweken, zodat 
de overvloedige mest in een lade valt. Door 
deze Jade te legen houden we het verblijf 
schoon zonder dat de sprinkhanen bij het 
schoonmaken ontsnappen. Aan de voorkant 
van het verblijf komt glas. De overige wan
den moeten goed geïsoleerd zijn. In een van 
de wanden komt een klein deurtje. 
Verwarmen doen we door middel van 
gloeilampen die via een thermostaat 
geschakeld staan. Het is gunstig om een 
deel van de verwarming onder het rooster te 
plaatsen. De optimale kweektemperatuur is 
34 oe. Het verblijf wordt ingericht met wat 
klimtakken; naast het normale voedsel 
wordt een bakje met zemelen geplaatst en 
bij volwassen dieren nog een eilegbakje. 
Hiervoor is een plastic bakje van ca. 
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Sprinkhanen zijn vooral 's zomers eenvoudig zelf 
te kweken. 

I Ox I Ox8 cm gevuld met vochtige turfmolm 
geschikt. We beginnen de kweek met onge
veer I 0 geslachtsrijpe paren. Geslachtsrijpe 
Schistocerca zijn geel. Bij Locusta zijn de 
geslachtsrijpe mannetjes geel en de vrouw
tjes bruin. Als de dieren groen worden zijn 
we met te weinig paren begonnen. (Er 
bestaan namel ijk twee vormen: de trek
vorm en de niet-trekkende, afhankelijk van 
de bevolkingsd ichtheid. De groene vorm is 
weinig productief.) De vrouwtjes zullen als 
het goed is spoedig hun eipakketten in het 
legbakje deponeren. Na een week vervan
gen we het bakje door een nieuw. Het beste 
is nu om het bakje, voorzien van een dek
sel, weg te zetten bij 34°C. De eieren 
komen na elf dagen uit. Uiteraard verwijde
ren we dan het deksel. Na drie tot vier 
weken zijn de dieren volwassen waarna ze 
na een tot twee weken gaan leggen. 

LITERATUUR 
LAURENS, B., 1989. De kweek van trek
sprinkhanen. Lacerta 47: 122-125. 

MEELWORMEN 
Meelwormen zij n in alle winkels voor die
renbenodigdheden naar gewicht te koop. 
Een complete voortplantingscyclus duurt 
maanden, zodat het alleen zinvol is de die
ren zelf te kweken als er echt veel nodig 
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Met goed doorvoede meelwormen zijn veel insec
teneters tevreden. 

zijn. De grote en kleine ' meelwormen' 
(morio- en buffalowormen; e igenlijk ande
re soorten) zijn alleen in speciaalzaken te 
koop. De kweek van beide laatste is wat 
problemati sch en wordt hier verder niet 
behandeld. 
Voor de meelwormenkweek is een g ladde, 
vraatbestendige bak die met een gazen dek
sel afgesloten kan worden (de 'wormen' 
zijn de larven van torren die kunnen vlie
gen) een absolute noodzaak. De bak wordt 
gevuld met een dikke laag tarwezemelen, 
gemengd met ongeveer een gelijke hoe
veelheid meel, en wat gist. Om het geheel 
luchtig te houden worden er proppen kran
tenpapier of stukken golfkarton doorheen 
gemengd. Af en toe gaan er een paar brood
korsten door. Bovenop de vulling komen 
enkele lagen textiel die af en toe bevochtigd 
worden. 
De kweek wordt gestart met een portie 
meelwormen. Tussen de lappen kan wat 
vochtiger voer gelegd worden: wortelen, 
fruit, s la of bloemkool. Al het voer mag 
nooit schimmelen en de laag zemelen moet 
zo min mogelijk beroerd worden. De meel
wormen kunnen eenvoudig verzameld wor
den tussen de lappen. Meelwormen kunnen 
lage temperaturen verdragen maar voor een 
goede en niet al te langzame ontwikkeling 
zetten we de kist weg bij tenminste 20°C. 
Het voordeel van een e tgen kweek is 

LACERTA's Beginnersgids 

Mits juist gevoed, zijn vliegen een waardevol 
menu-onderdeel van veel insecteneters. 

natuurlijk ook dat we kunnen beschikken 
over kleine meelwormen en de kevers. We 
kunnen meelwormen nog waardevoller 
maken door ze een paar dagen voor gebruik 
in hoogwaardiger voedsel te plaatsen zodat 
ze met een 'goede' maaginhoud gevoerd 
worden. 

VLIEGEN EN MADEN 
Het heeft nie t vaak zin een complete kweek 
van vleesvliegen op te zetten. Maden zijn in 
alle hengelsportwinkels te koop, en vaak 
ook de poppen (voor een symboli sch 
bedrag). De maden zelf zijn al bruikbaar en 
ze zu llen zich na aankoop, door de wijze 
van verzame len bij de kweker, vrij spoedig 
verpoppen. Uit die bruine poppen komen 
na vijf tot zes dagen vliegen die, nadat ze 
naast water een droog mengsel van vijf 
delen melkpoeder, vijf delen suiker en een 
deel bierg ist te e ten hebben gekregen, een 
tijdje in de koelkast bewaard kunnen wor
den. Dit voeren is essentieel omdat we 
anders eigenlijk alleen een leeg en slecht 
verteerbaar vliegehuidje voeren. 
Ook de maden kunnen in zaagsel een tijdje 
koel bewaard worden zodat we het gebruik 
van een gekochte portie kunnen spreiden. 
Vermijd de gekleurde larven; die zijn 
kunstmatig gekleurd om ze voor de vissen 
(of de hengelaar?) aantrekkelijker te 
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maken. Wie toch vliegen zelf wil kweken 
doet dit beter niet op vlees maar op een 
voedingsbodem. 

LITERATUUR 
MANTEL, P., 1989. De huisvlieg (Musea 
domestica) als voedseldier. Lacerta 4 7: 
165-167. 

FRUITVLIEGEN 
Ook fruitvliegen zijn in de gespecialiseerde 
handel te koop, zowel in een vliegende als 
niet-vliegende variant. Bij een kweektem
peratuur van 25°C duurt een complete 
cyclus ongeveer twee weken. Als kweek
substraat dient tot moes gewreven rijp fruit 
dat we met bloem of gelatine tot een stevi
ge brei verwerken. Een stukje gist versnelt 
het noodzakelijke gistingsproces en een 
druppeltje propionzuur voorkomt schim
melvorming. De vliegjes krijgen een droge 
zitplaats in de vorm van een rolletje papier 
dat in de voedingsbodem gestoken wordt 
of door een plukje houtwol of stro. 
Bovendien wordt zo het water dat altijd op 
de voedingsbodem ontstaat opgenomen. 
Voor andere voedingsbodems zie referen
tie. 

LITERATUUR 
MANTEL, P., 1989. Het kweken van fruit
vliegen (Drosophila). Lacerta 48: 25-26. 

WASMOTTEN 
Wasmotten worden tegenwoordig ge
kweekt op een kunstmatige voedingsbo
dem die als startmateriaal bij de gespeciali
seerde handel te koop is, en niet meer op 
echt bijenraat Goed sluitende plastic dozen 
van 20x20x8 cm met een ventilatieopening 
voorzien van benzinefiltergaas voldoen 
goed. Ontsnapte wasmotlarven vreten 
behalve hard plastic, beton, glas en staal, 
alles kapot. Bezuinig dus niet op het benzi
nefiltergaas. De kweek behelst niets anders 
dan de dozen warm zetten, geregeld vers 
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voedingsmateriaal toevoegen en op gezette 
tijden de larven en de motten oogsten. Let 
op: de motten zijn goede vliegers. Open de 
kweekdoos in het terrarium. 
Wanneer er nu teveel afval in de dozen 
komt vangen we een flink aantal motten, 
zetten deze in een apart doosje met wat 
proppen vetvrij papier. De motten zullen 
hierop duidelijk zichtbaar hun eieren afzet
ten die voor een nieuwe kweek gebruikt 
kunnen worden. Uit de oude doos kunnen 
nu de overige motten en larven opgevoerd 
worden. 

TUBIFEX 
Het zelf kweken of verzamelen van tubifex 
is tegenwoordig niet meer lonend. Iedere 
handel in aquariumbenodigdheden levert 
de wormpjes het hele jaar door. Tubifex kan 
het beste in niet te grote porties in koud 
water bewaard worden. Regelmatig het 
water verversen en de dode wormpjes weg
spoelen is vereist. 

WATERVLOOIEN 
Watervlooien kunnen gevangen worden in 
schone, plantenarme, maar voedselrijke, 
zonnige watertjes: dorpsvijvers, kiezel
groeven, slootjes of in ondiepe bochten in 
rivieren. Vang niet midden op de dag als het 
heet is. Gebruik een flink net met een lange 
steel en transporteer de vangst in potten, 
emmers of andere vaten met een flinke hoe
veelheid lucht erboven. Na thuiskomst 
moeten de vlooien over grote vaten met 
vers water van dezelfde temperatuur ver
deeld worden dat een tijdje flink doorlucht 
is. 
Watervlooien zijn eenvoudig zelf te kwe
ken in vijvers of ingegraven vaten in de 
tuin. In de zomer moet voor enige schaduw 
gezorgd worden en in de winter moet 
bevriezing voorkomen worden. Als voedsel 
kan dienen: de opgeloste delen van organi
sche mest of bloed- of vismeel. Pas op voor 
teveel voederen. 
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Watervlooien zijn soms te koop. Dat wordt 
alleen dan aangeraden als er maar kleine 
porties nodig zijn. 

MUGGENLARVEN 
Muggenlarven zijn zelf te vangen. De rode 
(in sommige plaatsen bloedwormen ge
noemd) in de modder van allerlei watertjes; 
witte, doorzichtige in de middelste waterla
gen; en zwarte aan de oppervlakte. Vooral 
rode muggenlarven zijn te koop bij aquari
umwinkels. Ze zijn geruime tijd in koel of 
in stromend water goed te houden. Witte 
muggenlarven zijn soms in kleine porties te 
koop. Zwarte muggenlarven zijn makkelijk 
in grote hoeveelheden te kweken op een 
manier vergelijkbaar met die van water
vlooien: in een vijver of ton op een beschut
te plek in de tuin met wat stalmest om de 
kweek op gang te krijgen. Nadeel: de zwar
te muggenlarven ontwikkelen zich tot 
steekmuggen. 

REGENWORMEN 
Er zijn drie manieren om aan regenwormen 
te komen: kweken, kopen bij de hengel
sportwinkel of zelf verzamelen in het veld, 
bij voorkeur na regen of bij graaf- of spit
werkzaamheden. Een goede methode is 
ook om een spade in de grond te steken en 
daar tegenaan te slaan. De wormen komen 
dan tevoorschijn. 
Zelf kweken is ook mogelijk. Gebruik bak
ken van minimaal50x50x30 cm gevuld met 
vochtige tuinaarde vermengd met een 
emmer rottend blad. De oppervlakte moet 
afgedekt worden met een laagje ongekook
te groente, fruit en aardappelresten. 
Hieroverheen komt een licht vochtige doek. 
Deze bak wordt op een koele plaats gezet. 
Starten doen we met ongeveer I 00 wormen 
per bak. Regelmatig bijvoeren. De bak 
moet afgedekt worden met een deksel van 
horrengaas of er moet een lampje branden 
in de ruimte waarin de bak staat. Anders 
zullen er wormen ontsnappen. 
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Overigens bestaan er ook bij de regenwor
men veel soorten. Niet iedere soort blijkt 
even smakelijk. De wat gelige, enigszins 
stijve exemplaren uit de composthoop lus
ten maar weinig van onze dieren. Bij het 
starten van een kweek nemen we bij voor
keur een rode vorm. 

SLAKKEN 
Slakken, zowel met als zonder huis, zijn 
praktisch niet zelf in grote aantallen te kwe
ken, noch zijn ze te koop. Ze moeten dus 
verzameld worden. Dat kan het hele jaar 
door in schaduwrijke tuinen, onder heggen, 
in brandnetelbosjes, aan de voet van stenen 
muurtjes, in plantsoenen met Lig u/aria. De 
meeste slakken worden 's ochtends vroeg 
en na een regenbui gevonden. Vooral huis
jesslakken zijn geruime tijd te bewaren in 
jampotten met gaatjes in het deksel en met 
wat plantaardig voer. 

MUIZEN EN RAlTEN 
Als er regelmatig muizen of ratten nodig 
zijn als voedsel is een eigen kweek onver
mijdelijk; kopen in de winkel wordt snel 
erg kostbaar. 
Voor een kweekpaar muizen (of trio, één 
mannetje en twee vrouwtjes) is een verblijf 
van 45x25x 15 cm voldoende, de bak voor 
ratten is minstens twee keer zo groot. De 
speciale kunststof bakken met traliedeksel 
en drinkfles zijn het meest geschikt. 
Hoewel meestal zaagsel als bodembedek
king gebruikt wordt, absorbeert turfmolm 
de urinelucht beter, maar stuift wel veel 
meer. Een laag hooi wordt op prijs gesteld. 
Als voedsel dienen speciale knaagdierkor
rels of andere spijzen als brood, graan, 
zemelen enzovoort. Met de knaagdierkor
rels is de kweek echter veel productiever. 
Voer twee of drie keer in de week wat 
groenvoer en een schijfje wortel of iets der
gelijks. 
Muizen zijn na acht weken al geslachtsrijp. 
Een muis eet 3-6 gram per dag. Een zogend 

75 



vrouwtje echter veel meer. De draagtijd bij 
een muis is 19 dagen en een vrouwtje is 
direct na de worp weer vruchtbaar. Een 
vrouwtje kan per jaar wel honderd nakome
lingen krijgen. De jongen komen naakt en 
blind ter wereld. Het nest moet in de eerste 
vier à vijf dagen voorzichtig behandeld 
worden omdat de kans anders bestaat dat de 
moeder de jongen doodt. Na tien dagen 
gaan de ogen open. Na drie weken zijn de 
jongen onafhankelijk. De eerste drie maan
den vechten de mannetjes niet, daarna 
neemt de kans toe. Bij de rat is de draagtijd 
20-23 dagen en na drie tot vier maanden 
kunnen ze voor de fok gebruikt worden. 
Een volwassen rat eet ongeveer 15 gram 
per dag. 
Er bestaan veel verschillende ratten- en 
muizenstammen. Ga bij het opzetten van 
een kweek uit van dociele, niet -agressieve 
vormen. Exemplaren uit het vrije veld zijn 
af te raden: deze zijn vechtlustig en bevat
ten vaak allerlei parasieten. 

PLANTEN 
Als plantaardig voer komen zowel wilde 
planten als gekweekte planten in aanmer
king. Voor kruiden uit de natuur geldt het
zelfde als opgemerkt bij de sectie weide
plankton: kies een verzamelplek die niet te 
dicht bij een verkeersweg ligt of die anders
zins verontreinigd kan zijn. Ook overmati
ge bemesting moet in de gaten gehouden 
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worden. Het is verstandig een goede flora 
achter de hand te houden omdat er nogal 
wat giftige planten zijn. 
Groente en in mindere mate ook fruit zou 
eigenlijk het beste uit eigen moestuin 
betrokken kunnen worden. Slechts dan is er 
zicht op het gebruik van kunstmest of 
bestrijdingsmiddelen. Omdat dat lang niet 
altijd mogelijk is, zal er teruggegrepen 
moeten worden op de groentedetailhandel, 
zeker in de winter. Gebruik steeds verse, 
niet verlepte, verdorde of beschimmelde 
groenten. Vooral in de winter is het nitraat
gehalte van (kas)groenten zeer hoog en bij 
bederf zal het giftige nitriet zeker onaan
vaardbaar· hoge niveaus bereiken. Om 
dezelfde reden is het zinvol in de winter 
bladgroente te betrekken uit landen waar de 
zon langer schijnt (meestal rond de 
Middellandse Zee), maar daar worden vaak 
nog meer en giftiger bestrijdingsmiddelen 
gebruikt. Minstens grondig wassen dus. 
Daarnaast: voer een nieuwe portie niet 
ineens aan alle dieren. 
Kiemgroenten (taugé, alfalfa) kunnen het 
hele jaar door zelf gekweekt worden door 
op een vochtig substraat (papier, spons, 
kunststof) de zaden te laten ontkiemen. De 
zaden zijn verkrijgbaar in bv. macrobioti
sche winkels of via postorderbedrijven. In 
korte tijd zijn de spruiten beschikbaar en 
als er een goed geplande wisselcultuur 
wordt toegepast, hebben we altijd op door 
ons gewenste momenten vers voer. 
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--Ziekten bij terrariumdieren 
Erik van der Kamp 
& Marc F.P.M. Maas 

INLEIDING 
Zoals alle dieren kunnen ook terrariumdie
ren ziek worden. De meest voorkomende 
ziekten zijn evenwel een gevolg van een 
onjuiste manier van huisvesten en/of ver
zorgen van de amfibieën en reptielen. 
Vooral door de beginnende terrariumlief
hebber worden nogal eens fouten op ver
zorgingstechnisch gebied gemaakt. Hierbij 
valt te denken aan een verkeerde tempera
tuur, een verkeerde relatieve luchtvochtig
heid, overbevolking en deficiënte voeding 
(voeding waarin essentiële benodigdheden 
in onvoldoende hoeveelheden voorkomen). 
Het is derhalve van elementair belang dat u 
zich bij, of liever nog vóór, het gaan houden 
van terrariumdieren uitgebreid laat voor
lichten omtrent de behoeften van de door u 
uitgekozen diersoort. Ook hier geldt: bezint 
eer ge begint! 

HUISVESTING 
Het is van de grootste betekenis dat de huis
vesting van de door u gekozen dieren in 
orde is, vóór u de dieren daadwerkelijk in 
huis neemt. Het gebeurt maar al te vaak dat 
terrariumdieren de dupe worden van impul
sieve aanschaf. 
De grootte van het terrarium is uiteraard 
sterk afhankelijk van de diersoort die erin 
gehuisvest zal gaan worden. Bij klimmende 
dieren zal de bak in het algemeen hoger dan 
breed moeten worden; bij bodembewoners 
breder dan hoog. 
Het is bovendien zaak dat de bak niet over
bevolkt zal worden, omdat voortdurende 
stress bij de aanwezige dieren veelal tot de 
dood van het meest onderdrukte individu 
zal leiden. Ook het combineren van ver
schillende diersoorten dient met veel over
leg te gebeuren. Laat u hierbij door deskun
digen adviseren! Foutieve combinaties lei-
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den eveneens tot stress, bijtwonden of 
mogelijk zelfs tot het consumeren van de 
ene diersoort door de andere! 

QUARANTAINE 
Het is van het allergrootste belang dat u na 
de aanschaf van de door u gewenste dieren 
een voldoende ruime quarantaineperiode in 
acht neemt; bij voorkeur minimaal 6 tot 8 
weken. Dit geldt met name voor geïmpor
teerde dieren. U dient uw dieren te huisves
ten in een ruim en schoon verblijf, waar de 
temperatuur en luchtvochtigheid aan de 
eisen voldoen, met voldoende observatie
mogelijkheden. Het terrarium moet gemak
kelijk te reinigen zijn. De voedselopname 
dient gecontroleerd te worden en onderzoek 
van de ontlasting is ten zeerste aan te raden. 

VOEDING 
Bij de keuze van de diersoort dient u in 
overweging te nemen of u in staat bent het 
dier de gewenste voeding aan te bieden. 
Planteneters zullen wat dit betreft geen pro
bleem vormen, maar voor insecteneters zult 
u insecten moeten gaan kweken dan wel 
kopen. De wat grotere wurgslangen eten 
muizen, ratten, cavia's of zelfs konijnen. 
Realiseert u zich hierbij de gevoelens van 
uw huisgenoten. 
Overigens dient hier tegelijk bij opgemerkt 
te worden, dat het zowel bij planteneters als 
bij insecteneters noodzakelijk is de voeding 
aan te vullen met vitaminen en mineralen. 
Het houden van zogenaamde voedselspe
cialisten (bijvoorbeeld slangenetende slan
gen of termietenetende hagedissen) kunt u 
beter overlaten aan de zeer ervaren terrari
umliefhebbers. 

ZIEKTEN 
Zoals u zult begrijpen is het geenszins 
doenlijk in dit bestek een overzicht te geven 
van alle bij terrariumdieren voorkomende 
ziekten. We beperken ons hier tot die ziek
ten, die wij veelvuldig in onze kliniek zien, 
juist bij de dieren van beginnende terrari
umliefhebbers. 

77 



Amfibieën 
De voornaamste problemen die we bij 
amfibieën tegen komen, zijn van parasitaire 
of bacteriële oorsprong. Helaas worden de 
problemen vaak te laat onderkend en zijn 
de dieren al overleden voor er een behande
ling plaats kan vinden. Inwendige parasie
ten kunnen worden aangetoond middels 
ontlastingonderzoek of bij onderzoek aan 
een dood individu. De symptomen van bac
teriële infecties variëren al naar gelang het 
orgaan dat wordt aangetast. Berucht is de 
'red leg', een aandoening waarbij zich een 
door bacteriën veroorzaakte bloedvergifti
ging ontwikkelt; hierdoor ontstaan bloedin
gen onder de huid, die het karakteristieke 
ziektebeeld bepalen. 
Het behandelen van amfibieën is gemakke
lijk indien het geneesmiddel wateroplos
baar is. De dieren kunnen dan individueel 
gebaad worden in een oplossing van het 
geneesmiddel. Soms is het ook mogelijk 
een oplosbaar geneesmiddel op de rug van 
een dier te druppelen, omdat de anatomie 
van amfibieën opname door de huid moge
lijk maakt. 

Schildpadden 
Landschildpadden vertonen nogal eens 
problemen met de luchtwegen. Daarbij kan 
soms een vochtige afscheiding uit de neus 
worden waargenomen. Bij verzwakte die
ren en bij een onjuiste verzorging kan dit 
gemakkelijk tot een longontsteking leiden. 
Ook maagdarmproblemen komen vaak · 
voor. Zowel darmverstopping als diarree 
wordt waargenomen. Verstoppingen kun
nen met olieachtige preparaten behandeld 
worden. De behandeling van diarree is 
afuankelijk van de oorzaak. Worminfecties 
zullen met wormmiddelen behandeld moe
ten worden; infecties met eencellige orga
nismen zoals flagellaten en amoeben met 
daartoe geëigende middelen. Let vooral bij 
het gebruik van deze laatste middelen (die 
meestal de bij overdosering schadelijke 
stoffen metronidazol of ronidazol bevatten) 
goed op de correcte dosering. Daarvoor 
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moet het dier nauwkeurig zijn gewogen. 
Het meest waargenomen probleem bij de 
populaire Roodwangschildpad (Trachemys 
scripta elegans), een moerasschildpad, is 
vitamine A-gebrek. De dieren hebben dan 
meestal bolle ogen en dichtzittende oogle
den, waaronder zich soms verhoornd mate
riaal bevindt. De therapie bestaat uit het 
toedienen van een injectie met vitamine A 
en het behandelen van de oogleden met 
vitamine A-oogzalf. 

Slangen 
Bij slangen vormt longontsteking nogal 
eens een probleem. Als oorzaken kunnen 
o.a. genoemd worden: te lage temperatuur 
in het terrarium en transport in niet voor dat 
doel geschikte bakken of dozen. Vooral ver
zwakte dieren zijn natuurlijk vatbaar. De 
therapie bestaat uit het toedienen van anti
biotica en het uitbannen van de oorzaak. 
Parasitaire infecties komen eveneens veel 
voor. Het betreft zowel uitwendige als 
inwendige parasieten. Uitwendige parasie
ten, zoals mijten en teken, kunnen met het 
blote oog worden waargenomen op het dier. 
Niet alleen het dier, maar ook het terrarium 
dient te worden behandeld met een ectopa
rasiticum zoals Vapona® (met dichloorvos) 
of Tugon® (de werkzame stof hierin is net 
als in het in Nederland niet meer verkrijg
bare Neguvon®: trichloorfon). De meeste 
inwendige parasieten kunnen alleen wor
den aangetoond middels onderzoek van de 
ontlasting. De ontlasting dient zo vers 
mogelijk te zijn, omdat sommige parasieten 
na verloop van tijd niet meer aantoonbaar 
zijn. De ( eind)beoordeling van het micro
scopische preparaat kunt u het beste aan 
een deskundige overlaten. De therapie 
wordt bepaald door de uitkomst van het 
microscopisch onderzoek. 

Hagedissen 
Bij deze dieren komen naast de - bij de 
slangen reeds beschreven - inwendige en 
uitwendige parasieten, veel problemen 
voor die verband houden met een onjuiste 
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LACERTA 

Lietnebhers van terrariumdieren vinden elkaar al ruim vijftig jaar binnen Lacerta, de Nederlandse 
Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde. Van uitgebreide kennis en ervaring die binnen deze 
organisatie aanwezig is, profiteren de leden op vele manieren. 
Iedere twee maanden verschijnt het grotendeels in kleurendruk uitgevoerde tijdschrift Lacerta. Het 
bevat artikelen over terrariumdieren, hun verzorging en hun leefomgeving in de natuur. Bovendien ver
schijnt iedere maand het Mededelingenblad met aankondigingen van activiteiten, vraag en aanbod, 
advertenties, knipselkrant, en actuele zaken. De leden staat een bibliotheek ter beschikking, er is een 
inlichtingendienst die antwoord helpt zoeken op uw vragen over reptielen en amfibieën, en een kweek
dienst die bemiddelt tussen kwekers en afnemers van nakweekdieren. De herpetogeogratische dienst 
van Lacerta verwerkt de verspreidingsgegevens van de in Nederland voorkomende amfibieën en reptie
len. 
Voor een meer persoonlijk contact kan men terecht bij de vijftien regionale werkgroepen die, gewoon
lijk maandelijks, lezingen, excursies en andere activiteiten organiseren. Gericht op een aantal populaire 
terrariumdieren zijn de landelijke doelgroepen, waarvan Lacerta er momenteel zeven rijk is. 
De contributie bedraagt f 57,50 per jaar. Maak gebruik van onze ervaring en meld u als lid aan bij de 
Ledenadministratie Lacerta: P.D. Gorseman, Prins Hendrikstraat 55, 3331 XR Zwijndrecht. 
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huisvesting of verkeerde voeding. Teveel 
dieren in een terrarium leidt tot stress, ver
magering en uiteindelijk zelfs tot sterfte. 
Aangezien de meeste hagedissen en kame
leons insecteneters zijn en insecten als voe
dingsbron een zeer ongunstige calcium/fos
for-verhouding hebben, komt calcium-defi
ciëntie (calcium-gebreksziekte) veelvuldig 
voor. Vooral dieren die eieren leggen wor
den hiervan het slachtoffer. De symptomen 
van kalkgebrek zijn zeer gevarieerd. We 
zien vergroeiingen bij opgroeiende dieren 
(verkromming van de wervelkolom), 
botontkalking (zoals bij het dubbelklappen 
van de onderkaak: de zgn. 'klapkaak'), het 
optreden van legnood, slechte eischaalkwa
liteit, een negatieve invloed op de uitkomst
percentages van de eieren, verkorting van 
de onderkaak bij opgroeiende dieren, etc. 
De opname van calcium vanuit het maag
darmkanaal wordt gereguleerd door vitami
ne D3, zodat een tekort aan vitamine D3 ook 
tot kalktekorten kan leiden. Voorkómen is 
hier zeker beter dan genezen! Bedenk ech
ter wel dat een overdosering van vitamine 
D3 óók problemen kan veroorzaken. 
Voederdieren kunnen royaal met een kalk
preparaat bestrooid worden. Een andere 
mogelijkheid is om aan het sproei- en/of 
drinkwater calciumlactaat en vitamine D3 
aquosum (wateroplosbaar) toe te voegen. 
Eenmaal ontstane vergroeiingen t.g.v. kalk
tekort zijn meestal niet meer te corrigeren. 

PROBLEMEN 
Indien u ondanks al uw voorzorgen toch 
problemen ondervindt bij het houden van 
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de door u gekozen diersoort, verdient het 
aanbeveling contact te zoeken met een 
ervaren terrariumliefhebber die dezelfde 
soort dieren als u houdt. Er is veel meer 
over terrariumdieren bekend dan u waar
schijnlijk vermoedt; probeer dus niet steeds 
zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Een 
goede bron van informatie wordt gevormd 
door de Doel- en Werkgroepen van Lacerta. 
Verder is het goed te weten dat Lacerta een 
uitgebreide bibliotheek bezit, onderge
bracht bij de Faculteit Diergeneeskunde 
van de Universiteit in Utrecht. 
Op het gebied van terrariumdieren zijn 
helaas niet alle dierenartsen even ervaren. 
Naast de bij iedere dierenarts aanwezige 
basiskennis is namelijk een flinke dosis 
interesse in terrariumdieren noodzakelijk. 
Er zijn evenwel tegenwoordig in Nederland 
wel degelijk dierenartsen met specifieke 
kennis van terrariumdieren te vinden. 
Schroom dus niet om deskundige hulp te 
zoeken indien u die nodig mocht hebben. 
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- -- ---- ---

De liefhebbers van amfibieën en reptielen staat tegenwoordig een overvloed aan kleurige 
boeken ter beschikking, maar de praktische informatie over ' hoe houd ik mijn dieren' is 
dikwijl s lastig te vinden. Wie op zoek is naar eenvoudige, maar gedegen richtlijnen voor 
het houden en kweken van salamanders, kikkers en padden, schildpadden, hagedissen en 
slangen krijgt hier door bekende auteurs en ervaren terrarianen uit de Nederlandse 
Vereniging voor Herptologie en Terrariumkunde LACERTA een handreiking geboden. 
Daarnaast geven zij een ingang tot de literatuur die de laatste jaren explosief is toegeno
men. De vele gegevens zijn hier verwerkt tot eenvoudige en duidelijke informatie. 
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